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به نام خداوند جان و خرد
پیشگفتار
این نوشتار پیشکش به ههه ی فرودسهتا و آزادگها هاها که
خودشا را از بند خود و نادانی آزاد کردند و اکنو در گهودا خقاها ِ
سرزمینشا برای پرواز آماده میشوند.
در تنگنای تاریکیِ هاا و کشهکش مردم و بازی هایی که سهرا ِ
کود کشورها سر مردما پیاده میکردند ،ب زمین افتاده بودم و ههی
از دستم برنهیآ مد .مردما روز ب روز بیشتر چپاو میشهدند و خهو
بیگناها پایها میشد .من می دانستم ک باید زنهده بههانم تها ناهش
خود را در تاریکی بازی کنم .تاریکی هر روز بیشتر مرا فهرا مهیگرفه،،
من هم ب چشهانم گقت بودم ک روشنایی در ههین نزدیکیس.،
دوس ،دارم آنا ک این نوشتار را میخوانند ،با آنچ من میدیدم و
می بینم آشنا شوند تا بدانند تناا رهاییبخش در این هاها  ،خودشها
هستند و خودشا  .آگهاهی ،بزرگتهرین هنه افهزار مهردم فرودسه ،و
بینواس ،تا بتوانند زنهدگیِشها را از پسهتی برهاننهد و زمهین را بهرای
فرزندانشا ب باترین زیستگاه دگرگو کنند.
باید بدانید چ کسانی کوری شها را آرزو دارند و میخواهند در این
زمین ک پیشکش خدا ب آدمهاس ،ب ددمنشی بپردازند و هانتا را ب
باای هی از شها بگیرند .ددمنشی در زمین ،ههچو بیهاریِ واگیهردار
اس ،و کسانی ک مار در دلشا رو به فراموشیسه ،به ایهن بیههاری
دچار خواهند شد .بدسرشتانی ک سرچشهه ی ایهن بیههاری هسهتند،
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هه ی توانشا را ب کار گرفت اند تا شها ههچو آنا ب تباهی کشانده
شوید.
گها نکنید ک ویژه نیستید! هه ی آدمها در زمین ویژهاند .ما باید
ب مادرما زمین ارزش بدهیم .کسی ک بداند هس ،و نیستش از ایهن
زمین اس ،،هیچگاه ب خود و ب دیگرا ستم نهیکند.
برای آگاهی و پیشدرآمدی از نوشتار ،بهتر است این نوشته را بخوانید:

این نوشت ها در  96/5/28ب دفترم ب گون ی بیدرن درو شدند
تا در مار سا  98خورشیدی ب پایا رسیدند .هنگامی که مهیگهویم
بیدرن  ،ب معنای آ نیس ،ک بدو اندیش درو شده باشند ،بهرای
این بیدرن اس ،ک هه ی دیدههها ،شهنیدههها و سرگذشه،ههایم را
بدو آ ک گها ببرم یها دسه ،به زدود آ بهزنم بها خودکهار به
برگ هایم شلیک کردم.
ردهبندی نوشتار ب این گون اس ،ک نخس ،،نوشهتاری ادبهی بها
درو مای ای ناآشنا آغاز شده و سپس آرامآرام ب دشواریهای مردمها
پرداختم و بانی آ دشواریها را ب نهایش گذاشتم .پس از آ ب داد
راهکاری برای رهایی مردم سهرزمین پُربارمها پرداخته شهده .در ایهن
کتاب هستارها فراوانند هرچند ک باید بیشتر از این هم میبهود ،چهو
رنج مردم هاا و سرزمینم ب یکی و چندتا پایا نهییابد و سختیهها
و بانی آ ها بسیارند.
این هستارها و درو مای هایش پس از چندین برگ نوشهتار ادبهی
ک شاید برای سرنخ داد و پیشزمین ای برای آماده سازی ذهن شهها
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باشند ،در برگیرندهی نوشتاری بدینسا هستند :خانواده ،ستم ،ستهکار
و ستهدیده ،بردگی و آزادگی ،هازما (هامعه  ،،انهدکی تهاریخ ،مرزهها،
پرچم ،هنبشهای هداییخواه و پانیسهمهها ،هاهانخوارا و سهتهکارا
هاانی ،اپیو (مخدر ،،سامان ی آموزشی ،رسهان  ،ملهیگرایهی ،ایهرا و
سرزمینهای هدا افتاده از آ  ،اختالف طبااتی ،ز ستیزی ،مردستیزی،
محیطزیس ،،دول،ههای ملیه،سهتیز ،مهردم ،سهامان ی سهرمای داری،
هوانا و...
مانند پیش ههچو کتاب «من نام » ک نخستین نوشتار من بهود،
ههچنا بر پاالیش زبا پارسی از واژگا بیگان پافشاری شده .زبها و
فرهن پر بار ما در این زمان  ،تناا چیزیس ،ک میتواند دربرابر تاریکیِ
هاا نوین و پس،سرشتا ِ افسار ب دس ،آ  ،هام ی رزم ب تن کنهد
و پیروز شود ،ههانگون ک هزارهها با کهری شکست توانسهت و اکنهو
هم خواهد توانس.،
باشد ک هایگاه بنیادین مردم و فرهن و زبا کشورما ایرا به
زودی آشکار شود و ایرا بزرگ ،بار دیگهر بها یکهدلیِ مهردمِ آ ریخه،
بگیرد و بیش از این در بیهویتی ب سر نبریم.
شاید در خواند این کتاب با درو مای ای هست گریخته و درههم
روبرو شوید ،ولی هرچ میخوانید را بهی آ که اندیشه کنیهد از سهر
نگذرانید ک در خقاا این هاا تا توا داشتم با واژگانم بازی کردم.
نوشت های نویسندگا چ تلخ و چ شیرین ،گذر هوانیِشها را در
بر دارد .تناا کاری ک از شها میخواهم ،خواند و اندیشید اس ،که
ذهن پرسشگر و کنجکاو برای ستهگرا در هایهای هاها سهاهگین
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اس .،ب امید روزی ک بتهوانم آزادانه بهدو ههی مهرز هغرافیهایی و
پرسشگری ددمنش ،در هه های کرهی زمین گام بهردارم و هرچه در
د دارم را آزادان بازگو کنم ،بدو آ ک زندا شوم یا سر از تنم هدا
شود.
-------------------------------------------------------از هه ی کسانی ک در رشد اندیش ی من کارا بودنهد یها در زمها
ناامیدی مرا ب سوی تواناییهایم هُل میدادند سپاسگزارم .از آموزگارانی
ک در خقاا برایم روشنگری کردنهد ،مهردم خشههگینی که تناها راه
زندگی را در خشم میدیدند ،نویسندگانی ک زیرِ زمین پوسیده بودند و
نوشتارشا نباید خوانده میشد مگر پناهانی ،نویسهندهای که رفتهنش
هرم میباشد و هرچ گذرگاه سخ ،اس ،را برایم مینگاش ،و مینگارد
تا زمین نخورم ،آموزگارا و استادانی که مهرا بهرای اندیشه ی ویهژه و
خوی آزادیخواهم کوچک میکردند ،آنا ک مرا ب روانی ناآرام و پهر از
خشم دچهار کردنهد ،کهود ههایی که بهرای ندیهد و ندانسهتن پهو
میگرفتند ،هه ی کسانی ک باورهایشها را به مهن زورچپهانی کهرده
بودند ،کارفرمایانی ک خو مهن و مهردم بینهوا را در شیشه کردنهد و
میکنند ،سپاسگزارم.
در پایا از آموزگهارِ بهزرگ ایهن هاها بسهیار سپاسهگزارم ،از تهو
سپاسگزارم اِی فار و نداری ک مرا با این هه تنش در تنگنا رها کردی
و آگاه شدم رهاییام از تو ،با آگاهیِ در بند شدگا دیگرت شایاسه .،از
خودم هم سپاسگزارم ک هرچه دیهدم و شهنیدم را فرامهوش نکهردم و
رفتنم را هلو نینداختم تا شاید بتوانم فردایی باتر را ب چشم ببینم.
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قل ی قافی ک قلم به دسه ،و قهاطو بهود را دوسه ،دارم که در
نوهوانی صدایش در گوشهایم بود و ملتق ،بود را فریاد میزد .کسی
ک خود را هیچکس نهیدانس ،و برای گرب ای ک پهیشتهر بَبهر بهوده
فریاد میزد و در هر کجای هاها سهربازی بهرای ایهرا اسه .،لطیه
پدرامی ک خراسا را از یاد نبرده .امامعلی رحهانی ک فر ایزدی دارد و
آتشکدهها ب گرمیِ اندیش اش روشن شدند.
شههیر درهی پنجشههیر ک ه شههعرخوانیهههایش ب ه فارسههی روا در
گوشهایم آمد و شد دارد .آنا ک دستانشا از تن هدا شد و خونشا
را بر رخ کشیدند تا زردیِ رخ ،ب شادیِ دشهن بیگان نینجامد .آنا ک
برای آزادیِ مردم از بند نادانی تالش کردند و میکنند .آنها که بهرای
این خاکِ پر بار بهدو چشهمداشهتی تهالش کردنهد و در فاهر یها زیهر
شکنج ی نادا ها ها دادند را دوس ،دارم.
باشد ک بتوانم پیش از پایا یافتنم ،آنچ درخور مردم هاا اس،
را ب انگاشتشا بیقزایم و در راستای کامیابی مردما فرودسه ،کهاری
کنم .زمین برای فرودستا هم هس ،،ما هم در این زمین ساهی داریم
و باید بتوانیم در آسایش زندگی کنیم .این را بدانید که هرچه بیشهتر
خودما را ب ندید ِ ستم و تباهی خو بدهیم ،روزی ستم درِ خان ی ما
را نیز خواهد زد و آنجاس ،ک دیگر ههصهدایی نیسه ،،چهو ههه را
پیشتر از دم تیغ گذراندهاند .بخوانید تا بدانید.
پیروز باشید
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پیوندها
آی دی اینستاگرام
Ahoora.f1374
آی دی تلگرام
@Ahoora74

*اهورا دستجردی نام دوم بنده هس ،ک با این نهام شهناخت شهده
هستم و در فضای مجازی هم با ههین نهام کُهنش دارم .مهیتوانیهد بها
دنبا کرد (#اهورا_ دستجردی ،نوشت های غیررسهی در اینسهتاگرام
را نیز بخوانید.
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1
ماییم و یک شب تاریک ،در د خقته غههی باریهک .مها فلسهق ی
موهیم ،هاری چو باد و آویزا زِ دار و تای از روا و بندیم .به ههایی
میرویم ک ن روشن و ن خاموش اس ،،ن زاری درونش دارد و ن فالی
نیک گرفت میشود .من ههانی هسهتم که فهانی و هاویهد و رهنههای
ذهنهای خشک و انباش ،شده از کاه و پنب های آتش گرفت و بد رنگم
ک ههسای ها از موشهای الن کرده در آ ها ناالنند و گربه هها شهاد و
مگسها خراما  .شیری هم در بیش ناآگاه از هستیِ آدمهای گوش،تلخ
و گرسن .
شده باشد با سر ب دیوارهایش بکوبم تها ویهرا شهود ایهن کهار را
خواهم کرد .ویز ویز مگسهایش مرا آزار میدهد ،شادی گرب هایش به
من امید و زایش موشهایش پوچی این زندگی را یادآور میشود .یکهی
تناا صدا دارد ،یکی شکم ،آ یکی گوش ،و دیگری در پهی شهکارش و
بیرو از این چرخ ی پس ،و نن آور اس.،
هی کس ندانس ،برای اینک کامروایی تنم را سرکوب کنم دفتهرم
را ب هوهر خودکهار آلهوده کهردم و ههی کهس ندانسه ،خودکهامگی و
تنبارگی هه از نتراشید اندیش و نکوهید ِ تَن برای نیازهایش اس.،
رَوی دگرگو شد ،من ب بیدرن نوشهتن روی آوردم چهو دلهم
می داند و ذهنم نهیداند چ میکنم .اگر ذهن بداند پس مرا به مُهرد
فرامیخواند و مانند ههیش در کنجی با او و مهنههای خهودم کلنجهار
میروم.
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کِی گم میشود ایهن اههریهنِ هسهتیِ آدمهها و خهودم مهن که
اهریهنم را خواباندهام و ب ندای درونم ک آشکار نیس ،چیسه ،گهوش
میدهم.
هر ک زد ب من گق ،نز و هر ک خوابید ب من گقه ،دسه ،از
کار نکش .نهیدانم اینها چ هستند ک ب ها من افتادهاند ،ولی اگهر
اینها را برای کسی بگویم میدانم ک میخواهند مرا اسیر دانسهت های
پوچشا کنند تا درگیر یکنواختی و گودالشا شوم.
من میدانم و شها نهیدانید .من خود را فرامهوش کهردم و اکنهو
دوباره یافتم .مَنمَنکنا راهی کوچ و بازار میشدم ،ولی یک بهار که
دانستم منی کرد پیش مردم مرا ب چاه میبرد ،با خودم پیها بسهتم
منهایم را ب ما برسانم و هر من برای من دیگری بهیرد و زندگی کند.
این من نیستم ک مینویسم باور کنید من نیستم ،مهن بهودم که ایهن
چنین بیگدار ب آب نهیزدم و هر چیزی ب زبا نهیآوردم.
دستانم سُس ،شدند و سرم سبک ،ولهی سهبکیاش به سهنگینیِ
غمهایم اس .،دلم دوس ،دارد آ را ههیش سبک نگهاه دارم و بهر ههر
چ بدی اس ،آب دها بریزم و دانه بپاشهم روی زمهین ههای پهو از
اندیش و بنبس .،هها بنبستی ک گاهی برای پافشاری روی واژههایم
ب آ میرسم و دلم میخواهد نباشم.
گاهی تناا از چشهانم و سوزش و دردش گقت ام ،ولی این بار ههم
چشهانم میسوزد و هم دلم .میخواهم ب نزد شیر بیش بهروم و شهکار
بیاموزم .شاید آ شیر شکار خویشتن را ب من آموخ ،و توانستم خودم
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را در گوش ای نیه روشن گیر بیندازم و ب دندا گرفت  ،به بیهرو از
خان برده و زیر ابرها ب پرواز در بیاورم.
چ کسی گقت اس ،نوشتن حس میخواهد وای این را ههم که
خودم گقت ام .میخواستم ببینم میشود بر گرد کسی دیگهر بینهدازم
دیدم نهیشود ،چو نتوانستم مانند دیگرا ب دنبا گناهکار باشم.
نهیدانم این نوشت ها را بخوانند چ دربارهی من میگوینهد و چه
درمییابند ،ولی اگر چیزی ههز زنهدگی روزمهرهی یهک آدم دردمنهد و
پریشا پیدا کنند های شهگقتی دارد .ایهن آدمهها ههیشه به دنبها
کاستیها هستند ک از مردم دیگر خُرده بگیرند.
نوک انگشتا پاهایم گِزگِز میکند از بس ک راه رفهتم .نههیدانهم
چرا دها درد نگرفتم با آ هه گقت و سخن ک با خهودم بِهدهبِسهتا
کردم .خیره شدم بر نهیدانم کجا ،ب راسهتی که نههیدانهم کجاسه!،
شاید تاروپود فرش زیر پایم اس ،ک چنین سرخ و خونین اس ،و شاید
خو پیشانیام اس ،ک چک کرده روی چشهانم .راستی مگر پیشانیام
خو آمده د و دماغ برخاستن ندارم تا هلهوی آیینه بهروم .راسهتی
گقتم آین  ،بیگها از آ چیزی نهیگویم ،چو دیشب گریزا از آین
و خاموشی بودم.
از خودم بیم دارم ،هر بار هم ک این را میگویم باز ب خهودم پنهاه
میبرم و از دیگرا چشمپوشی میکهنم .سهرد و گهرم مهیشهوم ،انگهار
آتشقشانم فورا کرده و زمستا اس .،خارش سختی ب ههانم افتهاده،
پاهایم زخم شد از بس خاراندمشا  .راستی ک دستم را میخواهم گاز
بگیرم ولی نهیشود .چ صداهای مرموزی ب گوشم سهوز مهیزننهد و
چند دست مو روی پیشانیام اس ،و هلوی دیدم را گرفت  .کاش موهای
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دختری بود ک باالی سرم ایستاده ،سپس خم شهده و موههای بلنهدش
روی چارهام شناکُنا قلالکم میدهند .تنم چرک شده و گرمابه کنهار
دستم اس ،،ولی از اندیش هایم گریزانم .این آبِ گرم مرا به اندیشه ی
ژرفین وامیدارد.
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2
روا پریش کیس ،و چیس ،هر چ هس ،و هر ک هس ،در من
نهیگنجد .من ک روانی ندارم ،اگر روا داشهتم ههاری بهودم از ملهخ،
نهیدانم چرا میا واژههای ماربانی ،زندگی و مرگ ،ناگاا گقتم ملخ.
شاید در خودِ ناقت ام ملخهها گنهدمزار هسهتیام را خشهکانده و اههالی
روستایش از گرسنگی ملخها را خوردهاند .چه بخهور بخهور و کهارزاری
شده ،هر ک سام هر کسی را بخورد خودش خوراک میشود .من ک ن
ساهی دارم و ن سام کسی را خوردهام .کسی بیاید و من را بخورد.
گوشتم شیرینتر از شیرینبیا اس .،ای وای ،من ک تا ب اکنهو
شیرینبیا نخوردهام ،ولی درگیر نامش شدم ک شهیرین داشه .،خهب
شاید شیرین باشد ،ولهی از خنهدهههای کهودکی که پهس از گریه اش
میخندد شیرینتر نیسه،؛ ایهن را به چشهم دیهدهام و شهوربختان آ
کودک خودم نبودم .من هر بار ک گری میکردم خندهای در کار نبود،
چو دلاکی ماربا نداشتم و از گری ی بیش از اندازه از خود بهیخهود
میشدم و دراز ب دراز میافتادم.
م دستم ب خروش آمده و میگوید کهتر بنهویس ناماربها دردم
آمد ،ولی کیس ،ک او را ببیند اگر با دو دستم مهیتوانسهتم بنویسهم
شاید کهکی برایش میشد .ولی ن ! آنگاه با هر دو دستم مینوشتم و هر
دو ب گری میافتادند .باشد این بار میگذارم کهی بیاساید ،ولی پس از
این بخشش ،آسایشی در کار نیس .،درس ،مانند کارفرماهای امروزی و
پندار پس،شا گقتم ،بیچاره کارگرانی ک زیر دستشا ب بردگی خهو
میگیرند و میسازند و خشنودند ک نا هنوز گرا نشده و کودکشا ...
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این را هم رها کن ،ندار را چ ب بچ داشتن! ن نه  ،ایهن داسهتا
من اس ،و نهیگذارم کودکانی پا ب این گیتی بگذارند تا دسه ،خهالی
پدر را ببینند و غُرغُرهای مادر را بشنوند ک میگوید ههین ههم شهاید
شهاری نداشت باشند پس بنشین و بهیر.
گویا در خان ی ههسای هشن پیوند زناشوییس .،صهدای سازشها
مرا ب شور میآورد .دیرگاهیس ،ک شهادی کسهی را ندیهدهام ،ههه ی
مردم تیره میپوشند و ب ها هم افتادهاند.
از هر چ زمین چینی یا پیشگقتار اس ،بیهزارم .گهها مبریهد که
نوشت های من زمینه چینهی دارد ،ایهنهها خودشها آغهاز داسهتانند و
پایانشا با پایا برگهای دفترم ههخوانی دارد .هر بار هم داسهتانی را
آغاز میکنم هنوز ب پایا نرسیده آ یکی را قلم میزنم .کههی تهالش
کنم دیگر دفتری برایم نهیماند.
هر بار ک نوشتن را از نو آغاز میکنم میخواهم بنویسم دلهم چه
چیزهایی را میخواهد؛ این د کِی خواست هایش از منِ بخه،برگشهت
پایا مییابد شاید نهیداند که نههیتهوانم خواسهت هایش را بهرآورده
کنم ،شاید هم میداند ولی امید دارد .امید هها چیزیسه ،که شههار
زیادی از مردم دیگر آ را ندارند و در دلشا کشت اند ،ن امید دارنهد و
ن ب خودشا باور.
باار و تابستا را ههیش دوس ،داشتم تا این ک دانستم این دو را
تناا هنگامی میتوا دوس ،داش ،ک به مدرسه مهیروی ،چهو در
هشن نوروز و روزهای تابستا  ،هی دغدغ ای نداری و خشهنودی که
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سپیدهدم بهرای نشسهتن روی میزههای سهق ،و خشهک از خهوابِ نهاز
برنهیخیزی و ب کالسهای درسِ بیسود نهیروی.
دانش بدو لذت یاد گرفتنی نیس ،،ولی چاره چیس ،آموزگارا
نیز از زندگی خود لذت نهیبرند ،ما ک های خود داریم؛ ولی هاب هها
گقتم .باید میگقتم هنگامی ک ما از هی چیز لذت نهیبریم آنها که
های خود دارند .این داستا را ههینها ب پایا میرسانم ،ولهی کهاش
دوباره کودک میشدم و میتوانستم با بازیچ هایم بازی کنم تها اکنهو
خودم بازیچ ی روزگار و آدمهای بیمار نشوم.
از اینها سخن گقتن بیسود میباشد و باتر اس ،از چگون پهرواز
کرد بگویم ،ولی ما ک هنوز هوه ایهم و پَهر نهداریم تها بخهواهیم پهر
بکشیم و پرواز کنیم .سرانجام نوب ،ما نیز میشود ،کاش در آ پروازی
ک هنوز رخ نداده با چیزی برخورد نکنیم ک نتهوانیم رههایش کنهیم و
سقرما را ب درستی ادام دهیم.
هر چیزی ک خواستار ما باشد ،با ما پرواز میکند و ب هدف ما د
میبندد .ن اینک من خودخواه باشم و ایهن را بگهویم ،ولهی کسهی که
هدفش پرواز اس ،و پس از آ نشستن در هایی ک پرهایش را هرگهاه
خواس ،بگشاید ،نباید برای چیزههایی که در راه مهیبینهد ،بنشهیند و
زندا شود.
کاش این هه ک از پرواز و هدف میگویم ،روزگار مجا آ را به
من بدهد ،ولی روزگار چیس ،دیگر من ک هر کار بخواهم میکنم ،اگر
این چنین نبود در اینجا و این زمانی ک هسهتم حهس نههیکهردم آزاد
نیستم .آزادگا برای آزادی ها میدهند و زندا نهیشوند.
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3
کسی چرا از من یادی نهیکند من ک هنوز زنهدهام! مگهر اینکه
دیگرا ب تازگی دانست باشند ،دم و بازدم زندگی نیس .،این دیگهرا
شدهاند هه چیزما  .از کودکی هر کاری میکردیم میگقتند دیگهرا
میبینند و بدگویی میکنند ،یا میگقتند این کاری ک میخواهی انجام
دهی را مگر کسی انجام داده ک تو آهن آ را داری نهیدانم چگون
اس ،،هرچ سرکوب شدیم و سرکوف ،خهوردیم و ندیهدیم و نداشهتیم
گرد دیگرا بوده .دیگرانی ک نهیدانیم ک هستند و چه مهیکننهد!
گویی آمدهاند ک نگذارند ما روی پای خود بایستیم.
چندی پیش پیوندی میا س و شهارهی دو پیدا کردم .دانسهتم
پیش از شهاره دو ،س اس ،و هنگام شهارش باید گق :،س  ،دو ،س
و چاار ....این دو از نخس ،با هم پناهانی دوسه ،بودنهد و روی پاههای
بینوایا پاکبازی میکردند و اکنو هم ب کارشا ادامه مهیدهنهد و
خواهند داد.
گاهی زودتر از نیه شب ،خواب درِ چشهانم را مهیکوبهد و سهرزده
میآید ،ولی با خودم مهیگهویم شهاید از آ سهو نیهز زودتهر از خهواب
برخیزم .من ک کاری هز هن با خود نهدارم و ههر روز چشهم به راه
رخدادی هستم ک خنده بر لبانم بکارد .از هه اینهها بگهذریم روزگهار
برای من کشاورز خوبی نبوده ،هر بار چیزی کاشت میوه نداده.
نوشت های نویسندگا را ک میخهوانم به بیچهارگیِ آدمیها پهی
میبرم .چ اندازه بدبختیم ک نویسندگا برای لهذت بهرد از زنهدگی
برای ما مینویسند و راهکهار مهیدهنهد .یعنهی در ایهن زمهین ویهرا ،

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

16

دس،کم لذت برد هم بر ما روا نیس ،ک باید ب زور آ را یاد بگیریم
و برای پدر نویسنده و خودش آمرزش بخواهیم
دوس ،دارم انگیزهی هر کسی را برای هر کارش بدانم .خهودم که
میاندیشم انگیزههایم را پذیرفت نهیدانم .چ میشود ک مردمها به
کارهای پوچشا انگیزه نشا میدهند ،با این ک برای هی کسی سود
ندارد
هر بار ک ب نگارش گیتهی و ایهن زنهدگی مهیپهردازم ،نههیدانهم
چاارگوش اس ،یا گرد .چیزی ک من میبینم مرکز و خِهرَد آدم اسه،
ک پرگار شده و دور خود میچرخد و مرز درس ،میکند ،ولی در هها
دایرهای ک ساخت ب دنبا گوش ای میگردد ک بنشیند و در خود فرو
رود .شاید هه ی اینها انگاش،های پو من باشد و دیگرا بهیمهرز و
بدو اندازه نگاه میکنند و مار میورزند.
هی کس ...چ میخواستم بگویم یهادم رفه .،بهیگهها دربهاره
چیزی بوده که کسهی نههیتوانهد انجهام دههد .داشهتم دنبها واژهای
میگشتم ک واک «ف» داشت باشد مانند فالخن ،ولی ذهن اس ،دیگر
ناگاا هایی گیر میکند و و کن نیس.،
انگار نهیتوانم بیش از این تلنگر بزنم آ هم بیدرن  .باید بخوابم
و در خواب ،خودم و آرزوهایم را ببینم ک موش و گرب شهدهایم .کهاش
میشد خواب ندید و تناا خوابید و بیدار شهد .در بیهداری به انهدازهی
کافی میبینم ،در خواب هم رهایم نهیکنند و من باید این بار ب خوابِ
بیخوابی فرو روم .چ میشد ک رها شوم از خهودم و خودمها  ،کسهی
بیاید رنج مرا بگیرد و نیس ،کند.
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از این چند بالشی ک کنار من شبها به خهواب مهیرونهد ،یکهی
درونش از پَر پُر شده .از خواب ک بر میخیزم روی هام ام پرهای ریز و
درش ،میبینم و خشنود از اینک سرانجام با درآوردم ،برمهیخیهزم و
درمییابم ،ن این چنین نیس ،و سر هایم مینشینم.
نهیدانم با ذهنم چ کهنم .چه بیهلز ِ خهوبی شهده و به خهاک
شدههایم دستبرد میزند .هرچ میگویم ب گورستا من دسه،درازی
نکن باز هم کار خود را میکند .یکی نیسه ،که بیهل را از او بسهتاند و
هایش داروی خوابآور بدهد ،شاید مرا رها کند و برای خهودش خهواب
ببیند.
باور کنید رفتگا باز نهیگردند .کاوش نکنیهد ،ههر چه هسه ،در
پیرامونتا اس .،هها ها را دریابید و ببینید برای شها چه کارهها که
نهیکنند .هر بار هم پش ،دستها را داغ میکنیم ک یاد آور باشد و تا
بابود مییابد ،روز از نو و روزی از نو.
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4
چهن خیس خورده را از ت د دوس ،دارم ،بوی تهازگی و زنهدگی
میدهد ،آوای گنجشکها هم کنارش باشد ک چ باتر .یادش نیکو باد
آ زمهها ههها ک ه کههودک بههودم گرماب ه ههها ههگههانی بودنههد .یک هی از
لذتبخشترین کارهایی ک میکردم این بود ،هرگاه ب روستای پهدری
میرفتم از برادرِ مادرم خواهش میکردم ک مرا برای شس،وشو ب آنجا
ببرد.
آ زما ها در روسهتاهای کوچهک از ایهن گرمابه هها بهود و هنهوز
فردگرایی ب د ها رخن نکرده بود .پس از اینک خیسِ آب مهیشهدم،
تالش میکردم زودتر بگریزم ک زیر آفتاب سوزا خودم را خشک کنم.
نهیدانم چ شد ک یادش افتادم ،شاید برای اینکه ههماکنهو صهدای
خندهی کودکا را میشنوم و خشنودم که مهیخندنهد و بهرای ههی
شادند.
ب در و دیوار سرایی ک در آ نشستم نگاه میکنم ک چیزی بیابم
و از آ بنویسم ،ولی تناا چیزی ک میشود از آ نوش ،،بازیچه هها و
عروسکهای کودکیام اس ،ک آرزو ب د نگاهم مهیکننهد تها شهاید
دوباره در آغوش بکشهشا .
گاهی انگاشتم از خودم این اس ،ک یک دیوار بزرگ و استوارم .هر
کس از خودش و دیگرا بُرید ب نزدم میآید و بر من تکیه مهیزنهد و
خَر بزرگوارش ک از پل رد شد ،لگدی بر من زده و میرود.
کاش درختی در کنارم ریش مهیگرفه ،و بهزرگ مهیشهد تها اگهر
لغزیدم ویرا نشوم .کِی میشود چشهانم را باز کهنم و ببیهنم ههر چه
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بدی و رنج اس ،سراب بوده کمکم شور و ذوقم برای نوشتن فهروکش
میکند و آنجاس ،ک ها ب ها آفرین واگذار میکنم.
نهیدانم چرا نوشتارم چنین ریز و کوچک شد .ب یکباره خهودم را
فراموش کردم .مانند ههیش خودم را ندیدم و د به دریها زده و صهدا
زدم آ را ک باید .چ پاسخ برسد و چ نرسد ارزشی ندارد .اینکه ههر
بار من ندا میدهم پر ارج اس .،من خودم را هر بار خاک میکنم ،بلنهد
میشوم باز .تنشها را کِی میشود خاک کرد در این غوغهای صهداهای
آزاردهنده و مردمِ ناماربا
گویا یک اَسپ روی سرم خراما خراما گام برمیدارد و با هرگهام،
تلنگری پردرد بر سرم درو شده و از دهانم آهی بلند بیرو مهیشهود.
دمدمهای شب ب غروب نارنجی آفتاب مینگرم و دلهم بهرای روز تنه
میشود .شب خاموش اس ،ولی پر فریب .شب دشههن فراموشیسه ،و
هرچ از یاد بردهایم بر ما یادآور میشود.
شتابزده ب خودما میآییم ک چ دردهایی نکشیدیم و پرسهش
میکنیم ک ب راستی چگون تاب آوردهایم سپس ب این میرسیم ک
هر دردمندی روزی با دردش کنار میآیهد و چشهم به راه درد تهازهای
میشود .گیتی پر شده اس ،از دردمندا و اندکی ستهگرِ ناسهپاس که
ناسپاس شدهاند ب داشت هایشا  .داشت هایی ک اگر نداشتند باتر بود.
ههین داشت ها مرز میا دارا و ندار را آشکار میکند.
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5
تبر و ریش با ههم کشههکش دارنهد و ههر بهار ریشه هها شکسه،
میخورند .کاش کارخانه ای داشهتم که در آ ماربهانی مهیآفریهدم و
بست بندی کرده و میا مردم پخش میکردم آ هم به رایگها  .گویها
لبخند شیرینِ من و چندی دیگر کارساز نیس ،و باید چنهین چیهزی را
بیافرینیم.
داشتم با دوستم گقتگو میکردم و میگقهتم ،ای کهاش کشهورتا
آریانا (افغانستا کنونی ،ب زودی از چن بیگانگها و خشهکمغزههای
مذهبی آزاد شود و ناگاا دیدم هر دو داریم بهرای سهاختن ققهس به
دوس ،پرنده فروشها کهک میکنیم؛ بلند گقتم ببین ما چ میکنیم!
برای مرغا ققس درس ،کرده و آزادی را زنهدا مهیکنهیم و خهود از
آزادی میگوییم و آرزوی پرواز داریم .راستی ک چ دوگانگی آشهکاری
بود.
با هه ی اینها ،آرزو دارم آزادگا و مهردم سهرزمینههای آزاد به
زودی از چنگا ستهگرا بیرو روند و خوشبختی را ب چشم ببیننهد.
هها خوشبختی ک پیشتر درکنار هم آ را داشهتیم و ایهرا ِ بهزرگ
تک پاره نشده بود.
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6
کجایند روشنکهای کژ و ناموزو ک با بستن چشمهایم خهاموش
میشهدند و از میها تهاریکی به یکبهاره به مردمهک چشههم هجهوم
میآوردند تیربارانی از گقته هها و پنهدهایی که ههها زخهمِ زبها و
نکوهش بودند و ایستادگی در برابرشا شایا نبود و غبار تناایی بر ذهنم
مینشس.،
اینجا بود ک دیوانگیام آغاز شد و در کوچ و خیابا با خودم گقتم
و خندیدم .ب اندازهای در خیا خود نامآوری و پالوانی کردم ک تا به
خودم آمدم دیدم ایستگاهی ک باید پیاده میشدم را نشدم و هایش ب
بالید و دس ،تکا داد برای دوستدارانم در ذهن پریشانم پهرداختم؛
ولی باز هم با خنده و شور پیاده شدم و امیدوار به اینکه روزی ههها
خواهد شد و میدانم ک میشود.
سنگی ک ب سوی آسها پرتاب کردم ،با فالخن بر سهرم کوبیهده
خواهد شد .ای وای! این هها واژهای بود ک میخواستم واک نخستش
«ف» باشد و ب ذهنم آمده بود ،اینجا خودش را نشا داد .کاش میشد
هه ی چیزهایی ک در اندیش ما نگارش میشوند ،هها دم خودشا
را نهایا کنند .این ک تناا یک واژه بود ،ماننهد ههزارا واژهای که در
سرم میچرخند و صدای هیکهیکشا مرا از خواب بلند میکند.
راستی یادم نیس ،تاکنو در این نوشت گقت باشم که خسهت و
ناالنم .شاید هم گقت باشم ،ولی اگر گقت ام فراموشش کنید و اگهر بهاز
هم گقتم نادیده بگیرید ،چو مهن ههیشه خسهت ام و گقتهنش بهرای
هی کس سودی ندارد .خستگیِ من با ههی چیهز کنهار نههیرود ،مگهر
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اینک ببینم هه چیزهای گیتی سرهای خودشا هستند ،مانند آدمها
ک باید سر های خودشا باشند و هیچگاه نیستند.
من ک در آسهانم و دیگری روی زمین های چاارپایها نشسهت و
آ یکی پوس ،آدم را وام گرفت و وزن ی نهام آدم را روی تهنش حهس
نهیکند .هر کس ک آدم باشد باید هها آدم بهاند .خودم را گقهتم در
آسهانم ،ن ک بخواهم بگویم خدایی میکنم یا من تافت ی هدا بافت ام.
پرندههای سر ب هوا و گیجی مانند من نهیتوانند آدم باشند و سرانجام
ب زمین میخورند ،ولی چو در آسها هستم ،چگهونگیِ ههسهانانم را
این چنین بازگو میکنم .باشد ک هرروز بیناتر شهوم و روزی به ههای
زمین ب آدمی برخورد کنم و ناکام نهیرم.
کاش میشد گُلی بکارم ،ههر روز به آ سهر بهزنم و ماربهانیام را
پیشکشش کنم ،چو میدانم که روزی شهکوف مهیدههد و غنچه ی
زیبایی از آ بیرو میزند و تالشم را بیاوده نهیگذارد.
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7
سرانجام پرده را از هلوی پنجره کنهار زدم و روشهنی را از نزدیهک
دیدم ،ولی شاام ،باز کرد خود پنجره را ندارم .نههیدانهم آ بیهرو
چ چیز در کهین چشهانم اس ،تا نهایا شود و مرا بیازارد.
آدمها برای چ پوشش دارند اگر کسی هام ای بر تن نههیکهرد،
هه میدیدند ک کسی با کس دیگر ناههگو نیس ،و آ هامه ههای
گو زننده بوده ک هدایی میا آنا میانداخت  .من سخ ،پشهیهانم از
این پوستین آدمی ک درونش شدم .هر روز شرمگینتر میشوم ک چرا
نهیتوانم ب نیازمندا و بیچارگا ِ این زمین کهک کنم .بیچارگی تناها
نداشتن پو و داراییهای مادی نیس .،بیچارگی هها خود را ب خواب
زد اس ،،هها خاموشی در برابهر سهتم و نشهنید بانه بیگناهها ،
هنگامی ک خونشا پایها میشود اس.،
آدمها هر سا ک میگذرد چندین سا ب گذشت باز میگردنهد و
خوی درندگی و کشتارشا دوچندا میشهود .مهن ههم از نخسه ،در
سرای خود نشست بودم و بیرو را تهاشا میکردم و تها پایها ههم به
نگارش کارهای مردم میپردازم .چه مهیشهود کهرد در ایهن سهنگالخ
زورگویا و پلیدها
داشتم ب این میاندیشیدم که اگهر فرشهت و اههریهن را بها بها
انگاش( ،تصور ،کنیم ،با های اهریهن زیباترند و بیشتر با او ههخهوانی
دارند .نهیدانم چرا ،ولی از هرچ نافرما اس ،خوشم میآید و دوسه،
دارم ب آنا شادباش بگویم ،برای اینک از هی کس ههز خهود فرمهانی
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نهیگیرند .من با داستا هایی ک گقت شده و میگویند کهاری نهدارم،
ولی نافرما ها خودشا خدایند و ب دیگرا درس زندگی میدهند.
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8
این روزها هه بوی مرگ میدهند ،شهها چه هههین انهدکی که
هستند و امیدواران لبخند میزنند را روی سرتا بگیرید و ههر چه در
سر دارند از آنا بیاموزید.
ما نویسندگا از هه ی درختانی ک فدا میشوند تها برگه ی زیهر
دستها فراهم شود و از کسی ک ب ما گق ،تا پایا زنهدگیِتها و تها
زمانی ک میتوانید بنویسید و پیش بروید سپاسگزاریم .مها نویسهندگا
چیز زیادی از مردم هز خواند و دانستن نهیخواهیم .بخوانید تا بدانید
پیرامونتا چ میگذرد.
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9
چکش و قلم ب دس ،گهرفتم تها خهودم را سهاختم و ریخه ،دادم.
چشهانم را باز کردم و روزی یا شبی ،نهیدانم چ زمها بهود ،ولهی به
خودم گقتم بنویس و بنویس آنچ را که بایهد و دله ،را پهاک کهن از
هرچ نامالیهتی و سختی اس.،
ب ماهیها بگویید ،ههها مهاهیههایی که در تُنه کهوچکی در
فراموشیِ هزاربارهی خود میچرخند ک ما آمهدهایهم تها تُنه شهها را
بشکنیم و در های بزرگتری رهایتا کنیم ،ولی ذههن و فراموشهیِتها
شهکوِهای نهدارم ،ولهی
دس ،خودتا اس .،اگهر مهرا فرامهوش کردیهد ِ
هایگاهتا را ههیش ب یاد داشت باشید .شها پس از رههایی از زنهدا
باز هم آزاد نشدهاید ،چو هه چیز را فراموش میکنید حتا هایی که
پس از آزادی زندگی خواهید کرد.
ههیش یک راه برای گریز هس .،کیس ،ک آ راه را یافت و پا در
بیاورد و بگریزد من ک در دفتهرم ههر روز و ههر شهب گریهزا پهای و
هوهرریزا آواز میخوانم و میدوم.
در شار چ غوغای خاموشی برپاس ،،هرکس در خهودش فریهادی
ویرانگر و ناقت دارد .نهیدانم چگون هلودار آننهد و نهرم و آهسهت راه
میروند و از کقتارها نهیهراسند.
کقپوش پیادهروها را باید از یخ میسهاختند و ههیشه سهرد نگهاه
میداشتند تا مبادا آب شود و شار را آب ببرد و خقتگا راستین نهایا
شوند ،هها هایی ک چشم بر گری ی ستهدیدگا بست اند و بوی مردار
میدهند.
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چشمهایم هردم میچرخد تا چیز تازهای ببیند و از آ بگویم ،ولهی
تناا چیز تازه و بازگو شونده خهودم هسهتم که ههی بهروز نههیدههم.
ههیش ک نهیشود از خودم بگویم و گهوشههای مهردم را از خهودم و
یکنواختیهایم پُر کنم.
ههسای ی پیری داریم ک چندی پیش ،شوهرِ کانسهالش از ایهن
گیتی چشم فروبس .،گاهی او را میبینم و دلم برای خودم میسهوزد و
خود را نکوهش میکنم ک این هه بیم از دس ،داد دارم .پیرز خم
ب ابرویش نیامده ،تناا و یکتن ب زندگی ادامه مهیدههد .خوشها به
چگونگیاش ،کاش هایگاهها را با هم ها ب ها میکردیم .د ک پیهر
شود سالیا ِ زندگیِ آدمی بیارزش اس ،و منِ پیر د  ،آرزوی او شهد
را دارم .سرم درد نهیکند ولی دستها میبندم و مینالم از آ .
کودک ک بودیم ،روی چاارپای میرفتیم و دوس ،داشتیم بلندتر
دیده شویم و هلوی آین برای بلندی خیهالیِمها خشهنود مهیشهدیم.
اکنو بلند شدیم و ب هها اندازه غهگین .من نهیخهواهم کسهی را از
بزرگ شد نومید کنم ،ولی بیگها آ چیزی ک چشم داشتم بود را
از این بزرگ شد ب دس ،نیاوردم و ندیدم.
اگر هنگل پیری را مییافتم ک تاکنو پای آدمیزاد ب آ نرسیده
باشد ،برای زندگی ب آنجا میرفتم .افسوس این موهود دوپا هه هها را
از بودنش آباد و باتر اس ،بگویم ویرا کرده .هایی نیس ،برای رفتن و
آسود  .سازش هم ک نهیشود کرد ،هر روز از این رنگینکها آدمهها
رنگی تازه نهایا میشود و شگق،زده میشویم.
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از الب الی م و ابرهای سپید و سیاه ،سای ای ن به رنه سهای و
نهیدانم چ رن روی سرم افتاد .هر چ بود سنگینیاش بر دلم چیره
نشد و مرا کشید ب دنبا خودش .هر چ هلو رفتم بهاتالقهها بزرگتهر
شدند و مرا بیشتر فرو بردند .خواستم دس ،بکشم و برگهردم ،ایهن بهار
صدایم زد و ریسها را بیشهتر کشهید .پهیش رفهتم و به مهرز خقگهی
رسیدم ،ن میتوانستم برگردم و ن میتوانستم هلوتر روم و گیهر کهرده
بودم .این بار دستش را دراز کرد و دستم را گرف ،،ولی چارهاش نهایا
نبود.
هر چ بود و هر که بهود مهرا دوسه ،نداشه .،تناها دلهش بهرایم
میسوخ ،و میخواس ،ههراهش باشم ،ولی سختیِ بردنم را بر گهرد
خودم انداخت بود .هر ها گیر میکردم مرا میرهانهد و ههر هها دسه،
میکشیدم فریب میداد و کنجکاویام را ب کار میگرف .،تا پایا رفتم
و آنجا بود ک دیگر ندیدمش.
چ میشد چارهات را نشانم میدادی رُخ بنها ای پناها شهده از
دیدهی من ک هه ی ذهنم را درگیر رُخَ ،کردهای .کاش منم تا پایا ِ
راه ،با خود میبردی .تا پایا ِ راهِ خودم ک با من بودی ،پهس آرمانه،
هلوتر اس ،ک رفتی و برنگشتی....
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دوس ،دارم سخنی با گاوها داشت باشم .از پگهاه ذههنم را درگیهر
کرده ک چیزی هم برای آنا بنویسم .شاید باید پوزش بخواهم از ایهن
چاارپایا سرتا پا سود و فایده ک با چندی برابر دانست مهیشهوند .به
هر روی ،دلم میخواس ،گق،وگوی کوتاهی هم با آ بیزبا ها داشت
باشم ،بگذریم .امروز چ بیاهوده ههدر رفه ،،ولهی بیشهتر که بررسهی
میکنم میبینم هر روزما بیاوده میرود و ما سر هایها نشست ایم .از
این ک گقتم ما پوزش میخواهم ،هم از گاوها و ههم از دیگهرا  ،چهو
هه ک مانند من روزهای بیاوده و بیسود ندارند و در کنج خود ب سر
نهیبرند.
شار مانند ههیش پویا و پر از آدم اس ،ک دسه ،در دسه ،ههم
گام برمیدارند و بگو بخند میکنند .اندکی هم چشهانشا یک ها بنهد
نیس ،و هه ها را میپایند ،هز آ کسی ک کنارشا اس.،
دروغ بزرگیس ،اگر بگویم برای هیچکس ههراهی راسهتین هسهتی
ندارد و هه تناایند .یکی ههراهی ب نام پو دارد و دیگهری ههراههی
ب نام غرور و آ یکی چشمچرانی و آ کس دیگر آدمی از خودگذشت
را در کنارش دارد ک خودش را پیشکش ب او کرده .یکی دیگر تناهایی
را دارد ،اندکی هم هی کدام را ندارند و ب ماننهد زالهو به هها خهود
افتادهاند و نهیدانند از این گیتی چ میخواهند .ههزو ههر دسهت که
باشیم ههراهیِما یک چیز کهم دارد .کهاش مهیشهد آ کسهانی که
ههراهههی را از بَرنههد بهه یکههدیگر برخههورد کننههد و بهه پههای هههم و
داستا هایشا پیر شوند.
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ب راستی کاش این کاشها را میکاشتیم و شکوف مهیزدنهد و در
تابستا میوههایش را برداش ،میکردیم .اگر های زندگی کرد  ،کاش
و آرزو بکاریم ،اینگون کرهیزمین به ههای آدمههای پسه ،،درختها
فراوا خواهد داش ،و هنبنهدگا از خوردنشها سهیر مهیشهوند و در
پایا  ،میوههای مازاد روی درختشا تباه خواهند شد.
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هوای امروز یادم نیس ،چگون بود ،نهیدانم شهاید ههم در گقتهار
نهیگنجد ،بگذریم چیز ویژهای نداش ،ک بگویم؛ هها ههیشگی بهود
ک در دم و بازدمِ آ با دیگر آدمیا ههسود (شریک ،میشویم.
روشناییِ المپِ اتاق بسیار زننده و رنج آور شده ،پُتکی هم هردم بر
سرم فرود میآید و دردم را دو چندا میکند .تنم داغ شده از کوشش
روا و ذهن پریشانم .نوشت هایم را ک میخوانند ،گاهی لبخند چرتهی
میزنند و میگویند اینها را در پایا شب و پیش از خواب مینویسهی
چ بگویم این بار ک خواب من از شهبهها روی برگردانهده و تهو چه
میدانی از نوشتن و د ِ دردمند
دوس ،دارم بلند فریاد بزنم و بگویم« :من تالش کردم ،مهیکهنم و
خواهم کرد» ولی روزگار با من دشهنی میکند و هر چه مهیکشهم از
نداری و بیچارگیس.،
بارها و بارها خواندهام ک هی چیهز دسه ،خودمها نیسه ،،زنهده
شدنها  ،نامها  ،کشورما  ،خانوادهما  ،زبانها و هزارا چیز دیگر تها
برسیم ب مرگ! آ هم دس ،ما نیس .،پس ما ب چ دردی میخوریم
اگر مهیتوانسهتم ههه ی نهامبُهردههها را دگرگهو مهیکهردم و به آ
نویسندههای بیهه چیز نشا میدادم ک چرند گقت اند.
من هر نامی دوس ،داشت باشم صدا زده میشوم ،ههه ی زمینهها
سرزمین منند ،هه ی مردم خانوادهام و هه ی زبا ها زبها مهادریام؛
ولی با زندگی و مرگ چ کنم مرگ را میتوانم خهودم رقهم بهزنم! بها
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خودسریها ،با سبکمغزیها و با هر چ ک میشود مُرد ،یا خود را به
کشتن داد ،ولی زندگی را چ کنم این یکی را ناتوانم.
دلم نهیخواهد ب من بگویند نومید و افسرده ،ولی چ کنم دیگهر
خست شدم .هها ههیشگی را دارم ،خستگی و بیتابی .خست ام از بس
دویدم و نرسیدم .کاش بنبستی بود و سین ی گورسهتا را در خهودش
های داده بود .هه چیز برای توانگرا اس ،و ما مردم بینوا باید ببینیم
و ببینیم.
هیچگاه گها نهیکردم ک ب چنین روزی بیقتم و پریشانیههایم
را بازگو کنم .ههیش شرم داشتم ک بگویم چ چیهز دارم و چه چیهز
ندارم .هم از داراییهایم و هم از نداشت هایم شرم داشتم .داشتنم بهانی
این میشد ک بپندارم بهرای داشهتن به دیگهرا مهینهازم و نداشهتنم
ناتوانیام را ب مانند هن افزار ب دس ،دیگرا میداد تا آزارم دهند.
چ میشهد کشهاورز سهادهای بهودم و بها ههسهرم به کشهاورزی
میپرداختیم و در کنار یکدیگر و فرزندانها تا پایا زندگی میکردیم
سرخپوس،ها را دوس ،دارم و سیاهانی ک هنوز در قبیله خهود بهدو
هی تنشی زندگی میکنند ،کاش من هم میتوانستم از این دوزخِ مرد ِم
شارنشین و خودفروخت بگریزم و نزد آنا بروم.
من چ بسیار دلم برای خهودم مهیسهوزد هنگهامی که مهیدانهم
شاام ِ،استواری را ندارم ،ولی این بار میایستم و روزگار را دور میزنم،
هرچ پیش آید خوش آید.
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بوووومهم ،صدای ویرا شد را ب زبا آوردم .گویا ههر هها بهروم
زنجیر ب دس ،دارم .میخواستم بگویم روانم درمییابد یادم افتهاد که
گقت بودم روانی ندارم.
یکنواختیها برای بینوایا از میا نهیروند و از گون ای ب گون ای
دیگر دگرگو میشوند و از پای درشها مهیآورنهد .هههین آغهاز کهار
میگویم ک کاش میشد هه چیز را خودما برمهیگزیهدیم .مردمها ِ
پس ،،ما را در برابر هزار راه میگذارند و میگویند برگزین که ههه ی
آناا ب یک چیز میرسد و آ هم سود برد آنا و پایا یافتن ماسه.،
تودرتوی بزرگی نیس ،،ولی از باال ک نگاه کنیم گسهتردگیاش آشهکار
اس.،
این مردم را رها کنم ب چ چیز دس ،بیازم و نال کنم آه از ایهن
درد بزرگ ک در واژهی کوچکی انباش ،شده .واژهای ننگین ب نام آدم.
باید هه ی دانشها را رها کنیم و سها ها به ایهنهها دوسه ،داشهتن
بیاموزیم.
دلگیرم از خودم ک با خودکارم گق،وگویم کم شده ،سراسیه ام و
خودم را نقرین میکنم .من از کجا سر در میآورم سرانجام نههیدانهم
چ چیزهایی را نهیدانم ،هههین بهرایم آزاردهنهده اسه .،تشهن ام به
یادگیری و دانستن ،ولی نهیدانم از کجا آغاز کهنم .ههیشه بایهد یهک
نخستی باشد ،یک ها برای آغاز و یک ها برای پایا .
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دلم هشن بزرگی میخواهد بدو هی باان ای .پایم را به سهرایی
بگذارم و ناگاا بگویند خوشآمدی ب هشنها  ،هشنی ک برای ههی
چیزی نیس ،و تناا آماهش در واژهی هشن و پایکوبی پایا یابد.
افسوس میخورم از این هه غم و پریشانیِ مردمِ شار که تهاریکی
رهایشا نههیکنهد و درگیهر روزمرگهی و یکنهواختیِ چرنهدِ خویشهتن
شدهاند .در کوچ های باریک ذهنم هنگامی ک فرو میروم و ب دویهد
میپردازم ههزارا دَرِ بسهت مهیبیهنم و یهک روشهنیِ کوچهک که در
دوردس،ها ،دس ،تکا میدهد.
من ب دنبا هها هستم .هها روشنی کوچک برای من هه چیز
اس ،،ولی نهیدانم چرا هر چه را مهیبیهنم به سهوی مهن مهیآیهد و
میگوید« :خوب شد آمدی و اینجا را روشن کردی ».سردرگهم ،من ک
خود ب دنبا روشناییام آ هم نه به ایهن بلنهدا ،ههها انهدکی که
میبینم برایم بس اس.،
راستی باید گق،وگویی با هه ی هنبندگا داشت باشم تا ببیهنم
دها آدمیا بیشتر میهنبد یا این موهودات هنگهامی که به دنبها
نیازشا میروند.
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15
آبِگرم ،این واژه ب ذهنم آمد ،چه دربهارهاش بگهویم نههیدانهم
رهایش کن .این ماهها چ بیاوده برایم گذش ،،ترسم از این اسه ،که
باار و تابستا پسین را نبینم و ب خواب ابدی فرو روم .باید از چنهدی
بپرسم ک چ اندازه از من بیم دارند گها کنم ههینگون اس ،،برخی
از دوستانم شگق،زدهام مهیکننهد ،مهرا بهاور دارنهد ولهی از مهن دوری
میکنند.
ههیش این روزها را میدیدم ک از مهن بهرای دانسهت ههایم دوری
کنند ،آزارم دهند و مرا با نیرن های بچگان دور کننهد .ایهن تهالشهها
برای نگ داشتن ریزهکاریهای گیتی بهیارزش اسه ،،هههین آدمهها و
مادیات و چیزهای دیگر را میگویم.
یک بار روانم ربوده شد و دلم سخن گق .،تنم ب لرزه افتاده بود و
گقت هایم از خودم نبود .من تناا میشنیدم و منِ دیگر سخن میگقه،
ک گویا کسی ب او میگق ،و این بازگو میکهرد .دوسه ،دارم یهکبهار
دیگر رخ دهد و من از خود بیرو شوم و باز نگردم.
از خودم دلگیرم چو گها میکنم بسیار ترسو شهدهام و از ههه
چیز بیم دارم .آدمی تا هوا اس ،و خهودش را مهیسهازد بایهد دالور و
نترس شود .نباید دیر شود ولی ههیش دیر میشود ،چ برای برخاستن
و چ برای زندگی.
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آغاز میکنم ب نوشتن ،ولی نههیدانهم بهاالتر چه گقته ام .هرگهاه
نوشت های پیشینم را میخوانم ،در آ ها فرو میروم و بیرو نههیآیهم.
چ بد ک هرچ مهینویسهم را در دوراههی خهط مهیزنهم و به سهوی
اندیش ای تازهتر میروم ،آنجا ههم گیهر مهیاُفهتم و واژهههایم دلهواپس
دستانم میشوند.
نم نم ،بارا میشوم و بر هرچ زیر دستم اس ،میبارم ،سای هها را
دور کرده و روشنایی را کاوش میکنم .خودم را میربهایم و رفته رفته
پایا مییابم از بس ک باریدم و پخش شدم در زمین و زمها  .ایهن دو
آدمی را پیر میکنند؛ زما از دس ،رفته و زمهین سرشهار از آدمههای
پلید.
شب چ زیبا شده ،فریادهایم را نیس ،کرده و مرا زندانیِ کنجههای
بیپرواز .های پاهایم ک بر زمین فشردم هنهوز هسه ،،خهودم کجهایم
پس هر ها را مینگرم نیستم ،شاید از پیش نبودهام .خب پیش میآید
دیگر ،ناگاا درمییابی هرچ از خهودت یها کهس دیگهر مهیانگاشهتی
درس ،نبوده .مانند ههین زندگی ک هیچگاه درس ،نبود و نیس .،آنجا
ک باید میخنداند،گریاند و آنجا ک باید میکشه ،،هها سهخ،ترمها
کرد و رسیدیم ب اینجا تا بگوییم« :ما هستیم و خواهیم بود»...
سرم سرهایش نیس ،و کژ و راس ،مهیشهود و پهوچی را پهذیرای
درو شد و ماند میکند .ن آ پهوچی که در نبهود گُهل سهام مها
میشد! هها پوچی ک از نخس ،ههراهها بود و زما تناایی خودش
را نشا میداد و لگد میزد بر ذهنها .
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ذهن کاش ذهنی هم مانده باشد برای ما آدمها .ههیش نسنجیده
ب هلو پریدیم و پهرت شهدیم ،ولهی نههردیم و زنهده مانهدیم تها مهاتم
سبکمغزیِما را بگیریم و برای پذیرا کرد خود و رنج نبرد بگوییم:
«کم و کاستی نیس ،و کارآزموده تر شدیم».
خودما میدانیم چیزی از ما کم شده .بخشی از دلها را بریهده و
بردهاند ،هر بار ک نهیشود فریب خورد و ب پرتگاه نزدیک شد و نَهُهرد.
اینگون دلی برایها نهیمانهد و سهرد مهیشهویم از ههر چه لبخنهد و
ماربانیس .،آنجاس ،ک میگویم دیگر هی چیز نیسه ،و زاده نشهده،
هر چ هس ،دروغ اس.،
در خیابا ک راه میروم هزارا مُرده را میبیهنم .مردانهی که در
نگاهشا فشرده شدهاند و زنانی ک در تنگنای نیرومندی ها مانهدهانهد.
هر دوی این گون ها گام برمیدارند و کمکم از دیدهها پناا مهیشهوند،
ولی چیزی از خودشا ب ها میگذارند .سهای هایشها روی دیوارههای
شار نخش میبندد .آ چیزی ک هستند روی دیوارها نگارین میشهود
و آنچ نیستند از ما دور میشود و میرود.
چ ه کران ه هههایی را ک ه در ذهههن خههود ندی هدم و نپیهههودم ،چ ه
بیکرا هایی ک آرزو نکردم و ب دنبالشا نرفتم .باید این را از نخسه،
بخوانم ،من پیهودم و گذشتم یا آرزو کردم سپس رفتم و نرسیدم

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

38

17
صههدای بههومبههوم شههگق،انگیزی شههنیده مههیشههود .بهه یههاد
چاارشنب سوریهایی ک شادی نکردم و با آتشش پاک نشهدم .به یهاد
شیداییهای راستین ک در هستیام هوان زد و دانستم تخمِ بیمیوهای
را کاشتم .ب یاد پرید ههایی که در آناها گهیج بهودم و پهس از فهرود،
ایستادنم با خدا بود .ب یاد خندههایی ک گویا خودم آفریدگارشا بودم
و زمین ب دور سرم میچرخید.
کاش از این یادها باز هم داشت باشم و یادهای بسهیار دیگهری نیهز
بسازم و با سوز و گداز بازگویشا کنم ،چو من با یادوارههایم زندهام و
هر روزی ک یادی نسازم برایم بیاوده اس .،مانند این اسه ،که شهیر
باشی و شکار از بر نباشی یا ماهی باشی ولی شنا نکنی.
هر مردمی باید بدانند ک پدرانشا چ آدابی داشتند و بهرای چه
بوده اس .،مردمی ک آدابشا را بدو پرسهش انجهام مهیدهنهد زنهده
نیستند .پرسشگرا ههیش ب چکاد (قل  ،پیروزی میرسند .بها خهودم
میگویم باز هم پند داد را از سرگرفتم و برای سن ها داستا سهرایی
میکنم و میگویم چ کنید و چ نکنید ،ولی خُب چ کنم من هم با
این چاره و تنِ هوا  ،پیرد و غُرغُرو شهدهام و ههسهاالنم را از خهودم
گریزا میکنم.
هرچ با سرش ،خودم میهنگم شکس ،میخورم و کم مهیآورم.
هنگید با ذات و نااد ،بسیار سخ ،و دشوار اس .،کهاش مهیتوانسهتم
لذتهایی را هایگزین دیوانگی و خهورهی هسهتیام کهنم ،ولهی هاها
ههیش زیر دس ،دیوانگا دگرگو شده و میشود.
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بدو هوش و خروش و دیوانگی ،هه چیز دس ،نخورده سرهایش
میماند ،چ بسا ک میگندد و زدگی را ب ههراه مهیآورد ،از ههر چه
میبینی بیزار میشوی و زندگی را نقرین میکنی .هه چیز مهیگنهدد
مانند آدمها ،ن پس از مرگ و تباه شد ِ تنشا و باالتر از آ گندیهد
اندیش شا و دگرگو شد آ ب پندارهای پس ،و پریشا  .گندیهد
روانشا هنگامی ک از هه ها رانده میشوند و بهدی را برمیگزیننهد و
آ را پیش ی خود میکنند ک کوچکتر را بخورند و از بزرگتر بگریزنهد
تا شاید خودشا خورده نشوند.
نهیشهود گقه ،در ههایههای ایهن نوشهت هها ،ولهی در انهدکی از
برگ هایم ب چاارپایا و درنهدگا و هنگهل و دادِ چیهره بهر آ اشهاره
کردم .گها مبرید ک ایناا تناا نوشت شدهاند ک بخوانیهد و فرامهوش
کنید .بخشبخش نوشت ها را دیده و کارآزموده شدهام.
آری این زندگی و پیرامو ما هنگلی پر تنش و پریشا شهده و مها
شاید مورچگانی باشیم که از ههی چیهز ههز النه و خهوراکی آگهاهی
نداریم؛ ولی ههیش مورچ ها نیستند ک لگدما شده و نادیهده گرفته
میشوند .گاهی د ها و گاهی تواناییهها چنهین رخهدادی بهر سرشها
میآید و میشکنند و فروکش میکنند .آنجاسه ،که آمهاجهها پدیهدار
میشوند ،یا برای سزا داد و یا برای چگون مُرد .
گقتم آماج ،کین هویی و زنهدگی نکهرد ههم گونه ای از آمهاجهها
هستند ک کمکم خودشا را در ما های میدهند و افزو میشوند ،تها
هایی ک لذتهایها تناا در رسید ب آ دو پایا مییابد و خوابها
هم درگیر هها ها میشود.
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چ خوب ک ما دو پا داریم .ههین دو را به زور بها ههم ههاهنه
میکنیم ک کجا برویم و برای چ بدویم .شاید اگهر چنهد پهای بیشهتر
داشتیم هر کدام از آ ها ب یکسو مهیبردنهها ؛ ولهی افسهوس هههین
اندیش ی چندگان و گزینشها ما را دیوان کرده .چ بسا که اگهر پهای
دوید برای هه ی آناا را داشت باشیم ،خودما را بکشیم.
دو پا و یک ذهن هزارتو و پریشا ک در هه چیز ریش دارد و ته
آ ها ب خودخواهی میرسد ،چو هرچ میکنیم و هرچه مهیبینهیم
برای کامیابی و لذت خودما اسه .،انگشه ،شههارند آنهانی که بهرای
دیگرا گام برمیدارند و دس ،میگیرند و مار مهیورزنهد .ایهن روزهها
تکینگی (فردگرایی ،گسترش یافت و هه ها موج میزند.
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19
دلم خروشا شد از ناگقت ها ،از چیزهایی ک هم گقتهنش دشهوار
اس ،و هم نگقتنش .گاهی شرمندهی خود میشهوم که پیهها بسهت
بودم هر شب بنویسم ،ولی دلم نهیرود .هیچکس نهیداند پریشانیِ من
و آ دیگری از چ روی اس ،تها خودمها نگهوییم ،تهازه اگهر بگهوییم
هه ی آ را نخواهیم گق .،چ د شیری دارد آ کهس که بگویهد و
بیم داوری شد ب دس ،دیگرا را نداشت باشد.
چند روزیس ،گُن شدهام و تناا آرزوی من این اس ،ک هه هها
سرانجام خوبی داشت باشم .از شکس ،گریزانم برای هههین مهیترسهم
پایم را از اینجایی ک هستم یک گام فراتر بگذارم.
نگونبختی آدمها از آ روز آغاز شد که انهدازهی کهود بودنشها
دس ،خودشا افتاد .هر اندازه ک خواستند خودشا را به راه دیگهری
زدند و هر اندازه ک دلشا خواس ،ستم کردند و نادیده گرفتنهد؛ ولهی
این یک رشت از سازههای بیچارگیِ آدمهاسه .،هههین که بیچهارهای
ههچو من برای نگونبختیِ دیگرا فرنود (دلیل و بُرها  ،میآورد ههم
یک رشت اس.،
مانههدهای هم در ای هن گههودا و سههنگبارا شههدنها را مههیبیننههد و
میخندند ،چو خود کودنشا در گودا نیستند .ناآگاه از اینکه روزی
هم آنا را با مش ،و لگد ب پایین پرت میکنند.
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20
پرت هر داستانی ک میشوم ،مهیرسهد به اینکه چه چیهزی در
بدبختی من و دیگرا دس ،داشت  .هر چ بود و هس ،بیارزش اسه.،
هنوز بسیاری از ما ،شاید هه ی ما نهیتوانیم آسوده شیدا شهویم .بایهد
قلم و چکش ب دس ،،ب ها هم بیقتیم تا شاید توانستیم ایدهآ ههم
شویم .چ میشود این قلم و چکش را برای خودما ب کار ببریم
از هر چ بگذرم از خودم و زنجیرهای ب دور دس،وپایم نهیتهوانم
بگذرم .هر بار هم ک آزاد میشوم ،چیز دیگری مرا ب بند میکشد .من
تناهها نیسههتم ،خودمهها بایهد ببینهیم و بشههنویم و درس بگیهریم .مگههر
ندیدهاید آنانی را ک در بند شکم خود هستند ،در بند بیخردی ،خشهم
و غرور و در بند هزارا پستی دیگر چ کسی را دیدهایهد که در بنهد
ماربانی خویش باشد چو ماربانی بند نهدارد و دانه دارد که در د
کاشت میشود و زود هم میوه میدهد و مهیشهود شهیرینیاش را زیهر
دندا مزه کرد و لذت برد.
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آخ دیگر خست شدهام ،ب من چ ک چ خواهد شد و چه کسهی
چ آسیبی ب ما خواهد رساند .من ک بر این زمین بیها زانو زدهام و
بیها تر از خودش ،تناا نگاه میکنم و بر خودم پوزخند مهیزنهم .ههر
چ میخواهد بر سرم ببارد ،دیگر نهیدانم چ رخهدادی نیهک اسه ،و
چ رخدادی ناگوار .هر چ هس ،،تنِ سس ،من اس ،و روا سرکشهم
ک با هه ی توانم زندانیاش کرده و سرکوبش مهیکهنم .پهر شهدهام از
ناگقت هایم ،چ میشد میتوانستم این هاها بهیدر و پیکهر را ویهرا
کرده و هه را آسوده کنم ک دیگر آزمند هی چیزی نباشند.
هر چ هلوتر میرویم کود ها بیشتر میشوند .راه من روشن اس،
و خاموش اس ،روزن های روشنایی در دلم .پایا من و آرزوهایم نزدیک
اس ،،هرچ بیخرد بیشتر باشهد آزادگها زودتهر و آسها تهر به گهور
میروند .نقرین بر این شار و سرزمین پر از مردما سبکسر و بیرگ.
ندای آزادیِ ما را بایهد از لهب گورمها بشهنوید .آواز مها هنگهامی
شنیده میشود ک خودتا را از دیگرا و پستیهای ایهن هاها پهس
بگیرید .چیز زیادی نیس ،ک بخواهیهد سهخ ،بجنگیهد و به دسهتش
بیاورید ،ههین ک بتوانید خودتا باشید آزادید از چنگا هرچ بیگانه
و زیانکار اس.،
از زمین و زما گل مندم ،کاشها را میکارم و هز آهی از نومیهدی
چیزی پدید نهیآید ،ولی باز هم امیدوارم ک هشن و پهایکوبیِ ههه ی
مردم را ببینم و بدانم ک تا پایا ههین خواهد بهود .آنها نه نیهاز به
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رهاننده دارند و ن نیاز ب گزافه گهوییِ ریاکهارا و دزدا و بیگانگها و
خداناشناسا .
با اینک آرزوی داشتن با را دارم و ههی بهالی نهدارم ،ولهی دیگهر
پرهایم ریخت و در کنج خان ی نداشت ام ب مرگ دس ،تکا میدههم.
فروپاشی این منِ خودفروخت ب آزادی نزدیک اس ،،ولهی پهیش از آ
فورا ساهگینی خواهم داش ،ک بانگش ب گوش کقتارا الشه خهوار
هم برسد .از من و از این زمین هی نهیماند هز یهک نهام ،شهاید ههم
نامی نهاند ولی میدانم بانگی ک از آزادگا و آزادی سردادم و میدهم
در گوشها خان خواهد کرد.
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22
هی چیز برای ما نیس ،،هی کس برای ما نیس ،و نخواهد بود .مها
از نخس ،نداریم و تا پایا هم نخواهیم داش .،آزمند هی چیز نباشیم،
ما خودما را هم نداریم .این خود ک میگویم بها خودههایی که شهها
گها میکنید ناههگو اس.،
هرک خود را دارد استوار اس ،،هرک خود را دارد خودخهواه اسه،،
هرک خود را دارد پادشاه اس ،و هر ک خود را دارد بیخهود و بیاهوده
اس .،هر بار خود را داشتن با خود را نداشتن هاب ها میشود ،گاه ایهن
یکی نیکوس ،و گاه آ یکی؛ اینجاس ،ک باید دانس ،هی چیزی روی
یک پا نهیایستد.
هاا دگرگو میشود ،پس باید ساخ ،و تاب آورد .تابآوری ههم
سه ،و سوهای خود را دارد ،از اندازه ک بگذرد خو میگیهریم و دیگهر
تابآوری نیس ،و میشود روش زندگی و بایهد تها پایها ادامه اش داد.
ادام دارترین چیزی ک میشناسم اندیش ی آدمهای خردمند اس ،که
تا پایا در ذهنها و د ها میماند.
این را باید بدانیم ،اَسپ نباشیم ک افسار ب دس ،کسهی دههیم و
این ک هیچکس اَسپ نیس ،،ههرکس که مها را دوسه ،دارد شهیدای
اندیش ی ماس ،و هرک پیرُو ماس ،،پیرُو زیباییِ ذهن ماس .،هیچکس
بیارزشِ بیارزش نیس ،و هیچکس با ارزشترین نیس ،،مگهر ایهنکه
مرگش نزدیک و بُتش ساخت شده باشد.
هر چ میماند هها اندیش ما اس ،اگر راستین و واال باشد وگرن
روزی کاستیاش آشکار میشود .مهیدانهم که دمدمههای شهکوفاییام،
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دوستانم بیشتر از دشهنانم میشوند .هها باتر ک ناههسانی (تقهاوت،
دوس ،و دشهن را ندانیم ،چو باید پروا داشتن و زد و خورد و خشم را
هم بیاموزیم تا پاسدار خود باشیم.
اگر هر چ میگوییم هها نباشیم ب چ دردی میخوریم پس با
دروغگویا و دزدا برابریم! من و تو و ما ندارد هرک هرچ میگوید را
باید هم برای خود روا داند و هم دیگری؛ اگر نیکوس ،بهرای دیگهری و
خودما  ،اگر بدیس ،نخس ،برای خودما و سپس دیگری.
گاهی از خودم شرمگین میشوم ،نهیدانم راههم درسه ،اسه ،یها
نادرس .،گویا تناا من هستم ک در انجهن آدمیا رنگم سهیاه اسه ،و
در دید ههگانم .برای ههین نهیخواهم مسیر نادرس ،را بروم و چندی
را نیز ب دنبا خود بکشانم.
من از این بارِ پناا ک بر دوش خهود مهیکشهم خسهت ام و نهای
سخن گقتن ندارم .ب تازگی یاد گرفتم خاموش باشهم و ههی نگهویم و
نگاه کنم .میترسم نتوانم آدمهای پیرامونم را دگرگو کنم .میترسم ب
این برسم ک هی کس درس ،شدنی نیس ،و هه را بایهد رهها کهرد و
رف،؛ ولی از خودم هم میترسهم چهو اگهر بهروم برمهیگهردم ،ماننهد
ههیش و هر بار ک دلم نیامده پش ،سرم را نگاه نکنم.
آه از این هه سختی و ناپختگیها ،ایهن ههه از پهرواز و پهر زد
گقتم و در پایا هی نشد .ههیش آرزوی پایا خوب دارم و خهودم راه
دیگری را میروم و از دور میبینهش .چرایش را نهیدانم ولهی ....یهادم
رف ،چ میخواستم بگویم! برویم سراغ چیزهای دیگر مانند «زنهدگی»
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هها چیزی ک گقتنش را از بر هستیم و یادش نگرفت ایم چو کسهی
نبوده ک یادما دهد.
کاش کسی هستی داش ،ک مرا راهنها بود ،از پا افتادم از بس ک
خودم گشتم و زخهی شدم تا راهی برای گریز پیدا کنم .هر ک بهود بها
این هه سهختی ،راهههایش را به کسهی نشها نههیداد .نه که مهن
هه چیزدا باشم و بخواهم ب خود بنازم ،ولی برای این زنهدگی بسهیار
بیشترم و نهیتوانم آرام بگیرم و زندگی کنم .میخواهم پر بزنم و بهروم
ب هایی ک کسی داومند (مدعی ،چیزی نباشد ،هایی که کسهی ههز
خودم و اندیش ی نیکم نباشد .هرچ بدی و پستی هس ،،نیس ،شوند.
من و رن سپید در کنار هم بهانیم و تا پایا زندگی کنیم.
خودخواهتر از خودما چ کسی را میشناسیم ما آدمها از نخس،
خودخواه و خودکام بودیم ولی نشا نهیدادیم ،باشد که یهک بهار از
خود بگذریم.
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میخواهم دفتری تازه بنویسم و با پروردگار سخن ها ب هها کهنم.
دلم نهیآید ک شها ندانید چ اندازه با چیزی ک دیده نهیشود سخن
میگویم .شاید نباید میگقتم دفتری و باید میگقتم دفترههایی ،زبهانم
مو درآورده بس ک از خدا درخواس ،و گالی کردم.
سرد اس ،،هم تنم میلرزد و هم روانم ب تنش افتاده .ب انهدازهای
سرد اس ،ک دستانم ب سختی مینویسند .راستی من ک با یک دس،
مینویسم چرا گقتم دستانم ها ! با یک دس ،دیگرم چشههانم را بهاز
نگاه داشت ام ،ن ک خوابم بیاید ،برای این ک بتهوانم ببیهنم تها بتهوانم
بنویسم.
این چ سرنوشتیس ،ک مرا فراگرفت یاد گهرفتم که از خهودم و
نداشت هایم شرمگین نباشم و ب چیزی ک هستم بنازم ،ولی باور کنیهد
تا اینجا ک با ههین روش پیشرفتم کارگر نبوده .دس،کم برای خهودم
نبوده ،چو باالتر گقتم چشهانم باز اس ،و میبیهنم .بیشهترین چیهزی
ک میبینم نداشتن اس ،،نداشهتن آدمهها از مهنش و خهرد و نداشهتن
خودم از هر چ بدیس.،
کاش دیوارهای این خان بر سرم فرو بریزند و دیگر نبینم .سیر شدم
از نگریستن و فراموشی ،مرا بخوانید برای خاموشی.
دلم را از آرامش و دوردس،ها سرد کنیهد .ههی امیهدی نیسه ،و
هلوتر هرچ هس ،بیابا اس .،دهانم خشک شده و میترسهم درسه،
باشد هه ی ایناایی ک گقتم .میترسم هرچ باور دارم دروغ باشد .من
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ترسوی بزرگی هسهتم ،از ههر چه نومیهدی و پسهتی و ناکهامی اسه،
گریزانم ،چشم دید اینها را ندارم.
ههیش از آدمها و خدا گالی دارم .از آدمها برای پستیهایشا و از
خدا برای نابود نکرد پستیها .من چ کنم گاه نقرین میکنم و گاه
آفرین میگویم ،گاه میگویم نیس ،و گاه میگویم هس،؛ در پایا ههم
از ندانستنشا میمیرم.
اگر به مهن باشهد تناها انگیهزه بهرای آفهرینش آدمهها را ماربهانی
میگذارم تا هی کس هز ماربانی انگیزهای نداشهت باشهد .مگهر بلبهل
برای پو آواز میخواند مگر خورشید برای همآغوشی میتابد مگر ابر
برای کامروایی خود میبارد از ههینها یاد بگیریم برای هه ی زندگی
بس اس.،
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زما بسیاریس ،درگیر واژهها شدهام .هرک هرچ میگویهد را به
زبا خود برمیگردانم و اندیش ای میکنم .دلم میخواههد گریه کهنم.
سردم اس ،،لرز گهرفتم و بهیم ههه چیهز را در د کاشهت ام .صهدای
خندههای گوشخراشی شنیده میشود ،کاش چیزی شنیده نشود.
هه ی هاا در گوشها پایا مییابد و در رفتار نهایا میشهود.
کاش ناشنوا بودم ،این گوشها مرا میآزارند .هر ک مهیآیهد بهیدرنه
میگوید ب من گوش فرا ده! چرا کسی ب گقتار من گهوش نههیدههد
چرا هه مرا فریب میدهنهد چهرا در میها ایهن ههه آدم ،تناهایم و
ههراهانم مرا بس نیستند در پایا من میمانم و هزارا هزار دس،واژه
و نوشت و نم دیوار و تختی ک سنگینیام را تاب میآورد.
من ک دیگر خو گرفتم ب شنید و خاموشی .رهایش کن ایهنهها
چیس ،ک من میگویم .در این انبوه آدمهای خودشیقت  ،من و منهها
ارزش ندارند .ب هی چیز نهیشود پناه برد ،ولی با هه ی ایهنهها مهن
پناه هه میشوم.
من خودم را کوه میکنم ک هر هنبندهای نزدیکم شد تکیه کنهد.
کاری هز ماربانی از دستم بر نهیآید .چیزی ندارم ک ب مردم بهدهم،
دس،کم خودم را ک دارم! این من و این روانم پیشکش ب کسهانی که
گها میکنند خوبیها مردهاند و هر چیزی تاوانی دارد.
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باز هم سردم اس ،و دلگرمیِ هی کس مرا گرم نهیکند .بهرویم به
کارما برسیم ،این و آ را رها کنیم و ب ههی برسهیم .ههی در نگهاه
هی اس ،،ولی بسهیار پُهر و آشهقت اسه .،ههی از خهودش اندیشه و
انهدریاف( ،حهواس ،دارد ،د مهیسهوزاند ،دلهش مهیشهکند ،سهنگد
میشود ،گها دارد ،راه میرود ،د میدهد و میسهوزد و مهیسهوزد و
میشود پو و دوباره زاده میشود تا بسوزد و ب نااد خود بازگردد .این
هها منی هستم ک هر روز پو تر میشوم و ههر دم تهالش مهیکهنم
خاکستر شوم.
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چ زهری میکشیم ما آدمهای آزاده هنگامی ک کسی را میبینیم
باال رفت و با واژهها بازی میکند تا یک هستار بیاوده و بیسهود را به
خورد ما بدهد .فورا میکنیم و نهیتوانیم بروز دهیم ،چو چنهد گهام
کنارتر کسی نشست ک از گقت ی آ یاوهگو پاسهداری کنهد و ههه ی
آتش ،فروکش میکند .نهیشود کنار آمد ،نهیشود شورید ،نههیشهود
آسود ،پس چ کنیم میدانیم ک گقت ها گزاف هستند ،ولهی بایهد به
زور گوش دهیم تا بیخردا آزرده نشوند .تازه ب آغاز داستا میرسیم
ک اگر آزرده شوند چ خواهند کرد! خدا را سپاس گو اگر ب دستشها
کشت شوی ،چو اگر زنده بهانی دادباخت ای (محکوم ،ب اینک هر روز
چارهشا را ببینی و افسوس بخوری.
زخمزبا هایشا ب کنار ،ههین ک شهار زیادی بیخهرد را ببینهی
برای هر روز مُرد بهس اسه .،بیشهتر دلهم از آنهانی که مهیداننهد و
میخندند میسوزد .ب چ میخندید ب کوچک شههرده شهدنتا به
دس ،سخنورا ِ بیدانش یا ب روزگارِ بدکردار ک ما را ب دس ،ایهنهها
سپرد و رهایها کرد
خوشبختی را برایها ب نگارش درمیآورند و دلخوشها میکننهد
ب چیزهایی ک نیس .،کاش بتوانند بنگارند! آناها تناها یهاد دارنهد که
بازگو کنند .چ بیچاره مردمانی هستند ک ب ههین بسنده مهیکننهد.
چرا خودتا ب دنبا باش ،نهیگردید با گزاف ی دیگرا ب دسهتش
میآورید
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باید در پستی خود بهیرند کسانی ک ب دنبا چیزی نهیروند و ب
دها و دستا بیخردا چشم دارند ک هرچ گقتند را ب گون ی در و
دروازه رد کنن هد ،هرچهه دادنههد را بپذیرنههد و بهه گوشهه ای بیندازنههد.
خوشبختی راه رسهید نهدارد ،خوشهبختی انگیهزهی زندگیسه ،بهرای
ماربانی و نیکی ،پس هرچ یاوهگویا توف میکننهد بگهذار به بیهرو
بیندازند .این واژهی خوشبختی در هی چیزی پایا نهییابد.
آدمی با خدا ،بیخدا ،با دین و بیدین ،مار در دلهش نباشهد ههی
اس .،خوشبختی نباید دور از ما باشد ،ههین نزدیکیس ،،میدانم! تناها
ب آین نگاه کرده و با خودتا سوگند یاد کنید هرچ میکنید بر پای ی
نیکی باشد.
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دس ،و دلم ب نوشتن نهیرود .میایستم تا پُر شهوم و ناگاها به
ها برگ های دفترم میافتم .دردناک اس ،ک نهیدانم چه بنویسهم،
چو از آدمها نوشتن خست ام میکند .هر کدامشا رن خود را دارنهد
و میخواهند دیگرا را رن کنند.
برای نهون شاید بشود از مورچ ها نوش .،یاد ندارم ک دربارهشها
نوشت باشم ،شاید هم نوشهت باشهم .نههیدانهم ،ولهی ایهن بنهدپایا را
دوس ،دارم ک هه ی اندیش شا را آماهی ک دارند در برگرفت و چیز
پلیهد و بههدی در ذهنشهها نیسهه .،مهها گههها مههیکنهیم که ش هیوهی
زندگیِشا بیارزش اس ،،ولی آنچه که بهیارزش اسه ،دم و بهازدم
بیاودهی آدمیس ،ک با هرگام ب زمین و زما آسیب میزند!
رهایش کن ،داشهتم از مورچگها و زنهدگیِ زیبایشها مهیگقهتم.
کارگزارا شابانوی خود هستند و النه شها را از گزنهد ههر کوچهک و
بزرگی نگابانند .در ارادهی این هاندارا هی گهانی نهیتوا برد .برای
آرامش روا مورچگا مرده در راه آماهشا اندکی خاموش میشوم.
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زمین چرا ب یک باره فرو نهیریزد و خورشهید پهایین نههیافتهد
نکند در نزدیکی این کارند و دلشا بهرای انهدکی از ههانورا ِ بهیگنهاه
میسوزد و انجامش نهیدهند ب من و ههسانانم که امیهدی نیسه،،
هه ستهکار و آزاردهنده هستیم .دلم برای خودم میسوزد ک شاید در
پایا  ،من هم مانند دیگرا شوم و ب خودم و زنهدگیِ خهودم بچسهبم.
شاید هم این کار درس ،باشد! انگار ن من میتوانم هاا را آزاد کنم و
ن کس دیگر .دس،کم من اندیش ی آ را دارم ولهی ههر کسهی را که
میبینم درگیر خود و چرنهد و پرنهدههای خهودش اسه .،مگهر مها آدم
نیستیم پس چهرا خودمها را در وَرَ و مادیهات و خودکهامگی پایها
دادیم و درها میزنیم
کودک و پیر و هوا  ،از زنا گرفت تا مردا ب تباهی رسیدهاند و
ویرانه هههای بسههیاری را سههاخت انههد .گقهتم کههودک! بله کودکهها هههم
ههینگون  ،چو میبیننهد و یهاد مهیگیرنهد .کهودک تها ابهد کهودک
نهیماند ،مگر اینک کسی ب او ماربانی کند و ب زندگیاش پایا دههد
تا دیگر نبیند و یاد نگیرد!
نیمکرهی راس ،مغزم درد میکند .نهیدانم از چ اسه ،،شهاید از
خسههتگی و شههاید از اندیشه ی بیاههوده و فههراوا و شههاید هههم بیهههارم.
رخدادهای بسیاری برایم پیش آمده و ستبرم کرده! هنگامی ک کسی از
زرنگی و چندرنگیهایش میگوید ،دوس ،دارم خق اش کنم! هرچ بود
و هس ،را از سر گذرانده و شدم این آدم تراشیده و ب نها پالشت  ،هرک
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مرا میبیند افسوس مهیخهورد که چه آدم بینهوا و سهادهای هسهتم.
هی کس نهیداند از بس دیدم و سرم آمده خاموش ماندهام.
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هرز چرخید دو گون دارد ،یا خودما هرزهایم و یها هایگاههها
نادرس ،اس ،و برای کس دیگریس ،،ولی یک چیز را هه باید بداننهد
ک هی کس از نخس ،هرزه نبهوده و ههرز نچرخیهده .هرچه هسهتیم
دس ،خودما اس ،،اگر درس ،نشویم تا ابد ههرز خهواهیم چرخیهد و
آسیب خواهیم دید و آسیب هم میزنیم.
خست شدم از بس تالش کردم تا هه چیز را باور کنم و در پایا
نادرستی و ناراسهتی دیهدم .ایناها کِهی چنهین بهیچشهم و رو شهدند
میگردیم و میگردیم ،کسانی را میبینیم ک در زندگیشا ههی چیهز
کم نداشتند و از خوشیِ فراوا  ،دها باز کرده و هرچ نادرس ،اس ،را
گاز میگیرند .برای کارشا انگیزه میآورند و از هر کسی ک مهیشهود
گالی میکننهد! مها اینگونه انگاشه( ،فهر) ،مهیکنهیم که درسه،
میگویند ،پس خودِ بیمای شا چ ناشی در زندگی داشت و دارند ک
چنین مانده و ههینگون ادام میدهند
آدمهای بیمغزِ سبکسر چه کردیهد بها خودتها و چهرا به خهود
نهیآیید اینها هه برای این اس ،ک ما بیشرم شدهایم .از هی چیز
شرم نهیکنیم ،از خودما چ چگون خودتا را گوارش میکنید
کاش اینجا زندگی نههیکهردم ،زمهین را مهیگهویم .زمهین ههای
زیباییس ،ولی اکنو ب پس،ترین زیسهتگاه ههانوری دگرگهو شهده،
چو هانورا درستی در آ زندگی نهیکنند و ههین ما آ هانورانیم.
دور از ها چاارپایا و تارپایا و خزندگا و پرندگا و ...اینها که از
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اندازه و مرز خود فراتر نهیروند و زندگی خود را دارند ،این مهاییم که
بیشتر میخواهیم و چشم دید نداریم و پستیم...
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موهایم باز بلند شده ،ولی اندیش ام هها انهدازه که بهود مانهده و
بلندتر نهیشود .اینها دوگانگی دارند ،هنگامی ک موههای آدمهی بلنهد
شود روی چارهاش میریزد و هلوی چشها و دیدنش را میگیرد ،ولی
اندیش ی آدم ک بلند شود چشهانها باتر و گیراتر میبینند.
چ گقتم! یک دم خودم را دانشهند و ریهشسهپیدی انگاشهتم که
سا ها از زندگیاش گذشت و هه چیز را میداند ،ولی کاش دانستن ب
سا آدم بود و هرچ بزرگتر میشدیم و پیرتر ،بیشتر میدانستیم .زناار
از اکنو ک چنین نیس ،و هر ک خودش بخواهد مهیتوانهد دریابهد و
سالش بیارزش اس .،بدتر از آ هنگامی اس ،ک هوا باشی ،ب دنبا
دانستن بروی و ب هایی برسی ک میدانی نهیدانی ،ولی نهیدانی چ
چیز را باید بدانی و دنبالش بروی.
زندگی دشوار میشود هنگامی که ذهنه ،ههه چیهز را روی ههوا
میگیرد و تناا چیزی ک در خودش تراوش نههیکنهد ،خهودت و رفهاه
خودت اس !،انگهار نه انگهار منهی هسه ،و بایهد ادامه دههد .ههه ی
دلواپسیِما میشود اینک چ شد ک چنین شد و چ کنیم ک چنها
نشود
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31
ناگاا تلنگری بر خودم زدم ،گویا یکدم از خودم بریدم .ب خودم
گقتم باز هم بیکار شدی پسرها و هر چ به ذهنه ،رسهید نوشهتی
بس نیس ،تا ب کِی میخواهی بنویسی و گالی کنهی آه خهودم ههم
نهیدانم چ میخواهم! پس و پیش هه چیز را میبینم و هلو میروم،
ولی کاش میشد من هم در زما کنونی و در دَم زنهدگی مهیکهردم و
دلواپس فردا و این و آ و چنین و چنا نبودم.
خندهدار اس ،ک این بار ساع،ها اندیش کردم و گها بردم ک در
این دفتر چ بنویسم ،ولی هی چیز ب ذهنم نیامهد .آشهکار اسه ،که
نباید چیزی ب ذهنم برسد چهو بنهای ایهن دفتهر بها زمها اکنهو و
هها گاه ک خودکار ب دس ،میگیرم پای گذاری شده.
چ پیامی ب دستم رسید ،هه روز و شهبهایم درگیهر بهودم که
دل هی را نشههکنم و کهههک کههنم ب ه هههر کس هی ک ه دسههتی دراز کههرد.
خوشبختان ههیش خدا یار بود و آدمهای نادرس ،از مسیرم کنهار زده
شدند بدو اینک دلی بشکند و کسی پریشا شود.
کجا بودم یادم نیس ،،چند روز درگیر گق،وشنود بودم تا از تلنگر
و نایب بزرگی ک خوردم پو شوم .چ باید بگویم اکنهو دلهم شهاد
اس ،از روشنایی خورشید ک از پش ،شیش های مات بر چارهام دس،
میکشد و لذت میبرم .صدای مادر هنوز بلنهد اسه ،و گرمهای دلهم را
دوچندا میکند و میخواهم بلند فریاد بزنم و بگویم« :خدایا! تهو چه
اندازه ماربانی ک با هه ی پش،پاهایم ب خودم و دیگرا باز هم کنارم
بودی و رهایم نکردی!»
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چند روزی اس ،ک آرزو میکنم زودتهر نوشهت ههایم را به پایها
رسانده و دانست ها و تراوشهای ذهنم را ب دس ،مهردم برسهانم ،ولهی
میترسم این مردم باز هم از من چیزی در نیابند و ب چرنهدهای خهود
ادام دهند و در های خود بهانند و تاریکتر شوند.
دلم میخواهد دَرِ خان ما ب صدا در بیایهد و ماهها ناخوانهدهای
درو شههود و لبخنههدش را ببی هنم .سهها هاسهه ،ک ه از ه هی ماههها
ناخواندهای د ِ خوش ندارم ،چو هر چ رخ میداد و بر سرم مهیآمهد
گوارشش سخ ،بود .سختیها و نامالیهتیهای زندگی ههیش ماهها
ناخواندهاند .چ میشود این بار آ ماها ِ ناخوانده ،آدمی باشد ک تناا
آماهش دید من و تندرستیام باشد .تناا برای این بیاید ک ببیند من
هنوز میخندم ،چ اندازه بزرگ شدم و چگون خودم را تراش دادهام.
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33
گقت هایی ب گوشم میخورد ک رنجورترم میکند .شاید باتر باشد
خشنود شوم از آ ها .کسی ک ههیش مهن را بهرای مهرد بهودنم خُهرد
میکرد و نهیگذاش ،بچگی کنم ،از اینک بترسم مهرا مهیترسهاند و از
اینک بچ باشم بیزارم میکرد ،کردههای گذشت را فراموش کرده و پاد
آ سخن میگوید .شاید چهو دیگهر مهن بهزرگ شهدم و کهودکی در
کنارش نیس ،ک خُرد شود برای اینک عروسکبازی را دوس ،داشه،،
دلباخت ی پرندگا بود و ههبازیهایش دخترا کوچک و بزرگی بودند.
بچ چ میداند دختر و پسر و مرد و ز چیس ،بچ باید بچگی
کند و راستی و درستی را بیاموزد! بگذریم از این هه گالی  ،باشهد که
هه ی ما ب سه ،راه درس ،کژ شویم و گوسپند نباشیم.
برای شاد بود انگیزههای بسهیاری مهیتهوا داشه ،،هههین که
دوستان ،از نوشت های ،لذت میبرند با اینک شهاید بیشهتر واژگانه ،را
درنیابند .آفرینِ دوستا ب هه چیز مهیارزد چهو کهاری که آفهرینِ
دیگرا را ب ههراه دارد کمکم ههیشگی میشود و ماندگار.
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گوش من ساز میخواهد ،گوش من شنید یک راز را مهیخواههد.
در ههین تنگنا و کشهکش و سر و صدا ،هی کس ندانسه ،که هیهغ
کشید هم برای خودش هاانی دارد .آ کسی ک میتواند هیغ بکشد
ههیش شاد اس .،آ کسی ک میتواند چشهانش را ببندد و خودش را
روی رختخواب بیندازد ،هاانی دارد به دور از ههه ی نگاهههای داوری
کننده و زهرآورِ آدمهای نادا ک آشکار نیس ،چیستند.
هر بار میاندیشم ب چیزی ،یک بار ب آزادی ،یک بار ب پرواز ،یک
بار ب تناایی کنار انبوهی از آرزوهایم ک یکهی از آناها بیهدار شهد بها
صدای د انگیز هغدیس ،که روی درخه ،نشسهت و مهرا مهیخوانهد،
چشهاایش را خیره ب من کرده و هاا زیبا را ب نههایش مهیکشهد و
من ههچنا ژرف در صدا و پرهایش هستم.
دیر یا زود میدانم ک چ باید کرد تا بتوا در آرامش زیس .،ایهن
واژهی بیگان ههین آرامهش ،خواسهت ی بسهیاری از هنبنهدگا زمهین
اس .،گاهی مورچ ها میخواهند هه ی آدمهها بهیرنهد که بهار دیگهر
ههسانشا لگدما نشود ،گاهی گوسپندها آرزو میکنند آدمها نباشهند
و خودشا با گرگها کنار بیایند ،ولی ب کسی باج ندهند و ب آرامهش
برسند .گاهی ما آدمها آرزو میکنیم کاش هه چیز برای ما بود تها به
آرامههش برس هیم و نه هیدان هیم ک ه نگ هاه داشههتن آ هه ه چی هز ک ه
میخواهیهشا  ،خودش تنش میآفریند .چ میشهد تناها خودمها را
داشتیم ک اگر بتوانیم خود را داشت باشیم بس اس.،
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من برای تکتکتا سوگند میخورم و با هه پیها میبنهدم ،اگهر
خودما را داشت باشیم هه چیز داریم! ولی گهور پهدر داشهت هایها ،
من چ میگویم و ب چ کسانی پنهد مهیدههم بهرویم به سهوی آ
ناکجایی ک هی کس نهیداند کجاس.،
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صدای غُرغُرهای مادر از سویی ب گوش میرسد ک از دس ،خواهر
یا برادر و هرکسی ک میتوا نام برد گالی میکند .کههدهای پوشهاک
ههچنا خاموش نشست اند و هوا رو ب سردی اس ،،ولهی دوسه ،دارد
نخس ،گرمیاش را ب تو بسهپارد تها به هها آنها که از کسهی که
دوستش دارند سردی دیدهاند ببخشی و در آغوش ماربانیات هایشها
دهی.
کاش هه چیز تران و سرود و دلنوشت بود و کسی ب داشت ههای
از میا روندهی هاا رشک نهیورزید و دو دسهتی به ایهن چرنهدیات
نهیچسبید .اگهر ایهن چنهین بهود کسهی کقهشههایش را زیهر سهرش
نهیگذاش ،ک مبادا کسی برشا دارد ،اگر چنین بود کسی فرزندش را
کوچک نهیکرد ک چرا نهیتوانی فال کار را انجام دهی و ب فال ها
دس ،پیدا کنهی ،اگهر چنهین بهود کسهی از خهانوادهاش کینه به د
نهیگرف ،ک چرا پایش را ب این زمین باز کرده و در میها ایهن ههه
زشتی رهایش کردند .آخ ک چرا چنین نیس ،چرا پرندهها بها ههم به
زمین نهیخورند و پایا اینها را نشا نهیدهند
بیایید با هر چ هس ،آشتی کنهیم ،بها خودمها  ،بها دوسهتانها ،
هوایی ک فرو میکشیم و بازدم میکنیم ،سبزههایی ک زیر پها لاشها
میکنیم ،مارهای تاالب و غوکهایی ک زیر دندا مارها مزه میشوند و
با خاکی ک روزی ما را در خود فرو میبرد .خست شهدید از ایهن ههه
آشتی پس بیایید دشهنی کنیم ،نخس ،با خودما و سهپس بها ههه
چیز .ببینیم با هر چ دشهنی میکنیم باز ب خودما میرسیم یها نه !
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چنا کهان ای میکنند و بهر سهرما مهیخورنهد که نهدانیم از کجها
خوردیم! هرک با هرچ دشهنی کند ،نخس ،با خودش دشهنی کرده.
انگشتا پایم سردشا اس .،کسی چیزی ب روی پهایم بکشهد یها
هورابی ب من بپوشاند .دلم درد میکنهد ،شهاید بهرای ایهن اسه ،که
خوراک زیادی نخوردهام .سرم درد میکند ،شاید بهرای ایهن اسه ،که
بسیار سخن گقت ام ،ولی سرما هههین نزدیکیسه .،ههوا رو به سهردی
میرود ،آفتاب در دلتا اس ،و بتابانیدش ،هوا رو ب سردیس...،
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آدمها ،این روزها چ نادا شدهاند که مهیپندارنهد ههه چیهز را
میدانند .هرگاه ب هایی رسیدیم ک پنداشتیم هه چیز را میدانیم و از
کسی باتریم؛ هها ها باید بهیریم .آنجا آغاز پسهتی و کوچهک بهود
ماس !،چو هرگاه ب هایی رسیدیم ک دریافتیم هه چیز را میدانیم،
این را هم دانست ایم ک از کسی باتر نیستیم ،تناا رنجها بیشتر اس،
و آ اندازه فروتن هستیم ک دانست هایها را ب رخ کسی نکشیم.
هماکنو چشهانم مرا ب خواب میخوانند ،من هنوز درگیر پسهتیِ
این هانورا دوپا هستم و نهیتوانم از نوشتن د بکنم .مگر میشود ب
زمانی رسیده باشیم ک آدم بود یک نام سنگین باشد ک بسهیاری به
سختی آ نام را بر دوش میکشند و پافشاری میکنند ک آدمند ایهن
هه سختی را ب دوش میکشند و در پایا از خودشا یادوارههای بهد
و آسیب و گزند و پستی بر های مهیگذارنهد! ارزش نهدارد ،ههی چیهز
ارزش این را ندارد ک ما آزار برسانیم.
چرا ب چیزهای شگق،انگیز گها نهیبریم هه چیز بهر پایه ی
آ دایرههای کوچک ذهنها اس .،چرا ماه را ب زنجیر نکشیم و ماننهد
بادبادک هوا نکنهیم چهرا اینجها چنهین خهاموش اسه ،،هنگهامی که
چشهانها روشنتر از خورشید میشود در زما تاریکی
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از هوش مرو اِی آدم ک ما از نخس ،خودما هم نبهودیم ،چگونه
میخواهی بدانی نخستین کس ک بوده کار خهود را بکهن و در پایها
هی مگو .تناا ،برو برو برو ،آری هها سو ک نهیدانی .آنجها چیزههای
شگق،انگیزتری چشم ب راه تو میباشند!
بس اس ،دیگر تو مرا میشناسی و من تو را ولی کاش از نخسهتین
دستواژه (ههل  ،بترسی و اندکی ب چاهرهات بخنهدم .خنهده دوای ههر
دردیس ،،خنده نهای زیباییس ،برای فریب داد آنا ک چشم به راه
دید غمهای ،هستند و آنانی ک بند دلشا نازک اس ،و چشم دیهد
غه ،را ندارند.
افسوس ک ههیش نهیشود درو خود را نهایا نکرد .گاهی چنا
میشکنی ک مورچ های دورترین سوراخها در آ سوی دیوارهای ناپیدا
هم صدایش را میشنوند و دیگر نهیتوانی نهایش بازی کنی.
از نهایش بازی کردنم زمها بسهیاری گذشهت اسه ،،چهو میها
بسیاری از این بازیگرها زیستم و دم نزدم ،ولی چرا من تناها آ گوشه
نایستم و نگاه نکنم من ن داورم و ن بازیگر! تهاشاگرا ههیشه لهذت
میبرند ،ن تالش میکنند ،ن آسیب میبینند و نه کهار سهخ ،داوری
دارند...
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از شتاب نوشتنم کاست شده .درگیر کین توزی و گورکَنی شدهام و
ب دنبا رخدادهای تلخ پیشآمده در گذشهت مهیگهردم و بهانی آ را
میهویم .هر بار ک پیدایش میکنم هز زهرکشید و دوچندا شهد
خشهم چیزی گیرم نهیآید .تا اینک با خودم گقتم چرا نبخشم هر بار
ک میبخشیم بار بزرگی از روی دوشها کم مهیشهود و زنهدگی را به
آسانی ادام خواهیم داد.
گاهی از نبود دوس،داشهتنههای راسهتین به مهرز اشهک ریخهتن
میرسم .دوس ،دارم خودم را از میا ببرم ،ب گون ای ک تناا نهامی از
من بهاند و بس .میترسم اندکی دیگر ادام دهم و هر روز از بهاورم به
این مردمِ چند رن کاست شده و ایهانم به آدم بهود کهرنه شهود.
نهیدانم چ شده ک یادم رفت چگون بیدرن هوهر پَس دهم ،کاغهذ
را رنگی کنم و اندیش ام را از مغزم شلیک کنم.
ترسی بر دلم یورش برد از ناگاا بلند شد کسی ک آ گوش در
خود و ناراستیهای هاا فرو رفت  .هر کس ک ناگاها از ههای خهود
بلند میشود دوباره نباید بنشیند .بیدار شد ب ههین آسانیها نیسه.،
پلکهای کسی ک بر هم دوخته شهده باشهد به سهختی از ههم ههدا
میشوند ،گویا دو دلباخت را میخواهی از هم بگیری .کهاش ایهن ههه
شیقت ی خودم نبودم و شور دید خودم را در آین نداشتم .مهیترسهم
زود پیر و افتاده شوم و دیگر نتوانم ب آیین پناه ببرم.
دلم شکست اس ،و دوس ،دارم بتوانم ریز و درش ِ،شکست شدنم
را بازگو کنم ،ولی نهیشود ک نهیشود .ههیش چیزههایی در زنهدگی
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آدمی رخ میدهد ک با نوشتنش شرمندهتر میشود ب های اینکه آرام
بگیرد؛ ولی ههین را بدانیم ک هی کسی را نبایهد ماننهد خهود بهدانیم
چنانچ راستگو و درستکار باشیم ک اگهر چنهین کنهیم به مها آسهیب
خواهند زد.
هر چیزی ارزش از سر گذراند را ندارد .بیگها از گقهتن چنهین
چیزهایی سودی ب من نهیرسد ،ولی این آرما من اسه ،که آدمهها
بدو زمین خورد پیروز شوند و آرامش یابند .افسوس ک هر آرامشهی
باایی دارد .باای آرامش و دانایی از سرگذراند تلخیهها و رخهدادهای
ناگوار اس .،کاش میشد بدو این چیزها ،آرام زندگی کهرد .بهیگهها
این سوداگری برگرد آدمهای از راه برگشت و بدذات اس ،ک باید به
دس ،آنا آزمایش شویم و فریب بخوریم تا ب دانش دس ،یهابیم و آ
را ب گون ی پند ب فرزندانها بگویم و آنا هم با گهوشهایشها  ،در و
دروازه را نشانها دهند و ب سن بخورند.
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از بسیاری از رویدادهای زندگی ب ستوه آمدهام .ایهن چه زنهدگی
سخ ،و رنجآوریس .،دور از ها آنا ک هانشها را گذاشهت انهد زیهر
پاهای کارفرمایا ستهگر برای اندکی نا از برای گرسن نهاند خود و
خانوادهشا ؛ ب سا گیاهخوار باربری شدهایم ک کسی سوارما شهده و
چشمبندی بر چشههانها زده به گونه ای که تناها روبهرو را ببینهیم.
هویجی هم با یک چوب و ریسها هلوی چشهانها نگاه داشهت و مها
برای رسید ب آ  ،ب او سواری میدهیم .بدو آنک بدانیم انگیزهی ما
بیارزش اس ،و برای ب پایا رسید راه آ فهرد مهیدویهم و سهواری
میدهیم .تازه اگر در پایا ِ راه هویج را خودش نخورد و به مها چیهزی
برسد.
ما ک خوبیم ،دلم برای گوسپندانی میسوزد که به دنبها مها راه
میافتند و ما را سر دست خود میدانند .گاهی ههم هندوانه ههایی زیهر
بغلها میگذارند و هایی در مییابیم چ کالهی سرما رفت ک بسیار
دیر شده و هندوان ها هم میافتند و میشکنند.
ها ! یک چیز دیگر یادم آمد بگویم ،اگر کسی به خوشهبختیِ به
نهایش گذاشت شدهی شها رشک برد ،تالش نکنید به او بگوییهد چه
اندازه بدبخ ،هستید .این کار تناا نیروی شهها را مهیکاههد و آزارتها
میدهد.
چرا از چیزی ک هستیم لذت نهیبریم ما هر اندازه خوشبخ ،یها
بدبخ ،باشیم ،خودمها لهذت و رنهج مهیبهریم و دیگهرا تناها داوری
میکنند و ههباز (شریک ،ما نیستند ،پس تالش نکنیم نگرش کسی را
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دگرگو کنیم .اگر کسی بخواهد خودش در مییابد ما چیسهتیم و چه
میکنیم و ب گقت های ما کاری ندارد .آدمها آ چیزی را میبینند که
دوسهه ،دارنههد ببیننههد .آدمههها آ چی هزی را مههیپذیرنههد ک ه دیگههرا
پذیرفته انههد ،ماننههد بردگ هی و خهوار شههد پههیش چشههم سههتهگرا و
زورگویا .
بردگا ههیش میا خودشا بد و بدتری دارنهد .بردگهی را بهد و
مرگ را بدتر میدانند ،ولی زندگی کهرد هههراه بها بردگهی به ههی
نهیارزد ،برخاستن و هنگید و کشت شد با ارزشتهر اسه .،دالورا
اگر نامی از خود نگذارند دس،کم بهرای ههی نهردنهد و آزادیِشها را
میخواستند ،آ چیزی ک هر هنبندهای باید داشت باشد و چنانچه از
او ستانده شود باید ب دس ،بیاورد!
از چ سخن میگویم ایناها هههین که شکهشها را سهیر کننهد
برایشا بس اس ،،ب هز آ گور پدر آزادمهردا و دالورا و پالوانها !
فرهن چیس ،زبا چیس ،پدرانها ک بودند چ بر سر آزادمردا
میآید سرانجام چ خواهد شد
هرچ هس ،را باد هوا میدانند ب هز شکهشا ک با ههر چه پُهر
شود ارزشی نهدارد! بها فهروختن ههسهای شها  ،بها خقه کهرد فریهاد
ستمدیدگا  ،دزدی از مهردم سهاده یها فریهب داد کهود هها .ایهنهها
چیزهایی نیس ،ک پناا باشد .هه ی ما یک بار یکی از این پدیهدهها
را دیدهایم و میدانیم چ باید بکنیم ،ولی میترسیم چو تنااییم .باید
بگویم ما تناا نیسهتیم ،چهو ههیشه یهک سهتهگر هسه ،و ههزارا
ستهدیده ک بازی خوردهاند.
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باید دانس ،ک به ههرکهدام از مهردم ،سهتهی هداگانه مهیشهود.
اگرکسی بداند ک چ بر سر دوس ،و ههسای اش آمده مهیگویهد ایهن
رنج من نیس ،،رنج خودش اس ،و من تناا میتوانم به خهودم کههک
کنم .ستهگرا باهوشتر از آنند ک ب هه ب یک گون ستم کننهد تها
مبادا یک صدا شویم و دس ،در دس ،هم بدهیم .این را هم میدانهیم،
ولی نهیدانم باز هم چرا بیم هستیِ هه را فرا گرفت اسه !،باشهد که
بدانیم و بتوانیم.
من بیم آ را دارم ک هر چ از سستی و پستیهای مردم میگویم
را بر سرم آوار کنند و داوریِ بیها شوم ،چو اینها نهیخواهنهد بهاور
کنند ک سس ،و کوچک هستند .کسی ک کوچکی خود را نبیند ،زیهر
پای بزرگا ل میشود تا آ ها ک هس ،و نیستش در برابر خودش ب
باد میرود ،چو بزرگا هیچگاه کوچکانی ک ناپایدارند را نهیبینند ،ن
این ک نخواهند ،اینها دیده نهیشوند ک لگدما نشوند .اکنو با خود
بیندیشید ،باتر اس ،ک خُرد شوید یا کمکم خودتا را استوار و بیکم
و کاس ،کنید
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40
درگیههریِ سههختی در ذهههنم رخ داده کهه از درد تههنم بگههویم ،از
تران هایی ک گوش میدههم ،رنه ِ فرشهی که روی آ نشسهت ام یها
بالش،هایی ک پش ،سرم سوار کردم ک مرا راس ،نگهاه دارنهد تها به
آسانی بتوانم روی برگ هایم تای شوم
اینها را رها کن ،دیشب چ شگق،انگیز بود ،هه از ترس هانشا
در سرما راهیِ این سو و آ سو بودند تها آوار بهر سرشها نریهزد .گویها
زمینلرزهای آمده و هه را هراسا کرده بود .گقتند اسهباب ارزشههند
خود را بردارید و ب هایی دور از ساختها ههای سُسه،تهر از ایهانتها
بروید .کول پشتی را برداشتم و هه ی دفترههایم را درونهش گذاشهتم.
میترسیدم از اینک آهر یا تیرآهنهی رویشها بیقتهد و نتهوانم آ هها را
بیابم .زر و سیم و داراییهای چرند این هاا برایم بیارج اس .،هه ی
زندگیام نوشت هایم اس .،من بدو نوشت هایم هی کس نیستم!
بگذریم ،هرچ از خودم بگویم زما هدر میرود .مهن و چگهونگیام
آشکار و روشن هستیم .باتر اس ،بپردازم ب چیزهای با ارزشتر ماننهد
خندههای دوستانم هنگامی ک با لودگی و شیرینزبانی روی چارهشا
مینشانم و خود ب خواب میروم در دم.
دوس ،دارم زود ب خان بروم ،چو مهیدانهم ههی کهس تها زمها
کوتاهی در آ نیس ،و میتوانم با خودم گقتگو کنم .برهن شوم بهدو
چارهای ک پیش دیگرا نهایا میکنم تا داوری نشوم؛ ولی هر بار این
زما کوتاه را از دس ،میدهم ،چو ب اندازهای سرگرم این میشوم ک
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چ بگویم و چ نگویم ،هه ی نیرویم از دس ،میرود و میخهوابم و بها
صدای دلخراش «خواب بس اس ،دیگر» چشهانم باز میشود.
پس از باز شد چشهانم میبیهنم ،زانهوانم را در آغهوش کشهیدم و
دهانم باز مانده .برای آنا ک خست دلی چو من ندیدهاند آزار دهنده
اس ،و میخواهند مرا ب کامیابی فرا بخوانند .چ بگویم ک ن بیداریام
و ن ب خواب رفتنم ،برای چندی از مردم خوشایند اس.،
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41
زبانم ناتوا اس ،از گقتن برخی رخدادهایی که بهر سهر خهودم و
مردم میآید .ههیش از ترسِ درو ِ مهردم مهیگقهتم و از آموزشههای
نادرس ،خانوادهها ک از کهودکی برایشها زنهدانی از بایهدها و نبایهدها
ساخت بودند .از این میگقتم ک هی کس دس ،ب کار نههیشهود تها
فریادی بزند و دادخواستی بدهد بدو ترس از ایهن که انگشه،نها یها
سرکوب شود ،ولی باید دید و افسوس خورد .پهیشتهر گقته بهودم که
ستهکارا بهرای ههر دسهت از مهردم ،کهبودههای نهاههگونی را ایجهاد
میکنند تا کسی با دیگری یکصدا نشود و ب خشم نیاید.
وای از آ روزی ک مردم آگاه شوند نا ِ سقرهشا را باید با چندین
برابرِ سختیِ دیروز ب دس ،آورند .اینجاس ،ک فریادشا یکی میشود
و آزادگا ک چشم ب راه چنین روزی بودند ،تک پاره میشوند و در راه
آزادی ها میدهند.
اندکی ههچو من از بیرو ِ گود نگاهشا میکنند ،پناهانی اشهک
میریزند و ب یادشا شهو روشن میکنند .اندکی دیگهر از ایهن مهاهرا
سود میبرند و باغشا سیراب میشود و خو های ریخت شده را بیاوده
میدانند و با گقت های از روی نهادانیِشها خهو ههای ریخته شهده را
پایها میکنند و بر زخم داغدیدگا نهک میپاشند.
وای بر آنا ک بیپروا خو میریزنهد و آزادی را خقه مهیکننهد.
نویسنده را ب چاه میاندازند ،ناهاش را به دار مهیآویزنهد ،دادخهواه را
خنجر میزنند و بر هنازههایشا خنده میزننهد و مهیرونهد .به کجها
میروید زمین را با دستاای آلودهتا ب گنهد کشهیده و هرچه نیهک
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اس ،را چا کردهاید .کاخهایتا را با دس،وپای سهتهدیدگا سهاخت ،
مازنگی (ناقوس ،باالی برهتا آویزا کردهاید و هر از چنهدگاهی تهنِ
بیها آزادهای را آ باال میآویزید.
مازن را ب صدا در میآورید تا الش خوارا ب سه ِ،تنِ آ بینهوا
روان شوند .وای بر روزی ک بهیرید ک از گورتا گنداب راه میافتهد و
هستند کسانی ک ههانند سوسهار اشهک بریزنهد برایتها ؛ ولهی اشهک
راستین را مادری میریزد ک در سوگ فرزند دلیرش نشست  ،فرزنهدی
ک ب دس ،ستهگرا کشت شده .وای ب روزی ک مادرا بسیاری دور
هم بیایند و برای فرزندانشا شهیو کننهد! زمهین و آسهها به لهرزه
میافتند.
نگرا چ هستم من ک خود در دست ی ترسوها ب سر میبرم .بها
چ چیزی ب خهودم دلهداری دههم نگرانیههای مهن بهیارزش اسه.،
ارزشهای راستین ،هر روز زیر چکه های ارتشِ ستم ل میشوند و به
مانند فرش ،زمین را فرا میگیرند .آنگاه چ زیبا میشود این زمین!
هرچند من از این کرهی پر از هانورِ دوپا بیزارم ،ولی چ مهیشهود
کرد هر ها پا بگذارم ،هاا ِ نخس ،و دوم و سوم و هزارم ههین اسه،
گویا؛ یکی روی تخ ،و دیگری روی زمین! بیگها منی که پریشهانم
ههانی هستم ک روی زمین خوابیدهام .کسی ک باال باشد از فرودستا
آگاهی ندارد و چشهش ب دیس بزرگیس ،ک پر از مغز هوانا اس...،
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دوس ،دارم خودم را پذیرای آ کهنم که پها به شهار بگهذارم و
بخشبخش آ را بسنجم تا ببینیم هیچکدامشا وزن اش سنگینتهر از
آ یکی نیس ،و هه چیز بر پای ی برابریس .،افسوس ک میدانم اگهر
بروم هزارا پل خواهم دید و کهاری از دسهتم برنههیآیهد ههز هههین
نوشتن و شکیبایی برای روزی ک کسی بیاید و ما را برهاند.
آ کس من و تو هستیم ک خودما را اکنو دس،کم گرفت ایهم.
ما هر کدام ارتش بزرگی خواهیم شد ،مها مهیتهوانیم هاها باتهری را
بسازیم بدو ستم و خشم و نابرابری .من امید دارم روزی خواههد آمهد
ک چنین شود و آ روز نزدیک اسه .،نه کشهوری و مردمهی بها ههم
دشهنی دارند و ن منی هس ،ک منی کند ،نه تهویی هسهتی که به
دنبا منی کرد باشی.
هنر ،زمانی هنگید بهوده و اکنهو هنهر در دسهتا و اندیشه ی
ماس .،باید چشهانها را ب روی بدیها ببندیم و خودما را پُر کنهیم
از زیبایی و ماربانیها .نال و افسوس ناکردهها ههیش سهوزناک اسه،،
پس باید آنچ را ک بانجار اس ،و دلها میخواهد و آسیب نهیزند را
انجام دهیم.
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دیرزمانیس ،ک دلم پُر بود ولی نههیخواسهتم بنویسهم .د اسه،
دیگر گاهی نهیخواهد با خودکار کنار بیاید و بر این میشود تها دردش
را برای کسی بازگو کند .نهیدانم چرا ،شاید برای آ اس ،ک میدانهد
نباید برخی دردهایها درو برگ شوند و ب یادگار بهانند.
هایی گیر افتادهام ک هش ،راه در انتاا دیده میشهود و چاارتهای
آ پایانش آشکار نیس ،و چاارتهای دیگهر روشهن اسه .،آدم چهو از
آیندهاش میترسد ،باتر میداند آ راههایی ک روشنترند را برود ،پس
هر چاارراهی ک روشن مینهودند و پایانشا آشکار بود را رفتم و دری
نیافتم .آ چاارتای خاموش ک آشکار نبود ب کجا میرسند هم رفتم.
انتاای هرکدام از آ ها س راهیهای شگق،انگیز دیگری دیدم و هر
دوازده راه را آزمودم ،ولی باز هم چیزی نبود! سرم را ک باال آوردم و ب
خههودم آمههدم ،دیههدم درو نخههش فههرش شههده بههودم و ایههن راههههای
شگق،انگیز ههگی در یکی از گلهای فرش بوده و مرا به خهود خیهره
کرده.
این هم نایبی برای آسود ذهنتا بود ک ب یاد گقته ی یکهی از
استادانم انجام دادم؛ او میگق« :،نوشت های تو بسیار ساهگینند و تهو
ب مانند کسی هسهتی که هرچه تهو را نکشهد اسهتوارترت مهیکنهد،
ایستادگی و استواریِ تو ههین نوشت های توس ،و هرکسی نباید آ هها
را بخوانههد و ژرفِ درو مایهه اش شههود ،چههو چنهها شورشههی در
ناخودآگاهش رخ میدهد ک بیا و ببین».
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تههویی که ایههنههها را مههیخههوانی ،بههدا که تهها اندیشه ات از بنههد
خودپسهههندی و خودخهههواهی آزاد نشهههود ،اندیشههه نیسههه ،و پنهههدار
اهریهنیس .،از خودت هدا شو و ب نزد خدا بهرو ،خهدا در دله ،خانه
دارد ،پههس به دلهه ،سههری بههز  .بههیگهها د هههیچکس به او دروغ
نهیگوید ،فریبش نهیدههد و به بهدی فهرا نههیخوانهد ،پهس اگهر در
اندیش ی پروازی ب من گوش فراده و پیل ی خودپسندی را پاره کن .پَر
باز کن و برو در آستان ی دل ،بنشین.
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روز و شب های بسیاری گذشت ک دفترم را باز نکهردهام و چیهزی
درونش پیاده نشده .هه ی این رخدادهای ناگوار بهرای ایهن اسه ،که
درگیر یافتن چیزهای بیهستی بهودم ،ماننهد شهادی و کهامجوییههای
ههیشگی .چنین چیزی هی گاه هستی نیافت و هه چیزههای زنهدگی
چ بدی و چ خوبی گذراس،؛ ولی چیزهایی ک درونها رخ میدهند،
گذشتنشا ب خودما بستگی دارد ک رهایها کرده یا بهانند و خانه
کنند.
ما بایهد ههر روز بهر خودمها بشهوریم و مهنههای بهیخودمها را
سرهایشا بنشانیم .راستی اندکی پیش گقتم ناگوار ،میخواهم بگهویم
ک ناگوار تناا برای من اس !،کسی ک نوشتن زندگیاش را فرا گرفته ،
ننوشتن برایش ناگوار و آزاردهنده اس .،بیاییهد چیزههای آزاردهنهدهی
زندگیِما را دور کنیم ،هربار ک این کار را نهیکنیم شهرمندهی خهود
میشویم ،باتر اس ،بگویم بیایید شرمندهی خود نشویم.
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چ بد ک من گاهی شتابزده مهیشهوم در کارهها .مهیخواسهتم در
اینباره گزاف گویی کنم و پندی دهم ،ولی آدم شهتابزده تناها خهودش
میتواند تلنگری برای درنگش فراهم آورد من ک هی نیستم.
رف ،و برگش ،پرهی پنک یا هواکش چ دیوان کننده اسه ،،ولهی
انگار نادرس ،بازگو کردم ،چو پرهها روی یک پای میچرخند و رف ،و
برگش ،ندارند .مگر این ک روی یک پره نشان گذاری کنیم و هربار که
ب چشهها خورد رف ،و بار دیگر را برگش ،ب شههار آوریهم .درسه،
ههچو مایی ک روی یک ناط نشست ایم و دور خهود مهیچهرخیم و
پیشرف ،و پسرفتی نداریم .از نخس ،خواستم درها زدنهها را بگهویم،
ولی دوس ،داشتم با ذهنتا بازی ناهوانهردان ای کرده باشم تا شاید ب
خودتا آیید و پس از خهواب به خودتها سهیلی بزنیهد که یهک هها
ننشینید .این بود هه ی آ شتابِ فراوانم برای نوشتن ،باشد که فهردا
شتابزدهتر باشیم.
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یکنواختیِ روز و شبهایها ما را درگیر بیاودهترینها خواهد کرد.
این یکنواختیها گرد من و شها نیس ،،بهر گهرد هازمها ِ (هامعه ،
بیدانش و مردمِ بیمای اش اس .،این هازما ِ بیدانش ،هوانا را بر این
داشت ک درگیر پنداش،ههای سههی شهده یها در هاها امهروزی به
اپیو های گوناگو دچار شوند .ساده و مرگآورترین اپیو  ،گوشیهای
ههراه اس ،ک خیره میشویم و چشم ب راه پیغامی که درو مایه اش
این باشد« :دوست ،دارم بدو هی چشمداشتی» و این میشود خهواب
شیرین یک مهردمِ سهرخورده و بیچهاره که چهوبِ نهدانمههای خهود و
پدرانشا را میخورند .چشم امید دارند ک کسی در پایا خواهد آمد و
اینها را از گزند اپیونی ک ب آ دچار شدند آزاد کند.
درصد بسیاری از مردم هاا  ،فرودسهتا بهیخهردی هسهتند که
دس،کم تالش نهیکنند از چگونگیِ خود آگاه شوند .آنا دوس ،دارند
ب دور تُن خود بچرخند و هر دم یادشا برود که یهکبهار چرخیهده
بودند و باید خست شوند .پهس هرکه ایهن چنهین زنهدگی مهیکنهد و
نهیخواهد دور زد خود در تُن و خستگیاش را به یهاد آورد ،نبایهد
داومند (مدعی ،شنا کرد در دریا باشد و دیگرا را ب بیرو پرید از
تُن فراخواند.
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من در یک سرای کوچک نشسهت ام و بهرای نشهنید فریهادِ نسهلِ
کوچکی ک از هی آگاه نیستند و فریاد در گلویشا باد کرده و آ را ب
سود ستهگرا توف میکنند ،صدای آهن و آوازِ خواننهدهای نهادا را
بلند کردهام تا شاید بتوانم ههراه با زنِش و کوبش آهن آ  ،بها شهتاب
بنویسم و تای شوم از هرچ درد اس.،
گاهی سه ،و سوی مرا میپرسهند ،اینها نههیداننهد دادِ (قهانو ،
راسههتین و راه درسهه ،در ایههن هاهها سههه ،و سههوی آشههکاری دارد و
بیراه هایش تناا ما را ب خان ی اهریهن نزدیک میکند .بدی و پستی،
راه ستهگرا اس ،و هر راه درستی ک درونش بیراهه باشهد به چَهم
(معنی ،آ اس ،ک اهریهن بزرگی ک پدر هه ی بدیهاس ،،در ایهن
راه روشن و سپند رخن کرده ولی تناها انهدکی توانسهت پهیش بهرود و
خاموشی را بگستراند .بدانید ک سختیِ راه تا هها هاس .،شها نیز بها
روشنی چشهانتا پیش بروید ،با شها پیها میبندم ک خدا در دلتا
خان دارد.
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هرک من و چگونگیام را میبیند آزرده میشود از این ک خرسهند
نباشم .ههیش خندههایم بر د ها نشست و دیگرا را شاد کردهام ،ولی
نهیدانم این گقت ک آدمهای ههیش خنهدا دردههای بزرگهی را به
دوش میکشند ،تناا برای من درس ،اس ،یا برای دیگرا ههم چنهین
اس.،
درد یک هاا در من ناقت اس .،هنگامی ک مهیبیهنم مردمهانی
روی زمین کُشت میشوند و کسانی از کشت شد آنا سود میبرنهد و
مردمانی هم دس ،روی دس ،گذاشهت و نگهاه مهیکننهد دوسه ،دارم
درها بهیرم .نگاه کرد را هه از بر هستند ،شها هی شاهکاری ندارید.
آتش میگیرم هنگامی ک میبینم واهشت ی (میهرا) ،بها ارزش و
باورهای راستینی ک از مردما کان و پدرانها مانده را هر روز از میا
میبرند و پیروا آ را سرکوب میکنند.
از خودم بیزارم ک نهیتوانم باور راستینِ پهدرانم را که سهدهههای
بسیاری با سربلندی ،بدو ددمنشی و دس،درازی ب سرزمینی زندگی
کردهاند را در هاا بگسترانم و زبا بیآالیش وفرهن پُر بار نیاکانم را
در سرزمین خودم ب کرسی بنشانم .ب کودکا نشا دهم چه چیزهها
ک نداشتیم و چ پالوانیها ک در راه پاسداش ،میان و آیهین راسهتی
نکردهایم ،ولی گویا سای ی بدی و آژیدههاکهها ههچنها در سرتاسهر
هاا هس ،و از هر سو میخواهند مارا کوچک بشهارند!
بیگانگا ههه هها هسهتند که ددمنشهی خهود را به رخ مهن و
مانندهایم بکشند و به ریشهها بخندنهد ،چهو نیهروی رویهارویی بها
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پستیِشا را نداریم ،چو زانهوا مها را در سهدهههای پیشهین سسه،
کردهاند و نبود ما را خواستارند.
ما کیستیم مردمی ک میخواهیم آزاد باشیم بدو این ک بترسیم
شبهنگام ،داشت هایها را پناانی و آشکارا بدزدند ،ب ناموسها چشم
داشت باشند و آنا را کوچک کنند ،دادما را بیداد کنند و ما را ب بند
بکشند ،برای شَوَندهای (دلیل ،خودشا آزارما دهند ،دم و بازدم را ب
نام زندگی نشانها دهند و بگوینهد زنهدگی هههین اسه ،و اگهر شهها
گرسن اید و ما سیریم ،این خواس ،خداس!،
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اینا چ بیخودی برای خودشا منی مهیکننهد و خهودی نشها
میدهند ب هر نخودی .دوس ،دارم در تاریکیِ سرایی ک بهرای خهودم
نیس ،و دَرَش با لگد هر کس و ناکسی باز میشود و هه ی رشت ههایی
ک ریسیدم را پنب میکند ،در اندیش فرو روم.
چ میشد آ سرا تناا برای من بود ،بدو دری ک از سوی کسهی
باز شود .کسانی ک هی نهیدانند از دلدادگی و خودشیقتگیِ مردی ک
چشم ب راه آزادیِ هه ی مردم هاا اسه .،مهردی که در ههه هها
لودگیهایش را ب رخ دیگرا میکشد ک کسی نپندارد او برای خودش
هاانی دیگر دارد و آدم ویژهای اس.،
این لودگی برای این اس ،ک آزارش ندهند ،رن هایش را بی رن
نکنند ،خدایش را نخراشند و دلش را نشکنند.
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کجایند بلبالنی ک برای نوازش گوشهای یک آدم بهیآالیهش آواز
میخوانند نبینید مرا هنگامی ک مینویسم ،نبینید مهرا هنگهامی که
میگریَم ،هنگامی ک زاریهایم در گلویم زندا شده و مش ،میکوبند
بر ذهنم ک باز کن این در را نامرد تا رها شویم از بندت.
از یک سو دوس ،دارم آنچ هستم دیهده نشهود و آنچه نیسهتم را
نهایا کنم ،از یک سو دوس ،دارم هرچ هستم را ب نههایش بگهذارم،
ولی هر دو ترسناک و آزاردهنده اس ،و باید هرکدام را در ههایی اههرا
کنی! در این هاا نهیشود با یک روش رفتار کهرد ،ولهی بایهد پایه و
اساس هرچ میکنیم راستی باشد.
با ارزشتر از هه ی نگاهها و پدیدههای هاا  ،نگاه پروردگار اسه،
ک آنچ میکنیم را میبیند .این هاا اگر ههایی بهرای نههایش باشهد
باید تناا بینندهاش او باشد .هرچ ب ساز و واکنش مردم پایکوبی کنیم،
ب چاه میافتیم.
هی کس نهیداند فهردایش چه خواههد شهد ،ولهی بهرای دیگهرا
آیندهنگری میکند .دست ای ههم هسهتند ،بهدیههای هرچه را که از
سرگذراندهاند سوا کرده و برایتا بازگو میکننهد .باشهد که از داسهتا ِ
ناکامیهای مردم شکس،خورده پند بگیرید و ب هایی نرسید ک کسی
ب شها بگوید« :من ک از پیش ب تو گقت بودم چنین میشود».
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در سر اندیش ی هن بزرگی را دارم .هها هنگی ک از آغاز زایش
آدمها بود و تا کنو ادام دارد .هن میا نیکی و بدی ،ولی ههیشه
از کشتار و زهر آدمها میترسیدم ،چ آدم بد و چه آدم خهوب .کهاش
میشد بنیا آدم و زندگی را دریابیم تا بتوانیم باتر زندگی کنیم .تا کِی
چنین زندگی کنیم و ب اینجا برسیم ک ههچو منی بها گالیه ههایش
سرتا را ببرد و شها هم روز ب روز سرخورده و ناال شوید
بارها شنیدهام ک گقت اند کسی زانوی غهم بغهل گرفته و غهگهین
اس ،،ولی شاید تناا شنیده و خودتا ب این روز دچهار نشهده باشهید.
آنگاه ک از هر سو زخم و کنای ب کسی بخورد ،پنهاهی نباشهد و ههی
کاری از دستش برنیاید ،زانوانش را در شکهش فهرو بهرده ،دسهتانش را
دورشا گره زده و ب خودش آرامش میدهد و یادآور میشود که اگهر
دیگری را نداری ،دس،کم خودت را داری و میتوانی در آغوش بکشی.
مگر نخواندهاید افرادی ک تناها و افسهرده هسهتند ،هنگهام خهواب
زانوا خود را در شکهشا فرو میبرند و ب گون ای پناه میگیرنهد که
گویا هماکنو ستارگا آسها ب زمین میریزند و هی ههایی نیسه،
ک بروند ،مگر در خودشا !
ب دید من آ کسی ک چند بالش ،دور خود میچیند هم از ههین
آدمهاس ،،ولی نهیخواهد ب خودش پناه ببرد و غهش را نهایا کنهد.
اگر غهش آشکار شود ،پیش خودش ویرا میشود .آدمهای اینگون در
زندگیِ روزمره و نشس ،و برخواس،هایشا هم دوس ،ندارند آ ههای
پو از زندگیِشا را نشا دهند و ههیش ب شیوهای سخن میگوینهد
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ک گویا نیرومندترین آدم هاها آنجها نشسهت و سهخنوری مهیکنهد.
نهیدانم چرا این بخهش از نوشهت ههایم را بهرای بهازگو کهرد چنهین
هستاری گذاشتم .مانند ههیش هی نهیدانم ،تناا آنچ در ذههنم رخ
میدهد را مینویسم.
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زما بسیاریس ،ک از خودم مهیپرسهم چهرا گاوهها یها گهورخرا
هنگههل ،بهها یکههدیگر هههمپیههها نهههیشههوند و دادِ خههود را از درنههدگا
نهیستانند ولی هر بار ب خهود پاسهخی ایهن چنهین مهیدههم« :گهاو
هستند دیگر ،خر هستند دیگر ،نههیداننهد اگهر امهروز به ههسها یها
دوستشا دس،درازی شود ،فهردا روز ،خودشها خهوراک لهذتبخهش
درندگا خواهند شد».
کیس ،ک گوشش بدهکار باشد ههین که شکهشها ههها روز
سیر شود برایشا بس اس .،از سوی دیگر خودشا هم شکم درنهدگا
را سیر خواهند کرد .هه ی اینها در سرش ،ههانورا اسه ،که یکهی
بِدَرَد و دیگری دریده شود .آنا براساس چیزی ک طبیع ،برنام ریهزی
کرده زندگی میکنند.
اگر چنین نبود شار پر بود از گاوها و االغهایی ک بهرای خریهد به
این سو و آ سو رفت یا ب آموزشگاه میروند تا دانشی ب دس ،آورنهد،
ولی باز ک میاندیشم ،میبینم چنین هم بهیراه نیسه ،و شهاید روزی
چنین شود.
چیزی ک مرا درگیر کرده ،برابر کرد سرش ،هانورا با آدم اس.،
آدمها هی گاه برده و خودفروخت و سس ،برنامه ریهزی نشهدهانهد که
کسی براساس تیز بود دندانش بدرد و ههوال دههد آ ههم بهیش از
اندازهی نیازش.
هربار با این ماهرا ب ناههگونی بزرگی بر میخورم ،آدمها برده زاده
نهیشوند ولی یک دست از آنا بردهداری را در خو خهود دارنهد ،ههر
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روز دندانشا تیزتر میشود ک نشا دهند و هر ک کوچکتر اسه ،را
بترسانند.
راستی اگر این آدمهای کوچکتر به ماننهد گاوهها شهاخ داشهتند،
خِرَدشا ب هایی میرسید ک شکم ستهگر و بردهدار را سهقره کننهد
ب خدا ک نهیرسید ،ن برای این ک خرد ندارند ،برای این ک خهورده
شد ههسانشا را با چشهم دیهدهانهد و مهیترسهند .از زمهین و زمها
میترسند ،از سای ی مار ،از خاموشی برک ای ک سوسهارها خان دارنهد
و ...دیگر تاب گقتن ندارم.
بسیار سنگین اس ،ک شاخ داشت باشی و نتهوانی پاسهدار خهود و
ههسان ،باشی! خِرَد داشت باشی و نتوانی آدمیا را از تنگنای بیچارگی
و ستم رهایی بخشی .وای بهر مها آدمیها که هرچه بایهد را داریهم و
خودما را ندار میدانیم.
دیگر چ میخواهیم چیهزی باتهر و پهر ارزشتهر از روانهی آزاد و
خِرَدی پیش رونده هه ی هسهتی بهر پایه ی یهک سهامان ی بانجهار
ساخت شده و هرکس ناهنجار باشد از میا مهیرود .ههر رخهدادی که
باید پیش بیاید خواهد آمد ،چ من بخواهم و چ نخواهم .خواستن باید
این چنین باشد ک دس،کم خودما را با هریا رودخان اش ههاهن
کنیم و اگر سنگی پرتاب میکنیم ههسو باشد ک های ت نشینی پهیش
برود.
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در کوچ پسکوچ های تاریک این زندگی گیهر کهردهام .به دنبها
شیداییام ،شیدایم میشوند و پیش مهیآینهد .کیسه ،که دریابهد از
زندگی هی درنیافتم ،مگر این ک از فردا و پسفردایم بترسم.
بدو این ک بخواهم د های فراوانی را شکست ام ،ن برای رفتار بد
و زننده ،برای این ک هه چیز برایم بیارزش اس .،اشکههای خهودم،
شیو مردم ،وَرَ و بیراه ها ،هه چیز از چشههم افتهاده اسه .،تناها
نگاهم ب زمانیس ،ک باال نشسهت ام و ههه از کوچهک تها بهزرگ مهرا
میستایند ،چو توانست ام ههانی ک میخواهم بشوم.
چند روزیس ،ب دنبا هها گُلی هستم ک روی فرش سرای کهوچکم
بود .هها گلی ک در راههایش گم شهده بهودم .هرچه گشهتم چیهزی
نیافتم ،درمانده و نهاال نشسهتم و گقهتم ،نکنهد دیوانه شهدهام چهرا
نهییابم آنچ را ک درونش گم شده بودم تا این ک از میان ب یکی از
آناا نگریستم و دوباره ب آ چند راهیها پرت شهدم و ههی درنیهافتم.
این زاوی ی نگاه اس ،ک ب هر چیزی معنا میدهد.
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دوس ،دارم غهگین شوم و اشک بریزم ،بخندم و شادی کنم ،هر دو
را یکجا دارم .هنگام گام برداشتن اخم کنم یا لبخند بزنم ن اخهم را از
برم ،ن لبخند را .هنوز مانده تا خودم را بیهابم .سها هاسه ،به دنبها
خودم شیوَ کُنا میگردم ،هربار سرگرم یاد گهرفتن آدمههای بیاهوده
میشوم و فراموش میکنم خودم را میگشتم ن چیز دیگر را.
کاش های این هه نداشتن ،های خودم پُر بود و دس،کم خودم را
داشتم .میدانم ک روزی گوش ای را خواهم یاف ،و درونش میشوم تها
اندکی از دیدهها پناا شوم .آنجا ناگاها مُهردهای را مهییهابم به نهام
«من» ک سا هاس ،چشم ب راه دیدنم بوده و ب اندازهای ب دیهوارهها
چن زده ک خو روی دیوارها چک کنا هویباری ساخت از نبود یک
تن بیروا .
روا را برای چ میخواهیم هنگامی ک میدانیم هرچ پیش رَویم
آزردهتر شده و مش ،خواههد کوبیهد به ایهن تهن خسهت روانهی که
میگوید« :بهیر و زودتر رهایم کن ،اینجها دیگهر ههای مانهد نیسه،،
ههنشین خاک بشو و خودت را رها کن از دم و بازدم بیاوده و زما بر و
باالتر از هه  ،رهایی از دید این هه چیز دردناک».
از هه ی سختیهای زندگی ،دید  ،بدترینِ آ اس .،هرچ بیشتر
ببینم ،بیشتر میمیرم .دید رفتن آدمها ،گری ی کودکا  ،ستم بزرگا
ب فرودستا .
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گقتم بزرگ بیگها بزرگیِ آدمهها از روی بزرگهیِ شهکم و شههار
خو های ریخت شده ب دستشا نباید باشد! ولی افسهوس که اکنهو
چنین اس .،اکنو هرچ نباید باشد هس.،
اگر بر این بوده ک بلبال بخوانند و در خان ی ما الن داشت باشند،
اکنو تارتنها (عنکبوت ،الن شا را تار تنیدهاند و چشم ب راه پشه و
مورچ هستند .شاید هم آ الشهخورهایی که بهاالتر از آ هها بهر روی
شاخ ی خشک درخه ،کانسهالها نشسهت انهد ،چشهم به راه مُهرد
منهای منند تا خودشا را سیر کنند.
کسی چ میداند شاید درختهها روزی شهکوف داد ،ولهی بهرای
شکوف دادنش باار میخواهیم .باار سا هاس ،ما را رها کهرده و کوله
بار سبزش را تناا در واژهی سبز میتهوا دیهد که خهودش ههم سهبز
نیس ،،چو با خودکار آبی یا مشکی آ را مینویسیم.
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خست شدم بس ک از سا های دردآور گقتم و شها گوش فرادادید.
میخواهم از سدهها بگویم ،سدههایی ک شاید من و فرزندانم نباشهیم و
هی آدمی هم نباشد .آنجا ک آدم ،هه ها را ویرا کرده ،دیگر ههایی
برای زیستن ندارد و در خودش میمیرد و نیس ،میشود.
اکنو کجاییم روی فرش نشست ایهم و بهرای خودمها آرزوههایی
داریم .چ میشد چاارپا بودیم و تناا با سرش ،خود پهیش مهیرفتهیم
های هوش زد برای نرفت و نکردههایها
هی وای خدایا پس کجایی من اینجا تناا نشست ام ،تهو نیسهتی و
هرچ نوا سر میدهم شرمندهام میکنی .کاش بودی و کشیدهی آبداری
ب من میزدی .ب آنجا ک میخهواهم مهرا مهیبهردی و از ایهن پیله ی
بیرن میرهانیدی.
چشهانم بیسو شده از برای گشتن به دنبها روشهناییههایی که
نیافتم و خاموش ماندم .میانبُری نیس ،ب سوی ،اگر هس ،به سهویم
کژ کن .من ک دیگر نای راه رفتن ندارم.
یادم نبود این را بگهویم ،چنهدین بهار واژهی آرزو را بهازگو کهردهام!
کودکانی هستند ک نهیدانند آرزو چه هسه ،و ههیچکس نیسه ،به
دادشا برسد .در زبال ها ب دنبا یک لاه نا هستند .آری اگر از آنا
بپرسی چ آرزویی داری نهیدانند آرزو چیس!،
خداوندا! مرا ک از پوچی رهانیدی ،با اینها چ میکنی ک گرفتهار
سهاِشهها
هبر بزرگی ب نام زندگی شدهانهد پهس ایناها چه کننهد ُ
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(احساسات ،و اشکهای من و تو از برای نداشتن کسهی که دوسهتها
بدارد در برابر رنج کودکا اینچنینی هی ارزشی ندارد!
هرکسی رنجی دارد و من رنج هه را نداشهت به دوش مهیکشهم،
چو میبینم و میشنوم .کور شود چشهانم ک این هه رنج را میبینم
و بشکند دستانم ک نهیتوانم برای کاستن رنج مردم کاری کهنم .دلهم
برای کودکانی ک در زبال ها ب دنبا تک نانی هستند مهیسهوزد ،دلهم
برای کودکانی ک کشتار میآموزند میسوزد ،دلم برای خودم میسهوزد
ک تناا میتوانم نگاه کنم و بنویسم.
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چیزهای تازه میبینم و درمییابم ،گلههای تهازه ،رنه ههای نهو و
فرتورهایی (تصهاویر ،از گذشهت و صهداهایی ههچنها آزاردهنهده که
نهیگذارند ذهنم سرهایش باشد ،رن سرخی ک زیر یهک تهور سهپیدِ
گُلگُلی پناا شده و نهارنجی و سهبزی که در کنهار ههم دیهوار را بها
زمین ای سپید از کاهگِل دور کردهاند.
هی چیز نهیتواند درو چیز دیگری را برای ههیش پناا کند ،از
کوزه هها بُرو تراود ک در اوس .،پرستوهایی را میبیهنم که بهاالی
تاالب پرواز میکنند ،ولی هایی نهیروند و ماندهاند چشم ب راه چیزی.
تیرهههای چههوبی بهها نیههروی زیههادی درو دیوارههها رخن ه کههرده و
ساختهانی را ایجاد کردهاند ک من بتوانم درونش شوم و دراز کشهیده و
بو بکشم آنچ را که در کهودکیام رخ داده اسه .،روی ایهن فهرشهها
نهیشود نِشَس ،ک میگزد پای آدمی را ،تناا میشود اینجها ایسهتاد و
نگاه کرد و رف ،ب گذشت های دور.
نهیدانم چرا شتابم برای نوشتن کم شده ،با خودم میگهویم نکنهد
نوروز و باار را ب یکی از دوستانم شادباش نگقت باشم .در ههین هنگام
هاشی زده و میروم ب آیندهای ن چندا دور ک هه ی چشمهها به
سوی من اسه .،مهن مهیخهواهم خهودم را فریهاد بهزنم و نشها دههم
چیستیام چگون چنا و چنین شده و چ بر من گذشهت که دوسه،
ندارم در برابر کسی اشک بریزم.
اشکهایم ههیش برایم زیانبار بوده ب هز هنگامی ک تهنم سسه،
میشود و سامان ی مغزم بر هم میریزد .خنده و گریه ام ههر کهدام به
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سویی میروند .میدانم اگر اشهک بریهزم دیگهر نیهاز نیسه ،لهرزهههای
ساهگین دس ،و پایم را ببینم ،ولی هایی ک ب آ پناه ببرم نیس ،ک
تنااییام را در گلول ی اشکهایم ب زمین شلیک کنم و فراموش شهود
هه ی دردهای چند سال ام.
کنجکاوم بدانم چ پش ،سرم میگویند ،چرا هنگامی ک یهک نقهر
نیس ،پش ،سرش نکوهشش میکنند و آرزوی نیستی برایش میشود
هی نهیدانم ،هی کس های کس دیگر نزیسهت  ،ادامه نهداده و تهاب
نیاورده ک بداند چ رنجی در او ناقت  .پس چرا داوری میکننهد چهرا
این هه ب خودشا سخ ،میگیرند و نیرو مهیگذارنهد که کسهی را
داوری کنند چرا های پند گرفتن و نگاه و خاموش بود  ،چنین زبها
میشوند و ههچو خنجر در استخوا دیگرا فرو میروند
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زما بسیاری گذشت  ،نهیدانم از چ ! چیهزی در ذههنم بهود که
ناپدید شد و من ماندم با کوهی از نادانست هایم .میخواهم خهودم را بها
خواب خق کنم .میخواهم سیر شهوم و دلهزده از چیزههایی که روز و
شبهای بسیاری از نبودشا گرسن ها مهیدادم .ههیشه که نبایهد
شکم از خوراک سیر شود ،گاهی روانم میخواهد از مُرد من سیر شود
و انهدکی مههرا نبینهد که چنهین پسه ،شههدهام .بههرای ایهنکه هرچه
نهیخواستم بشوم شدم و پوس ،انداخت ام.
شاید سرانجام ،دیگرا پیروز شدند و سد مرا شکسهتند و مهن نیهز
مانند آنا شدم .باور نهیکنم تالشهایم برای خندید چنهین بیاهوده
شده.
سر فرود آوردم و توفا بدی مرا ب این سهو و آ سهو مهیکشهاند.
بسیار ناگقتنی دارم ک باید بازگو کهنم .افسهوس مهیخهورم که شهاید
پایکوبیام هنگامی ک پای چپ و راستم را گم کرده بودم دیگهر پهیش
نیاید .ههینها بود ک از ترس رخ نهدادنش ،ههها شیشه را بهیش از
اندازه سر کشیدم و دیگر پاهایم را نههیدیهدم که چهپ و راستشها را
بدانم؛ افسوس ک در هها چگونگی باز هم گوشهها کهار دسهتم داد و
شنیدم و شنیدم آنچ را ک میگذش.،
من ترس خود را شنیدم و دانستم هیوالی درونم هنگامی ک پیهان
را سرکشیدم چ اندازه رام و پر مار اس ،،تناا زشتیاش این اس ،که
نامش را هیوال ناادم .ن دنبا هن اس ،،ن خشهش آسیب میزنهد و
ن خندههایش خار میشود در چشم خهدا .مهیخواسهتم بگهویم چشهم
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مردم ،ولی نهیدانم چرا باز ههم پهای خهدا را به میها آوردم و او را از
آرامشش بیرو کشیدم و باز هم درگیر یک آدم سس ،کردم.
خدایا! تو میدانی این چیزی ک ب تازگی ب درونم افهزوده شهده و
میخواهد من ،من نباشم ،چیس ،این کهدام مهن اسه ،که از خهودم
گریزا اس ،نکند از پوس ،ماربانم خست شده و میخواهد اندکی آ
رویِ ریخ،گرفت در هازما (هامع  ،آدمیا را نشا دهم تا کسی به
من نگوید کود و سادهد .
گقته هههای دیگههرا ک ه چنهین مههیگوینههد بههیارزش اسهه !،مههن
نهیخواهم آ روی خودم را نشا دهم و کسی از من گریزا شود .هر
چ میگویند بگویند ،من ههانی هستم ک بودم .کاش ههراهی بود ک
این هه سختی را ب تناایی ب دوش نهیکشیدم.
خست شدم از اینک باورهایم باور نشهد ،چهو مهن مهیدانسهتم و
دیگرا نادا بودند و از نادانیِشا خرسند .به چه کسهی بگهویم که
نهیتوا آدمها را دگرگو کرد و این هانور دوپا تناا خودش مهیتوانهد
خودش را از هانور بود آزاد کند
پراکنده شدم از این و آ  ،از چاارگوشهایی کوچک و بهزرگ که
روبرویم نهایا شدهاند ،از مردمی ک نهیدانهم کیسهتند و در سهر چه
دارند ،از کسی ک ب سخنوری گرم اس ،و نهیدانهم چه مهیگویهد و
گوشاایم را آزار میدهد.
دستانم درد میکنند از مش،هایی ک بهر دیهوار و سهرم کوبیهدهام.
اندیش هایی خام داشتم ک نیازمند پشتوان بود ،من میخواستم بیگدار
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ب آب بزنم و ب آنا برسم .کاخ خود را در ذهن میسهاختم و درختها ِ
میوهای ک دور تا دور چااردیواریِ خاموشم بود.
نگاهی مرا میپاید و با خود میگوید ،این کیس ،دیگر میها ایهن
هه دغدغ و نداهای بیسهه،وسهو ،مهینویسهد آنچه را که در سهر
میپروراند! ولی گویا ک ن  ،هی نگاهی نبوده و هه سرگرم خودشانند
ک چگون در میا مردم نهایا شوند تا نکوهش نشوند!
میرسیم ب هایی ک پهردهههای خهودداری و اسهتواری کنهار زده
میشوند .کسی فریاد میزند و میگوید« :میا این هه کس ،پس مهن
چ من چ نخش و نگاری در این زمین ی سپید دارم و چ کسی مهرا
میبیند »
خست شدم بس ک ندانستم چ کهنم و چشهم به راه رخهدادهای
بانجار و نیک ماندم .سپاسگزارم ک دس،کم چندی از دوستانم مرا به
نیکی وامیدارند.
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58
کاه و کوه در هاب هایی یک «واو» و یک «ال » هایشها دگرگهو
میشود ،ولی اندازهی کاه هی گاه ب کوه نهیرسد .کاه ههچنا سهبک
اس ،و با یک باد ،سُستیاش نهایا میشود و سه،وسو میگیرد .خاک
ههچنا بستر هر دو اس ،،هم کهوه روی آ ایسهتاده و ههم کهاه روی
خاک فرود میآید .زمین ههیش بسهتر ههانورا و بهیهها هها بهوده و
هس ،و تا پایا نیز خواهد بود.
هانوری ک میمیهرد زمهین او را پهس نههیزنهد و در برمهیگیهرد،
بیهانی هم اگر فروپاشد و از هم گسیخت شهود زمهین او را مهیگیهرد.
آبِروا ک گویا از هر هانداری نیرومندتر اس ،،اگر ب زمهین نهرود به
آسها رفت و دوباره ب ههین زمین برمهیگهردد .چرخه ی پیشبینهی
شدهایس ،و ما میدانیم زمین مادر ماس .،ما در آ زاده میشویم و در
آ میمیریم.
نهیدانم چرا این هه با این زمین ناماربهانیم و او را دشههن خهود
میدانیم .هر چ هس ،و نیس ،،از سوی خدا روانی داشهت و در زمهین
خان دارد ،ولی ما نباید مادرما را نابود کنیم .پیشکشی بها ارزشتهر از
زمین برای ما نخواهد بود ،شاید بگویید زندگی و تندرستی ،ولی هههین
زندگی و تندرستیِما نیز در گرو چرخ ی زمین و اَشا اس ،که داد و
ستد میا زمین و هه ی پدیدهها بیانگر آ اس.،
کاش کسی بود ک میدانس ،من چ میگهویم و چه مهیخهواهم.
سرنوش ،،یکی را ههچو من ریخه ،داده ،مشهتی بهر تهنم کوبیهده و
چنین نگاهم گیراس ،و هردم رنج میبرم و لرزه بر اندامم میاُفتد .از آ
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سو کس دیگر را نابینا ب پدیدهها و رخدادهای زندگی کرده ک از هی
و پو لذت میبرد و در پایا  ،نادانیاش را بر های میگذارد و تهنش را
ب زمین زورچپانی میکند.
گاهی آرزو میکنم کاش نهیدیدم و نههیشهنیدم و در خهود فهرو
میرفتم ،یا مانند کرمی ک در خاک میلولد بودم و از ههی چیهز آگهاه
نبودم .این چگونگیام را نهیدانم چگون بازگو کنم ،تشن ام ب نوشهتن،
ولی میترسم از چیزی که نههیدانهم چیسه ،و هسهتیام را به لهرزه
انداخت  .هه ی منهایم ریزش میکنند و پو میشوم از هستیِ خامی
ک خودم برای خودم ساختم .باز میگردم ب آ چیزی که از نخسه،
بودم ،ولی مغزم میداند ک کجا بوده و چ ها دیده و شهنیدهام ،ناگاها
تالش میکند پرشی بزند و هه ی منهایم را بازگرداند.
اینجاس ،ک یک بار دیگر میمیرم و زنده میشوم و میهراشم (قی
میکنم ،آنچ بودم را .دمی فرو میکشم از ههوایی پهر از بهود ههایم و
دوباره میشوم آ منی ک بودم ،ولی پر از هوای سهی و کشنده.
هههر بههار ایههن پههو شههد ههها دوبههاره پدیههدار مههیشههود و مههن
مرگهام ای(کقن ،میپوشم و آ را میدَرَم و ناگاا چشهانم به مهن
میگویند« :بیش از اندازه باز بودیم ،رهایها کن ک برویم و ببریه ،تا
از دردسر رها شوی».
کدامشا میدانند ک اگر مرا ببرند ،من هنوز هها ههایی مانهدهام که
دستم را برای برد گرفت بودند من با لگهد و زور ههم از آنجها کنهده
نهیشوم!
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نامردتر از مردمِ خودستیز ،ههین ذهن اس ،ک اگر از دس ،هه ی
هاا آزاد شوم ،از دس ،ایهن سهتهگر نخهواهم شهد .چه کتهابههای
ستبری نوشت شده اس ،برای اینکه یهاد بگیهریم چگونه باشهیم که
نیندیشیم و نپنداریم .کاش اندیش بود ،ایناا هه پنداش،های زهرآلود
اس ،و مرا کمکم و با زهر میمیرانند.
کاش! کاش! نهیدانم دیگر چ بگویم ،ههه ی کهاشههایم را شهاید
گقت باشم ،شاید هم ن  .میترسم آ چیزی ک میبینم و بد میدانهم،
بد نباشد ،شاید هم نباید از نخس ،میدیدم ک بهدانم و بهاوری بهرایش
بسازم و هنگام دوباره دیدنش در الک خود فرو بروم و پناانی بگریزم.
خوب و بد هاا را ک مهیدانهد مهن که مهیگهویم ههی کهس
نهیداند ،ولی چرا برای این هه نادانست میخواهند ب ما پاداش دهند
یا اکنو ما را شکنج میدهند این هم پرسش سختیس !،هم نهدانیم
و هم سزایش را بچشیم! یا باید ب گذشت بنگریم یا ب آینهده و سهپس
اکنو را نبینیم ،باز هم چندراهی و پو و گُل و گرداب و خهوشی.
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59
نهایش دهیم آنچ را ک هستیم .من ترسم آ اس ،ب یکباره چند
دستگی پهیش بیایهد .هاها ِ آدمیها  ،میها ههانورا بهدخو و درنهده
بخشبخش شود ک هه میخواهند یکدیگر را بِدَرند و در پایها یکهی
میماند و آ هم در تنااییِ خود خواهد مرد و این شد پایا راهها .
یکایک ما میدانیم چ در سر داریهم و چه مهیخهواهیم ،ولهی بها
خودما روراس ،نیستیم و برای خودما بیگان ایم .چه بسها که ایهن
بیگانگی با خود اس ،ک بر این شده ،چندی از مردم دیگرا را سالخی
نکنند و چندی دیگر خودشا را ب دار نیاویزند .پس میشهود اینگونه
برداش ،کرد ک هر پدیهدهای که در درو آدمهها هسهتی یافته چه
فریبکاری ،چ راستگویی و چ بدخویی ،باید هستی مییافته که آدم،
ناادِ ریخ ،گرفت در هنگل تودرتوی خود را نشا ندهد.
نااد خداگون ب کنار ،چو آ سرش ،و خِشه ،نخسهتین اسه ،و
پایدار؛ ولی آ چیزی ک ب آ ریخ ،میدهد ناههگو میباشد و گهاه
در راه بانجار اس ،و گاه در ناهنجاری .این راهها بر این شده تا هر کس
با دیگری ناههگو باشهد ،چهو ههم راهههای بانجهار و ههم ناهنجهار
بیکرانند.
هه ی راههای درس ،ب یک خان میرسند و هه ی کورهراهها به
خان ای دیگر ک اتاقهای این خان ها نیز باهم ناههگو اس ،،چهرا که
چندی از مردم در خان ی خدا هم اتاقی نزدیک ب او را مهییابنهد و آ
دست ی دیگر در خان ی اهریهن ،اتاقی بیخ گوش او.
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60
روشناییِ چراغ ب چشهانم سوز میزند .من در آرزوی داشتن یک
آرزوی زیبایم ک مرا از هرچ پراکندگیس ،رها سازد و از چنگا خدا و
خورشید بیرو کند .آتش دوزخ را خاموش کردند و هه ها سرد شهده
اس .،مردما در سردیِ نگهاه یکهدیگر مهیمیرنهد و مهیهراشهند (قهی
میکنند ،هرچ پلیدی بوده اس ،را.
ک دوزخ سوراخ میشود و آسها را تیربارا میکنند مردارههایی
ک از باال ب پایین میریزند و در هوا لیز میخورند .پردهی گوشهایشا
از فشار باد و گرانشِ زمینِ ویرا شده ،هر میخورد .کاش چشهانشها
باز شود و آ هه هوشوخروش را ببینند و در آغوش دریای آبهینهها
رها شوند .قااا بزنند از تازیان و سیلی و قلالهک آب دریها و آ ههه
دبدب و کبکب ی موهاا ،از برای نازید به شهنههای کرانه و رفه ،و
برگش ،ماه و دو نیم شد و خورده شدنش با دها ِ پر از نوشاب سهیاه
خدا؛ ک فرو میبرد هر چ نباید را.
سازی ب گوش میزند و چشمها باز میشود ،خرچنگهی گلویه ،را
پاره میکند ،چهو دیهر برخاسهتی و ههگها را چشهم به راه دیهدن،
گذاشتی .شنها رودی از خو تو میسازند ک ب دریا بریزی و آبیِ دریا
را سرخ کنی و تا سرخیات ب آبیِ دریا برسد از گرمای سوزا خورشید
ک هنوز کلیدش را خاموش نکردهاند ،بخار میشود و ب ابرها میروی.
پس آ کیس ،ک اینها را میبیند ها ! این مهنم ،پراکنهدهتهر از
دیروز ،از این ها مانده و از هه ها رانده و شاخ ب شاخ با مترسکههای
سس،نااد ک شان شا بهرای کالغاها نههایشخانه اسه .،کهارگردا ،
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موشکورِ هراسا از این سای هاس ،که تناها النه و سهوراخههایش را
میشود دید و نشانی از خودش نیس !،ب تناایی این رخشاره (فیلم ،را
میبینم بدو اینک پلک بزنم.
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61
درختی هس ،ک بدو ایستاد یک بند سخن میگوید .منی که
هلوی خندهی خود را گرفتم تا مبادا پی ببرند این اپیو مرا نیهز اسهیر
خود کرده .شالی ب کهر میبندم و به سهرازیری مهیروم و پهایم روی
خاک سُر میخورد .کسی دستم را میگیهرد و از خنهده هردویهها به
خاک میاُفتیم و پُر میشوم از هرچ پوچی اس .،بهیدرنه به خنهده
ادام میدهم و کقشهای آنا ک از باال خندید ما را نگاه مهیکننهد،
میتوانم ببینم.
آنجا ک خنده خشک میشود روی چارهها ،آنجا را بایهد از زنهدگیِ
هه ی آدمها پاک کرد .خنده ک خشک میشهود ،ریشه ی آدمهی ههم
ههراهش میخشکد .هوا یخ میزند و ری ها از سنگینیاش از تهن ههدا
میشوند .کسی باالی سر من هس ،که هنهوز نیقتهاده و نههاز به هها
میآورد و با زبانی سخن میگوید ک تاکنو شنیده نشده.
پرواز گنجشکها از اینجا زیباس ،ک دور سرما میچرخنهد ولهی
بی صدا و آرام .چک های آبی ک در هوا پهایکوبی کهرده و کهژ و راسه،
شده و با ناز آه میکشند هم زیباس .،برگهای خشکیدهی چنار چرا بر
زمین افتادهاند و نازشا خشخشکُنا خریدار ندارد
دلم میخواهد تیرهای چوبیِ خانه ی پهدربزرگم را که سهتو های
خان اند در آغوش بکشم ،چو خودش نیس ،ک آغوشش را ارزانی کند.
در این میا کودکی را میبینم ک تالش میکند نردبام سنگینی را بلند
کند و با آ ب پش،بام برود تا کبوترهایش را نگاه کند ،ولی میداند ک
اگر ب باال برسد یها کبوترهها کهرکس شهدند یها پهر مهیزننهد و دیگهر
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بازنهیگردند یا هیچکدام از آ ِ او نیستند .تا پایا ِ زندگیاش هر شب ک
میخوابد هههین کهابوس را مهیبینهد و ...ههراس دارم از ادامه ی ایهن
داستا .
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62
ب کجا چنین شتابا
 ب آنجا ک ما را ب زور یا فریب ،خهدایی مهیکننهد و مها خهدایدیگری را میبینیم .او را در خود فرو مهیکشهیم و پناهانش مهیکنهیم.
کسی نیس ،ببیند چ کردیم! دزدی از کسی ک سازندهی خداس !،یها
ن  ،خدای بزرگتر ک خدایی ب ما چپانید و راهها انداخ ،ک بسازیم و
بُ ،کرده و بپرستیم و سیر ک شدیم ،ویرانش کرده و دیگری را بیابیم و
دوباره روز از نو و روزی از نو.
این ادام خواهد داش ،تا روزی ک ما دریابیم با چ چیزی روبروی
آین رویاروییم ،چ چیزهایی ما را در برابر هم گذاشهت و واداشهت که
بیندیشیم ب چیستیِما ! ما در برابرش هی و کم هستیم .مایی ک به
بودنها میبالیم و هوال میدهیم در هر زمینی که نهامی از او بهرده
نهیشود؛ ولی نامش نیس ،و خودش و دس ،نیرومندش هس.،
بپرهیزید از فریبکاری ک فریبتا پیش او ناا نیسه ،و بنهدگا
نیکوکارش را دوس ،دارد و میپاید آنا که مهیخواهنهد خراشهی بهر
بندگانش بیاندازند .ما کهترین و کوچکترین هستیم در برابهر دانهش او،
اگر بخواهد نسلها را میخشکاند و ما را میمیراند ،گویا ک از نخسه،
نبودیم .آفریدگار سیاه و سپید ،بزرگ و کوچک ،چاارپا و دوپا ،پرنهده و
خزنده ،اوس.،
این شاید یک گها پو باشد ک دوس ،داریم از چیزی که دیهده
نهیشود بسازیم! اوس ،ک آدم پُر نیرن را بر هه ی زمین چیره کهرد
تا زمین و آسها و هه چیز را ویرا کند گویا ک اهریهن را در آغوش

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

112

کشیده! برای دید این دو ،تناا ب آین پناه ببر که اههریهن نه شهاخ
دارد و ن دُم ،خدا ن هال ی نور دارد و ن ریشِ سپید و ردا.
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63
شامگاه پایانی را ب دندا بکش و برای بیدار شد تها هقتهاد و نُه
بشهار و تیک تیک و نیستی .کسی نهیدانهد چهرا هقتهاد و نُه  ،شهاید
خودم بدانم شاید هم ن ؛ ولی کیس ،ک بداند من چ در سر دارم
هر بار ک چند هقت ای از نوشهتنم مهیگهذرد و دوبهاره دسه ،به
خودکار میبرم ،انگار چند سا اسه ،که چیهزی ننوشهتم و خهودم را
نکوهش میکنم .هر بار هم کسی یا کسانی دَر نزده و پابِرهن میا من
و اندیش هایم پریده و هرچ آرامش دارم را از میها مهیبرنهد .پهس از
بیرو راند آنا گویا ک از سُتورگاه گریخت اند و دَر را پش ،سرشها
نهیبندند!
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میخواهم بگریزم از اینجا ،آرزوهایی در سهر مهیپهرورانم بهرای آ
زمانی ک پایم از این زندا ها بیرو شود .گقتم زندا ها ،برای این بهود
ک در این سرزمین ،یک زندا کوچک ب نام خان هس ،که زنهدانبا
آ خانواده اس ،و زندا بزرگتر ،سرزمین مادریس ،ک با هه ی هها
دوستش دارم؛ ولی میدانم اگر بهانم بهیارزشتهرین زنهدگی را خهواهم
داش ،،چو ادارهی اینجا دیگر دسه ،بیگانگها و مردمها ناشایسه،
اس.،
ههیش دوس ،داشتم بهانم و بجنگم ،ولی هنگیهد بهدو لشهگر
هی سودی ندارد و این هن  ،هن خرد و نادانی اس ،و تها مردمها
دارای خرد نباشند ،من و مانندهایم هی لشگری نخواهیم داشه،؛ زیهرا
هههر سههخنها به خنههده گرفته مههیشههود و هههر کارمهها مایه ی آزار
نادا هاییس ،ک نهیدانند برای زندگی باتر باید آزاد بود.
آزادیِما را هی کس نهیتواند بگیرد ،مگر خودما و پندار آلوده
و زنجیر شدهما  .اگر بخواهم بجنگم نخسه ،بایهد بها ایهن بهیخهردا
بجنگم .هنگید با کود ها مرگبارترین کار اسه ،و اگهر هانه ،را آزاد
کنی دیوان خواهی شد.
اینجا سن روی سن بند نیس ،و هه ی ما در شنزار فرو رفت ایم
بدو اینک بدانیم چ بر سرما آمده .در این زما  ،دیگر ن میان ،نه
آزادگی و ن هی چیز دیگهر مینهو (معنهی ،نهدارد ،چهو اگهر درسه،
بیندیشیم میبینیم هه ی زمین ،بر باد رفته و ههی چیهز سهرهایش
نیس ،ههز زادآوری و بچه زایهیِ آدم نهادا و ترسهو که در تهاریکی از
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سای ی خود هم میترسد ،چ برسد ک بخواهد در برابر ستمِ زورگویا
بایستد.
اینجا در روز روشن ،آفتاب را ب گناه لختی و تهابشِ روشهناییاش
میخواهند ب زیر بکشند! اینجا زمین اس ،،زمینی که ناپهاک و آلهوده
اس ،ب آدمهای پس،سرش ،ک هر دادی را بخواهند بیداد میکنند.
دوس ،ندارم این را بگویم ،ولی از داسهتا های کهاوه و فریهدو و
بابک و یعاوب لیث و هر دالور دیگری ک مهیشناسهم روی برتافته ام.
نومیدم ب هرچ روشنی اس .،کاش تناا من سیاه میدیدم ،ولهی ایهن
سای ی بدشگو بر زندگیِ هه افتاده و هه ی مردم در رنهج هسهتند،
چو هاا را ددمنشا و بدسرشتا اداره میکنند.
گویا خدایی ک آ را آفریده خهودش انگشه ،بهر دهها مانهده تها
آدمهایی ک ب دس ،ددمنشا کشت میشوند را به باشه ،ببهرد یها
دوزخ! اینا هرک را ک با آنا ناسازگار اس ،را میکشند و ب هی کس
روی خوش نشا نهیدهند زیرا فَرنشینی و ههاه ،ههه ی هسهتیِشها
اس.،
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خیره شدم ب ههایی که دو سهتو دارد و میهانش رودی از خهو
هاریس .،گندابهایی کهی آ ورتر کنار رودِ پر از خو اسه .،مهرزی
دور تا دور این ها کشهیده شهده از مُهردار ،گویها کشهتار بزرگهی کههی
پیشتر اینجا رخ داده ک خو هه ها را فرا گرفت  .رودخانه به یهک
دریاچ ی کوچک میریزد و آ را هم سرخ کرده.
من چشم ب راه پیروزیهایی هستم ک هنوز هی تالشی برایشها
نکردهام و میخواهم رایگا آنا را ب چن آورم .در سهر اندیشه ههای
فراوا دارم و هر کدام ب روش خود میخواهند مرا در دسه ،گرفته و
دیوان کنند .دردهایی در سر ب سویم یورش میآورنهد و چشههانم را از
روی این زمینِ خونین ک پیشتر از آ گقتم ب زور بر میدارند .دوس،
دارم دو دستم را روی سرم بگذارم و گری کنم.
سالیا بسیاری از آغاز زندگیام مهیگهذرد و مهن هنهوز نتوانسهتم
خودم را پذیرای آ کنم ک من نیز باید ماننهد دیگهرا زنهدگی کهنم،
چو خوشبختی سام هه ی مردم اس ،و دس،کهم بخشهی از آ که
لبخند و نیکخویی اس ،را میشود بدو تنش از آ ِ خود کرد .گهاهی
ب چگونگیام اندیش میکنم و افسوس میخهورم که زنهدگی را سهام
خود نهیدانم .مگر من از دیگر آدمیا چ کم دارم
هرگاه خواستم دگرگو شوم ،آدمهای پیرامونم را نکوهش کردم .از
آنا دوری هستم و ب دنبا آرمانم رفتم ،ولی دلم برای گذشت ام و آ
آدمها تن شد و بازگشتم ب هها مهنِ پیشهین و شکسه ،خهورده و
کوچک .من میدانسهتم که بهرای دگرگهونی ،نخسه ،بایهد اندیشه را
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بیساما کرد و روشی نو برایش ساخ ،و سهپس آدمهها را پشه ،سهر
گذاش !،این ههیش سستی مرا یادآور میشد.
خودم را چگون باور کنم هنگامی ک هر آ  ،رخدادی پیش میآیهد
و مرا از خودم میگیرد؛ گاه ترس ،گاه ناامیدی ،گهاه خسهتگی و گهاهی
ناتوانی در برابر بیخردیِ دیگرا  .سرخورده و ناامیدم چهو مهیترسهم
خستگیام را نادیده بگیرم و ناتوانیام بیشهتر نهایها شهود ،ولهی مگهر
میشود در برابر خواست های خودما ناتوا باشیم هنگامی ک میدانیم
یک لشگر از خودما را درونها انباش ،کردهایم ک تناا برای هنگید
در برابر نامالیهتیها هستی یافت اند
میخواهم چیزی دربهارهی خواسهتن و اراده بنویسهم ،ولهی ذههنم
خست و ناال اس .،سرم یک ها بند نههیشهود و روی گهردنم آویهزا
اس ،و بازی میکند.
گری ی کودکی ب گوش میرسد ،کودکی ک نیازمند آغوش مادرش
اس ،و مادر برای اینک او را ادب کند نادیدهاش گرفته  .اینجها ههه از
ریز تا درش ،میخواهند یکدیگر را ادب کنند ،ب هم تازیان بزنند و تها
پشیهانی آ کس را نبینند دس ،از کار نهیکشند .مادر ههم به فرزنهد
خود بخشش ندارد .خداوندا دس ،ب دامن چ کسی باید شد هنگهامی
ک هی کس نیس ،دلش برای دیگری بسوزد
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دیری نهیپاید ک برای انجام بسیاری از کارها دیر شهده اسه ،،مها
ماندهایم و یک هاا پر از ندانمهایها  .افسوس خواهیم خورد از اینک
چرا در این هه نادانی فرو رفت بودیم .آدمی که از رخهدادهای نهاگوار
زندگیاش چیزی نیاموزد ،آ رخدادها با نیروی بیشهتری به او یهورش
خواهند برد و ب اندازهای ادام خواهد داش ،تا آنچ را ک باید بیاموزد.
ما باید از هه ی رخدادهای تلخ و شیرین چیزی بیاموزیم .ههیش
گوش فرا دهیم و برداشتی از سرگذش،های دیگرا داشهت باشهیم تها
راههای خاموش را بدو آگاهی آزمایش نکنیم ،چو راهههای خهاموش
در زندگی ههیش لذتبخشتر از راههایی اس ،که پایهانش آشهکارنهد.
دس ،کم بدانیم ک کجا باید ایستاد و کجا باید شتاب کرد.
من از این چند سا ِ انهدکِ زنهدگی بها ایهن ههه رنهج و سهختی
آموختم ک نخس ،هر چ هسهتیم را بایهد پیهدا کنهیم و سهپس آ را
بپذیریم .آنگاه اگر ناپسند اس ،نیکویش کنیم و اگر پسندیده اس ،خود
را ههانگون نگاه داریم و چ بسا ک بایهد آ را در درونهها دوچنهدا
پرورش دهیم.
در میا این خودباوریها دریافتم ک زبها ِ خهاموش و ذههن دانها،
زیباترین ویژگی آدمی اس ،ک میخواهد ب باترین روش زندگی کند،
پس آ دشهن بزرگ را باید افسار بسه .،زبها ِ آدمهی ههیشه پهاد او
برخاست و داوریهای نادرس ،کرده ،د هها شکسهت و دشههنتراشهی
کرده و در پایا آدمی را ب کام مرگ برده.
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چشه ی هوشا این زبا هها ذهن اسه ،که بهر زبها ههاری
میشود و اگر ذهن ،زیبا و پر از سرگذش،های پندآموز باشد ،هر واژهای
ک در آ میهنبد زر ناب اس ،میا رودخان ی زبا  .اگر ذهن ،آلوده و
بدو آگاهی باشد ،واژههها به ماننهد سهن ریهزهههای بهیارزش میها
رودخان هستند ک یا ب زیر میروند و یا از رودخان بیرو میشهوند و
ب چشم نهیآیند؛ ولی زر ناب ههیش خواها دارد و پرستیده میشود.
این پرسش باید برایتا پیش آید ،گقتارتا ک بر زبها و رودخانه
هاری اس ،پر ارزش اس ،یا بیارزش پس ارزش آدمها بها ذهنشها و
زیبایی آ اس .،هیچگاه دوس ،ندارم ب کسی ک گوش شنوا ندارد پند
دهم .من کسی نیستم ک بخواهم دیگرا را راهنهایی کنم .خودم ههم
در بیراه ها گم شدم ،ولی گاهی دلم برای کسانی که ماننهد چنهدین
سا پیش من ،سردرگهیهایشا ب یک راهنهایی کوچهک بنهد اسه،
میسوزد.
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کاش میشد از گزند این صداهای آلوده رهایی یابم .در ایهن زمها
سخ ،،کوچکترین تنش ،روانم را ب لرزه میاندازد و روزهایم را تیهره و
تار میکند .دیگر ذهنم توا در دَم نوشتن و بیدرن هها را نهدارد .روی
چیزهای کوچک و بیارزش میایستد و گاهی ساع،ها مرا خیهره نگهاه
میدارد .این سیاهیهای ذههن ،ههه بهرای گهوش داد به تَنشهها و
دغدغ های آدمهای هاا پرس ،و پو دوس ،اس ،،آناا از دیر رسهید
ب خواست هایشا گل مند میشوند و بازگویش مهیکننهد ،گهوشههای
مقتتا زیر فشار این سخنا بر این میشود ک تیره شوید.
در آ سوی کوچ صدای فریاد مردم شنیده میشود ک بهرای ههم
شاخ و شان میکشند از برای هی  .هی ههیش در واژه هی اس ،،ولی
اگر درو آدمها آ را کاوش کنیم میبینیم ههین هیچی ک من بازگو
کردم برای آ ها هه چیز اس.،
هی مانند زیر بار سخن راس ،نرفتن ،هی مانند پو  ،هی ب سها
دس،وپا زد برای نامی (معروف ،شد  .هیچی ک به ههی نههیارزد،
ولی برایش سر و دس ،میشکنند .حس مهیکهنم نوشهت ههایم انهدکی
خست کننده شده ولی باز هم ادامه مهیدههم ،چهو که ادامه داد
باترین راه اس ،برای خودی نشا داد در برابر خودی ک میپنهدارد
بیخودی اس.،
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هرگاه دریافتیم ک نههیتهوانیم بها خهود تناها باشهیم و زنهدگی و
شیوهی آ نهیگذارد با خود سخن بگوییم و خودما را بشناسیم ،باید
آگاه باشیم ک مبارزه کنیم و ب خودشناسهی ادامه دههیم .آدمهی که
نتواند با خودش تناا باشد و اندیش کند ،رفت رفت خودش را میبهازد و
از باور ب خودش دس ،میکشد.
زبانم دیگر توانایی گقتارهای دراز و زما بَر را ندارد و تالش میکنم
در گقتگوهای روزمره با دوستانم یا مردم ،سخن کوتاه کنم .سخن گقتن
مرا سُس ،میکند و بیخود ،کاش هه چیز نگاه بهود .خسهت شهدم از
اینک اندیش ام یک ها نهینشیند و مرا وادار ب خهط زد نوشهت ههایم
میکند.
گاهی پرسشهایی در ذهنم پُر میشود و مهرا آزار مهیدههد .چهرا
خوب و بد ،هستی یافت و آدمها پس از ایجاد شد زمین ،ها گرفت و
ب یکباره توانستند زمین را چیره شوند آ هم با دس،های تاهی چهرا
خواب داریم هنگامی ک مهیشهود بهدو خهواب باتهر زیسه ،و زمها
بیشتری برای زندگی یاف ،ولی بیشتر ک میاندیشم میبینم چ خوب
ک آدمها میخوابند ،وگرن کهارگرا و زیردسهتا به ههای دوازده یها
شانزده ساع ،کاری ،باید بیس ،و چاار ساع ،کار میکردند تا بهیرند.
این روزها هه ها سهخن از پهو و چگونه به دسه ،آوردنهش و
راههای گریز از این سرزمین پربار اس .،نهیدانم چرا این چنهین شهده،
سرزمینی پر از یادوارههای پرارزش و مردمی فرهیخت ب چنهین روزی
افتاده و سیاهی در زندگیِشا رخن کرده ،چو که افسهار به دسه،

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

122

کود هاس .،من و ههانندهایم ک راهی برای تاهی شهد از ایهن غهم
نداریم ،هر روز غهگینتر از دیروز هستیم .اخم روی چارهما الن کرده
و هی د خوشی نداریم از این زندگی.
نهیدانم چ کسی آدمیا را با چیزی ب نام پو آشهنا کهرد و چه
کسی زر و سیم را پرارزش دانس ،ک این روزها هر کسهی را مهیبیهنم
میخواهد از راه بد یا درس ،ب اینهها برسهد .شههار بسهیاری از مهردم
هها راه بد را میهویند ،از دزدی و زورگیری گرفت تا فریب داد آدم
های ساده و بیآالیش.
آدمهای بیآالیش گویا ب هاا پا گذاشتند تا فریب بخورنهد و آزار
ببیند .در پایا کسانی هستند ک بنویسند و گسهترش دهنهد که ایهن
آدمهای ساده باید باشند تا فریهب بخورنهد ،اگهر نبودنهد زنهدگی مینهو
(معنا ،نداش ،و حاشا اس ،ک فریب بخورنهد ،چهو ههر چه بهدی
میبینند کارآزموده نهیشوند.
چرا کسی نیس ،بنویسد و بگوید ک برای چ باید کسهانی در ایهن
هاا پا بگیرند و دس ،ب دروغگویی و دزدی بزنند که ایهن دسهت از
آدمهای بیآالیش از زندگی سیر شوند و دس ،ب خودکشی بزنند یا ب
زندگی ادام دهند ولی با ترسی بسیار ک با ترس ،زنده ماندنشا بدتر
اس ،چو فرزنداشا هم ترسو و گوش نشین خواهند شد تا مبادا کسی
بخواهد سرشا را کاله بگذارد و برود.
راستی چرا باید چنین آدمهایی باشهند چهرا ههیچکس گالی منهد
نیس ،از بود بدیها شاید برای این اس ،ک پایا داستا ما بدیهها
پیروز خواهند شد و هه ی داستا های کهودکی که مادرمها برایهها
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بازگو میکرد چرند اس !،ن دخترک بینوا ب شاهزاده میرسد ،ن پسهر
کشاورز گنج مییابد ،ن فرزند چههوشِ مهردِ پولهدار بها از دسه ،داد
سرمای های پدرش خردمند میشود و ن سرزمینهای زیر ستم از دس،
پس،سرشتا آزاد خواهند شد!
کاش با دید هوانا ِ همسا خودم این هه افسوس نهیخهوردم.
من چرا باید خودم را ب نادانی بزنم و گون ی دیگر نشا دهم ک گویها
هی نهیدانم و هی دغدغ ای ندارم درس ،ههچو خودشا ولهی از
درو ب مانند ویران ای باشم ک زندگیاش پر از رنج و درد اس !،رنجی
ب درازای سرگذش ،کشور و مردمم.
اگر بدانید چ دردی میکشم هنگامی ک دوستانم ب من میگویند
خوشا ب چگونگیات ک هی رنجی نهداری .آنجاسه ،که مهیخهواهم
خودم را ب دار بیاویزم ک چرا هیچکس رنج درونم را نهیبیند ن که
بخواهم نشانشا دهم ،ولی از نادانی مردم و کود بودنشا و این ههه
وانهود کرد ب بیدردی خست ام.
روزی ک مرگم را در آغهوش بکشهم ایهن خسهتگی از تهنم بیهرو
خواهد رف .،ههیش مرگ ،دیگرا را در آغوش میکشد ولی من خوش
ندارم ک گام نخس ،را بردارد .میخواهم خهودم پیشهگام باشهم شهاید
لذتش بیشتر بود.
میترسم با صدا درآمد مازن ِ (ناقوس ،هنه در هاها  ،میها
مردما کود  ،مرگ زودتهر پهیشدسهتی کنهد .از درو  ،هنه میها
کود های مذهبی و تندرو و ددمنش با مردم آزادیخواه اس .،تندروها
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خودشا را رهاییبخش هاا میدانند و مردم آزاده میخواهند از زیهر
ستم این پس،سرشتا رهایی یابند.
هن ه ِ از بی هرو  ،میهها بیگانگهها و سههرا ههههین تندروهاسهه.،
بیگانگانی هاهخواه و چپاولگر ک دزدا فرهن و دانشند و از شانس بد
پیشرف،های شگرفی داشت اند و میخواهند هه ی هاا را زیر گلول و
بهب ب آتش بکشند .البت این هن بیرونی به سهود سهرا تنهدرو و
کود و دینفروش و دزد اس ،ک ب مردما آزاده زور میگویند.
اینگون که مردمها آزاده و آگهاه را بترسهانند از روزی که آنها
نباشند و بیگان ها باشند ،ولی من هنوز هم نهاههگونی میها ایهن دو را
درنیافتم .ب راستی چه انهدازه ناههگوننهد هرکه بهر مهردم سهتم روا
میدارد از دیدشا بیگان اس،؛ ک بیگانگا بیرونی آشکارا به هها و
ما و ناموس مردم دس،درازی خواهنهد کهرد و بیگانگها درونهی که
ادارهی سرزمینها را در دس ،دارند ،در ناا چنین میکنند و خواهند
کرد.

125

اهورا دستجردی

69
دلخوشم ب اینک تا سا آینده ب چند آرما خود دس ،پیدا کنم
تا خودم را از مرگ آزاد کنم .نهیگویم ک برای رسید ب آ ها دسه،
و پا میزنم ولی تالشم را ههیش کرده و خواهم کرد .هههین که چنهد
ساعتی برای خودم باشم ،پیروزی و تالش بزرگیس.،
این زمانه بسهیار ناهوانهردانه رفتهار کهرده و هوانها  ،بنهدگا و
چاکرا کارفرمایا و خانوادهاند .از هر سو بخواهیم بگریزیم پایها گیر
کرده اس .،با بود این پابند وای ب چگونگی آنا ک بها کسهی پیونهد
زناشویی ایجاد کردهاند و ههسری دارند .من درمییابم ک بیشهتر آنها
بیگها مادری داشت اند ک سا ها آنها را در بنهد نگهاه داشهت  .اگهر
دختری بوده ب وی گقت اس ،هرگاه ههسری داشتی ب کارهای دیگهر
و ب آرزوهای ،برس و اگر پسری بوده با ههه ی تهالش ناشه کشهیده
اس ،ک تا پایا زندگیاش از او برده بسازد و هنگامی که تنااسه ،بها
گری و سس ،نشا داد خود ،او را کنارش نگهاه داشهت  ،سهپس ههم
ههسری برایش یافت ک مانند خودش او را در چنه بگیهرد و زنهدانی
دیگر برایش بسازد تا مبادا ب بیراه رود.
این داستا  ،امروزه دلسوزیِ خانواده نامگذاری شده ک چیزی هز
در بند کشید نیس .،هوانا با روشهای بسهیاری پژمهرده و درمانهده
میشوند ک این دلسوزیهای چرند و گرفتن نیروی گزینش آنا یکهی
از ههین روشهاس.،
کاش میتوانستم بیشتر بگویم ولی اکنو هههین بهس اسه .،اگهر
بخواهم هه ی روشهای آزار دید هوانا را بگویم هزارا ههزار دفتهر
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میشود ک کرهی زمین تاب سنگینیاش را نخواهد داش ،و از مهدارش
بیرو میشود .شاید بزرگنهایی کردم ولی اگر به انهدازهای درخه ،و
کارخان ی کاغذسازی بود ،بیگها دفترهای بسیاری پر میشهد از ایهن
روشها ک هی گاه شاید ب زبا نوشتار در نیامد و تناا ب ریخه ،آه و
افسوس از زبا هوانا شنیده شده و میشود.
از خانواده و درو خان ب کنار برویم ،خُرد و کوچک شد آنا را
خههواهیم دی هد در هازمههانی (هامع ه  ،ک ه کارفرمای ها و سههرکردههای
رژیمهای دیکتاتوریِ دارای سرمای  ،هر گزندی ک دلشا بخواهد بر سر
مردم میآورند .اینا هم خودشا بردهی پهو و سهرمای هسهتند ههم
میخواهند مردم را بردهی خودشا کنند .برای این کار چه باتهر که
آنا را لن لاه نانی کنند .اینگونه ملیه ،،هویه ،،کشهور و زبها و
شکوه و هر چ ک ارزش مینَوی (معنوی ،دارد را میتوانند هی و پهو
کرده و ب کارهای پستشا رسیده و خوشگذرانی کنند.
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70
این مغزِ بیهه چیهز که در سهرِ آدم خانه دارد فرمها به باها و
ادام ی زندگی میدهد .ترس را در د میاندازد و این چنین ،دالوریها
خاموش میماند و هی کس توا فریاد نخواهد داش ،،چو باید زنهده
بهانند ک ادام دهند و تبارشا را نگاه دارند .این زندگی ارزشی نهدارد
ک درِگوشی بخوریم و ب شَوَند (دلیل ،ادام ی زندگی ایستادگی نکنیم
و خاموش بهانیم .د  ،هی گهاه به ادامه ی زنهدگی فرمها نههیدههد
هنگامی ک بداند آدمهی سسه ،و کوچهک شهده و زیهر بهار زور رفته .
آزادگا و دلیرا و پالوانا ههیش در راه د گام برداشت اند و سرشا
از تنشا هدا شده یا در تناایی ب آغوش مرگ رفتند.
از دید من مغز ،آدمها را فریب میدهد که به ههر قیهتهی زنهده
بهانند ولی این درس ،نیس ،،زنده ماند هنگامی که ارزش آدمهی از
میا رفت نن اس .،هیچگاه نتوانستم دریابم ک چرا چنهدی از مهردم
ب شَوَند سرمای و پولشا پرستیده میشوند و هر کار ناپسندی را انجام
میدهند .بدتر از آنا کسانی هستند ک اینا را میپرسهتند .دسه،کم
اندکی از مردم از روی ناچار تن ب کار زیردس ،اینا میدهند ،ولی بها
چشم دیدهام ک آ دست ی دیگر بها هها و د سهرمای دارا را خهدا
میدانند و میپرستند.
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71
زبانم ال شده و توا گقتن ندارم .مردم سرزمینم هزارا دشهواری
دارنههد و بهها بس هیاری از ناهنجاریههها دسهه ،و پنج ه نههرم مههیکننههد و
بیبندوباریها هر روز تازهتر میشود و ریخه،ههای زیبهاتری به خهود
میگیرد .از یک سو آوازهگرا زاههدنهها ،مهردم را به سهه ،پارسهایی
فراخوا میدهند ولی خودشا هر نادرستی را گسهترش مهیدهنهد .از
سوی دیگر آموزشگاهها فرما میگیرند ک چرندیاتی ب خورد فرزندا
سرزمینم دهند و برای این کار ،سرمای های فراوانی را کنار مهیگذارنهد
برای آموزش آموزگارانی ک تناا این چیزها را فرا دهند :تهرس ،بهیرگ
بود و سر فرود آورد پیش زورگویا .
از سوی دیگر ،بیگانگا و پس،سرشتا از آ سوی هاا دسیس
میچینند ک چگون هوانا را زمینگیر کنند و ب نادرسهتی بکشهانند.
برنام های فراوانی را مایا میکننهد تها از ایهن راه بتواننهد سهرمای های
سرزمینها را چپاو کنند .باالدستیها که افسهار سهرزمین دستشها
اس ،از خدا خواست  ،خاک و آب و هه ی هستیِما را زیر پهای اینها
میریزند ک تناا خودشا بتوانند چنهد روزی بیشهتر زنهدگی کننهد و
تازیان بزنند بر بد لخ ،این مردم بینوا.
نهیدانم خداوند کجاس ،ک زمین و زمها دسه ،در دسه ،ههم
دادهاند تا مردم ب ها هم بیقتند و باغ بیگانگا از این هریا سهیراب
شود .هداییِ ههسرا از هم ،زد و خوردهای سرپرسهتا بها ههم پهیش
چشم کودکا  ،بیپولی ،دزدی ،خو گرفتن با اپیو ههای (مهواد مخهدر،
ویرا کننده ،کژاندیشیِ مردم و وَرَ پرستی (شاوتپرستی ،آنا ک ب
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هه چیز چشم دارند ،از میا رفتن مار و ماربهانی در خهانوادههها که
فرزنههدا بههرای انههدکی ماههرورزی ،تههن بهه هههر کههاری مههیدهنههد و
پس،سرشتا از ایهن راه نانشها در روغهن اسه ،و به آسهانی از روا ِ
پژمردهی هوانا بارههویی میکنند و ب آماج (هدف ،پس ،خودشها
میرسند.
از سوی دیگر خراف و بدبینیها و زشتیهایی ک ب َشوَند (دلیهل،
یورش بیگانگا در گذشت ب خاکها برهای مانده و هماکنو ههه ی
ما از آ ها رنج میبریم و هه را در تنگنا گذاشت  .این خراف ها برای هر
کس و هر چیزی ،راه نشا دادند و اگر کسی بر اسهاس آ الگهو پهیش
نرود از خان و خانواده ب بیرو پرت میشود.
بیهاریههای روا  ،بهر مهردم رخنه کهرده و ههه بها خودشها و
پیرامونشا هن دارند ،یا ب خود آسیب میزنند یا دیگری تها انهدکی
آسوده شوند.
نهیدانم کِی چنین شد ک هداییها آسا  ،دغها (خیانه ،،مایه ی
بالندگی ،دزدی مای ی سرافرازی ،کشتن و زور گقتن مای ی قدرت ،مار
نورزید شورانگیز شهد و دسه ،درازی و بهیناموسهی نیهک درخشهید.
نقرین خدا بر کسانی ک این پستیها را در د مردم گسترانیدند .اینا
ن برای خود ،باالتر از آ بهرای ههی چیهز دیگهر ارزش نههیگذارنهد و
میخواهند پا بر دها هه بگذارند و باال بروند.
من دربارهی دین و مذهبها نگرشی ندارم ،ولهی کهاش ایهن ههه
سه ،و سو نبود و مهردم در یهک آیهین ،حتها یهک آیهین نابخردانه ی
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چندخدایی بودند و این هه روانشا پریشا نبود از این ک ندانند چ
میکنند تا با هر بادی سه ،نگیرند ب سوی توفانی ساهگینتر.
ملتی ک هزار تیره شده باشند و هر کسهی سهاز خهود را بزنهد ،به
بیچارگی دچار خواهد شد ،چو هر کسی میخواهد سخن خهود را به
کرسی بنشاند و درستی آ را نشا دهد و اگر زورش برسد سخنا پاد
(ضد ،خود را نادیده میگیرد و در زین ی پسین (مرحله بعهدی ،هها
کسی ک ساز مخال زده را خواهد گرف.،
مردم یک سرزمین دس،کم در یک چیز باید یکپارچ باشند ،حتها
اگر یک باور چرند باشد .اینگون هیچکس نهیتواند بر آنا چیره شهود،
ولی افسوس از فریبکارا و آدمفروشا ک این روزها شهارشها بسهیار
شده و ب یک چیز باور دارند ،آ هم نابودی مردم رنج دیده و خهاموش
اس.،
کاش کسی میدانس ،من چ میگویم ،ب پرستشگاهها برویهد یها
انجهنهایی ک سپند (مادس ،شهرده میشهوند .ببینیهد در آنجها چه
مردمانی هستند و بیرو از آنجا چ مردمانی! این خدا کیس ،ک ههه
از آ سههخن مههیراننههد و خههودش خههاموش اسهه ،هه ه خودشهها را
نهایندهی او مینامند و سهخنانی از زبها وی مهیگوینهد و به راههش
فراخوا میدهند.
آنا میگویند چنهدین کتهاب ههم به زمهین فرسهتاده و ههر بهار
چیزهایی تازهتر ب آ افزوده و فرما ها را ب گون ی دیگر بیها کهرده.
میگویند بر کسانی ک ب سخنانش ارزشی نهیدهند خشم میگیهرد و
آنا را ک در راهش باشند ب باترین هاها میبرد .نهیدانم چ بگهویم،
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ولی کاش یکبار خودش ههای خهودش سهخن مهیگقه ،ببینهیم چه
میگوید .ما ک هر بار چیهز تهازهای از او مهیشهنویم که نهاینهدگانش
میگویند و هرچ خودما برداش ،کردهایم را چرند میدانند.
این را زیر لب بگویم ،من از آ دست آدمهایی ک مهیگوینهد تناها
خدا را میشناسند و ن چیز سپند دیگری ،بیشتر میترسم .اینا آشکار
نیس ،کدام خدا را میگویند شاید خدایشا د شکسهتن و فهریقتن را
فرما داده باشد!
کوچکتر ک بودم توا هدا و مبارزه داشتم ،ههزما هم کنجکاو
بودم و پرسشهای فراوانی در ذهنم بود و هر بار این سخنا را میگقتم
ک خدا چرا هر بار چیز تازهای گقت از هرک میپرسهیدم بهدو ههی
درنگی میگقتند« :خدا ههه چیهز را یهک گونه گقته  ،ولهی ههر بهار
سخ،ترشا کرده ،چو آدمهها در دورهههای پسهین ،خِرَدشها بهرای
پذیرش بیشتر شده ،ولی نوشت های آیینهایی ک پهیشتهر بهودهانهد را
آدمهای سودهو دستکاری کردهاند ،برای ههین بها کتابههای تهازهتهر
دگرسا اس».،
من هی برداش ،یا نادی ب هی کدام از آیینها ندارم و نخهواهم
داش ،چو کارشناس نیستم و البت چیزی ک ب مهن و مهردم هاها
کهکی نکند و چ بسا ما را ب بی راه بکشاند ،حا تباهی از خود باشد
یا آوازهگهرانش! بهرایم ارزش چنهدانی نهدارد و تناها انهدازهای که آدم
خردمند باید بخواند ،خواندهام؛ ولی دوس ،داشتم پاسخ باتری بشنوم.
نهیدانم این آدمهای رباتگون چیز دیگری برای گقتن نداشتند یا
من هر بار پیش کسانی میرفتم ک آموزگارشها یکهی بهوده درسه،
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اس !،در سراسر هاا رسان و سامان ی آموزشوپرورش ک به دسه،
شیادا و خودفروختگا بیقتد ،هه ی آدمها را آنگون ک مهیخواهنهد
کود بار میآورند و هه ی آناا ،دیگر مردمانی ک هسهتجو و پرسهش
میکنند را ب چشم چاارپایی میبینند ک خِرَد ندارند.
کاش یکبار ب آین نگاه میکردند و سخن میگقتند تا بازیِ لبها
و زبا بدنشا را ببینند هنگامی که از سهادهزیسهتی مهیگوینهد .چهرا
چشهانشا ترس میهراشد ولی میا ههینهها را هسهتجو کنهیم به
بزرگانشا میرسیم ک چشهانشا هم ب آدمیا و هم به آینه دروغ
میگوید .ایناا ب اندازهای دروغ را از برند ک خودشا هم باورشا شده
و شرم نهیکنند از گقت هایشا  .کین توزی را در هاا میگسهترانند و
از خههدا ،اهههریهن مههیسههازند که مردمها را خواهههد سههوزاند ،اگههر به
گقت هایشا ایها نیاورند .چ بگویم ب زبانزد خودشا ههم مهن که
کارشناس نیستم ،خودشا باتر میدانند خهدا چگونه اسه ،و چگونه
پاداش و سزا میدهد .خب اینها چنهدبار بیشهتر از مها مهرده و خهدا را
دیدهاند ،ما ک در برابرشا چیزی برای گقتن نداریم.
اکنو که اینجها نشسهت ام و ایهنهها را مهینویسهم ،چشههم به
نااشیهای خواهرزادگانم افتاد ک آناا را چسهباندهانهد گوشه ی آینه ،
اینها مرا برد ب سا ها پیش ک کودکی بودم آکنده از نگاه و آرزوهایم
را روی برگ های سپید پیاده میکردم .دوس ،داشهتم موههایم را بلنهد
کنم و ریشهای پرپشتی داشت باشم .دوس ،داشتم اَسپ سواری کهنم
و ب سوی هنگل بتازم یا کبوترانی داشت باشهم و بها دیهد پروازشها
شور پرواز را در خودم دوچندا کنم.
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چ زود گذشتند آ روزهای کودکی .من اکنو هم موهای بلنهدی
دارم و هم ریشهای پرپش .،یادم اس ،نخستین نوشت ام ک پر از غلط
نوشتاری بود را در هق،سالگی نوشتم ک بگو مگوی خواهر و مادرم بود.
چ خندههایی ک ب نوشهت ی مهن نشهد ،چهو آنها هرگهز به ایهن
نهیاندیشیدند ک کودکشا کودکی اسه ،بها ویژگیههای دگرگهو از
ههساالنش و اینک کودکا میبینند ولی فراموش نههیکننهد ،آ ههم
من ک شیرخوارگی خود را نیز ب یاد دارم و از شیر گهرفتنم به دسه،
مادرم نخستین یادوارهی بدی بود ک داشتم.
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نهیدانم در برگ های پیشین ب دنبا چ میگهردم که هربهار به
دلخواه یکی از آناا را میخوانم تا ببینم چ نوشت بودم و دغدغ ام چه
بوده .کاش دغدغ ای هز رنج آدمیا ک ب دنبالش رنج خودم و نابودی
زمین اس ،میبود.
دیگر نهیتوانم تندتند بنویسم ،زمانی بود که مهن آرزو مهیکهردم
ماهانی ب خان ما بیاید و من چند روزم بها دیگهر روزههایم دگرگهو
باشد ،ولی اکنو ک ب این سا های زندگی رسهیدهام از ماهها بیهزار
شدهام ،چو میدانم اگر کسی برای میاهانی ب خان مها بیایهد دیگهر
من شور و ذوق کودکی را ندارم ک از بودنش لذت ببرم .های آ خست
از کار میرسم و هه ی اندیش ام این اس ،ک فردا را چگون سر کنم.
راستش دلم ب نوشتن نهیرود ،ولی سخنا ناگقته بسهیار دارم و
سرم یک ها بند نیس .،نگاهم را میچرخهانم تها چیهزی بیهابم و از آ
بنویسم ،ولی پیرامو مرا اسباب و کهد و چیزهای ب درد نخور گرفتند
ک تنگنای زندگیِ شارنشینی را بیشتر میکنند.
اگر خان ای داشتم نهیخواهم هی گاه به ریخته خانه ی دیگهرا
باشد .در پذیراییاش تختی با ریسهها از سها آویهزا خهواهم کهرد.
سا خان را ب نگارگری میسپارم ک داستا های «شاهنام » را نخش
بزند و سرای کوچکی از کاهگل گوش ی خان میسازم و درونش را پر از
شهو کرده و گاهی در آنجا برای خود کِز میکنم.
گرماب ای با بلوکهای شیش ای میسازم که زمهین و دیوارههایش
رنگاای رنگینکها باشند .کتابخان ای بزرگ خواهم داش ،،ولهی آ را
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پُ هر نه هیکههنم از کتابهههای ناخوانههده ،هههر کتههابی را ک ه خوانههدم در
ققس هایش میچینم؛ امیدوارم در سا های کهی ،هه ی ققسه هها پهر
شود از کتابهایی ک خوانده یا خودم نوشت ام.
سرای کوچک دیگری ب اندازهی مرد یک آدم هم درس ،میکنم
ک باالتر از زمین خان باشد و برای رفتن ب درونش پله بخهورد و در و
دیوار و ساقش را پر میکنم از نگارهی چیزها و یا کسانی ک دوستشا
دارم و در زندگیام کارا بودند ،آرزوهایم و آماجهایی ک مهیخهواهم به
آنا برسم را تک تک ب چاارگوش اش میچسبانم.
اینها بخش کهوچکی از خانه ای که آرزویهش را دارم اسه .،تناها
خواستم بگویم ک دوس ،ندارم ب مانند این مهردم ،یکنواخه ،باشهم و
مههیخههواهم دیوان ه وار زنههدگی کههنم و پ هیش بههروم ،ولههی از یههک سههو
یکهانشینی را دوس ،ندارم.
ب تازگی دانستم ک باید هرچ زودتر سقر کنم و هاا و مهردمش
و فرهن هایشا را از نزدیک ببینم .چ بد ک از خاورمیان و پیرامونش
میترسم ،اینجا سن روی سن بند نیسه ،و در د مردمهانش تخهم
کین کاشتند و یکدیگر را ب دار میآویزند.
مسلهانا و شاخ های مذهبیِشا تا هایی ک من میدانم از ههم
د ِ خوشی ندارند و هر کدام میگویند ما درس ،میگهوییم و از یکسهو
خود را با هم برادر و خواهر میدانند .از سویی دیگر کژرویِ دسهت ای از
آنا ب ایجاد گروهکهای تروریستی انجامیده .از یکسو بیگانگا برای
هلوگیری از پیشرف ،کشهورها ،هنه و سهتیزهای تیهره و تبهاری راه
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انداخت اند ک هر دست یا برای زبا و گویششا خود را برتر و ههدا از
کشورشا میدانند یا برای چاره و رن پوستشا .
هه ی اینها ب کنار ،شگقتی اینجاس ،ک بیگانگا ایهن کارهها را
میکنند و سرا کشورها نیز کَکِشا نهیگهزد و تیشه را گرفته و به
دس ،مردم میدهند! یکی نیس ،بگوید شهاها ک از بیگانگا بدتریهد،
ولی خب در نژاد و تخه ی اینا که از ههدایی و سهتیزههای تیهرهای
خشنودند هم نهیشود گها نبرد!
شاید اینها را ک میگویم مرا داوری کنید و دیهدگاهم را به یهک
های ویژه مانند ههین خاورمیان ناچیز بدانید ک دیگر هاهای هاا را
نهیبینم ولی این گون نیس .،کاش میتوانستم به آدمهها بگهویم که
هدای ناههگونیهای فرهنگی و رن پوس ،و زبا و اندیش تا  ،خهو
ههگیِ شها سرخ اس ،و سامان ی تنتا هم ب مانند یکدیگر اس.،
هه ی شها نادا ها زیر یک آسها هستید و از یک اکسهیژ باهره
میبرید .اگر خاورمیان  ،آفریاا و اروپا یها ههر دوزخ دیگهری نهابود شهود
مادرتا کرهی زمین نابود شده .هر چ داریم از ایهن زمهین اسه ،چهرا
نابودش میکنید یا چگون میتوانید این هه پس ،باشید ک ب یکهی
ههچو خودتا ستم کنید
مرزهای کشورها در ناش ی هغرافیایی مرز اس ،و های بنیانگذاریِ
گروههای آدمکشی و بهبگذاری ،مرزها را کنار بزنید و بگذارید هرکس
هرگون ک میخواهد سخن بگوید با هر زبانی .بگذاریهد ههای شهنید
فریاد و شیو مادر و کودکا ک از تکه پهاره شهد نزدیکانشها بلنهد
میشود ،صدای خواند تران و شادی زنده شود.
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ب خودم میبالم ک از این نژاد هستم ،چو نیاکا من هز نیکی ب
دیگر مردما کاری نهیکردند ،ولی گذشت ها گذشت و اکنهو نهابودی
مردم و بنیا خانوادهها را میبینم ک اگر خانوادهای هم پابرها میماند،
بچ هایشا را ترسو بار میآورند یها خشهکمغهزی که اندیشه ای پهاد
پنداش ،خودش را بشنود دس ،ب تقن میبرد ،یا یهک آدم سرسهری
ک در زمین ،تباهکاری مهیکنهد و آمهاج آفهرینش آدم را زیهر پرسهش
میبرد.
بگذارید هر ک از هر چ لذت میبرد ببرد اگر لهذتش به دیگهرا
آسیب نهیزند .هیچکس نهیتواند دیگری را ب زور از کهاری بهاز دارد،
چرا سرتا در الک خودتا نیس ،و آرام نههیگیریهد در هنگهل ههم
چنین چیزی دیده نهیشود ک شیر با سیاستی زش ،،دیگر هانورا را
ب ها هم بیندازد و شغاال بهرایش خهوراک بیاورنهد و نوچه و پهادو
داشت باشد یا فیلها مسیر دریاچ را ببندند و نگذارنهد ههانورا دیگهر
آب بخورند و برای باز کرد آ باج بخواهند! ببینید اینهها چاهارپهای
بیخرد هستند ولی کسی با دیگری چنین نهیکند.
اگر کشوری یا مردمی ب پیشرفتی دس ،یافت اند که بهرای آدمهها
سودمند اس ،،این ب خواس ،پروردگار بوده چو به آدم خهرد داده و
ابزار و چیزهایی در زمین گذاشت ک ب آ پیشهرف،هها برسهند ،پهس
هه ی آدمها باید از آ باره ببرند ،ولی این چیزی ک من میبینم ههز
این اس.،
گوی ها کشههورهای دارای دانههش و تکنولههوژی از مههرگ و نسلکش هی
آدمهای دیگر لذت میبرند ،انگار زمین و هزئیات آ پسافکند (میرا)،
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پدرشا اسه ،که مهیخواهنهد شههار آدمهها را کهم کننهد تها شهاید
بنمای های (منابو ،زمین کهتر گسارده (مصرف ،شهوند ،ولهی چهرا! تها
دلتا بخواهد دانش هنگی خود را ب کهار مهیگیرنهد و پهس از ایجهاد
هن میا دو مل ،نادا  ،دس ،ب فروش هن افزارهای خود میزننهد
و اینچنین چیزها را از دیگرا دریغ نهیکنند.
اینها چیزهای کهی نیستند ک از کنارشها به سهادگی بگهذریم.
بدانید زمین رو ب نابودی اس ،،از نخستین هانوری ک دودمانش ب باد
رف ،و نخستین سرزمینی ک ب زور گرفت شد ،شههارش واژگهو ههم
آغاز شد ک ب نابودی برسیم.
کاش بدانید چه مهیگهویم ،سهرخپوسهتا را نسلکشهی کردنهد و
سیاها آفریاها را به بردگهی بردنهد و بومیها اسهترالیا را کشهتند .در
سرزمینهای دیگر هن راه انداختند و مردم را ب گرسهنگی و نهابودی
کشاندند ،در ویتنام و سرزمینهای دیگر نسهلکشهی و هنایهات بسهیار
انجام دادند.
آنا هنگامی ک نتوانستند سیاها را در بردگی نگاه دارنهد آنها را
در فار رها کردند و سپس مواداپیونیِ کشنده را در میانشها گسهترش
دادند و اکنو میبینیم ک خودشا بیشتر دچار تباهیِ اپیونند.
ما هی گاه یادما نهیرود ک نهیم مردمهها از گرسهنگی مردنهد،
چو بیگانگا پس،سرش ،روس و انگلیسی ،هه ی غالت و محصوالت
کشاورزا را گرفت و مردم را ب آدمخواری و مهردهخهواری وا داشهتند!
هه ی اینها گذشت  ،ولی پستیِ درو آدمها پایا نیافت و هنهوز ههم
هستند کسانی ک چنین کارهای ساهگینی را انجام دهند.
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گویا وهود یک سامان ی پر نیرو و بزرگ برای آسایش هاهانی نیهاز
اس .،این آدمها هه ی کارهایشا با زور درس ،میشود ،حتا ههین ب
آسایش رسهید و دور کردنشها از هنه و خهونریزی .اگهر بخهواهیم
انگاش ،کنیم ک آدمها رباتند و برنام ریزی شدند که کهاری را انجهام
دهند  -مانند ههین کش ،و کشتار و ددمنشی  -میشود برنام شا را
دگرگو کرد و آنا را ب سه ،آرامش گسیل کهرد؛ ولهی انگهار بها زور
شایاس .،من تناا کسی نیستم ک ایهن اندیشه هها را دارد ،ولهی کهاش
هه ی مانندهایم نیز اینها را روی برگ میآوردند تا دیگرا بخوانند و
دریابند ،آ گاه شاید هاا های باتری برای هه شود.
هنگامی ک میگویم هاا  ،زمین را میگهویم چهو دایهرهی دیهد
مردم ب زمین مرزین (محدود ،شده و هه ی هاا هستی را در زمهین
میبینند .گناهی هم ندارند چو هنوز ب آ اندازه پیشرف ،نکهردهایهم
ک سیارهای مانند زمین بیهابیم تها آنجها بهرویم و نهابودش کنهیم .اگهر
مردمانی در آنجا زیس ،میکنند را بُکشیم و زندگیِشا را تلخ کهرده و
سپس پرچم ننگین آدمها را بر آ بکوبیم و ب خودما ببالیم که آری
سیارهای دیگر یافتیم و اکنو میتوانیم مادرما زمهین را آشهکارا و بها
نیروی بیشتری نابود کنیم .چ خوب که هنهوز به ایهن دانهش دسه،
نیافتند برای رفتن ،ولی کاش من میتوانستم ب تناهایی چنهین کهاری
کنم و برای ههیش زمین را رها کنم.
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ب تازگی گها میکنم خداوند میخواهد زنهدگیام را پایها دههد.
یعنی ههین امروز ب این گها رسهیدم و انگهار بیههاریِ سهختی را در
خودم میبینم ک کشنده اس .،این پدیده برای هر کسی همسها مهن
پیش آید غهگین میشود ،ولی نهیدانید از پگاه امروز چ شور و شوقی
دارم برای رفتن .در دلم ب هه چیزههایی که آزارم مهیدادنهد بهدرود
میگویم و باالتر از اینها ب هه ی آدمهایی ک امروز ستم میکنند یها
فردا روزی چنین کاری خواهند کرد ،در د پوزخند میزنم.
کاش اینها بازخوردی هم داش ،برای آنها که مهیخواهنهد روی
زمین ب زندگی ادام دهند و فرزند بیاورنهد .دوسه ،دارم برگهردم سهر
گقتها دربارهی خهانواده .کهوچکترین و ماهتهرین ناهاد یهک هازمها
(هامع  ،خانواده اس .،خانوادههایی ک من میبیهنم در زنهدانی کهرد
ذهن فرزندا خودشا  ،ب اندازهای پیروز بودند که آنها در سها های
هوانی ک باید اوج خود باوریِشا باشد ،حتها نههیتواننهد خودشها را
پذیرای آ کنند ک از یک راه دیگر به خانه برگردنهد تها شهاید چیهز
تازهای ببینند .پدر و مادرهایی خودخواه و ماربا  ،نگهرا ایهن هسهتند
شاید فرزندشا بزرگ شود و برای پیشرف ،راههای تهازهای را آزمهایش
کند و پیروز نشود.
با این چگونگی ک من میبینم یهک مشه ،بهیدسه،وپها روانه ی
خیابا ها کردهاند تا زیر دس ،و پای کسانی ک برای خود هدفی دارنهد
ل شوند و دولتهردا بر ریش هق ،هد و آباد ما بخندند ک چرخههای
سرمای داریِشا با این بیدس،وپاهای ترسو میچرخهد و ههه ی ایهن
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آدمهای در ذات آزاده ،هانباز خودخواهی پدرا و مهادرا مهیشهوند و
باایش بردگی برای دول ،اس.،
برای چه مهیگهویم ایهنهها مارهههای چرخههای سهرمای دارا و
دولتند چو اینها از نخس ،یاد نگرفتنهد که راهههای تهازهای بهرای
دستیابی ب پیشرف ،آزمایش کنند .ههه ی پندارشها ایهن اسه ،که
امروزشا بدو تنش بگذرد تا ب خان بیایند و برای فردایی یکنواخه،
بخوابند.
آنا میترسند اگر دس ،ب کار تازهای بزنند در آ پیروز نشهوند و
هه ی این ترسها برگرد کسانی اس ،ک ب آنا گقت اند ،کار دیگری
نکنید مگر این کاری ک ما میگوییم؛ چو هم پدرا ما چنین بودند و
هم پدرا آناا! کسی ک از یک راه راس ،گذر مهیکنهد اگهر سهرش را
بجنباند و کنار هاده را بنگرد ،شاید چیزی یا راهی تهازه یافه ،که به
دردش بخورد .مگر چ میشود ک اندکی نترس باشیم
چگون اس ،ک کارهای نیک گذشهتگا و نیاکها ایرانیهها را به
فرزندانتا نهیآموزیهد و تناها در دلشها تهرس مهیکاریهد که بهرای
سرمای دارا پو پرس ،بردگی کنند!
نهیخواهم توهین کنم یا ناسزا بگویم ولی پدربزرگ مهن دامهدار و
کشاورز بود و خری داش ،،گاهی خهر را رهها مهیکهرد و گوسهپندا را
پش ،سرش .خودش پس از آ ها به زمهین کشهاورزی مهیرفه .،از او
پرسیدم چرا این کار را میکند گق« :،در روسهتا و سهه ،زمهین ،نه
گرگی زندگی میکند ،ن دزد داریم ،خر هم ک راه را از بر اسه ،چهو
ههین دو مسیر را میداند  -یعنی خان و زمین را  -ههای دیگهری ههم
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نهیرود و گوسپندا هم ب دنبالش کشانده مهیشهوند .پهس مهن چهرا
خودم را آزار دهم و آفتاب نزده بهرای چرانیهد آناها راه بیقهتم » او از
اینک در این دو مسیر گرگی نبود خیالش آسوده بود و خر را ب این دو
مسیر وابست کرده بود.
شاید نیاز نباشد بیش از این در اینباره بگویم ،ولی ههین ک شهها
را چاارپا نبینند خودش بسیار خوب اس ،و اگر کسهی شهها را چاارپها
بپندارد دیگر خیالش آسوده اس ،ک کار دیگری نهیکنید و از آ سهو
گرگی هم باشد تناا ب گل ی چاارپایا میزند و ب دامدار یها کشهاورز
آسیب چندانی نهیرسد.
ایهن را ههم بگهویم ،یهک خهانوادهی باسهواد و پخته ههی گهاه بها
فرزندشا چنین نهیکنند .هنگامی ک میگویم سواد ،سواد خوانهد و
نوشتن نیس ،،سواد زندگی و ادب آ بسهیار بها ارزشتهر از خوانهد و
نوشتن اس ،،ولی خب این دو ههدیگر را بیکم وکاس،تر میکنند.
هنگامی ک فریاد میزنم خانوادهی بهیسهواد بهرای هازمها بسهیار
گزندبار اس ،شاید کودک یا نوهوانی و باتر بگهوییم آدم ناپخته ای در
دلش بگوید خانوادهی بیسواد مگر چ آسیبی ب یک سامان ی مردمهی
میزند ولی باید بگویم کوچکترین و کارسازترین نااد یک کشور و یک
هازما  ،ههین خهانواده اسه ،و اگهر پهدر و مهادری بهیسهواد باشهند،
بیهاریهای روا و تن فرزندشا را نادیده میگیرند یا با خهوددرمهانی،
آیندهی آنا و باتر بگویم آیندهی یک کشور را ب تاریکی میبرنهد .یها
ن  ،با داد خراف و چرند ب خورد فرزندا  ،آنا را خشک مغز و کود
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بار میآورند و این سیلیِ آب نکشیدهای ب تن ی یک کشور و مردمانش
اس.،
نگاهی ب خودتا بیندازید ،اگر خانوادهی بیسوادی دارید و اکنهو
میپندارید مشکلی نیس ،،سا ها پس از آ آشکار مهیشهود که چه
آسیبهایی دیدهاید .این شرمآور نیس ،ک پدر و مادرتا بیسواد و یها
شهوَندهای بسهیاری
خرافاتی هستند ،چو این دس ،خودشا نبوده و َ
دارد مانند دسیس ی بیگانگا و بود دول،ههای ناکارآمهد و پلیهد که
سودشا در نادانیِ مردم و گسترش خراف بوده .دس،کم شهها دلسهوز
خود و مردم سرزمینتا باشید و از چیزهای ب دور از دانش کنارهگیری
کنید و فرزندا خود و یک سرزمین را رهایی بخشید.
نغزهایی (هوک ،لطیق  ،دس ،ب دس ،میشود مانند ایهنهها :به
مادرم گقتم سردرد دارم گق ،ک ب تلقن ههراه خیره نشو ،به مهادرم
گقتم دوس ،ندارم زندگی کنم گق ،کهتهر تلویزیهو تهاشها کهن ،به
مادرم گقتم دندا هایم خراب شده گق ،کهتر شیرینی بخور!
اینها رخدادهای بسیار ساده و روزمره اس ،ک ب چشم نههیآیهد،
ولی از کنهار ههی چیهزی به سهادگی نگذریهد .مهادر را گقهتم چهو
کارسازترین فرد زندگیِ بیشتر مردم اس .،از کنار اینهها نههیشهود به
سادگی گذش ،و خاموش ماند ،بیهاریهای روا و تن مانند افسردگی،
روا پریشی و اسکیزوفرنی ،دندا درد ،سردرد و چشم درد با کم کرد
چیزی درس ،نهیشود! تا کِی میخواهید در برابر سن ،،بیخردیهها و
چرند و پرندها و باورهای بیخود سر فرود بیاورید
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کسی ک در پنداشتش خودکشهی به سهراغش مهیآیهد ،دشهواریِ
بزرگتری از تهاشای تلویزیو و رخشارههای (فیلم ،عاشاان و رمانتیهک
دارد ،مانند این اس ،ک بگویی از خان بیرو نیایید تا دچهار دردسهر و
چالشهای زندگی نشوید.
هه ی شوخیها و غمها ،ریشه ای بهزرگ در د ِ هازمها ِ بیسهواد
دارند .هه ی اینها را گقتم تا بگویم شها ک ب زبانزد ههگانی با سهواد
ب شهار میروید با اینک شاید آسیبهای فراوانی از خانوادهی بیسهواد
دیده باشید ،ولی اگر خواستید فرزند بیاورید ب آناا ارج بنایهد ،آنها را
در آغوش چرندیات و خراف رها نکنید و برایشا نسهخ از روی نهادانی
نپیچید تا بتوانند ب آسانی زندگانی بگذراننهد ،وگرنه ههز گهره ایجهاد
کرد در زندگی یک آدم با آوردنش ب این زمین کاری نکردهاید.
خواهش میکنم شها ک باسواد هستید ،خودتا را ب آ راه نزنید
و خردمند باشید .امیدوارم اگر دلتا برای مادرما زمین یا سرزمینتا
نهیسهوزد ،بهرای فرزنهدتا بسهوزد .خهودم ههم دسه،کههی نهدارم و
آسیبهای فراوانی از مردم و خانوادهای ک دانش کافی ندارند دیدهام و
تا دلتا بخواهد زمین خوردم و ناامید شدم.
کاش میشد این هه بیهاریهای روانی ک با پیشهرف ،آدمهی به
هانش افتاده اس ،ریش کن شهود .هرکهدام از مها که واکهاوی شهویم،
روانها بیهاریهای بسیاری را ب دوش میکشد و بیپرده بگویم هها
روا درمانگر و پزشک هم شاید بیهاریهایی را هههراه داشهت باشهند و
هی آدم تندرس ،و روا سودهای ب چشم نهیخورد! اینها پسافکنهد
شارنشینی و کو های زیانبار فرهن های ناههگو ب درو شار اس،
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کهه اکنههو زیههر پوسهه ،شههار را بنگریههد خواهیههد دیههد .اپیونیههها،
موادفروشها ،تنفروشا  ،آدمکشهها ،سادیسههیهها که دسهت بنهدی
بسیاری دارند از کودکآزار گرفت تا ز ستیزا و هزارا رنج و درد که
مردم دچارش شدهاند و از سوی دیگر نداری و فار مادی ک بیشهتر به
اینها دامن میزند.
کشوری ک مردمش نایکسانی رده از دید توا مالی و رفاهی دارند
از لجنزار بدبوتر و زش،تر اس .،این هداییِ مردم هر روز بیشتر خواههد
شد ،آ هم ب شَوَند بود دولتهردا و سیاسهتهدارا و دیهنفروشها
اسهه .،هههر ههها نههداری و فاههر باشههد ب هوی سیاسهه ،و شههکمپرسههتی و
سوءاسهتقادهگهرا زاههدنهها مهیآیهد .البته در کشهورهای خاورمیانه
دسیس ی بیگانگا هم ناش ب سزایی دارد.
نهیدانم چگون دیگرا میتوانند چنین چیزی را گوارش کنند ،در
زمینی ک خدا برای هه ی آفریدگانش ب ها گذاشت برای داشتن خان
و کاشان باید سا ها زیر چرخهای سرمای داری و کارخان هایشا هها
دهیم .حتا هنگل و بیابانش را هم ب زور گرفتند و هی کس نهیتوانهد
تکا بخورد و هه ها بوی پادگا میآید!
خاک بر سر کسانی ک کارگزارانشا هستند و فرما هایشا را اهرا
میکنند .این سرمای دارا  ،بدو این ک دستشا ب خو آلهوده شهود
هامهای پر ز خو ِ بینوایا را سهر مهیکشهند و سهرزمین را به تهاراج
میبرند ،سپس برای دو روز بیشتر زنده ماند مردم ،ب آناا سوبسهید و
کپن میدهند برای خرید چیزی ک نه تناها سهزاوارش هسهتند بلکه
بسیار هم ناچیز اس.،
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این مردم در این سرزمینهای پر از دارایی باید چیزی بسیار بهیش
از اینها گیرشا بیاید .نن بر کسهی که نخسهتین نقهر بهود و بهرای
اهریهنا و ددمنشا سر فرود آورد تا آنها بهر تخه ،نشهینند و بهرای
خودشا سازما و کشتارگاه راه بیندازند و ب شهاری از مردم بیرگ و
کود و شکمپرس ،،هیره و زهرمار بدهند تها آنها خهو مهردم را در
شیش کنند و برای اهریهن پیشکش برند.
این در صورتی اس ،ک دول ،های سازمانی باالدسه ،و هواخهواه
مردم ،سرمای را خود در دس ،بگیرد و خودش سرمای دار شود و مجا
برای رقاب ،ندهد .سامان ی سرمای داری چ خوب و چه بهد در دسه،
مهردم و به سهود آنهها بایهد باشههد و دوله ،تناهها بایهد ایههن سههامان و
سرمای دارانش را بپاید تا مبادا ب مردم زیردس ،و کمتوا فشار بیاورند
و زور بگویند.
دول ،باید ب عنوا مدیری ک بازار را ساماندهی میکنهد ،نگهذارد
بازاریا بیش از اندازه سود ببرند و احتکار و گرا فروشی کنند ،ولی نه
تناا خود سرمای دار شده بلک بازاریا و سرمای دارا خردهپا هم هرچ
میتوانند ب فرودستا فشار میآورند تا هیب خود را بیشتر پر کنند.
اینها با هر گرانی و تورم ،ههنسهایشها را گهرا تهر مهیکننهد و
دستهزد کارگر و کارمند ههانی بود ک هس .،شگق ،آ ک این مردم
ب هها کارفرمایا خردهپا ههم خهرده نههیگیرنهد و هرچه بهیش از
توانشا از آ ها کار میکشند ،هی نهیگویند و ادام میدهند.
افسوس از این ک اگر روزی در صنقی کارمندا و کارگرا دس ،ب
بس،نشینی (تحصن ،بزنند ،مهردم دیگهری هسهتند که ههای آنها را
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بگیرند ،چ ب شَوَند بیداد بیکهاری و چه از نهدانمکهاری و خباتتشها .
اینجاس ،ک نهیدانم دشهن مردم خودشا هستند یا دولتیهایی که
دس ِ،درازشا ب هه ها رسیده!
میدانید بدیِ فرمانرواییهای پسه ،و ددمهنش چیسه ،از میها
کودکانی ک زاده میشوند شهار بسیار کهی ویژگی راهبری و فرماندهی
دارند و در خونشا چنین چیزی میهوشد .این کودکها در سهامان ی
آموزش و پرورشِ این فرمانرواییها ب ستم و ددمنشی و فریب و نیرن
خو میگیرند و توسری خور بود را از سر میگذرانند .اینا در ناهادی
ب کوچکیِ مدرس شاید ب چشم باالدستیها بیایند برای سرکوب دیگر
کودکا ک نهیتوانند راهبر باشند و تناا توا پیرُو بود را دارند.
آموزش و پرورش ،این دست از افراد را یا سرکوب و بیهار میکنهد
یا راهبرانی ک ستهگر و فریبکارند ،ولهی به گونه ای که خودشها در
نهییابند میتوانند راهبری را ب دس ،بگیرند و میپندارند بایهد بهاالی
سرشا دس ،نیرومندتری باشد ،وگرن نهیتوانند ادام دهند.
این ب گون ای اس ،ک پسهتیِ ههر کهدام از کسهانی که زورگهو و
ددمنش هستند ،از باالدس ،آ ها سرچشه میگیرد .اگهر سهازما یها
ناادی با مردم درس ،رفتهار نههیکنهد باتهر اسه ،آ سهامان از بهیخ
بخشکد ،چو گالی و شکای ،را نهیتوانیم به نهزد سهازما باالدسه،
ببریم ،زیرا هرچ هس ،از گور خودشا بلند میشود .شهکای ،سهتهگر
پیش ستهگر برد هی سودی ندارد.
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74
داشتم آسها را نگاه میکردم ک سرخ شده بود و با خهودم گقهتم
اگر سرخیِ آسها از ریختن خو بیگناها باشهد ،پهس ههر روز بایهد
آسها را سرخ ببینیم ،نومید ب خواب برویم و خوابِ آزادی را ببینیم.
گها نهیکنم یک متر از این کرهی زمین هم ب دور از ستم باشد
و هر هایی از زمین ستم دیده میشهود .بها دیهد ایهن ههه نهابرابری
هها گون ک در اندیش هاانی دیگر دارم کاش هاانی دیگر در ههین
زمین بود ک تناا من میتوانستم پا ب آ بگذارم و از زنهدگی سهیراب
شوم.
دیر زمانیس ،ک رنج میبهرم و از شهور و زنهدگی افتهادهام .هنهوز
هوانم و ب زور بیسه ،و سه سها دارم .بسهیاری که نوشهت ههایم را
میخوانند میگویند تاریک و سهیاه مهینویسهی .یهک تهن آدم دادمنهد
(عاد  ،بیاید و ب من بگوید چیزی هز سیاهی میبینهد به خهدا که
نیس ،،آنا ک میگویند زندگی زیباس ،تاکنو رنج دیگرا را با د و
ها ندیدهاند و تناا خودشا را مهیبیننهد؛ ولهی انهدکی از آ هها ههم
هستند ک برای آرامش دلشا ب نیازمندا کهک میکنند .ایهن بهرای
هی کس کافی نیس ،ک شهاری از آدمها میگوینهد مهن به انهدازهی
خودم کار نیک میکنم ،چو از دید من یک دس ،صدا ندارد.
کاش میشد هه ی اینها را یکها گرد ههم آورم و آنها را پهذیرا
کنم ک باهم و یک د  ،بیش از اندازهی خود تالش کننهد تها هاها از
سیاهی بیرو شود.
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دوس ،دارم کسانی را ک این نوشت هها را مهیخواننهد به چیهزی
شگرف فراخوا بدهم ک بسیار ساده اس .،از شها میخواهم هر چیزی
ک میبینید و میشنوید را ههانگون ک هستند باور نکنید .آنگونه که
دیگرا نگرشی دربارهی چیزی دارند شها نداشت باشید .شها را ب ویژه
بود فراخوا مهیدههم ،به چیهزی که خودتها نههیدانیهد یکهی از
شَوَندهای رنجتا اس .،آدمی که ویهژه باشهد و نگهاهش دگرگهو به
رخدادها ،هیچگاه شکس ،نهیخورد و هی کجا کسی نهیتوانهد دادش
را بیداد کند.
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75
رن هلد دفترهایم را دوس ،دارم و میخواهم ب این هه ناهش و
زیبایی خیره بهانم ،بدو این ک یادآور شوم درونشها چه چیزههایی
نوشت ام .میدانی ب ماننهد چیسه ،ایهن که آدمهی را از روی چاهره
بپسندیم و بخواهیم ب او نزدیک شویم بدو اینک بدانیم درونهش چه
چیز دارد ،نوشت هایش خوب اس ،یها بهد آزار دهنهده اسه ،یها پهر از
آسایش دوس ،دارم این را با هه در میا بگذارم ،تا درو دفتهری را
نخواندهاید و ندانستید درو مای اش چیس ،،افسو رن ههای زیبهایش
نشوید .دفترِ درو ِ آدمها هم چنین اسه ،،شهاید هلهد زیبهایی داشهت
باشند ولی تا درونشا خوانده نشده هی نهیتوا گق.،
چندگاهیس ،با زمین و زما درگیرم و نشان اش خطهای ژرفهین
روی دستانم ک خو ِ چکیده از آ را با دستها سپیدی پهاک کهردم،
ولی هم دستها آلوده شد و هم دستانم رنگین ماندند.
من کیستم آ کسانیک مرا دوس ،دارنهد کیسهتند زمهین چهرا
اینچنین ناپسند شده هزارا پرسش در سرم میچرخهد و مهیخهواهم
دگرگو و آزاد شوم .این هه با خودم کلنجهار رفهتم سهرانجام بیشهتر
آسیب دیدم و از چیزهای بسیار ساده برای خود ترس ساختم .حتا دلهم
نهیرود از شار پر از آسیبی ک درونش ب زور زندگی میگذرانم بروم و
زندگیِ تازهای بسازم .با ساختن بیگان شدم ،انگار هه ی هاها دسه،
در دس ،هم دادند ک من سازش کنم با این هه رنج و درد.
گاهی با نوشتن از خود بیخود میشدم و با هر واژه که روی برگه
چک میکرد ،گویا در رگهایم مورفین درو میشد ،پس از چند برگه
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بیاوش میشدم و با لذت میخوابیدم .چند ماه اس ،ک خهوابهها مهرا
زهر میدهند و دوس ،ندارم بخوابم ،ولی چاره چیس ،باید برای گریز
از چگونگیِ چرندم پگاه از خواب برخیزم و ب کارم ادام دههم تها بهرای
کس دیگری پُل بسازم و او بدو اینک مرا با خودش ببرد گذر کهرده و
سپس آ را ویرا میکند .این درس ،نیس ،،یک های کار مهیلنگهد،
من باید زودتر بگریزم و برای دید هاا ِ پر از شگقتی شتاب کنم.
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76
کجا دیدم ،اِی سیاهی ک این هه برایم آشهنا و زیبهایی کهاش
میشد درونم را از رنگ ،پُر میکردی و من شبها دیده نهیشدم و ماه
را در خودم فرو میبردم تا دیگر میانجیگر خورشید و زمین نباشد .این
ماه تا ب کِی میخواهد ب کارش ادام دهد مگر خودش کار و زنهدگی
ندارد میلیو ها سا اس ،ک خست نشده ،شاید هم شده و نهیتوانهد
هاذب را شکست و بگریزد .آخ ک چ انهدازه ههاننهدیم ،مهن ههم گیهر
بسیاری از چرندیات افتادهام و هر روز و هرشهب به کارههای چنهدباره
میپردازم گویا ک بر گرد من اسه ،،ولهی مهن ههچهو مهاه پایبنهد
نهیمانم .من میروم و از هماکنو کول ام را آماده میکنم.
صدای آهن زیبهایی از آ سهو برخاسهت و فریهاد شهادی شهنیده
میشود .از سوی دیگر صدای شیوَ مهردمم را مهیشهنوم که خانه و
زندگیِشا را زلزل و سیل ویرا کرده یا بیگان ای آشهنا که چیهره بهر
ماس ،هه ی خوبیها را از میا برده .نهیدانم از کِی دروغ و فریب در
نااد مردما کشورم رخن کرد ک چنین بر هم ستم روا میدارند .یکی
نیس ،بگوید نادا ها برای یکدیگر دلتا بسوزد ک خدا هم دلش بهرای
شها بسوزد .اگر مردمی ب یکدیگر ستم روا دارند ،هها باتر که نهابود
شوند و نامشا در تاریخ نهاند.
نهیدانم تا کِی چشهانم روشنی خواهند داش ،ک بتوانم از رنجهای
خودم و سختیهایی ک بر مردم روا داشت شده بنویسهم .افسهوس که
دردآورتر از هه ی دید ها ،این اس ،ک در بود او دود میشوم و بر
سر خود میکوبم .شب و روز در هم آمیخت شده و سای ای پدید آورده
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از نیستی و من تناا میتوانم گام بردارم و بنگرم به ایهن ههه رخهداد
ناگوار و هی نگویم ،چو اگر بگویم بیگها از زیر زمین هم ک شهده
کودنی سر برمیآورد و میگوید« :ن اشتباه میکنی هه چیهز خهوب و
امن اس ،و تو سخ ،گرفت ای!»
بر پدر تکنولوژی و رسان نقرین باد ک بانیِ آگاهی شد و هرها ک
دلشا خواس ،از ههین راه بزرگنهایی کردند تا ما درد مردم را بیشهتر
ببینیم .کاش سدهها پیش در این زمین میزیستم و یک مذهبیِ کود
در اروپا بودم و ب زنا زور میگقتم تا اینک در این زما باشم و هها
کود ها را بیخ گوشم ببینم و خونم ب هوش بیاید .دس ،کهم بایهد در
این زما آدمها باتر میشدند تا کود تر!
ب کدام ریسها چن بیندازم خدا ک دیگر هی  ،دادگرا اینجا
دس،درازی ب پسر و دختر را نادیده میگیرند و رای ب درستی گقت ی
ستم دیده نهیدهند .ازسویی دیگر ،اگر دغایی از سوی زنا باشد بهرای
پاسداری از بنیا خانواده ب روی هی کس نهیآورند! ایهن چه بنیها
سستیس ،ک پا گرفت خودشا بهانیِ آ مهیشهوند که هوانها به
تنفروشی و بدکاری بیقتند ،سهپس داد سهتهدیده را نههیسهتانند و از
سوی دیگر هر چ میتوانند ب فرودستا زور میگویند.
میدانید چیس ،ب این رسیدم ک دورویی و دودوزهبهازی بیشهتر
پاسخگوی آدمهاس ،و کسانی ههچو من با راستی نههیتواننهد اینجها
دوام بیاورند؛ مگر با فریبکاری زیهر هلهد آیهین پسه ،اینها و لهذت و
بارههویی از آفریدگا خدا.
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چیزهایی میبینم و میشنوم ک شاخ در میآوردم .چگون میشود
کسی برای هر روز از ماه ،نقرات متقاوتی را برای شیطن،های شبان اش
داشت باشد و سپس باال ک مینشیند مردم را ب خهودداری و دوری از
شاوت فرا بخواند و آ سوی دیگر هوانا در آتش وَرَ خود بسهوزند و
کامیاب نشوند چو ب هبر زندگی و کارگری دچارنهد و هزینه ی دم و
بازدم خود را ب زور در میآورند
هوانا در طبا های میان ی هازما یا اندکی باالتر از خط فار ،سر
یکدیگر را کاله میگذارند و برای ده دقیا خوشگذرانی ،مواد اپیهونی و
روانگردا ب کار میبرند .آنا ب کارهایی ب دور از سرش ِ،آدمی دس،
میزنند و هر روز ناهنجارتر از پیش میشوند و هرچ بر سرشا میآید
گویا بس نیس.،
دخترا از ترس آبرو خاموشند و هلوتر ک میرویم هها دخترهها
یا تباهکار میشوند یا دغاکار ک پایبند هی بنیانی نیستند و پسرا هم
بدتر از آنا  .گویا این سامان  ،برنام ریزی شده ک مردم را ب هر راههی
ب بدبختی بکشاند .کتابهای غربیها را ک میخوانم میبینم یک یا دو
سده اس ،ک این چیزها را پش ،سر گذاشت اند .درس ،اسه ،آنها در
گنداب شارنشینیِ نوین گیر افتادهاند ،ولی دسه ،کهم در ایهن مهوارد،
اکنو دشواری ناچیزی دارند .کشورهای پیشرفت و شهادکام به سهوی
ساخ،وسازهای فرهنگی و شادیآفرین میروند و هر روز ب غرور مردم
خودشا میافزایند و در کشورهای سس،بنیا های این بناها ،بانهک و
دادگاههای کیقری و خانواده ساخت میشود.
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نهیدانم دربارهی بانکها گقت ام یا ن  ،ولی این سهازما ها بیشهتر
برای کالهبرداری و دزدی و سهودهای غیهرانسهانی سهاخت مهیشهوند.
آدمهایی ک گیر تل ی آناا بیقتند با سر ب لجن میروند و زندگیِشها
از دس ،میرود .برایم بسیار خندهدار اس ،ک میگویند سود گرفتن از
کسی ک از تو پولی ب امان ،گرفت گناهی بهزرگ اسه ،،ولهی امهروزه
سودهای کال از مردم فرودس ،و بیچاره و ههچنین صاحبا مشهاغل
خردهپا گرفت میشود تا ب آنا اندکی پو دهند برای پیوند زناشویی،
خرید خان و یا راهاندازی شغل و تولیدیهای کوچک .دربارهی این سه
هم بسیار گقت در دلم مانده ک خواهم گق.،
پیوند زناشویی چیز بسیار سادهای اس .،نههیخهواهم به سهن ،و
زناشوییهای زوری و کودکههسری بپردازم ،ما بر این باور میایسهتیم
ک چنین چیزهایی هستی ندارد و دروغ اس ،و هرچ هس ،با انگیهزهو
خواست ی دختر و پسر اس .،ببینید چگون مردم را درگیر خودنهایی و
پو پرستی کردنهد که اگهر کسهی پهو نداشهت باشهد به زناشهویی
نهیاندیشد و کسی هم ب آدم بیپو نگاه نهیکند.
اینها ب کنار ،اینها مردمِ طبا ی میان هم در تنگنا هستند چو
باید برای چرندیات و زرق و برقهای بیاهوده هزینه کننهد و آنجها که
نهیتوانند ،گیر بانکها میافتند.
دربارهی خرید خان هم نهیدانم پیشتر گقهتم یها نه  ،ولهی بهرای
داشتن خان  ،مردما سالیا سا کار میکنند تها شهاید بتواننهد خانه
داشت باشند ،شها باید برای خرید زمینی ک خدا ب ما ارزانی داشت ب
دول،ههها پههو بدهیههد .دول،ههها در ههههین زمههین پراکنههده شههدند و
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خهود گرفتنهد و خهو فرودسهتا را در شیشه

سرزمینها را در چن
کردند.
اینجاس ،ک دس ،یاری گرگِ میشنها ،بانک ماربا دراز میشود
و رسان ها را پر میکنند از تبلیغ .برای خرید یک خان ی ویرا  ،پولی با
شرایط بسیار سخ ،در اختیار مردم میگذارند و سپس بها سهود بسهیار
پو را باز پس میگیرند؛ شانس بیاوریم ک این میها بیکهار یها از کهار
افتاده نشویم و توانایی بازپرداخ ،داشت باشیم.
دربارهی صاحبا مشاغل خردهپا هم بگویم ک هرگهاه ایهن مهردم،
خدایی ناکرده گیر بانکها بیقتند ب هایی میرسند که یها شرافتشها
هستیِشا را ب باد خواهد داد یا هرچ کم میآورند را از هیب مردم و
کارمندانشا برداش ،خواهند کرد .این میتواند با تولید هنس نامرغوب
یا ایجاد گرانی یا ب ناچار واردات و قاچاق کاال باشد.
این در صورتی اس ،که بانهکهها به دسه ،ههها سهرمای دارا
بلندپای ی دولتی اداره شود ک بازار را از هر سو ب دسه ،گرفته انهد و
بانیِ رذال،اخالقیِ کارفرمایها و صهاحبا مشهاغل کوچهک و بهزرگ و
هه ی زیردستا آنا میشوند ک بر ایهن ایهن شهده ههر روز مهردم را
فایرتر از دیروز ببینیم.
من گرفتار هی مکتب سیاسی ،اهتهاعی یا ایسههی نیسهتم .مهن
هارز و دادخواهم چو در خوانده و شنیدههایم ب گون ی پراکنهده از
تاریخ دانستم ،سدههای بسیاری اس ،ک هی دولتی بهرای رفهاه مهردم
ریخ ،نگرفت و هرکس باالنشین شده برای ذات پلیهد و ناهاد پسهتش
اس ،ک یا دروغ گقت و مردم را برای تاج و تخ ،فریب داده یا زورگهو
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بوده .ایهن میها دوله،ههایی ههم بودنهد که بسهیار کوتهاه به مهردم
خدم،هایی کردند ،ولی یا ب دس ،پس،سرشتا که دشههن مهردم و
آسایشند براندازی شدند یا ب دس ،بیگانگا ک چشم دید پیشهرف،
مردم را نداشتند و چپاو خاک را در سر داشتند از میا رفتند.
ما آدمهای از هه ها ناآگاه ،چهپ و راسه ،سهیلی مهیخهوریم و
نهیدانیم چ کسی و یا چ گروهی میزنند ،سپس دلهها تناها بهرای
زخمهایها میسوزد .هی گاه نشده دلها برای ذهنِ به بهازی گرفته
شدهما بسوزد تا دس ،ب کار شده و آگاه و بیکم و کاس ،شویم .این
از خودخواهی ماس ،ک تناا دلها برای خودما میسوزد و اگهر سهرِ
ههسای را هلویها از تنش هدا کنند خهم به ابهرو نههیآوریم ،چهو
ههیش ترسِ از دس ،داد ها داریم و در برابرش شرف و آبرویها را
میگذاریم .درس ،مانند کسانی که به اپیهو دچارنهد و بهرای اینکه
تنشا ک ب ماده اپیونی نیاز دارد ب درد نیقتد ،هسه ،و نیستشها را
میفروشند و غیرت و ناموسشا هم کنارش.
این ب گرد کیس ،چگون اس ،ک یک پدر بر بادرفت و اپیونی
سا های سا در زندگیِ لجنش میتواند ب ز و دختهر و پسهرش زور
بگوید این از قوانین چرند زمان ی ماس ،ک مرد خانواده فرزنهدانش را
از آ ِ خود میداند و هرچ دلش بخواهد میکند ،چو قهانو پروانه ی
چنین چیزی را ب او داده ،حتا اگهر به تَهوَهم و اعتیهاد دچهار باشهد و
بخواهد برای این چیزها خانوادهاش را بقروشد.
یکی نیس ،بگوید مواد اپیونی گزندبار ک حتا گیاهی هم نیستند و
با دانش شیهیایی ساخت میشود و ب دسه ،مهردم مهیرسهد ،از کجها
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درو کشورها میشود اگر تولید در درو کشور نیسه ،اگهر در درو
تولید میشود چ شگق،انگیز اس ،،کشور این هه شیهیدا توانهند و
نخب در ساخ ،چنین چیزهایی دارد و دول ،از آنا آگاه نیس.،
کسانی ک این مواد شیهیایی را ب کار میبرند ،دسه ،به کارههای
ساهگین میزنند ک کهترینش آدمکشی از روی توهم اس،؛ ولی مهن
بدتر از این را دیدهام ک مردا و زنا  ،فرزندا خود را ب تنفروشی یها
پخش مواد وا میدارند یا با کارهای محافظ ،نشده چنهدین آدم نهادا
دیگر را ب بیهاریهای عقونی ههچو ا آی وی دچار مهیکننهد .چه
قانونی ب آناا پروان ی این کار را میدهد زیر پوس ،شار چ چیزهایی
ک رخ نهیدهد و اگر کسی اینها را ب یکباره ببیند دیوان خواهد شد.
دوس ،دارم برای هر کدام از این هستارها چند کتاب بنویسم ،ولی
زما بسیار کوتاه اس ،و دردها فراوا  .کاش من هم مانند مردم کهود
ب نزد رما یا هادوگر میرفتم تا برایم وِرد بخواند و کاغذپارهای بدههد
و بگوید ب آب بینداز و بخور؛ ولی دردهای من فراتر از اینهاسه .،اگهر
چنین چیزهایی راس ،هم بودند و رما من خود خهدا ههم بهود ،ههی
چیزی درس ،نهیشد.
دوس ،دارم هه ی هاا در شادی و آزادی باشند ،ولهی هنگهامی
ک افراد خانوادهام را هم نهیتوانم ب آگاهی وادارم پس من ب درد چه
میخورم این آدمهای نادا ب کجا میروند با این سرِ تُای از اندیشه
من خودم هم تافت ی هدابافت نیستم ،ولی دس،کم تالش دارم ک به
راه درس ،بروم و آگاه شوم.
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77
روشنایی کم شده و پرتوهای باالی سرم ب سیاهی میگرایند و من
ژرف در گلهای سرخی هستم ک در یک زمین ی سبز شناورند و ایهن
زمین  ،خود نیز از زمینی ک پیشتر پایم را بر رویش گذاشت بودم و راه
میرفتم باالتر اس .،گرما هه ی تنم را چیره شده و روب رویهم خهود را
میبینم ک دفتر را روی زانوانم گذاشتم و خودکارم به برگه هها نهوک
میزند و چشهانم پریشا اس ،از زندا و صداهایی ک پیرامونم شنیده
میشود .صدای آواز بلبال هم شنیده مهیشهود که پهیش از تهاریکی،
نغه سرایی میکنند و زندگی را گوش نواز .کاش از نزدیک میدیدم ک
چگون آواز میخوانند و چ رنگی دارند ،این روزها رن ها ب بهیرنگهی
میروند و چشها من نیز هه چیز را فراموش کرده.
کسی بیاید با موهای زرین و چشهانی دلقریب ،پردههای سهرایم را
کنار زند و روشنایی را ب دلم روان کند .بوی گند تناایی و خشم ،هه
ها را گرفت و سرخوشکنندهی باستانی  -مای ی فراموشیِ درد و ب باد
دهندهی سرزمینها  -پاسخ هی چیز را نهیدهد .کاش این آرزوهها در
دلم نهیماند و برآورده میشد ،من هی یک از سقرهایم را شاد نبودم و
دلم میخواهد ههیش در هشن و پایکوبی باشم ،ولی هر ها ک میروم
افسردگی دامن شار را گرفت و مردم لبخندشا نهادین اس.،
من چ گناهی کردم ک در این زما ِ شوم ،پا ب گیتی گذاشهت ام
مگر دس ،من بوده ک اکنو چنین سخ ،بر مهن مهیگهذرد چگونه
اس ،ک نزدیکانم مهرا دوسه ،ندارنهد و ههر که مهرا از دور مهیبینهد
میخواهد مرا دوس ،بدارد و برایم سر و دس ،میشکند .من از هر که

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

160

اندیش اش ب من نزدیک اس ،گریزانم ،چو میترسم ک برای فریبم با
من ههرن شده باشد .من از هه ی آنا ک خواها مهن هسهتند دور
میشوم.
این هاا ک پر از فریب شده ،پس باور ب هاندارانش هم درسه،
نیس .،تناا هاندارانی ک فریب نهیدهند آنهانی هسهتند که از غریهزه
پیروی میکنند و چیزی ب نام خرد ندارند .هها خهردی که آدم پهاد
هه ی هاا ب کار میگیرد و خودش را نابود میکند .هانورا هرگهاه
بخواهند میخوابند و هر دم بخواهند بهرای آمیهزش آمهاده شهده و ههر
زما بخواهند خوراک میخورند یا شکار میکنند بهدو داشهتن ههی
ترسی.
آنا از زندگی چیزی بیش از این نهیخواهند ،خورد و آشامید و
آمیزش و این آسایشی ک دارا هستند را مدیو کنجکاو نبهود شهانند.
بخواهیم درس ،بیندیشیم ما از هانورا هم پس،تر زنهدگی مهیکنهیم
چو هی یک از اینها را نداریم مگر زیهر یهوغ قهوانین نوشهت شهدهی
پقیوزانی ک بردگی ما را میخواهند .ما در ایهن زمهین بها نهام تجهاری
«انسا » ب آنا سواری میدهیم و هی کدام از نیازهای تنها مگهر بها
قوانین اینها برطرف نهیشود .اینا غریهزهی مها را ههدف گرفته و از
درو ویرانها میکنند! تا بتوانند بیشتر روی تخ ،بنشینند و نهابودی
ما را روی فرش ببینند.
نهیدانم این سخنا را با چ دستواژه یا واژهای به پایها خهواهم
رسانید و پایا من چ خواهد شد .چیزی ب ذهنم نهیرسد .خواب مهرا
فراگرفت و دوس ،دارم دخترکی را ببینم ک مرا دوس ،دارد و من نیهز
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او را دوس ،دارم .در کلب ای چوبی و ساده با ههم زنهدگی مهیکنهیم و
آسودهایم .دوس ،دارم ههسرم موهای خرمایی یا زرین داشت باشهد بها
چشهانی روشن و لبخندی گرمتر از خورشید تا ههر گهاه از ههه چیهز
گریزا شدم و ناامید بودم مرا ب زندگی بازگرداند.
من آرزویی ناشدنی دارم و کاش در این هاا پر از فریب بهرآورده
شود .شاید چندی بگویند میا این هه نوشت ی پهر از خشهم و کینه
نسب ،ب هاا آدمها ،چگون دلم این چیزها را میخواهد ک ههسهری
زیبا داشت باشم و فرزندا شاد ولی باور کنیهد اگهر زنهدگی بیشهتر از
اینها باشد ،باید در راه آزادی و مرگ باشد آ هم زمانی ک هاها به
دس ،ددمنشا اداره میشود ک چنین ههم هسه ،و نههیشهود از آ
چشمپوشی کرد.
آدمهایی ک ب دنبا رهایی و آزادی هستند نهیتوانند ب هی چیز
وابست شهده و زنهدگیِ هههراه بها شهیدایی داشهت باشهند .اگهر بسهیار
خوششانس باشند میتوانند پیش از مرگ ،تبارشها را ادامه دهنهد و
سپس ب کام مرگ بروند .ما نهیتوانیم چنهین چیزههایی را کنهار ههم
بخواهیم ،ههسر ،فرزند ،آسهایش و رفهاه و دربرابرشها هنگیهد بهرای
آزادی ،رسوا کرد دژخیها و ایجاد آسایش برای هه ی مردم هاا !
دوس ،ندارم با شکنج و درد بهیرم ،گاهی ب خودم میگهویم اگهر
نتوانستم برای آزاد زندگی کردنم کاری کنم ،ب این زندگی پایا دههم،
ولی این هاا و نیروهای مرموزش هزارا کلک سوار میکنند ک مهرا
از این کار رویگردا کنند.
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78
دیگر نهیدانم از چ چیزی باید بگویم و چگون رفتهار کهنم ،ولهی
ادام ی زندگی تلخ و دردناک اس ،،چ برای آدمهای پیرامونم که مهرا
در نهییابند چ برای خودم ک هی گاه دریافت نشده و نهیشوم.
دوس ،دارم هر چ در د دارم را بنویسم ،ولی برای ایهن کهار به
اندازهی ده تن باید زندگی کنم و با ایهن کهار ههر روز دردههایم افهزو
میشود ،پس باید نامیرا شوم و هر روزم را فدای نوشتن کنم .کاش این
زانو زد ها و خم و راس ،شد ِ مردما ک بهرای پروردگارشها انجهام
میدهند کارساز بود و آنا را ب هاانی باتر میبرد ،ولی من سردرگهم
ک چرا هی گاه کسی از هاا باترِ آ سو ،نام ای برایهها نقرسهتاده
نکند آنجا از اینجا بدتر و دردآورتر باشد و هرک میرود ،در زندانی گیهر
میافتد ب گستردگی ندانمهایش
پرداختنش هم ترسناک اس ،،هم برای مغزم ک ههر دَم تراوشهش
بیشتر میشود و دیوان ام میکند هم برای داستا سرایا و دکها دارا
دین .آشکار نیس ،از این نوشت چ چیزی برداش ،کنند و داوری کرده
و سپس سزای مرگ را برایم باتر بدانند.
این روزها از هر هریانی بیراه هایی یاف ،میشود و من نهیدانهم
چرا آدمها یک راس ،ب سهراغ بهیراهه ی آ مهیرونهد و خودشها و
دیگرا را ب بازی میگیرند .زنا خواها برابری با مردا هستند و این
هریا بیشتر ب بیراه رفت و مردستیز شدهاند تها دادخهواه .کارههای
دور از خرد کرده ،خودشا را از ز بودنشا دور میکنند و هازمها را
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ب چالشهای بزرگ میکشند .هوی ،مردا را نادید میگیرند و هرچه
ناکامی داشت را از چشم آنا میبینند.
نهیگویم هی کس ،ولی دس،کم افرادی ههچو من نهیخهواهیم
داد یک موهود زنده از ریز تا درش ،هم بیداد شود ،چ برسد ب زنها
که پههرورشدهنههدهی بنیهادین آدمههها هسههتند و اگههر آنهها در زنههدا
ندانمکاریِ مردا و دول،های ز ستیز باشند ن تناا ب کشور ک باالتر
از آ ب تن ی هازما هاانی آسیب زده میشود .باشد ک دوله،ههای
ز ستیز زودتر از میا بروند و مردما دریابند هرچ ب زنانشها سهتم
کنند ،سزایش را اگر خود نبینند فرزندانشا خواهنهد دیهد ،آ ههم بها
هازمانی (هامع ای ،پر از دغا (خیان ،،و فریب و نابرابری.
پس میشود اینگون بازگو کرد ک هرچ ههدایی میها ز و مهرد
بیقتد و دشهنی میانشها بیشهتر باشهد دوله،ههای ددمهنش پایهدارتر
خواهند شد ک باترین سنگر در میا درگیریهایی ک دول،هها میها
مردما ایجاد میکنند ههین درگیری میا دو هنس مرد و ز اسه.،
آنا اگر از درگیری تیره و تباری و نژادی و زبهانی نتواننهد باهره ببرنهد
اینچنین هریانی را گسترش داده و از ریش میسوزانند.
از سوی دیگر ،ملیگرایا هستند که درونشها هریها نادرسه،
ایجاد شده یا ایجاد کردهاند و ب سهوی نژادپرسهتی و کوچهک شههرد
دیگر آدمهها رفتنهد .چیهزی که بهرایم شهگق،آور اسه ،،آ دسهت از
نادا هایی هستند ک واژهی نژاد را درس ،درنیافت اند .برای نهون  ،نژاد
را با زبا و گویش میسنجند .اینها از کجا سرچشه گرفت اس ،آیها
خردی هم دارند تا هایی ک من میدانم اگر بخواهیم کهود باشهیم و
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نژاد را دست بندی کنیم ،نژاد بست ب ژ  ،رن پوس ،و چاره و دیگهر
چیزهاس ،ک البت هی ارزشی ندارد و سیاه و سهپید و سهرخ و سهبزه
آدمند و ههگی اسکل ،یکسا دارند و باید بها ههر قیهتهی هههدیگر را
دوس ،بدارند.
گقت های من برای این اسه ،که ایهن کهود هها ،سهر چه چیهز
میهنگند و ب این باان هریا های پانیسم (هداییخواه ،راه انداخت و
ب دنبا هدایی و بخش کرد خاک و سرزمینند .اینها چه کسهی را
نادا پنداشت اند ک این چرندیات را ب نژاد پیوس ،میدهند و دیگرا
را برای آناا ب هن با یکدیگر میاندازند هرک گهها مهیکنهد نهژاد
دیگری دارد و هدا از مل ،کشورش اس ،حق ندارد آواز هدایی بخواند!
اینا سخن از هر دوزخی میزننهد به ههانجها رفته و نهزد نیاکانشها
زندگی کنند! قومگرایی و فدرالیسم ساخت ی دس ،هها هاییسه ،که
چپاو خاک و سرزمینها را آرزو دارند.
برای نهون  ،از نگاه تاریخی سرزمینهای کردنشین از آ ایرا بوده
و مردم کردزبا ههگی تبار ایرانی دارند .نگاهی ب ناشه ههای تهاریخی
بیندازید خواهید دریاف ،ک در چ زمهانی و در چه هنه ههایی ایهن
سرزمینها ب دس ،عثهانی از ایرا هدا شد و سپس با فروپاشهی آنها
این سرزمینها در چند کشهور بخهش شهدند .مها ههی گهاه رنجهی که
کردستانیها یا بلو ها کشیده و مهیکشهند را نادیهد نههیگیهریم ولهی
هنگامی ک هه ی مردم عادی در هه ی شارها در سهختی و رنهج به
سر میبرند و کسی تافت هدا بافت نیس ،چرا باید ب هدایی اندیشید
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این چ اندازه برای شها ارزش دارد ک من ب زبها پارسهی سهخن
میگویم و شها ترکی یا انگلیسی ک بخواهید برایش مرا بُکشید یا با من
دشهنی کنید هداییخواها کود ک امروزه در کشورهای خاورمیان
و چند گویشی و تیهره و تبهاری ماننهد ایهرا و آریانها (افغانسهتا  ،و...
هستند و از سوی دول،های درندهخو و کود یا روباها سیاسه،مهدار
کشورهای هاا خوار ،تحریک یا تغذی میشوند این را بدانند ،بایهد به
خودشا ببالند چو در سرزمینی زندگی میکنند ک این هه تیهره و
گویش و زبا را در خود های داده اس ،و تاکنو زیر سای ی ماربهانی
زندگی کردهاند وگرن چیزی هز توف سرباال نخواهند بود.
الش خوارانی ب ها سرزمینها افتاده و تیرهها و اقوام را ب هها
هم میاندازند ،ولی آیا نهیدانند ک گویش و زبا هی پیوستی با نهژاد
ندارد اگر هم داش ،باز هم باید ب خود ببالند ک در کشوری بها چنهد
نژاد ههچو آدمهای متهد زندگی میکنند! چرا باید در سرزمینی ک
هزارههاس ،گذشت و تهد دارد و معنای راسهتین کشهور را بها در بهر
داشتن این هه ملی ،و گویش و زبا ب هاانیها نشهان داده ،اکنهو
سر این چرندیات و دسیس ی بیگانگا  ،پرچم کشور زیر پرسش برود
آمریکا ک عهر ایجاد شدنش اندازهی عهر درختا کاهن سهرزمین
ما هم نیس ،و داومند (مدعی ،فرهن و نیک نژادی هستند ،هنوز هم
درگیری میا سپید و سیاه اس .،من پیشتر بردهداری گستردهی آنا
را بازگو کردم .کشوری که دم از دانهش و فرهیختگهی مهیزنهد هنهوز
درگیریهایی سر رن پوس ،دارند و هربار شهار بسیاری رنگینپوسه،
برای گرایشات نژادپرستیِ سپیدا کشت میشوند و پوشهش خبهری در
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هی کجای هاها برایشها نیسه .،حتها درگیریههایی بهرای دیهن و
باورشا دارند ،ولی هر چ باشد ببینید زیر پرچهشا چگون سر فهرود
میآورند و ب خود میبالند! ب باان ی پاسداری از مردم و نژادهای دیگر
برای نابود سازی تروریسم و اتوکراسی و دیکتهاتوریهها به کشهورهای
دیگر دس،درازی میکنند و سپاه و هن افزار میفرسهتند ،آ ههم به
نام ایجاد امنی ،در منهاطق .هههین دسه،درازا نژادسهتیز را ببینیهد!
پرچهشا را ههچو خدایشا میپرستند.
این آرزوی من اس ،ک یک دول ،مرکزی ریخ ،بگیهرد و مرزهها
کنار روند ،ولی اکنو ک چنین چیزی نیس ،چرا باید پرچم کشورما
چنین خوار و کوچک شهرده شود از سویی بگذاریم هریا های پانیسم
بر ما چیره شوند و با افزود یک واو ب زبا و گویششا مانند کهورد و
تورک و دیگر چیزها بر کوس (طبل ،نادانی خود و ما بکوبند یا اهواز را
احواز بنامند و ب خیالشا با این کار میتواننهد خهاک را از ایهرا ههدا
کنند!
این ک مردم بسیاری از شارهای ایرا در تنگنا و فار هسهتند و از
خاک شارشا بارهکشی میشود و ب خودشا چیزی نهیرسهد بیهراه
نیس ،ولی این گرد من یا ایرا گرایا نبوده و نیس ،،بارها گقتم بهاز
هم میگویم ب هرکدام از مردم ستهی هداگان میشود و نباید چنهین
بیخردان سخن گق.،
آگاه باشید ک سرزمین ایرا کنونی و ایرا بزرگ ک پاره پاره شد
و کشورکهایی ریخ ،گرفتند ،برای ماند و نهابود نشهد خهو ههای
بسیاری دادند .اکنو اندکی از آ ها و ما بیدار شدیم برای ایجاد ملتهی
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یکپارچ ک باز هم سَدهایی ههچو دول،هایی ک ب دس ،بیگانگها
اداره میشوند و ناههگونیِ دین و مذهب و تروریسم و فرهن ستیزا و
خشکمغزا و نژادپرستا هستند؛ کاش بدانید چ میگویم.
مردانی از های های ایرا هانشا را که دستشها گذاشهت و در
هن هش ،سال روبروی دشهن ایستادند و کشت شدند ک حاال ایهن
کود ها برایها دم از هدایی خاک بزنند .پس اگر این مردما از شهها
هدا بودند چرا باید برای پاسداری از خاک و هها شهها از ههای ههای
کشور ایرا  ،از سیستا و بلوچسهتا  ،خراسها  ،اههواز و کردسهتا به
آذربایجا یا خوزستا آمده و کشت شوند تاریخ بسیاری از رخدادها را
تب ،کرده و سخن افزو من چیزی را دگرگو یا پاک نهیکند ،کسانی
ک امروز بر کوس نادانی مردم میزننهد و ههدایی مهیخواهنهد ،بداننهد
روسیاهی ب زغا میماند.
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گرانشی نیس ،و من روی یک زمینِ ستانی (افای ،راه مهیروم که
پر از سن ههای تیهز و بهزرگ اسه .،هرچه مهیروم در دوردسه،هها
خورشیدی نیس ،،ولهی نههیدانم از کجها انهدکی روشهن اسه .،ههی
نشان ای از اینک راه را درس ،میروم نیس .،میترسم راهی ک آمدم را
برگردم .اندکی رن دیگر مهیبیهنم که بها زمهین سهنگالخ زیهر پهایم
ناههگو اس .،دوا دوا ب سویش روان میشوم .آه بایهد روی سها ِ
سرا راه بروم.
گ کاری سپید ،بدو هی پستی و بلنهدی بهرای پنهاه گهرفتن یها
پناا شد و خوابید  .این پردهی بد رن مهرا مهیآزارد و مهیترسهم
کنارش بزنم .شاید آ روشنی ک از بیهرو به چشههم خواههد خهورد
چشهانم را نابینا کند و کین ام را ب روشنی بیشتر ،ولی اکنو ک شهب
اس ،و هز زوزهی س هی چیز دیگری نیس .،ها ! چرا ماه را شهاید
ببینم ک خودش را در نگاهم پناا خواهد کرد.
این سهو دفتهری هسه ،بها هلهد سهپید و هسهتاری آشهنا .گویها
نوشت های پریشا حالی ههچو من اس ،ک روی زمین رهایش کردند
و هر آ شاید واژهها را توف کند و خودش را از این سنگینی رها کند.
کاش گرماب ای بزرگ کنار دستم بود که که آ قلهوهسهنگاایی
ریخت باشند و پر از اتاقک باشد و یک پنجهرهی بهزرگ روبهروی شهارِ
مرده ک تناا هوایش زنده و تازه اس ،و بر دلم لگد میزند و مهیگویهد
ب زندگی برگرد .آنگاه ک خورشیدِ روبرویم پش ،پنجهره ایسهتاده ،آب
دوشها را میبندم و رودخان ی خهو را به سهوی خورشهید رهنههود
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میکنم و بر لب ی ساختها مینشینم تا مِ از کوههها به زیهر پاههایم
برسد ،سپس ب سوی پایین میپرم و تالش میکنم فریاد نکشم .من هر
چ در زندگی فریاد کشیدم هیچکس نشنید ،پس آنگاه هم ههی کهس
نخواهد شنید؛ مگر گوشهای خودم ک ن تناا گق،وشنود میا خودم
و خودم را میشنود ،یاوههای دیگرا را نیز خریدار اس.،
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میدانید چ دردآور اس ،اینک گاهی در خواب نیز درگیهر زنهدا
پنداش ،و تابوها هستیم و هنگامی ک بیدار میشویم ،خشهنود از ایهن
ک خواب بوده برمیخیزیم .بسیار دردآور اس ،ک شهها در خهواب ههم
نهیتوانید پوششی ک میخواهید را داشت باشید یا نهیتوانیهد آزادانه
کاری کنید! چرا دردآور اس ،چو ن تناا خودآگاهتا در زنجیر اس،
ناخودآگاهتا نیز زندا شده .این دردش بیشتر اس ،ک بدانید خهواب
اس ،ولهی بهاز ههم بترسهید .بهرای خهودم خشهنودم که خهودآگهاه و
ناخودآگاهم هر دو دادخواهند و آزادی را فریهاد مهیزننهد .اگهر مهن در
بیداری صدایم خق شده ،دس،کم در خواب برای خودم هوال میدهم
و ههاوردی ندارم.
کاش هاا هستی ب خواب میرف ،و هههراهش مهن ههم انهدکی
چشهانم را روی هم میگذاشتم .دلم میخواهد زودتر از ایهن فراموشهی
رهایی یابم .فراموشیِ شادی و آسودگیها را مهیگهویم .ههر انهدازه که
بزرگتر میشوم یادوارههایشا را هم از یاد میبرم .نهیدانهم دیگهر چه
باید بگویم ،هر چ میگهذرد نوشهتارم به کاسهتی مهیرود و در میها
هزارا گرفتاری دس،وپا میزنم .گاهی هم از هایی نایبی میخهورم و
درمییابم نیرویی نگادار من اس ،و برای راه رفتنم آفرین میگویهد تها
برای رسید بِدَوم.
برای بود  ،چگون هستیام را وادار ب تالش کهنم ههر روز و ههر
شب ک میگذرد یک سوی اندیش ام نیازهایم را دنبا میکنهد و یهک
سوی آ نیستیِ مرا مینگهارد .ایهن نبهود و نیسهتی کهمکهم ههه ی
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اندیش ام را فرا میگیهرد ،چهو که از ایهن هاها و زنهدگی کامیهاب
نهیشوم و هرچ پیش میروم درمییابم ک اینجا ههای مهن نیسه ،و
باالتر از آ هایی برای آدمها نیس ،،چو هر چ ب نها (ب ظاهر ،آدم
میبینم ،چیزی پادِ آدم بود را ب نهایش گذاشت اند .آدمها رفته رفته
آنچ نباید شدهاند.
دردهایم را نهیتوانم فریاد بکشم ،چو بیشتر آناا دردهای مردمانی
در خقاا هستند ک مرا فرا گرفت انهد و اگهر دم بهزنم دَمَهم بهیبهازدم
خواهد شد.
دس ،و پا زد میا لجنزار بیرگها بیسود اس .،از آزادی گقتن
در میا گوسپندهایی ک در بند چوپانند و سالیا سها اسه ،شهنیده
میشود هی گرگی زنده نهانده ،ولی آنا هنوز از س فرما میبرند و
هر ها ک چوپا نشا کرده باید بچرند هم بیسود اس.،
کاش میشد دودلی و گها را ههگانی کرد تا هرگاه شنیدیم کسی
بزرگ و نیکد اس ،باور نکنیم مگر اینک خود دیده باشیم و اگر کسی
پس ،و ستهکار اس ،باور نکنیم مگر اینک از نزدیک حس کرده باشیم.
میتوا خیابا ها را بررسی کرد و دید ،نامههایی را که انهدکی از آناها
برای شادی و سرافرازی ما ها دادند و اندی دیگر برای تبهاهی مها بها
ها خودشا بازی کردند تا باور گندشا را ب کرسی بنشهانند و مها را
نیز ب گودا افکندند .این بخش دوم را اگر کهی وارسی کنید با ژرفای
هستیِتا داغش را حس میکنید.
گاهی از کسی نامی در خیابا ها نیسه ،و نوشهت ههایی دربهارهی
تندروی و زورگویی وی ب مردم هسه .،اگهر تها اینجها از نوشهت ههایم
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دریافت باشید زورگویی و تندروی میوهای ندارد .بهر مهردم خرافه بهاز و
بیسواد و دشهنِ کتاب و دانش ،باید نرم نرم زورچپانی کهرد تها بتهوا
سوارشا شد .برای ههین اس ،،چ شادی و رفاه و چ رنج را ب یکباره
نهیشود ب مردما بیسواد نشا داد ،چهو چنهدهی (دُز ،بهاال از ههر
چیزی آنا را آشقت یا دیوان خواهد کرد و پهس از سها ها هرچه به
خوردشا دادید را پس خواهند زد و ماهرا ب شورش میکشد.
البت این ماهرای زورچپانیِ رفاه ،درس ،شدنی هم هس ،مگر این
ک باج نداد ب هاا خوارا را هار بزنید و برای مردم خودتا تهالش
کنید تا در هاا نوین هایگاهی داشت باشند و چیزی ک حاشا اس،
را ب دس ،آورند ،آنگاه خواهید دید چگون ب زیر کشهیده مهیشهوید و
بَرنام (لاب ،خونخوار خواهید گرف.،
این هریا در هر سرزمینی ب روشهای دیگر رخ میدههد .بهرای
نهون در کشورهایی ک پادشاه یا رییس ههاور ،مستایم یا غیرمستایم
در خدم ،بیگان اس ،روشی دیگر ب کار میبرند .بهرای هههین مهردم
عادی در آفریاا ک تناها نیازشها باداشه ،و خهوراک کافیسه ،را به
یکباره با هاا نوین آشنا نهیکنند تا بیشتر گاو ماده را بدوشند ،چو
آنا رفت رفت دچار بیهاریهای روانی برگرفت از ههسهنجیِ (ماایسه ،
خودشا با مردما در رفاه میشوند .اگر بدانند سرزمینشها آ انهدازه
داراس ،ک میتوانند ب هه ی بینیازیهای مادی دسه ،یابنهد آنگهاه
بیهاریِشا چند برابر آزاردهنده خواهد شد و دیگهر به دوله ِ،کهود
خودشهها اهههازهی چپههاو نهههیدهنههد و نهههیگذارنههد دولتشهها ب ه
هاانخوارا باج دهد.
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دس ،هاانخوارا دستا دیگر را گرفت و نهیگذارد ب سیبهای
باالی درخ ،برسهند .تناها سهیبههای گهاز زده به مردمها بیچهاره و
دول،های بیگان پرس ،میرسد .افسوس از زمانی ک بیگان تناا نهامش
باشد و سیبها را خودشا ب نام بیگان بخورند و چپاو کنند!
هاانخوارا  ،دالر و پو ناپاکشا را در هاا ها انداختند .اقتصهاد
کشورهای دیگر ب ویژه آناایی ک نق ،دارند یا منهابعی بهرای چپهاو ،
زمینگیر کردند و بانی آ شدند تها تناها راه زنهده مانهد مهردم ایهن
کشورها از فروش نق ،و دیگر سرمای های پرارزش کشورشا باشد.
آنا با ایجاد تنش میها کشهورههایی که از پهیش اقتصادشها را
وابست ب نق ،کردهاند ،نق ،را ب باای اندکی مهیخرنهد و به ههایش
هن افزار میدهند یا هها نق ،را با دانش ب کاالیی دگرگو میکنند
و با باایی گزاف و آ هم ب دالر میفروشند .هم از آخور مهیخورنهد و
هم از توبره! من نهیدانم چرا فرمانرواییهایی ک این کشورها را چیهره
هستند ،های دس ،گرفتن کاس ی چ کنم و تن داد به بهازیههای
پس ،هاانخوارا  ،دس ،ب کار نهیشوند تها مردمشها را از بیچهارگی
آزاد کنند
نیاز نیس ،ما سواد سیاسی داشت باشیم ،ههین ک بدانیم چگونه
درس ،بیندیشهیم ،دسهتا دو رنه در سهرزمین را مهیبینهیم که از
ههخوابگی شغا و شیر پدید آمدهاند و گویا ژ شغا نیرومندتر بوده و
خوی شیر را دگرگو کرده.
اینها را گقتم ن برای اینک من در سرزمینهای سهتمدیهدهتهر از
دایرهی دید خودم زندگی کردم ،گقتم ک بدانیهد چهرا بیشهتر هوانها
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سرزمینها با دید دوگانگیها و رفاه دیگرا ب زانو میافتنهد و تهوا
زندگی ندارند .مردمی ک من میبینم و با آناا نشس ،و برخاسه ،دارم،
بیشترشا از حایا ،گریزانند و ب دنبا خندید و هقنگیات هستند.
هر روز با چشم خود میبینم ک دلاکها شهارشا افزو میشود
و هوادارانشا میلیونی اس ،،ولی کسی ک از دیدههها و شهنیدهههایش
میگوید و کالهی ک بر سهر مهردم رفته را نشها مهیدههد سهرکوب
میشود و ناچار ب خاموشی اس .،افسردگی ،روزی این آدمِ زبا سرخ را
ب کام مرگ خواهد کشهانید و پهس از مهرگش ،چه داسهتا هایی که
برایش نسرایند! این مردم کسی را بزرگ نهیدانند مگر این ک بهیرد!
هرگاه من ب سوی لودگی و چرنهدیات گهام برداشهتم ،افهرادی که
دورم را گرفته بودنههد بیشههتر شههده و هرگههاه تلخهیِ زنههدگی را به رخ
میکشیدم از من گریزا میشدند .درس ،مانند آ کسی که ویهروس
ا آی وی دارد و نهیداند ،اگر ب او پیشنااد آزمایش بهدهیم نههیرود
چو میترسد ک بداند بیههار اسه .،مهردم از حاهایق تلهخ ههینگونه
گریزانند و دوس ،دارند سرشا در برف باشد ،ولی در بیهاری دسه ،و
پا بزنند حتا اگر ب قیه ،هانشا پایا یابد .بارها از این داستا گالیه
کردم ک مردما و کسانی ک من میبینم از دانستن بیزارند و دوسه،
دارند کود وار زندگیِشا را ادام دهند تها زمها مرگشها فهرا رسهد.
میدانید چیس ،گورپدر فردای فرزندانتا  ،دس،کم برای باتر زیستن
خود فریاد برآورید و رفاه و آزادی بخواهید.
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شگق،انگیز اس ،ک من گاهی اینجها را ققهس نامیهدم و به مهن
خرده گرفتند و گقتند تو نباید سرزمینی ک در آ زندگی مهیکنهی را
ققس بنامی .کسی نداند میپندارد من دشهن این مرز و بهوم هسهتم و
ایرا ستیزم ،ولی من از چیزی سخن میگویم فرای زنهدا ذههن شهها.
سرزمینهای دیگر ،گل و بلبل و آرامش ناب ندارد ،ولی من ب هایی ک
تک پاره شده و هممیانا و هگرگوش های خاکم در آریانا ،تاهیکستا
و دیگر سرزمینهای امروزی از ما هدا افتادهاند ققس میگویم.
مهها هگرگوشه هههای ایههرا  ،گرفتههار دام سیاسهه،بههازا شههدهایههم و
نهیتوانیم آزادان در سرزمینها گهام بهرداریم بهدو ایهن که مهرزی
روبرویها بایستد و باوری تنها را بیسر کند! ایرا من بسیار بزرگتهر
اس ،،کاش ایرانم چنین تکه پهاره نشهده بهود و سههرقند و بخهارا را از
نزدیک میدیدم.
دلم میخواهد کرا و اندازهی هاا هستی را بدانم تا ببیهنم ایهن
پدیده بیپایا اس ،یا نادانیِ هانورا ِ دوپای بدمنش کهاش گههانم رد
شود و ببینیم ک هاا هستی پایا دارد! تا ب کِی میخواهم ددمنشیِ
مردما را ببینم برای چ کسی بازگو کنم ک چ چیزی ب ناهاد آدم
آسیب زده
پیوند ددمنشی با ریش ی آیینهای مندرآوردی و خشکمغهزی را
تناا کسانی نهیتوانند باور کنند ک نتوانستند پنداشه ،و فرههام یهک
باور سراسر گند را از هم ههدا کننهد .باورههای گنهد ،ههها چیزههایی
هستند ک ب شها میگویند هر چ در ما هس ،درس ،اسه ،و هاها
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بدو ما تباه اس،؛ ولی در سرانجام و فرهامشا ک مینگری ،میبینی
چند نقر دس ،ب خشتک در پی دس،درازی به هها و مها دیگهرا
نشست اند.
از آ سو ،کودکا برای کشتن و سر برید آموزش مهیبیننهد تها
بتوانند برای هن افروزا سهرباز شهوند و از سهویی دیگهر ،کسهی زیهر
شکنج برای باورِ خودیافت اش ها میدههد .خودتها را بها چه چیهز
فریب میدهید چیزی ک در ناادش ددمنشی نباشد هی گاه در زمین
ددمنشی نهیآفریند.
از هه ی اینها بگذریم ب دیوان ای ههچو من خواهیم رسید ک
دانست مرزی میا بیداری و خواب نیس .،من دانستم برای چ ب مهن
آنچنا ک باید نگاه نهیشود .دانستم ک ههر چه بهدانم و درد بکشهم،
ارزشی ندارد و باید مرز میها سهط و ژرفِ اندیشه را بهدانم .زنهدگی
سخ ،نیس ،و سخ ،بر مها روا داشهتند ،آنها که مهیداننهد اگهر مها
اندیش ما را گسترش دهیم ،هاا چ گلستانی برای مردم میشهود و
چ دوزخی برای بدناادا .
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بیش از آب پر شده و لجنزاری هستی یافت ک پش ها ها و روا
آدمی را میخورند .ب چ د ببنهدم که درختها را گیاهها ِ رونهده و
پیچکها خق کرده و هر آ  ،شاید پیکرهای بزرگشا بر سرم آوار شود.
اینجا سنجابی زنده نیس ،ک دان ای را پناا کند و فراموشش شود آ
نیکیِ بزرگ را کجا گذاشت اس .،مهن ،نه دیگهر مهیتهوانم انگارهههای
(تصور ،شگق،انگیز در سر بپرورانم و شهاخ شهاخ اش کهنم و لبخنهد
بزنم ،ن نای راه رفتن در ذهن پُر پی و خم خود را دارم .کین ها افزو
میشوند و د های ساده ب هزارتو میرسند و در پلیدی گم مهیشهوند.
پروان ها ب پیل ی خود باز میگردند و آرامگاهی رایگا خواهند داش،،
چو هر چ از هها برخیهزد و در چشهم بیایهد از آ ِ ماسه .،گُهلهها
پالسیدند و پروان ها در پیل شا میمیرند.
خوراک مردما  ،غمهای روزمرهشا اس ،یا هی  .یا هی ! تهو بگهو
من کیستم دیگر روانم از چیزی خرسند نهیشود و نیستم .یا هی ! تو
بگو تا ب کِی ادام دارد این سوزش و لرزشها و سرخ و سپید شد ها
یا هی ! تو بگو من چ اندازه تاب میآورم ک هانی را بیها نکنم و ب
هستیِ کسی چن نیندازم یا هی ! تو بگو بردگی باتر اس ،یا شورش
و مرگ از برای خواست ها یا ههی ! تهو را به هسهتار پسهین (بعهدی،
میسپارم تا مرا ناسزا مگویی.
برای چ میزنی تا آرام شوی برای چ خطهای سپید روی دستم
را ایجاد کرده و چترن (شطرنج ،ساخت ای از چ روی میآزاری تهنم
را از چ روی چن میاندازی ک گرد آفریدگا ِ روبهرویم را بگیهرم،
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خودم را نهایا کنم و آ درندهخویِ نادا و بند بازکرده را نشا دهم
آ چاارپای بداندیش را ،آ آدم راستین ک ب راستی ،مهن آدم درو
دارم .آدم درو  ،هها هستیِ هولناک راستین اسه ،و ناهاد پریشها و
خشهگین ک ب تاریکی شص ،نشا میدهد و پوزخنهد مهیزنهد .مهن
شرم دارم ،ولی این را باید بگویم ک هستم و زنده ماندهام تا رنج بکشم.
کسی ک درونش را آزاد کرده ،رنج نهیکشد و رنج میدهد.
چن مینداز بر زندا تنم که مهن کلیهد را قهورت دادهام ،چنه
مینداز و لگد پرت نکن که مهن از هسهتیام شهرم دارم .مهن افسهوس
میخورم ک فراموشخان ام را رن کرده و پنجرهها را گِل گرفت ام.
هریا این آب ب کجا میرود از شیب دوزخ آگاهی آ ها شهیر
و نوشاب  ،رو ب باال شنا کرده و ماهیها پرواز میکنند ،شبها آبی اس،
ب سا چشمهای دلبری ک هی گاه نداشتهش.
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دودی در ری فرو میرود و چشهانم را میبنهدد و نیهکتهی تاهی از
هی  .خوابید با تاریکیِ نیه روشنی ک درختاای انبوه ب سوی آغوشم
گریزانش کردهاند .زنی سرگذش ،خود و پرید روی بوم پسر ههسهای
را برایم میگوید و اشکهایی ک برایش ریختند .سرانجام ،دیگی ک بها
زغا و آتش سیاه شده اس ،منم ،چو هر ک رسهید دود سهیگارش را
روی چارهی من فوت کرد.
هادوگرانی دورم را فراگرفت و سخنا زرین خود را با بوی گالب و
آبدان ی نانوک (عرق نعنا ،ب سا اراب میرانند .اراب شا در پایها  ،به
دریههای گرههههایم مههیافتههد و هرچهه ریسههیدهاند پنبهه مههیشههود.
چوبدستیِتا چرا سهپید اسه ،ولهی روانتها سهیاه تخته ی سهپید
هستیام را سیاه نکنید ک مهن بهرای پهاک شهد  ،خهودم را به آتهش
میکشم.
آتش سزاوار پرستید اسه ،که سهیاوش را نسهوزاند و چشهمهای
نامادریاش را ب دادگاه پروردگار باز کرد ،ولی فریب ههیش نیرومندتر
از پاکی اس .،آتش را دوس ،دارم ک اگر میسوزاند فریاد آدم را نیز بر
میآورد ،هها فریادی ک خاموش بود هنگام دیهد سهتم و سهتهکار.
آتش را میپرستم ک پاک میکند ،ولی ن گناها و باالتر از آ هستیِ
خاموش را.
شب ،سین خیز میرود تا سرش ب سا نگیهرد .مهن مهیبیهنم و
میبینم و هر روز میمیرم؛ ولی میدانید چیس ،هه ی مردم ،مهردنم
را نگاه میکنند و هی نهیگویند ،چو من ههیش درستی و راستی را
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گقتم و آنا کامشا تلخ شد .من نتوانستم خندهشها را شهکوفا کهنم،
چو این هاا و راستیهایش پاد خنده و الکیخوشیس ،مگهر اینکه
هه ی ما پاد غم و ستم باشیم.
صدای خرد شد شیش ب گوشهم مهیخهورد! نه شیشه نیسه،،
مجسه ی آدمی بهود که در بزنگهاه (کههین ،فروبهرد و قهورت داد
مجسه ی دیگری اس .،ما در این پیچش ناموزو و آهن گوشخراش
زندگی میکنیم ،گاه ب سن  ،گاه ب وحی ،گاه ب هی  .این من هستم
ک برمیگزینم بر چ چیز پیشکش دهم و در پیشگاهش سهر بِبُهرم ،نه
تودهی مردم و کتابهای سراسر دروغشا .
مهن چیههزی که از ذهههنم سههر برمهیآورد را مههینویسههم .نه چیهز
شگق،انگیزی هستم و ن موهودی ویژه ک در تن آدمی فرود آمده .ن
میتوانید از من بُ ،بسازید ،ن مرا ب نگرشهتا فهرا خوانیهد و پهذیرای
چیزی کنید .هرچ بیرو بریهزد را مها نیهز بهدو کهموکاسهتی نشها
میدهیم ،چ از آل ،برخیزد ،چ از خرد ک وابست ب هها آل ،اس!،
گویا هاا و هرچ در آ رخ داده ب هز اندکی ،هه بر پای ی ههینها
بودند و هستند ،چو کسی که به دنبها آبهادانی باشهد سهرش گهرم
آموختن مکر از روباها نیس ،و به کسهی سهتم روا نههیدارد و بهرای
شکار ،مردمِ مرغی را از هم هدا نهیکند تا یکی یکی کم شوند و یکهی
نشوند.
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هر روز ب خودم میگویم اینبار پیهانی ناگسستنی میبنهدم و به
سوی چیزهایی ک میخواهم میروم .یکی ب من بگوید ،در این هاها
مادی و کاغذی مگر میشود ب دنبا خواست ها رف ،و زمهین نخهورد
آدمی مسخ اسکناسهای ساخت ی دس ،خودش شده و هر ک در ایهن
راه ههراه نشود را با گذاشتن در دوراهیهای بسیار ،ل میکند .آسایش
و دروغ یا بدبختی و شراف ،،کدام خنده و شادی و فریبکاری ،یا غم و
ماتم و راستگویی و دوری از پستیها ما باید میا اینها برگزینیم ،یا با
شراف ،در بدبختی بهیریم ،یا ههچهو انگهل در پسهتی بلهولیم و شهاد
باشیم.
نهیدانم کِی سخن ب پایا میرسانم ،ولهی ایهن را مهیدانهم که
گقت های من در این سرزمین ،تناا زمانی خریهدار خواههد داشه ،که
سا ها پایم را از این زمهین برچیهده باشهم .چنهدی بلنهد فریهاد بزننهد
«آهای! این مرد سا ها پیش ب شها گوشزد کرده بود در کجها زنهدگی
میکنیم ،پس تا ب کِی چنین در های خود خاموش خواهید مانهد » و
این ن برای آنا سهودی دارد ،نه بهرای مهن که زیهر خروارهها خهاک
پوسیدهام .من ههین ک بتوانم یک تن را ب راه آورم برایم بس اس.،
سه ،و سویی ک من میدهم را هی کسی در من ایجهاد نکهرده،
مگر نااد آزادیخواهِ یک آدم و آوازهی پالوانانی ک نامشا لرزه ب انهدام
بدسرشتا مهیانهداخ ،و تک تکه شهدند ،ولهی خونشها را بهر چاهره
کشیدند ک مبادا رخ زردشا مای ی شادیِ دشهن شود .دشهن ،چیزی
نیس ،ک در رسان ها ب ما نشا میدهند ،دشهنا راستین هها هایی
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هستند ک شادی و شور آدمی را بهرایش زهرمهار کردنهد و چاهارچوب
گذاشتند برای اساسیترین نیازهای آدمی ک چه زمها بخهوابیم ،چه
زما برخیزیم و بخوریم و ها بکنیم ،چ کسی را دوس ،داشت باشیم،
از چ کسی بترسیم ،چگون بپوشیم و با چ روشی بهیریم.
روشهایی مرد را اکنو خواهم گق ،،ولی شها تا ب آنجا نرسیده
و نبینید ،گقت ی مرا در نهییابید .روشهای مرد ما آدمههای سهاده و
بیآوازه در زمین سخ ،نیس،؛ مرگی پر از افسوسِ نداشتن و نتوانستن،
افسوس از دوس ،داشت نشد  ،دیده نشد  ،دسه،کهم گرفته شهد ،
فار ،نداشتن ،ناتوانیِ سیر کرد شکم ،بچ پسانداختن و دید اینکه
پای یک آدم بیچاره را ب این زمین باز کردیم و دس،وپا زد ههایش را
میبینیم.
گقتم بچ پسانداختن ،نههیدانهم پهیشتهر دربهارهی هریا ههای
چرندی ک از این سو و آ سو ب کشورما رخن کرده گقت ام یها نه ،
ولی برای من های شگقتی اس ،ک چگون و بر چ اساس ،این باور در
ذهن شهاری از دخترا و زنا ریخ ،گرفته که بها زایهش و زنهدگی
بخشید ب یک کودک در برابر شوهرشا بزرگواری کردنهد! مگهر ههز
این اس ،ک هر دو هنس مرد و ز برای باا ،زندگی را ادام میدهند
من پیشتر گقت بودم آ هم با سوز و گداز ک پای کهودکی را در ایهن
زمین باز کرد با این هه دشواری و فار و تباهی درس ،نیس ،،البته
شاید خودم در آینده زیرِ گقت ام بزنم؛ ب هر روی ،من کسی نیستم ک
بخواهم ب آدمها فرما فنا دهم و باایشا ک بر اساس غریهزه اسه ،را
نادیده بگیرم .تناا پرسش من این اس ،ک کدام نادانی و کهدام هریها

183

اهورا دستجردی

چرندی در ذهن زنها سهرزمینم چنهین چیهزی را گنجانهده که بهانی
مردستیزی و هدایی این دو هنس شده
بیگها  ،این هریا ها از کشورهای غربی ب اینجا رسهیده و ماننهد
ههیش مردما ما نیز هرچ مهیپندارنهد به سهود خودشها اسه ،را
برداش ،کردند .خُب چ سودی دارد ب چ ارزشی اینکه بها ههنس
مرد سر ناسازگاری بردارند و بنیا خانواده را بهر ههم ریزنهد مهن ایهن
پرسش را در یک نهونه ی کوچهک آمهاری در میها گذاشهتم ،چنهدی
گقتند چو قوانین کشور بچ را برای مرد میدانهد و بهرای مها ههویتی
وهود ندارد و ما آدم ب شهار نههیرویهم! چنهدی دیگهر هنهوز گرفتهار
زندگیِ سنتی بودند و نهیدانستند اینها چیس!،
از دید من هنگامی ک پای آدمهی را به زمهین بهاز کردیهد ،حهقِ
داشتنش برای کسی نیس،؛ چهو آدم ،آزاده اسه ،و بهرای ههی کهس
نیس ،،ولی حاال ک چنین شده باید تاوا کارتا را با پرورش درس ،او
بدهید .شاید احساساتی شهده و درسه ،داوری نکهردهام ولهی هرکهاری
تاوانی دارد .زایش و زادآوری پیشکشی برای هر دو هنس اس ،ک تبار
خود را ب سوی آینده گسترش دهند و پدیدهی هاودانگی را اینچنین از
سر بگذرانند .آدمههای عهادی بها ایهن روش ،ههاودانگی خهود را ایجهاد
میکنند و اندی ههم بها گذاشهتن هنهر و دانهش خهود بهرای آینهدگا
هاویدا میمانند ،حتا اگر تباری از آنا نهاند.
اگر این هریا ها و اندیش ها درس ،باشهند و زنها به مهردا بها
زایش منّ ،بگذارند ،آیا هز این اس ،ک ب تنش پسرزایی و دخترزایهی
دامهن مههیزننههد و مردههها به باانه ی تالفههی ،هنسههی ،بچه را پههیش
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میکشند و ایهن چنهین بها هههین هریا ههای چرنهد ،یهک هامعه و
فرهنگش ب تباهی کشیده میشود و های برابری مرد و ز  ،دست بندی
ایجاد میشود و یک هنس دس،کهم گرفته مهیشهود و ههنس دیگهر
برتری پیدا میکند .این ک بگویید مگر هنسی ،بچه دسه ،ز اسه،
درس ،اس ،،ولی شها با یک میخ نادرس ،نهیتوانید نادرس ،دیگهر را
بزدایید .از هم هدا نشوید و ب یکدیگر مار بورزید ،دشهن شهها ههنس
مخالقتا نیس ،و آ کسیس ،ک ای هریا ها را درو مغزتا کرده.
البت این مشهکالت بیشهتر در کشهورههایی اسه ،که سهدههها در
سن،های نادرس ،گیر کردهاند و ناگاا با درو شد هریا های تازه
و غربی ب های درس ،شهد بهاور نادرسه ،،مهیخ نهادانیِ دیگهری در
کنارش کوفت شده و با ادام پیدا کهردنش ،دسه،درازی و زورگهویی و
ز ستیزی فزونی مییابد و ب ژرفای تباهی میرویم.
پرسش دیگر این اس ،،اگهر ایهن هریا هها خهوب اسه ،و بنیها
خانواده باید سس ،باشد ،چرا برای کشورهای در حا توسهع و هاها
سوم خوب اس ،چرا بیگان ههایی که سرچشهه ی هههین هریها هها
هستند ،ب این نادانی دامهن نههیزننهد و خودشها زادآوری را دوسه،
دارند چرا در آنجا زنا برای فرزندآوری سر کسی من ،نهیگذارند و از
داشتن فرزند خشنودند پس یا این هریا ها و ایسمهای چرند ،دانست
و با برنام ریزی درو رگهای مردم میشود یا مردم ما بهدو آگهاهی،
میوهای ک دوس ،دارند را از سقرهی سیاه اینها برداشت اند.
ما های این ک هر روز بازی تهازهای یهاد بگیهریم و سهر فرهنه و
زندگی خود بیاوریم ،باید نادرستیههای کنهونی را بیهابیم و ریشه کهن
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کنیم .ههین یافتن و ریش کنی ،نیاز ب سرمای و بوده و زما بسهیار
دارد ،چ برسد هنگامی ک هریا های نادرس ،و چرنهد دیگهری درو
شوند و با آ ها هم دس ،و پنج نرم کنیم.
کاش بدانیم خانواده بسهیار بها ارزشتهر از آ اسه ،که بخهواهیم
آزادیهایی ک نداریم و ریش در یک چیز دیگر دارند را در آ بیامیزیم
و باغ دشهنا ِ آدم را سیراب کنیم .گقتم دشهنِ آدم و نگقهتم کشهور و
دین یا نژاد ،چهو آنها که چنهین پنداشه،ههایی را در هاها درو
میکنند ،دشهن و پاد آدم هستند ،ن کشهور و پیهروا دیهن و نهژادی.
ایناا ب دنبا بارهوری نادرس ،از این زمین هستند با باای نابودسازی
آدمهایش.
البت این دست از آدمها ،از مردم و کشورهای ریش دار بسیار هراس
دارند چو خودشا هی گاه ریش ی درستی نداشت اند تا بها فرهنه و
اندیش اش ب هاا سود برسانند؛ پس چ کهاری باتهر از ایهن که به
سوی کشور و مردمی با فرهن و ریش یورش ببرند و در آ ناههسویی
ایجاد کنند و سپس ب نابودیِشا دس ،یابند .افسهوس که سرنوشه،
سرزمینهای پر بار و با ریش  ،ب هز دس ،این پس،سرشتا ب دسه،
فرمانروایا بیخرد خودی اس.،
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85
سرگذشهه ،بسهیاری از هنجارشههکنا و سههتمسههتیزا را خوانههده و
دیدهام ،ولی من نهیخواهم ب مانند آنا زمانی بر گهورم ناله کننهد و
سوگنام بخوانند و اندکی از مردم پناانی اشک بریزند .من مهیخهواهم
روی گور تکتک ددمنشا و دشهنا ِ آزادی ،گام بردارم و سرود آزادی
بخوانم و ب رخ نداشت شا بکشم.
هنری ک مرا پهس از مهرگم پالهوا نشها دههد به ههی دردی
نهیخورد ،چو من ب دنبا ههاودانگیِ اشهکآور و دسه ،نیهافتن به
پیروزی نیستم؛ پس پا بر گلوی کسانی میگذارم ک میخواهنهد آزادی
را خق کنند و پس از آ مرا ب دار بیاویزند.
این پیکار ،زمانی آغاز میشود و ب بار مینشیند ک مهن و افهرادی
ههچو من ،پیرو هی خطی نباشیم هز آزادگی تا هرچ سهد روبهروی
راه آزادی اس ،را بکوبیم و پهیش بهرویم .نه هاها غهرب و اندیشه و
مکتبهایش ما را میرهانند ،ن از درو  ،کسی برای یکپهارچگی تهالش
میکند ،پس آنچ پسندیده اس ،پرچم آزادیس ،،نه آرنه (شهعار ،و
خط و نشا و تادیدهای الدن های بیگان و داخلی.
سخن بسیار اس ،و زما من کم ،دوس ،دارم هرچ در د مانهده
را بگویم ،ولی راه دراز اس ،و بایهد زودتهر بهار سهقرم را ببنهدم وگرنه
دشواریهای زندگی در میا آدمها کم نیس ،ک من بخواهم پایانش را
هار بزنم .اینها تناا چیزهایی بوده و هس ،ک دغدغ ها و پرسهشهای
یک آدمِ سخ،گیر را نشا میدهد ،چ بسا ک بهاز ههم باشهند و مهن
فراموش کرده باشم بگویم.
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میخواهم چیزی را آویزهی گوشتا کنیهد ،ایهن زمهین بهرای کهس
دیگری نیس ،هز آدم ،چو از میا هه ی هاندارا کره زمهین ،تناها
آدم اس ،ک توانست بیشترِ چیزها را در دس ،بگیرد و چیره شود .پس
این را بدانید ک هر چ در زما زنهدگیِتها روی ایهن زمهین ،بیشهتر
ویرانش کنید ،دودش ب چشم خود و فرزندانتا خواهد رف ،و در پایا
پس از مرگتا  ،دوباره ب آغوش زمین خواهید رف ،،چ در خاک ،چه
در آب و چ خاکسترتا در باد.
سامان ی زندگی را در زمهین ویهرا نکنیهد ،هنگلهها ،ههانورا و
هرچ در این زمین با ستم از میها مهیبریهد ،بهرای خودشها هها و
زندگی و روش زیس ،دارند .ناسپاس نباشید از خردی ک ب شهها داده
شده ،در راه بد ب کار نگیریدش ک روانتا آلوده ب گناه نشهود .کهاش
میشد در کنار هم زندگیِ شیرینی را از سر میگذراندیم ،ولهی ههزارا
دشواری هس ،ک زهرمارما شده ،از هن بگیریهد تها زیهادهخواهی و
وَرَ های بیها .کاش میشد میل ب ددمنشی را ریش یابی کرده و از بُن
خشکش کرد ،ولی تا هنگامی ک مادیهات و پیشهرف،ههای نادرسه ،و
ویرا کننده هس ،نهیشود.
امروزه هر چیزی ک ب این هاها  ،بها تکنولهوژی و دانهش افهزو
میشود اگر ب آسانی در دسترس ههگا برسد ،یا ابهزاری بهرای ویهرا
کرد ذهن و ذات ایزدی آدم اس ،یا ابزاری ک بها آ بتواننهد ههه ی
واکنشهایتا را بسنجند و نگذارند ک آزاد باشید.
هنگامی ک گوشیهای هوشهند در بهازار فهراوا شهد بهرایم ههای
شگق ،بود ک چرا باید ب این آسانی در دسترس ههگا باشد ،چو از
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ذات آدمِ فردگرای امروزی ب دور اس ،ک چیزی بسازد و چنین آسها
در دسترس بگذارد و سودی ب هز پو  ،ب دس،های پش ،پرده نرسد.
امروزه درمییابم ک چرا چنین بوده .چ باتر ک فریبها و نیرن ها را
در اینترنهه ،هسههتجو کن هیم و در هیبههها دروغ را گسههترش دهنههد و
آزادیما را بگیرند.
از این ابزارها بیشتر از اینک بهرای آگهاهی باهرهوری شهود ،بهرای
بیرو انهداختن از راه درسه ،سهود بهرده مهیشهود .هاسوسهیِمها را
میکنند ،چ از داخل و چ از بیرو  .هرچ در فضاهای مجازی پخهش
میکنیم حتا اگر روزی آ را حذف کنیم ،بهرای روز مبهادای خودشها
نگاه میدارند؛ تا روزی ک یکهی از مها بخواههد در برابهر سهتم هاهانی
ایستادگی کند؛ آنجاس ،ک ایهن ابزارهها دشههنیِ خودشها را آشهکار
میکنند و بر سرما میکوبند .فضهاهای ایجهاد شهده بهرای بارگهذاریِ
هوی ،بیکموکاس ،ما ،چاره ،اترانگش ،،زادروز و مکا ایستادنها !
گاهی ب نام امنی ،،هر روز از مردم هاا هاسوسی میشهود ،حتها
هستجوهایشا در گوگل را زیر ذرهبین دارنهد .البته در ایهن ابزارههای
هستجو هزارا تا میلیاردها دادهی ریز و درش ِ،مقید هس ،،ولی ذهن
آدمی ب هایی مهیرود که هیجها و نرفته هها را از سهر بگذرانهد .مها
میتوانیم روش مصرف موادمخدر را هستجو کنیم ،میتوانیم روشهای
درس ،ورزش کرد را بیابیم ،ولی برایم های شگق ،اس ،ک فیلمهای
موادمخدر ههگی رایگا هستند و میرسیم سر هها داسهتا ِ چرایهیِ
در دسترس و رایگا بود اینها.
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این روزها باید ذهن و اندیش ی خود را بسیار نگابا باشیم ،چو
در دورههای ستم ،هستند کسانی ک سخن راس ،و درس ،مهیزننهد و
دیگرا را ب بازی میگیرند ولی هه ی سخنانشا درس ،نیس .،از هر
ده سخن ،یکی را ب دروغ رد میکنند تها دیهده نشهود .ایهن رفتارههای
ماندسی شده از سوی کسانی اس ،ک بر مردم بینوا چیره هستند و از
این راه میخواهند سامان ی قدرتشا بیشتر دوام بیاورد.
ههانگون ک پیشتر گقت بودم ،در مدارس ،کودکا را توسری خور
و پیرُو بار میآورند و آنا ک ناسهازگاری دارنهد را چههاق سهر دیگهرا
میکنند تا هم پاداشی برای ویژگهی فرمانهدهیِشها باشهد و ههم زههر
چشهی از تودهی مردم .میا این کودکها هسهتند کسهانی که دیهده
نهیشوند .ایهن کودکها به چشهم سهامان ههای آموزشهی نهیآینهد و
دس،کم گرفت میشوند ،چو ن روحی ی سازگار دارند و ن ناسهازگار.
این دست از افراد ،هها هایی هستند ک برنام ریزیِشا در ذات بسیار
کارآمد اس ،و بدو پش ،سر گذاشتن سختی ،دورهی آموزشیِشها را
میگذرانند و پا ب هامع میگذارند .در زبا انگلیسهی به ایهن دسهت
افراد ،استراتژیس ،میگویند .ایناا نیهز چهو در کهودکی مهورد ههدف
تباهیِ آموزش نبودند ،در آینده دو دست میشوند:
دست ی نخسه ،بها هههین روحیه ی برنامه ریزی و راهبهردی به
محبوبی ،و موفای ،میرسند ،ولی هدف تازهای میشوند برای سامان ی
قدرت .اینگون ک برای بازی داد مهردم از دسهت نخسه ،باهره بهرده
میشود .اینا با گستاخیِ بسیار به سهازما ههای دارای قهدرت خهرده
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مهیگیرنههد و پیوسههت و بههدو تهرس در رسههان های مجههازی و رسهههی
سخنرانی میکنند بدو این ک دستگیر شوند.
با باهرهوری از هههینهها چه قهدرتههای داخلهی و چه بیگانه ،
میتوانند یا حاشی ایجاد کنند یا حایا ،را ههانگون ک میخواهند بها
زبا اینا ک فریب مردم را از برند بازگو کنند .اینا ن سیاسی هستند
و ن هزو مردم عادی ،تناا افرادی هستند ک توانست اند خودشا را به
محبوبی ،برسانند و چارهی برهست ای از خود بسازند.
برای نهون  ،در زما نبود خوراک و قحطی که بهرای ناکارآمهدی و
چپاو فرمانروایا ایجهاد شهده؛ اینها نها و خهاکاَره را بها آز بسهیار
میخورند و مردم را ب بسندگی (قناع ،،فرامیخوانند و در پش ،پهرده
نا و بوقلهونشا ب راه اس .،آنا زمانی ک افسار از دسه ،سهتهگرا
در رفت و خشمِ تودهی مردم باال گرفت  ،خودشا را نشا مهیدهنهد و
دشهنِ بیگان را باان ی خاموشیِ خشم میکنند و بد و بدترِ بردگها را
پیش میکشند« :زندگی در سختی ،یا مرگ ب دس ،خودی و بیگان !»
این افراد ،بیشتر زندگیِ پناانی دارند و نهیشود رفتار و گقتارشا
را با هم بسنجیم و پی ب فریبشا ببریم ،ولی کهابیش هستند میانشا
ک آشکارا زندگیِشا پاد سخنانشا اس ،،یعنی هها سخنا فریبنده
و حقنها ک در بوق و کرنا کرده و فریاد میزنند .این بدین معناس ،ک
هی خوب و بد مطلای نیس ،ک بتوا ب آ باور داش ،،ولهی ایهن را
بدانید ک راه درس ،ههیش یکهی اسه ،و آ کهس که راه درسه ،را
پیش بگیرد ،خواه ناخواه ب افرادی ههچو خهودش برخواههد خهورد و
سرانجام ب داد هاا خواهد رسید.
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دست ی دوم از ایهن افهراد ههم هسهتند که از شهانس یها زرنگهیِ
خودشا تشن ی دیده شد نیستند و از چیرگهیِ سهامان ههای قهدرت
میگریزند و راه زندگی عادی را پیش میگیرند تا بدو هی دردسهری
زندگی کنند.
پس بدو پژوهش ،سخنا کسی حتا ب درس ،را باور نکنیهد که
بازی نخورید .سامان ی ستهگر برای دوام بنیا خهویش دسه ،به ههر
کاری میزند .چ باتر ک آ کار ،ماهار اندیشه ی آزادیخهواهی از راه
درآمیختن راس ،و دروغ باشد تا شاید در آینده بتواند با شیوهای تهازه،
ریش ی سیاه خود را نگاه دارد .این روشِ تازه ،مهیتوانهد بها نهرم نشها
داد خود برای سازش با تودهی مردم یا قارما هلوه داد خود پیش
چشم آنا باشد .گاهی برای فریب مهردم ،از درو  ،خودشها را نشهان
میروند و سستیِ خود را آشکار میکنند ،ناگاا به ویرانهیِ خودشها
دس ،میزنند و تن را ب پایین میاندازند ،ولی یکهی نیسه ،بگویهد در
پایا ک باز خودتا و دس،اندرکارانتا پایدار ماندید و ریش سرهایش
اس ،،ولی با نام و نشا و راهی مردمفریبتر.
در گذشت اگر قدرتی بود و خاندانی بر تخ ،مینشسهتند ،قهدرت
دیگری با یورش بر آناا ،هه را یکجا ب زیر میکشید ک کسی از آناها
نهاند تا پس از اندی سرکشی کند و هوال دهد ،ولهی امهروزه به نهام
دموکراسی و حاوقبشر؛ کشورها ،مرزها و هه ی هستیِ زمهین را از آ
خود میکنند و ما حتا نههیدانهیم ریشه کجاسه ،تها بخهواهیم آ را
بخشکانیم .ن خاندا و خانواده و ن تباری قدرت را در دسه ،گرفتنهد.
هر کجا ک ب نها ،کسی را باالی تخ ،قدرت نشا میدهند تناا بهرای
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مردمفریبی و نیرن اس .،ما حتا نهیدانیم خیه شبباز کیس ،ک این
هه عروسک و بازیچ را در دس ،دارد.
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86
آرزوهایم را بر باد دادند و رویهش شهکر ریختنهد و سهپس گقتنهد
درو ظرف تو آرزویی نبوده ک ما آ را با شکر پهر کهردیم .آرزوههایم
برای هیچکس ارزشی نداش ،هز خودم.
سستیها ب هز اندیش  ،ب تنم هم روان شهدند و حهس مهیکهنم
دیگر غروری ندارم ک با آ سرم را باال بگیرم ،ولی این سر بر تنم افزو
اس ،،چ سودی دارد ک آ را باال بگیرم یا پایین
دوس ،دارم زودتر از این تن رها شوم تا بیش از این در گودا پر از
خو  ،دس ،و پا نزنم .من تاب بسهیاری از رخهدادهای نهاگوار را نهدارم.
آدمها ،گنجایش بسیاری ب خو گرفتن دارند ،چ درد و سهختی و چه
رفاه و آسایش ،ولی آدمی ک با چیزی خو بگیرد و ادام دهد ،دادباخت
(محکوم ،اس ،ب روزمرگیهای بیمزه.
من شور زندگی و ادام را در هی کس نهیبینم .نهیدانهم در ایهن
سن و سالی ک هستم پردهای هلوی چشههانم را گرفته و نههیگهذارد
شور و هیجا ها را ببینم یا ک این روزها دیگر هی کس شور و هیجانی
ندارد.
زین های (مرحل  ،زندگی در آدم امروزی چنین شده :زایش ،مرگ.
هیچکس میا این دو پدیده ب هس ،و خیز نهیپردازد .زندگی بهیش
از اینهاس ،ک بخواهیم ب آغاز و پایها آ چشهم بهدوزیم .گهاهی بها
خودم میگویم در روند طبیعی زمین ،چ دس ،ببرم و چ نبهرم ههی
رخدادی پیش نهیآید ،چو گهوشههای آدمیها  ،در و دروازه اسه ،و
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هرچ من دس ،و پا بزنم سودی ندارد ،ولی این هم هسه،وخیهز مهن
اس ،میا آ آغاز و پایا ک بازگو کردم.
آغاز بسیاری بیآوازه بوده ،ولی در راه رسید به پایانشها چنها
آوازهای برای خود داشتند ک سدهها زبانزد دیگرا بوده و هس .،گها
کنم من نیز پایانم بیآوازه نباشد ،چو من سنگی هستم که از بهاالی
کوه ب رودخان ی هوشا افتادهام تا ب پایا نزدیک شوم .در راه بسیار
تراش خوردم و خواهم خورد .زندگی رودخان ی هوشا و پر از خشهی
اس ،ک پاره سنگی ههچو من را یا در ژرفای خود فرو مهیبهرد و یها
پس از زمانی ب بیرو توف میکند .من ب اندازهای غل ،خواهم خهورد
ک ههچو گلوله ای به بیهرو پهرت شهوم و تهن و اندیشه ی تهراش
خوردهی خود را ب رخ آفتاب بکشم.
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در رف ،و آمد شغا و شیر ب خان ی هم ،هنگل ب کام مرگ فهرو
رف .،پادشاه با نام تازهای ب میدا درو شد و این بار بر ههگا چیره
گش .،دشهنا خونی ک ب یکباره دسه ،دوسهتی دهنهد ،در ههزارا
کیلومتری آنا هانوری در آرامش نخواهد بود .خرگوشها به فهروختن
الن ی هم ب کقتار و شیر پرداختند و هنگامی ک دیدند خودشا سهیر
کننده نیستند ،مسیر تازهی گورخرا و میشها را لو دادند.
میشود گق ،ک پادشاهی تازه آنگون ک باید میبود شد .اکنو ب
سادگی میشود ب دیگر هانورا  ،مژدهی هاهانی دیگهر داد که در آ
ستم هایی ندارد و دادگری پای و اساس آ اس .،ب آسانی میشود در
این هنگل ستم روا داش ،و هانورا را ب ها هم انداخ ،،چهو اگهر
کسی بداند تناا یک بار زنده اس ،،دیگر ب کم بسهنده نههیکنهد و به
دنبا آزادی و حاش در زمین میرود.
شها ب من بگویید یک بار شده آنها که مهژدهی رفهاه در هاها
دیگر را میدهند ،هام ای کان بر تن داشت باشند و کهارگری کننهد
آری در هاانی دیگر ،رفاه ویژهی نیازمندا و دریوزگا و خقتگا اس،
تا با افسو آ اینجا چپاو شوند و دادشا بیداد شود ،آنگاه ب هاانی
باتر بروند و ریخ ،ستهگرا را نبینند .ناآگاه از این که سهتهگرا بها
پو هایشها باشه ،را از پهیش خریهداری کهردهانهد و آنجها ههم بایهد
چارهشا را برتابند .فرودستا چشم ب راه آننهد که در هاها دیگهر،
تناا خودشا و دیگر نیازمندا باشند و ستهگرا را در آتش یا سهرما،
در زهر و پوچی ببینند و از این هه دادگری لذت ببرند.
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مپندارید ک میتوانید با این چیزی ک بازگو کردم مرا به کنجهی
بیندازید و بگویید من ب آیینتا توهین کردهام و مزدور هسهتم ،چهو
من هی چیزی را رد نهیکنم و هی باوری را کوچک نهیشهارم؛ مگهر
این ک از آ باور ب بارهوری از بینوایا دس ،بزننهد و ههر روز به آ
چیزی افزو کنند .ب من بگویید که چهرا مها نیازمنهدا بایهد مجها
زندگیِ خهوب ،بهر پایه دروغ و دزدی و چپهاولگری به شهها بهدهیم و
خودما در رنج باشیم
شاید هاا غیرمادی باشد یا نباشد ،هرباوری در ایهن بهاره هسه،،
ولی ما باید هم از هاا مادی و هم غیرمادی لذت ببریم ،پس چ باتر
اکنو ک در هاا مادی ب سر میبهریم و هنهوز پها به هاها دیگهر
نگذاشت ایم؛ ههینجا زندگی خود را ک خدا بهر مها روا داشهت  ،در رفهاه
بگذرانیم تا زما مرگها فرا رسد .آنجا در هاانی دیگر اگر چیزی بود،
ب خدا بسپاریم و هرچ سزایها اس ،را بپذیریم.
اکنو ک خدا زمین را ب ما آدمها سهپرده ،چهرا بایهد شههاری بها
نیرن ب دیگرا ستم کرده و دادشا را بیداد کنند و شهاری نیازمنهد
و تایدس ،باشند و در بدبختی دس ،و پا بزنند میترسم با این ههه
روشنگری و شیوایی سخن ،مرا در نیابید و از کنارم رد شوید.
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بارها و بارها به سهامان ی آموزشهی یهورش بهردم و خهواهم بهرد.
سههامان ای ک ه آموزگههارانش را بههر پای ه ی کوچههک شهههرد و کشههتن
ویژگیهای کودکا آموزش میدهد .هی ناادی نیس ،هنگام پهذیرش
آموزگارا بر درستیِ روا و رفتار آنا داوری کند تا مبادا ناا های یک
سرزمین ب دس ،اینا ریش کن شوند یا کژ رشد کنند! خندهدار اسه،
ک چگون برای ها انداختن آموزههای خود در ذهن کودکا  ،ب پذیرش
بدو وارسیِ رفتاری و روانهی آموزگهارا مهیپردازنهد! آیها نگهرا ایهن
نیستند ک آموزههای چرندشها به درسهتی به ذههن کودکها درو
نشود
البت مردم بیسواد یا بد بار آمده ،برای سامان های دژخیمپرور باتر
هستند تا مردمی ک میداننهد چگونه اندیشه کننهد و کجها حاشها
پایها میشود .سا ها گذشت و تناا توانست اند اندکی تنبیه بهدنی را
بکاهند ک آ هم کم و بیش دیده میشود و ریش کن نشده .چ کسی
کژروی ذهن و روا یک آموزگار را برای پذیرفت شد بررسی میکند
آموزگاری ک برای آموزش فرزندا سهرزمین پذیرفته مهیشهود ،بایهد
دارای روانی آسوده باشد.
البت این را هم بگویم ،آموزگارانی ک در خانواده ب درستی پرورش
یافت باشند ،در سامان های اینچنینی یا از دایره بیرو میشهوند یها بها
فشارهای روانیِ ناشی از درآمد کم و بهیارزش شههرده شهد در میها
مردمی ک ارزش آموزش را نهیداننهد ،خهواه نهاخواه روانشها آزرده و
پریشا خواهد شد.
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من آموزگارا شری و ماربا و دلسوز ،کم نداشت ام ک در خقاا
اهتهههاعی و ههگههانی ،بهها زبهها بههیزبههانی مههرا ب ه اندیش ه واداشههت و
ویژگیهایم را ب من یادآور شدهاند تا دان ی آگاهی را دس،کم کاشهت
باشند .شاید زمین ذهن من ،روزی بهرای کشهورم میهوه بدههد .از ایهن
آموزگارا ههیش سپاسگزارم و اندیشه ای که اکنهو دارم را مهدیو
هرق ای هستم ک آنا در من ایجاد کردهاند تها آتشهم را به ههر سهو
بگسترانم و فریاد آزادی سر دهم.
در سرزمینهایی ک سرمای ب دس ،دولتیها باشهد و مهردم ههی
ناشی در اقتصاد نداشت باشهند ههز کهارگری ،باتهرین راه بهرای نگهاه
داشتنِ چگونگی ،نادیده گرفتن آموزش ب کودکا اسه .،آمهوزش که
نادیده گرفت شود ،آموزگارا ب های رد شد از صافی اخالق و نیکهی
و شراف ،و از هه پرارزشتر سواد اهتهاعی و زندگی ،از صهافی باورهها
رد میشوند ک آ هم با خواند چنهد هلهد کتهاب کوچهک و به یهاد
داشتن آموزههای مذهبی بس اس.،
پس با زاهدنهایی ب آسانی میشود درو شد .یعنی اینها آشهکارا
اخالق و شراف ،را نادیده میگیرند و پرورش کودکا با این چیهزهها را
بیارزش میدانند .از سویی دیگر ،ما انگاشتها این اس ،ک آموزگهارا
از چنین صافیهایی هم رد میشوند و اخالق و شراف ،و سهواد زنهدگی
دارند ،ولی چگون میشهود بها درآمهد نهاچیزی که به آنها پرداخه،
میکنند زندگیِ روزمرهشا بدو تنش بگذرد
پس از خان و خانواده ،این آموزگارا هستند که مهردم را ریخه،
میدهند و یک کشور را دارای غرور و شهار بسیاری نخب میکنند .آنا
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هستند ک باید ب دانشآموزی ک در خانوادهی بیسهواد بهزرگ شهده،
سواد زندگی فرادهند تا برای درو شد ب هازمها آمهاده باشهد و به
مردم نیکی کند.
هنگامی ک آموزگار ،هشتش گرو نُاش باشد و بها روانهی آزرده به
کالس درس بیاید ،آیا هز تزریق ناامیدی چیهزی بهرای دانهش آمهوزا
دارد البت مدرسه تها مدرسه باشهد ،پادگها اسه ،و محهل آمهوزش
آدمفروشی! میدانم ک بارها و بارها شده شها را با تادید ،ناچار ب بازگو
کرد و گقتن مهاهرایی کهردهانهد ،به خودشهیرینهها و آدمفهروشهها
تشویای میدادنهد ،در کهالس شههار هاسوسها بیشهتر از آنچه فکهر
میکردیم بود .در دورهههایی که تکنولهوژی پیشهرف ،کهرد ،سهرتاسهر
مدرس را با بوده ی دول ،یا کهک ب مدرسه ی خهانوادههها ،دوربهین
مداربست گذاشتند تا ب مها نشها دهنهد دسه ،از پها خطها کنیهد مها
میبینیم!
در دورا مدرس هم آنا ک پدر سهرمای دار و پولهدار داشهتند در
مدارس دولتی یاف ،نهیشدند .آنا در خانه آموزگهار داشهتند ،یها در
مدارس پر از امکانات رفاهی و گرا قیه ،درس مهیخواندنهد و چیهزی
هدای روش آموزش دولتی داشتند .کسی شاام ،نداش ،ب آنا بگوید
چ کنید و چ نکنید ،چو یا پدرشا دولتی بود یها سهرمای داری که
دها هه را با پو پر کرده بود.
ما در مدارس دولتی با تنش و استرس درس میخواندیم و با توهین
آموزگار یا مدیر و ناظم سر میکردیم؛ آنا در مهدارس کهاخ ماننهد به
استخر و اسکی و اردوهای گرا قیه ،مهیرفتنهد .آنها بهرای ورود به
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دانشگاههای پر دبدب و کبکب ی اروپایی و آمریکایی آماده میشدند و ما
در این اندیش بودیم ک کار کنیم تا زندگیما در آینده بدتر نشود ،یا
در دانشگاههای دولتی پذیرش شویم شاید شغلی ب چن آوریم.
البت اگر گقتم دانشگاههای اروپایی و آمریکایی ،برای این نبود که
بخواهم کشور خودم را سرخورده کنم و کوچک بشههارم ،چهو کشهور
من سدهها پیش دانشگاه داش ،و دانشهند و نخبه مهیپهذیرف ،و ههر
دانشهندی از کشورش رانده میشد ،ب کشهور مهن پنهاه مهیبهرد ولهی
اکنو ب چنین روزی افتاده .این چیزها ک در زندگی من و مردمم به
چشم میخورد های گریستن دارد.
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در کنجی نشست ام و سیل بزرگی از کژرویهای روانی و آزاردهنده
مرا دوره کردهاند .دیگرا میگویند هرک در خان بنشیند دیوان خواهد
شد ،ب من بگویید شها را ب آنچ سپند مهیشههارید سهوگند ،چگونه
گامهایم را بر خیابا های شاری بگذارم ک هوانیام در آ هدر رفه ،و
هرچ دویدم ب هی نرسیدم
در خان نبود و ب بیرو رفتن ،تناا دیرتر دیوان ام میکند .هر ک
درگیر هبر کارگری شده ب خود اهازهی دیوانگی نهیدههد ،چهو نه
زمانی برای اندیش دارد ن راهی برای گریز.
من سا ها درگیر هبر بهودم و هسهتم ،شهها ههم سها هها درگیهر
خواهید بود ،هه ی ما درد تک سوی ای داریم ب نام «فار» ک هرکدام
ب روشی گرفتار آ شدهایم .یکی خانوادهی فایر داشت  ،آ یکی ههی
خانوادهای نداشت  ،دیگری پدر شریقی داشت ک راهش را از دزدی کنار
کشیده و ورشکستگیِ مهالی ،زانهوانش را خهم کهرده و آ سهوی دیگهر
رخداد ناگوار دیگری پیش آمهده و کهس دیگهری را دچهار فاهر کهرده.
هه ی ایناا دس ،ب دس ،هم داده تا من و تو زیر خط فار باشیم و ما
را دلخوش ب این کنند ک لاه نانی هس ،تا برایش ها بیارزشهها
را پیشکش کنیم.
بل من زودتر از هه ب دیوانگی رسیدم ،چو بهیش از آنچه که
باید ،در اندیش هایم شنا میکردم و خق میشهدم .بله مهن خهانواده و
سا باالیسر و تک نانی برای خورد دارم تا دهانم را ببندم و از ترس
هانم ب دزدها و چپاولگرها چیزی نگویم؛ ولهی چه کسهی هسه ،که
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بگوید برای ههین لاه نا و سا باالی سهر ،پهدرم سها ها زیردسه،
سرمای دارها کوچک شد و سیلی خورد
کدام یک از شها میتوانید رنج پدر و مادرتا را نادیده بگیرید اگر
چنین کنید ،یا کودنید یا هرگز هزو دست ی نیازمندا و فارا نبودیهد و
نیستید .این ک در فار دس ،و پا میزنیم شاید دس ،خودما نباشد و
پسافکندی (میرا) ،اس ،ک گذشتگانها بانی آ شدند ،ولهی اینکه
نبینیم و نشنویم و خودما را ب خریَ ،بزنیم چ
هی کاشی در دلهم نهانهده ،آرزوههایم در پوزخنهد سهرمای دارا و
چپاولگرا پایا مییابد .ریش و ریش ای نهانده ک ب آ بخندند .اینا
ک سرزمین پر بارم را چیره شدهاند ،هرگاه زندگی پر از رفاهشا کههی
باال و پایین میشود ،ناش ای برای تای کرد هیب مهردم مهیکشهند؛
ولی هی گاه آ را آشکار نهیکنند .آنا قانو میگذارند و برای گریز از
آ باج میخواهند و مردم نادا هم مانند ههیش راه چهاره را در داد
باج میبینند ،ن در ریش کنی قانو نادرس !،چو مهیپندارنهد هههین
زندگیِ پر از رنج برایشا بس اس ،و برای نگاه داشهتنش به ههر دری
میزنند.
مردم فایر خیا میکنند این چیزهایی که دارنهد ،ههه ی حاهی
اس ،ک از زندگی باید داشت باشند؛ ولی گویها کسهی را نداشهتند که
بپرسد چ دارید تناا چیزی ک دارید فار و نداری اس !،هیبهایتها
پر از پو اس ،،چو مغزهایتا را از اندیش پو کردهاند و برای نداری
آموزش دیدهاید .سا اندیش و چشهمداشهتتا را به انهدازهای پهایین
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آوردهاند ک حتا نهیتوانید به چیهزی باتهر بیندیشهید ،یها دسه،کهم
آرزویش را داشت باشید!
میدانید کجا دانستم ک هه تناها مهیپندارنهد که آزادنهد ولهی
بردهای بیش نیستند آنجا ک سیاستهدارا هنگام آغهاز سهرما قهوانین
تازه میگذارند برای دزدیهای بیشتر و شههار بسهیاری از مهردم بهرای
اینک زیر پتو باشند تا سردشا نشود ،از پش ،پنجره گلوی پاره شدهی
هوا ههسای شا را نگاه میکنند و سر تکها مهیدهنهد .اینها شهرم
ندارند و کودکشا را از فریاد میترسانند و زندگیِ سگی را برایش زیبها
مینگارند ک پنج صب برای کار برخیز و تا پاسهی از شهب هها بکهن
برای پولی ک اندازهی سیر شد شکم هم نیس.،
ها بر لب ک میرسد دیگر دیر شده و آنا ک بایهد بها شهها ههم
صدا میشدند ،پیش از شها کشت شدهاند ،پس نگذارید تا ها به لهب
برسد .زودتر از پیشبینی ستهگرا دس ،ب کهار شهوید! شهاید انهدکی
بگویند ک من اکنو مردم هاا را ب شورش و مرگ فرامیخهوانم تها
باان ای باشد برای ب دار آویختنم ،ولی من شها را ب یورش بر ذهنتا
فرا میخوانم .زندا ذهن خود را بشکنید و ب چارهی خود نگاه کنید و
بگویید ک این زندگی بیشتر ب شها بدهکار اس.،
آتش را ب پا کردهاند و شها را از سای ی خود میترسانند .آنا که
میخواهند بجنگند ،ب دنبا یهافتن آتشهند تها بها آ درگیهر شهوند و
خودشا را بسوزانند .شاید آتش را یافتید ،هیزم را چ کسانی زیر آتش
میریزند آنا را چ میکنید آنا آتش را ب راه انداختند تا شها را از
خودشا دور کنند .اگر آتش را یافتید و آ را خاموش کردید و خودتا
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هم نسوختید ،ب من بگویید آنا ک این آتش را ب راه انداخت بودنهد،
فردا های دیگری آ را برپا نهیکنند
ما با یک تن و چند تن روبرو نیستیم ،اینهها به نههایش گذاشهت
شدهاند تا ما فریب بخوریم و دانستن آ  ،تازه یک گام از صد گام را پهر
کرده .همصدا شوید و ارتش گردآورندهی هیزم را بیابید و آنجاس ،که
میبینید بازیِ قدرت ،شها را با لشهگری انبهوه از بیگانه  ،خهودی ،دزد،
آدمکش ،مزدور ،آدمفروش ،هاسوس و پس،ترین آدمها روبرو میکند.
افسوس من از آ اس ،ک اشک و آه مهردم ،به گربه ی مهردهی
کارفرمایشا میرسد ،ولی چ کسی برای نویسنده و شاعری ک هانش
را میگیرند اشک میریزد و برایش شهو روشن میکند چ کسی برای
شکنج ی آزادیخواها ِ دربند ،رنج مهیبهرد و دسه ،به دادخهواهی و
سرپیچی میزند آدمها ،گرفتهار نهایشهی دور از آدمیه ،شهدهانهد که
آتشش گریبانگیر خودشا شده و میشود .ها مردم آزادیخواه هاها ،
در چنگا ستهگرا گرفت میشود ،ما حتا نهیدانیم ب چ چیز یا چ
کسی مش ،بزنیم!
ستهگرا از سدههای پیش تاکنو  ،پیشرف،های بسیاری داشهتند.
آنا در گذشت با کشتار ،قدرت و سک و زر ب دس ،میآوردند و با آ
سک ها ،پسرا و مردا را میخریدند و ارتشی بزرگ میساختند.
البت سرزمینهایی بودند ک مرد و ز برای دوس ،داشتن خاکشا
از آ پاسداری میکردند و ب ارتش میپیوستند ک نهون ی آ ارتهش
نیرومند در زما هخامنشیا و دیگر سلسل ههای مهیانپرسه ،ایهرا
هس ،،ولی امروزه با آ زما ها بسیار دگرگو شهده .امهروزه بها پهو ،
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مردا و زنانی را برای تبلیغ و ایجاد پنداش،های مسهوم میا مردم ب
کار میگیرند.
سامان هایی ایجاد کرده و آنا ک خهانواده ندارنهد یها پشتشها به
هایی گرم نیس ،را برای ارتش و سپری در راستای باای خودشها به
کار میگیرند .مردمِ ب کار گرفت شهده در ایهن سهامان هها ،هاسوسهی،
کشتار ،سرکوب و شکنج میآموزند .هرگاه کسی از میا اینها دلهش
نرم شد ،برای اندکی حاوق هم ک شده ناچار ب ادام ی کارش اس.،
با پو ها دیگر ارتش نههیخرنهد بلکه سهتاد تبلیهغ ایجهاد کهرده،
مغزشویی و خراف پراکنی میکنند و مردم را ب های پاسداری از خهاک
و سرزمین ،ب پاسداری از باای فرمانروایی سه ،و سو میدهند ،چهو
میخواهند بگوینهد باهای فرمهانروایی ،یعنهی باهای سهرزمین و مهردم!
اینجاس ،ک بهرای تهرس مهردم ،دشههن دروغهین ایجهاد مهیکننهد و
چنددستگی میانشا پیش میآورند .چ باتر ک مردمها ههای فریهاد
دادخواهی ،یکدیگر را گناهکار بدانند و ب ها هم بیقتند.
از میا این چنددستگیها ،دست ای از ایهن مهردم فریهبخهورده از
دیگر دست ها بزرگتر اس ،ک در برنام های تلویزیونی ههیش هسهتند،
ولی آ هنگهامی که ههه ی چنددسهتگیهها کهرنه شهده و کههی
یکسویی ایجاد شود برای رسید ب آزادی ،آ دست ی بهزرگ بها نهام
مردمِ آزار دیده ،درو میدا میشوند و با زشتیِ بیپایا  ،آزادیخواها
را بدد و ددمنش و شورشی مینامند و نبود فرمهانرواییِ سهتهگرا را
خواس ،دشهنا و دسیس ی آ ها بازگو میکنند .پس از اینک فریادها
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در گلو خق شدند ،آنا یکجا گرد هم میآیند و ب دشهن خیالی فخهر
میفروشند و آرن هایی پاد دشهن سر میدهند.
این دست ی بزرگ ،بیشتر میهوهی سها ها مغزشهویی و پهو ههای
هزین شده برای باالنشینا و سخنرانا در رسان و مکا ههای ویهژهی
گردههایی هستند ک میانشا را فراموش کرده و هر چ دارند از باای
فرمانروایی اس.،
اندکی از دست ی بازگو شده هم ،دها و هیب گشادی دارند ک پر
نشدنیترین های هاا اس ،و از خود فرمانروایا یا سازما های پایین
دس،تر تغذی میشوند .این سازما ها ،پر شهد هیهب و شکهشها را
مدیو بود فرمانرواییِ ستم میدانند و هه ی تالش خود را میکننهد،
زیردستا خود را برای مغزشویی و فریب مردم سیر کنند تها سهامان ی
قدرت سرهایش بهاند .اینها ب ماننهد اسهتوان ی بلنهدی هسهتند که
روزی فرو خواهند ریخ ،و افسوس بسیار باید خورد ،چهو مهردم که
سازههای اصلی شار هستند با فروریختن استوان  ،کم و بهیش زیهر آوار
فرو میروند.
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90
بز بر زن و میان ی میدا را بگیر .بهر خاموشهی ،چیهره شهده و
بدو هی سخنی نابود بشو .پنب ها رشهت شهدند و مهن مانهدم و یهک
هاا سختی .چ کسی میداند کارگر چ دردی دارد و چ اندازه رنهج
میکشد تا زمانی ک خود کارگری نکرده باشد
مردم سرزمینم و اندکی دیگر از مردما همفرهن  ،برای شب چل
هشن میگیرند و درازترین شب سا را ب شادی میگذرانند ک ریشه
در درازتر شد روزها و لبخند بیشتر خورشید دارد .کسی ب من بگوید
با شکستن تاریکی و نهایا شد روشنیِ بیشتر ک هشن میگیریم ،آیا
تاریکیِ دلاایها هم زدوده میشود آیها سهیاهیِ روزهایهها از میها
میرود آیا چشم دلها ک زما بسیاریس ،دیگر نهیبیند و دلخهوش
ب چرندیات روزمره شدهایم ،از تهاریکی رهانیهده مهیشهود کهاش که
چنین میشد تا من ههانند مرغ پَرکنده باال و پایین نهیپریدم.
در هاانی ک اختالف طبااتی چنین چشمگیر شده ،شهار بسیاری
از مردم حتا درک درستی از فار ندارنهد در صهورتی که خهود در فاهر
دس ،و پا میزنند .یعنی مردمانی هستند ک از فایهرتهرین مهردم ههم
تایدس،ترند .نهیدانم باید خشنود باشهم که ههچهو آنها بیچهاره
نیستم ،یا ب چگونگیِ سرمای دارا بیدرد رشهک ببهرم دیهد فاهر و
نداریِ مردم از نزدیک چیز دیگریس ،و تهاشای عکسهایشا در فضای
مجازی چیز دیگر.
من تا زمانی ک مردم تایدس،تر از خودم را از نزدیک ندیده بودم،
درک درستی از نداری و گرسنگی نداشهتم که البته بهاز ههم از آنها
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تایدس،تر هس .،شکاف بسیار ژرفینی در میا مهردم ایجهاد شهده و
زندگیِشا از بردهها بدتر اس .،اینها از روی ناچاری در کارخان ها به
کار میپردازند و چنا از زندگی عادی ب دور هستند ک گویا درکی از
هاا نوین ندارند و هرچ میداننهد ههها اطالعاتیسه ،که شهاید از
راننده تاکسی یا ههسای شنیده باشند .این نهون  ،باترین نوع هامع ی
کارگری اس ،،چو درصد بسیاری از کارگرا و تاهیدسهتا  ،تهاکنو
سوار تاکسی هم نشدهاند ک سخنا راننهده را بشهنوند .آنها یها ههی
کاری برای داشتن درآمد ندارند و در زباله هها به دنبها روزیِشها از
زمین هستند ک از آ هی ب دس ،نهیآورند یا ناچار ب مرگ بیآوازه
در نداری هستند...
سرمای دارا در سامان های سهتهگر ،در اندیشه ی کهارگرا چنها
رخن کردهاند ک آنا نهیدانند تعطیالت و مسافرت چیسه .،پیوسهت
چاپلوسی و الش خواری و باج داد و باج گهرفتن را مهیآموزنهد ،اینها
هلوی کارفرمایا تا کهر خم میشوند ،کارفرمایانی ک حاهوق نخسه،
آنا را پایها میکنند و آنا را اندازهی آدم نهیبینند .کارگرا  ،صهب
زود از خواب برمیخیزند و تا نیه های شب به کهار مهیپردازنهد .ایهن
چرخ  ،زنده باد و مرده باد زندگیِشا را ب رخ ههچو منی مهیکشهد
ک میبینم و هی کاری از دستم بر نهیآید.
من گها میکردم ک باید ب آدمهای ههچو خودم تلنگری بهزنم
تا ذهنشا از سم زدوده شود ،ولهی اکنهو که مهیاندیشهم مهیبیهنم
ماهترین بخشی ک بایهد ذهنشها از سهم پهاک شهود ،ایهن دسهت ی
بیچارهتر از خودم هستند ،تازه اگر سواد خواند داشت باشند.
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آدمها ،چاارپا نیستند ک در ابعهاد گسهترده و چنهین ددمنشهان از
آنا بارهکشی کنند .ب آنا های خوابی میدهنهد بها هیهرهی غهذایی
بسیار کم و ههراهش قوانین بسیار سخ ،و پادگانی روی سرشا سهای
دارد و ب هایش از این مردم بینوا بارهکشیِ بیش از انهدازه مهیکننهد.
البت اینها شَوَندهای بسیاری دارد ،مانند مااهرت بهیرویه ی مهردم و
هوانا هویای کار ب شارها و حاشهی ههایی که کارخانه دارنهد .ایهن
هوانا ک بیشترشا تحصیالت بسیار کم دارند ،ناآگاه از که و سها
درآمد و حق و حاوق یک آدم ،برای کار استخدام مهیشهوند و زنهدگیِ
بردهوار را زیر چنگا سرمای دارا هه چیزدا و بدسگا آغاز میکنند.
اکنو ب هز خانوادهی کهمسهواد و آمهوزش و پهرورش پادگهانی و
رسان ی دروغپرداز ،باید نگرا پنداشه ،مسههومی که به ایهن مهردم
مااهر تزریق میشود هم باشیم .به تهازگی به ایهنهها چنهین دیکته
میشود ک تکنولوژی و هاا مدر سهی هستند ک هلوی پیشرفتتا
را میگیرد و باید ب های آ شبان روز کار کنید!
من پیشتر گقت بودم ک زندگیِ مدر و تکنولوژی ،دشهن آرامش
هستند و هن افزاری برای کنتر مردم؛ ولی هرگهز نگقته بهودم که
کسی حق دارد برای گرفتن آگاهی از مردم ،اینها را روا ندانهد .هرچه
باشد تکنولوژی و گوشیهای هوشهند ،آگاهی نیز ب ههراه دارنهد و به
هز نشا داد شکاف طبااتی و ب رخ کشید آ و ایجاد رشهک و آز،
میتوا برای نشا داد حق و حاوق آدمِ آزاده از آ باره برد.
سا هاسه ،که در هاها  ،ههر هریهانی بهرای دادخهواهی ریخه،
میگیرد را یا سرکوب میکنند یا با نیرن و هزین ی گزاف ب بیراهه
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میکشهانند .حتها ایهن به بهیراهه کشهید را امهروزه در موسهیای و
سبکهای خوانندگیِ اعتراضی مانند رپ میبینیم .در گذشت رپ برای
اعترا) ب چگونگی و نبود برابری در هازما ب کهار گرفته مهیشهد و
خواه ناخواه پوشش سیاسی و دادخواهان داش ،ک از د مردم فایهر و
تایدس ،آمریکا برخواست بود برای مبارزه با نهابرابری نهژادی و فاهر و
فساد دول ،و تنگناهایی ک برای مردم سیاهپوس ،ایجاد کرده بودنهد و
ب سراسر هاا رسیده بود ،در هه ی کشورها از این سبک برای ههین
کار باره میبردند تا نابرابری را بازگو کنند.
امروزه با این ک هیچکدام از این نابرابریها در هی کجهای هاها
درس ،نشده ،میبینیم ک این سبکِ خهوانش و موسهیایِ خیابهانی به
سه ،تبلیغ بی بندوباری و مواد اپیونی رفت و های این که از حاهایق
تلخ موهود در هازما پرده بردارد ،ب سهرپوش گذاشهتن و به حاشهی
کشاند نابرابریها میپردازد .گویا آنانی ک چیره بر هاانند ،افهرادی را
درو این هریا ها میکنند ک هم بیراه ایجاد کنند و ههم به سهود
خودشا هریانی دیگر ب راه بیندازنهد تها بخهش بزرگتهری از مهردم را
هذب کنند و ب دروغ بپردازند.
هنر و هه ی شاخ های آ باید ب گون ای باشد ک زندگیِ مردم را
ب سوی باتر شد گسیل کند .نااشهی ،موسهیای ،تتهاتر ،نویسهندگی،
فیلمسازی و هرچ ک ب هنر میرسد ،باید در خدم ،مردم باشهند نه
پاد آناا .دیر زمانیس ،ک سرا و فرمانروایا سرزمینها ،سهرمای ههای
بسیاری را برای ب کار گهرفتن هنهر در راه سهرکوب دشههنا و ویهرا
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کرد هوی ،دیگر کشورها هدر میدهند تا پرچم کشهوری دیگهر را به
پایین بکشند و اینگون خودشا را برتر نشا دهند.
هالیوود فیلمهای بسیاری ک پای و اساس تاریخی و درس ،ندارند
را برای ب سخره گرفتن و زیر پرسش برد کشهورما ایهرا سهاخت و
میسازد و دس ،بردار نیس !،ب راستی بوده ی ساخ ،این فیلمهها از
هیب چ کسانی اس ،چ کسانی بها ریشه و هویه ،ایهرا دشههنی
دارند
البت این ک در ایهرا بهرای شناسهاند هویه ،ملهی و شناسهنام
کشورما هی بوده ای کنار گذاشت نهیشود ههم ههای سهخن دارد!
نامدارا ایرا ب دس ،کشورهایی ک در گذشت درندهخهو بودنهد و در
تاریخ ،نامشا ب ددمنشی برده شده ب تاراج برده میشوند و اینهها را
ب نام خود میزنند و کسی نیس ،ک پیگیر این هریا ها باشد.
صنایو دستی و آالت موسیای و هشنهای ملی و میانی و باستانی
را ب نام خود میزنند ،اینگون پس از سا ها ب سادگی میتوانند ههه
چیز را دگرگو کرده و فرزندا ما را کوچک بشهارند و بیهوی ،کنند.
های شگق ،اس ،کسی ک این تب،ها را انجام میدهد نههیدانهد که
ایناا برای ایرا ِ بزرگ بوده و هس ،یها از روی دشههنی بها مها چنهین
فرمانی ب آ ها داده شده
ولی هرگون میسنجم ،میبینم این درس ،نیس ،ک نامدارا ایرا
و تاریخ پر از غرورما در خود کشور چنین کوچک ب شهار روند و هی
اتری از اینها نباشد .تناا آنانی از این غرور آگاهند که کتهاب و تهاریخ
خواندهاند و سرشا در برف نبوده! پس آ بخش بزرگهی از مهردم که
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کتاب نهیخوانند چگون بدانند آه چ میگهویم ،گویها کسهانی دسه،
گذاشت اند ک فرزندا ایرا زمین بدو غرور زنهدگی کننهد و ههیشه
سرشا پایین باشد.
سا های سا در سای،های انگلیسیزبا و شبک ههای اهتههاعی و
حتا بازیها ب دنبا زبا پارسی میگشهتم و اتهری نبهود .مهردهتهرین
زبا ها در این سای،ها بودند ،ب هز پارسی .چرا زبانی که روزی زبها
دوم میا مل،ها بوده را میخواهند ب زیر بکشند سها هها گذشه ،و
چندی از سای،ها و بازیهای آنالین ،زبا پارسهی را به زبها هایشها
افزو کردند.
این نن اس ،ک کود هایی ههچو اینها ک ریش ی درستی هم
ندارند ،بخواهند زبها و هویه ،و تهاریخ مها را به زیهر بکشهند .کهاش
ملیگرایی این روزها هرم نبود و ب مهیانپرسهتا اَنه نههیزدنهد تها
ببینید هنرمنهدا کشهور ،بهدو داشهتن سهرمای و گهرفتن بودهه از
سازمانی ،چگون فرهن پربار نیاکانها را ب رخ بیگانگا میکشند.
افسوس از این دشهنانی ک از درو و بیرو بر ما یورش میبرند و
از دس ،من و ههانندهایم کاری بر نهیآید .ههینگون بود ک دشههنا
فرهن و تهاریخ توانسهتند ،ایهرا بهزرگ را تکه پهاره کننهد و سهپس
انهدکانهدک هویه ،مهردم ایهرا بهزرگ را بگیرنهد .در سهرزمین آریانها
(افغانستا  ،با ایجاد درگیریهای قهومیتی و کاشهتن تخهم تروریسهم و
تعصههب دینههی و مههذهبی ،هسهه ،و نیستشهها را گرفتنههد و هنههوز هههم
چپاولشا پایا نیافت  .نهون ها بسیارند و تاب گقتن نهدارم پهس باتهر
اس ،ادام ندهم.
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زبا پارسی ،زبا شعر و ادب اس ،و در درازای تاریخ پهس از ایهن
ک کهر ایرا خم شد ،ههر مله ،ددمنشهی که به ایهرا یهورش بهرد
نتوانس ،این زبا را از میها ببهرد .ههها ددمنشها  ،ایهن زبها را بها
خودشا ب سرزمینهای دیگری ههچو هند بردند و گسترش دادنهد.
هرک ب این خاک دس،درازی میکرد ،بها مبهارزهی فرهنگهی ایرانیها
روبرو میشد و شکسه ،مهیخهورد ،از اسهکندر گرفته تها مغهو ههای
خونخوار.
من از ههین روی افسوس میخورم ک ماهترین هن افهزار مهردم
ایرا  ،در این هاا ِ ویرا ِ امروزی ک قدرتهای اصلی میخواهند ما را
بیهوی ،کنند ،ب دس ،خودیها ،بدو چاشنی مانده .فرهن و زبا و
سن،های نیک در کشور بهیارزش مهیشهود و اینگونه به ههی کجها
نهیرسیم .با بیارزش شد فرهن پربار و ارزشهای ترادادی (سنتی،،
دیگههر بههرای کسههی غههروری نهههیمانههد و هههی راه مبههارزهای نیسهه.،
سرمای های کشور روز ب روز بیشتر چپاو میشوند و مردم تنگدس،تر
میشوند.
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91
دوس ،دارم هر دشواری و رنجهی را که بهازگو کهردم از پایها به
نخس ،با راهکاری ک ب ذههنم مهیرسهد برایتها بنویسهم ،ولهی ایهن
راهکارها تناا از زبا کسیس ،ک دلش برای خودش و مهردم هاها و
کشورش میسوزد ،ن کسی ک تخصصی در اقتصاد و سیاس ،یا آیینها
و سایر چیزها داشت باشد .از بخش فرهن و زبا آغاز میکنم تا برسم
ب چیزهایی ک پیشتر گقت بودم .این را بدانیهد که ایهن روزهها تناها
خودما دلها برای خودما خواهد سوخ.،
هرک باالنشین اس ،برای رفاه مردم کاری نخواهد کرد ،پس مهردم
هاا باید دس ،در دس ،هم بدهند تا ب هم کهک کنند و زمین را از
نابودی برهانند .این را بدانید کسی ک بهرای مهردم و زمهین که مهادر
ماس ،سودی نداشت باشد ،دم و بازدمش گزندبار اس .،باشد ک بتوانیم
با یکدیگر زمین را آباد کنیم و بدو تنش و رنهج به زنهدگی بها روانهی
آسوده ادام دهیم.
 -1اگر ب های بوده های گهزاف نظهامی ،به فرهنگسهتا کشهور
بوده داده شود تا مبارزهی فرهنگی را از راه درسه ،پهیش ببرنهد ،به
زودی میتوانیم کهر راس ،کنیم و هوال دهیم .البت ایهن در صهورتی
ب بار مینشیند ک این سازما  ،ب دسه ،مردمهی بها سهوادِ تهاریخی و
میانپرس ،سپرده شود وگرن هرچه بودهه را بیشهتر کننهد سهودی
ندارد هز اینک چپاو گستردهتر شود .هنرمندا کشور و دوسه،دارا
هنر باید تالش کنند نخس ،ب داشت های فرهنگی و هنرهای باسهتانی
کشورما پر و با دهند ،سپس ب هنرهای غربی و بیگان بپردازند.
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 -2فیلمسازا کشور و فیلمنام نویسا باید ب گسترش فیلمسهازی
در زمین های تاریخی بپردازند و غهرور ملهی را زنهده کننهد .آنها بایهد
شناسنام ایرا را با هنرشا نشا دیگر مل،ها دهند و با تالش هرچ
بسیار پیوند و ههبستگی با مردما همفرهنگها را تازه کنند.
 -3منطا بندیِ اسهتا ههای ایهرا بها دانهش شارسهازی و یهافتن
گنجایش هر منطا و پرداختن ب آ برای ایجهاد درآمهد کهافی ،بهرای
مردم آ استا ها .اینگون دیگر مااهرتی از روی نیاز ریخ ،نهیگیرد و
هرکس در شار خهود به کهاری مهیپهردازد و درآمهد خواههد داشه.،
منطا بندی اینگون اس ،ک هر استانی بر اسهاس گنجایشهی که دارد
میتواند صنعتی باشد ،ب کشاورزی یا دامپروری بپهردازد ،یها منطاه ی
تجاری و توریستی باشد و ....
 -4گسترش دامپروری و کشاورزی و مدیری ،کاشه ،و برداشه ،و
صادرات و برید دس ،دالال از بازار .خریهد و فهروش بها قیهه،ههای
درسهه ،و سههاماندهی شههده و هل هوگیری از صههادرات محصههوالتی ک ه
غیرمستایم ،منابو آبی را ب بیرو از کشهور مهیبرنهد .البته مهدیری،
کشاورزی و کاش ،و برداش ،ب دس ،خود مردم در ابعاد سرزمین شایا
(مهکن ،نیس ،و باید سازمانی باالدس ،مانند دول ،این کهار را بکنهد و
ب هرکس برای کاش ،محصولی مجوز داده شود تا هم قیه،هها تابه،
باشند و هم دچار کهبود یا افزایش محصولی نشویم .البته بهاز ههم بها
وهود نوسها بسهیار ارز در بهازار و گرانهی دالر ،دالال و سهرمای دارا
دولتی باتر میدانند تا نتیج دسهترنج مهردم را به کشهورههای دیگهر

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

216

بقرستند تا درآمدی ب دالر داشت باشند و ب مدیری ،محصوالت کاری
ندارند.
 -5ناادی باید باشد ک ساعات کاری و حاوقهای پرداختی هه ی
کارگاهها و کارخان ها و فروشگاهها را بر اساس نیاز و تهوا کارمنهدا و
کارگرا تنظیم کند ،ن این ک حاوقها ب سیر شد شکم خانواده هم
نرسد و هزین ها صدبرابر حاوق دریافتی باشند و ب آنا ب چشم ربهات
نگاه کنند ک هی خستگی و رنجی ندارند.
باید زمین ای پیش بیاید تا هه ی کسانی ک کار میکنند در سهود
مازاد محل کارشا ههباز (شریک ،شوند تا کارفرمایها بهیش از انهدازه
سود نبرند و اختالف طبااتی هر روز بیشتر نشود.
 -6شکاف و اختالف طبااتی مردم کارگر و کارمند بها کارفرمایها ،
تناا زمانی کهتر میشهود که ههه ی کارمنهدا در ههر سهازمانی که
هستند در سود آنجا شریک باشند .یعنهی بها خصوصهیسهازی ناهادهها
هیچگاه ب باتر شد زندگی مردم کهک نهیشود ،چو اینگون اسه،
ک نااد دولتی از زیر دس ،دول ،بیرو رفت  ،ب زیر دس ،سرمای داری
ک از پیش دولتی بوده و اکنو نیس ،رسیده! چیرگی مستایم ب غیهر
مستایم دگرگو شده!
 -7چند دستگی میا مردم اینجا ،تناا زمانی ناپدید مهیشهود که
مردم یکپارچگی ملی داشت باشند و ملیگرایی در ابعاد گسترده ایجهاد
شود .نخستین چیزی ک باید ب آ توه شود کشور و سهرزمین اسه،
ن هی چیز دیگر .اینگون مردم میدانند که هرچه بها خهود دشههنی
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کنند و چنددستگی پیش بیاورنهد به کشهور خودشها دغها (خیانه،،
کردهاند.
 -8هلوگیری از گسترش بیبندوباری و تبلیغ مواد اپیونی ب دس،
کسانی ک رسان و فضای مجازی دستشا اس ،و میخواهند هوانا ب
نابودی کشیده شوند .این تناا زمانی شایاس ،ک فرهن سازی درسه،
از رسان ی ملی انجام شود ،ولی ن اینگون ک های بیرو کشید میخ
از سر مردم یک میخ دیگر هم کنارش فرو کنند ب امید این ک بیهاری
پیشین خوددرمانی میشود .هنگامی ک میگویم فرهن سازی درس،،
یعنی تا زمانی ک رسان ب دس ،سرمای دارا باشد ،ایهن مهیخ بیهرو
کشیده نخواهد شد .نن و درد یعنی فیلمسازی کلیش ای و چرنهد که
گویا ب ریشها میخندند و ههی چیهز درسهتی از هامعه نشها داده
نهیشود.
ههینگون سخنرانی برای معنویات ب درد کسی نهیخورد هنگامی
ک ریش ی دردها ،فار و آسیبهای روانی اس .،این سخنرانیها اگر هم
مورد توهه باشهند ،بهاز ههم تهنش روانهی را بیشهتر مهیکننهد ،چهو
پارادوکس موهود در هامع  ،چیز دیگری میگوید و نهایش در رسان و
زاهدنهایی بیسود اس .،هلهوگیری از درو شهد (ورود ،مهواد اپیهونی و
فرآوری (تولید ،این مواد در درو کشور .مواد اپیونی گیاهی و صهنعتی
ک قاچاق یا تولید میشود ،هوانا بسیاری را درگیر خهود کهرده ،بایهد
این هوانا از سراسر کشور گردآوری شده و ب مراکهز بهازپروری که از
پیش ب دس ،دول ،ساخت شده و رایگا هستند برده شوند.
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آدمهای گرفتار اپیو  ،ههگی سرمای های این کشهور هسهتند که
باید از گنجایش آنها پهس از بهازپروری باهره بهرده شهود .بسهیاری از
خانوادهها ،از آنجایی ک سواد اهتهاعی درستی ندارند ،فرزندشها را در
دام چنین چیزهایی رها کرده و سپس گالی میکنند که چهرا چنهین
شد!
مردمی ک در رفاه و آسایش روانی باشهند و در خهانوادهای باسهواد
اهتهاعی ب درستی پرورش یابند ،هیچگاه برای شهادی بهیش از انهدازه
دس ،ب اپیو نهیبرنهد .آ کسهانی که از ایهن راه به بیههاریههای
ساهگین عقونی دچار میشوند هم در هامعه سهام دارنهد و بایهد به
درستی و بدو تنش زندگی بگذرانند ،پس فرهن سازی برای پذیرفتن
این مردم هم نیاز اس.،
 -9هنگامی ک کارگر و کارمند در رفاه باشند و زما و توانشا بها
کار بیش از اندازه هدر نرود و زمانی مازاد داشت باشند برای کتابخوانی؛
میتوانیم چشم ب راه دید مردم کتابخوا و آگاه باشیم که از حهق و
حاوق خود چیزهایی میدانند .ولهی چگهونگیِ موههود در ایهن کشهور،
اهازهی داشتن زما مازاد را ب آناا نهیدههد که حتها به کودکشها
رسیدگی کنند .این کودکا گیر ههها آمهوزش و پهرورش پادگهانی و
رسان ی پو میافتند و روز از نو و روزی از نو...
 -10خان و زمین در این کشور نباید سرمای ب شهار رود .اینگونه
دیگر دال ها و زمینخوارا هم نخواهند بود .اگر خان  ،سرمای ب شهار
نرود ،هرکسی ک ب سن مناسب رسید میتواند خان ای بخرد یها اههاره
کند و دغدغ ی داشتن خان از سوی مردم پاکسازی میشود .البت ایهن
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در صورتی اس ،ک سامان ی بانکداریِ امروزی ،چنگا پلیدش را بردارد
و از سودهای کال صرف نظر کند ،به مهردم وامههای بهدو سهود یها
کمسود دهد.
بازپرداخ ،این وامها تناا در هها صورتی شایاس ،ک بازگو کردم،
کارگرا و کارمندا ههگی در سود محل کار شهریک باشهند و ناهادی
باالدس ،بر درستی روا کارها چیرگی داشت باشد .یعنی هها آرنگهی
(شعار ،ک از سوی سرا دولتی برای رای گرفتن مهیشهنویم« :دوله،
باید نوکر مردم باشد ،ن مردم نوکر دول»،
 -11مدارس و دانشگاههای گرا قیه ،و خصوصهی بایهد از میها
برونههد و هزینه هههایی که قههرار اسهه ،بههرای درس خوانههد بچه هههای
سرمای دارا شود ،باید برای آموزش درسه ،آموزگهارا و اسهتادا بهر
اساس دانش بنیادین و مقید باشد تا هه ی مردم بتوانند در سط برابر
و رایگا در هه ی ردهها تحصیل کنند.
اگر آموزگارا و استادا ب درستی آموزش ببینند و حاهوق کهافی
داشت باشند ،نسل پس از ما ب دس ،کسانی پرورش مییابد ک آنا را
دلسوز خاک و مردم بار بیاورند .البت ک این سرمای دارا آ هزین های
گههزاف را هیچگههاه بههرای مالیههات و کهههک به چنههین کههاری پرداخهه،
نهیکنند .بسیاری از شارستا های ایرا حتا مدرسه ههم ندارنهد چه
برسد ک مدارس خصوصی را در ذهن بپرورانند!
 -12هنگامی ک شکاف طبااتی مردم از میا رف ،،درکنارش باید
با دانش شارسازی ب تاسیم درس ،و دقیق خدمات شاری در سرتاسر
شار پرداخت شود و این واژههای ننگین پایینشار و باالیشار از زبها
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مردم زدوده شود .اگر خدمات شاری ب درستی و دادمندانه (عادالنه ،
در سراسر شارها پخش شوند ،اینگون کسی ناچهار نیسه ،از غهرب تها
شرق یا پاد آ  ،برای رفتن ب محل کارش یا بیهارستا و مدرس زما
بگذارد و ب آمد و شد سنگین خودروها دامن بزند و آلودگی هوا بیش از
پیش شده و ب ها مردم آسیب برسد.
این تاسیم درس ،و کار شدهی خدمات ،با وهود نیروهای خدماتی
ک در آموزش و پرورش و دانشگاههایی بازگو شده ب اینجا رسهیدهانهد،
بانی خرسندی مردم و رفاه آنا میشهود .اینگونه نیسه ،که بگهوییم
کارکنا و پزشکهای فال بیهارستا کارآمد نیستند و ب بیهار توهه
نهیشود و باتر اس ،ب بیهارستانی در بهاالی شهار بهرویم و  ...سهط
فرهنگی و طبااتی مردم ک در هه ی شارها یکسا باشد ،باید امکانات
رفاهی هم در یک رده و اندازه باشند.
ههانگون ک گقتم خان سرمای نیس ،و بها از میها رفهتن شهکاف
طبااتی و تاسیم درسه ،و دقیهق خهدمات و امکانهات در شهار ،ههی
خان ای گرا تر از خان ی دیگر نخواهد بود و مردمی هم از مهردم دیگهر
دگرسا نخواهند بود.
اینگون کسی ک تخصصی در کاری دارد ،میتوانهد خانه اش را به
آسانی ب محل کارش نزدیک کند ،بدو این ک دغدغ ی محل زندگی
را داشت باشد! یا کسی دغدغ این را ندارد ک امنی ،فال محل پایین
اس ،،چو اداره یا سازمانی ک امنیتش را بر گهرد دارد محله را به
حا خود رها کرده و محل هرمخیز اس!،
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 -13بانکها باید سرمای ی مردم را در چرخ ی اقتصاد درو کشور
ب کار بگیرند و پو این مردم بینوا نباید در کشورههای دیگهر سهرمای
گذاری شود و سودی کم ب آنها برسهد آ ههم بها منه ،بسهیار .اگهر
اهههازهی سههرمای گههذاری در بیههرو کشههور داده نشههود ،دیگههر دزدی و
اختالسی روی نهیدهد و کسی ناگاها به هههراه پهو مهردم سهر از
کشههورهای بیگانه در نهههیآورد! چگونه اسهه ،که پههو مههن و دیگههر
هممیانانم را ب خودما با سود کال وام میدهنهد اگهر قهرار بهر ربها
خواری باشد مگر خودما نهیتوانیم چنین کنیم
 -14فرهن سازی درس ،و کارآمد مردم برای کاهش رف،وآمد بها
خودروی شخصی .گسترش چشمگیر سامان ی ترابری ههگانی بر پای ی
دانههش شارسههازی و آمههارگیریهههای درسهه ،،ماننههد افههزایش شهههار
اتوبوسهای درو شاری و خطهای متروها برای کاهش رف ،آمد مردم
با خودروهای شخصی .اگر این سامان گستردگی چشمگیر داشت باشهد
و ب آ توه شود ،اینگون کسی برای رف،آمدهای کوچک ،هوا و روا
مردم را آلوده نهیکند ،چو ب هز هوا با شلوغی شار و سروصدا ،روا
مردم هم دچار آسیب میشود.
البت ههانگون ک بازگو کردم با پاکسازی شکاف طباهاتی و ایجهاد
یک سط فرهنگی در مردم ،کسی از این سر شار تا آ سر شار بهرای
محل کارش نهیرود و اگر هم این میا کسی چنین باشد ،ب انهدازهای
سامان ی ترابری گسترده هس ،ک بدو دیر رسید و سختی ب آنجها
برسد .البت هه ی اینها هم در صورتی با توه ِ مردم روبرو میشود ک

تبار آریایی در کشاکش آزادی و بردگی

222

هم دخل و خرهشا بخواند و هم هزین ی این رف،وآمدها برای مهردم
ب صرف باشد.
 -15ارزش نااد ب زمین و محیطزیس ،بایهد در کشهور آمهوزش
داده شود و ههگانی شود .کودکانی ک یاد بگیرند ب مادرما زمین ارج
بناند ،هیچگاه ب زمینخواری و نابودیِ درختها و ههانورا و سهاخ،
صنایو ویرانگرِ محیطزیس ،دس ،نهیزنند ،حتا اگر قرار بر سود بسهیار
باشد! درختکاری باید در ذهن هه ی مردم ناادینه شهود و کسهی به
درختا آسیب نزند.
 -16مههردم ایههرا بایههد از دولهه،هههای بیگان ه ی ایههرا سههتیز ک ه
سدههاس ،کهر ب نابودی فرهنگها بسهت انهد و کوچهک شهد مها را
میخواهند آگاه باشند .اینگون ب تنشزایی آ دول،ها توهه چنهدانی
نهیشود.
 -17سرکوب و ریش کنی هنهبشههای پانیسهم و ههداییخهواه بها
فرهن سازی درس ،یا یافتن ریش های بنیادین و سوزاندنشا  .اینگون
بر قومی ،ستیزی مردم ،دیگر دامهن زده نههیشهود .سها هاسه ،ایهن
هریا چرند در ایرا و آریانا (افغانستا  ،و حتا ازبکستا بسیار پر رن
شده و کود هایی ک ب این هریا ها دامن میزنند ب زبا ملی و دیگر
گویشهای کشور توهین کرده و خواستار هدایی و نقرتپراکنهی میها
قومی،ها هستند .باید با مبارزهی فرهنگی و زد مشهتی قدرتهنهد ،بها
این هریا ها روبرو شویم و خاموش نباشیم!
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 -18پاکسهازی فرهنه پهر بهار و باسهتانی کشهورما از خرافه ،
گسترش و آمیختن آ با دانش و هلوگیری از درو شد هریها ههای
چرند غربی و ایسمهای چرند ب درو آ .
 -19استواری بنیا خهانواده و ایجهاد بسهتر مناسهب بهرای پیونهد
زناشویی درس ،هوانا  .این در صورتی شایاسه ،که رسهان به ههای
سخنرانی و تبلیغ چرندیات ب کاهش بیبندوباری کهک کند .تنشهای
روانی و کهبودها کنار بروند ،هزین ها پایین بیایند و ههانگون ک گقتم
مردم شریک سرمای های کشور باشند.
مبارزه با کودک ههسهری و پیونهدههای زناشهوییِ سهنتی و بهدو
پیشزمین  .ویرایش قوانین وابست ب خانواده و زناشویی و ایجاد برابری
حاوق ز و مرد ،از میا برد مردساالری ک بیشتر در مردم کمسهواد
دیده میشود و البت مردستیزی در زنا  .از میا برد فرهن نادرس،
برتری هنسی .،فرهن سازی کارآمد ،برای ایجاد برابهری هنسهیتی در
کشور و ایجاد ذهنی ،درس ،در ذهن مردم دربارهی ز و زنانگیِ بانوا
سرزمینم.
اگر این فرهن سازی انجام نپذیرد ،نباید از این گالی کرد ک مردم
از رسان های غربی چیزی میآموزند و زنانگی را درس ،درنهییابنهد .بها
نگاه ب تاریخ کشور و خواند دربارهی ارزش ز در دورا شکوه ایرا ،
خواهید دریاف ،ک ایرانیا از ههزارهههای پهیش بهرای زنانشها ارزش
بسیاری میگذاشتند و نابرابری نبوده.
 -20نادیده گرفتن رسان های دروغپرداز ،نپرداختن ب حاشی ههایی
ک برای مردم ایجاد میکنند تا در نادانی خود دس ،و پا بزنند.
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 -21ایجاد زمین پرورش اندیش کودکا و قدرت گزینش آنا به
های زورچپانی باورها.
 -22در کشور ایرا ب صنع ،اسهباببهازیسهازی توهه چنهدانی
نشده .این حرف و صنع ،یکی از بنیادیترین و پرارزشترین کهارههایی
اس ،ک برای ایجاد ذهنی ،در کودکا میشود از آ باره برد .این ک
این بازیچ ها از کشورهای دیگر ب ایرا وارد مهیشهود و بها فرهنه و
باورهای ما پیوستی ندارند ،میتواند یکی از ریش ایتهرین مشهکالت در
آموزش ذهن کودکا باشد .از دید من ب این پیش باید ب چشهم یهک
کار پرارزش نگاه کنند.
با فروش اسباببازیهای ابرقارما ههای ههالیوودی و دروغهین در
فروشگاهها ،هی چیزی هز آسیب به بدنه ی فرهنگهی کشهور به مها
نهیرسد .با ساختن بازیچ هایی ههچو چارههای برهست ی شاهنام
و دیگر پالوانا ملی ایرا ک در تاریخ نامشا زبهانزد اسه ،،مهیتهوا
ذهنی ،درستی از تاریخ و فرهنه کشهور بهرای کودکها ایجهاد کهرد،
ههچنههین بهها گذاشههتن نوشههت ای آهنگههین در کنههار ایههن بازیچه ههها و
خواندنش برای کودکا ب دس ،پدر یا مادر ب این کار مام و پهرارزش
میشود شتاب داد.
کشوری ک کودکانش با داستا پالوانیههای مهردمش و آدمههای
نیکسرش ،بزرگ شوند ،هیچگاه ب کهارههای ناهنجهار و مهیانسهتیز
دس ،نهیزنند و چ بسا در راه پاسداش ،میان و هوی ،ملی گامههای
بزرگ برخواهند داش.،
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البت ههانگون که از پهیش گقهتم ،در رسهان بایهد بهرای سهاخ،
برنام هایی با درو مای ی پالوانی و مهیاندوسهتان ی ویهژهی کهودک،
تالش شود تا آنا ب باترین روش دربارهی افتخارات مردم و میانشا
بدانند و برای آیندهسازی آماده شوند .این بازیچ هها را به کشهورههای
همفرهن مانند آریانا ،تاهیکستا و دیگر هگرگوش ههای ایهرا زمهین
ک از ما هدا افتادهاند هم میشود صادر کرد ،ب ههز ایهنهها بها تبلیهغ
درس ،و بنیادین در کشورهای دیگر هم بازاریابی میشوند.
 -23از میا برد روحی ی نژادپرستی که به نادرسه ،در مهردم
ناادین شده .این با داشتن سواد تاریخی مردم شایاس ،،چو ایرانیها
هیچگاه نژادپرس ،و قومی،ستیز نبودهاند .در کشور ایرا سدههاس ،یا
باتر اس ،بگویم هزارههاس ،ک مردمانی با گویش و اعتااد و دینههای
متقاوت با هم زندگی میکنند .کاهش تنشهای اعتاادی و دینی میها
مردما اینچنینهی بها آگهاهی ههگهانی که بایهد در آمهوزشوپهرورش
برنام ریزی شده و البت فرهن سازی رسان ای شود.
گویش و زبا هم ک گقتن ندارد ،چو پیشتر گقت بودم ،ما بایهد
ب خود ببالیم ک در ایرا چنین مردمانی با گویش و زباناایی متقهاوت
در کنار هم زیر سای ی زبا ملی و پرارزشها یعنی پارسی ،به آرامهی
زندگی میکنند و این زبا را در کنار زبا یا گهویش مهادری و محلهی
خود از ها گرامیتر دانست و پاس میدارند.
 -24ریش کنی سامان ی سرمای داری یا ویرایش قوانین کارگرستیز
آ سامان ب سود کارگرا و مردم.
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 -25ایجاد ناادی برای شادی و آرامش روا مردم ک سها هاسه،
ب افسردگی و بسیاری از بیهاریهای روانی دچار شدهاند .رایگا شهد
دیدار با روانشناسا و هلسات روا درمانی برای هه ی مردم و افهزود
این رشت ی پزشکی ب بیه های خدمات درمانی و ارزا کرد آ .
برپایی و زندهسازی هشنهای ملی و میانی باستانی ایرا ب ایهن
کار مام بسیار شتاب میدهد .ایرانیا در گذشت  ،شادترین مل ،کرهی
زمین بودهاند و امروزه ب این افسردگی دچار شدهاند ،چ باتهر که بها
ههین باان  ،هشهنههای چنهدین هزارسهال ی خهود را که ههگهی در
پاسداش ،آب و خاک و میان و سپاسگزاری از ایهزد و مادرمها زمهین
بوده را برپا کنیم.
اینگون از ب نام زد این هشنها به دسه ،دیگهر کشهورهها ههم
هلوگیری میشود .البت تاهیکستا امروزی ک مردما ایرانی و پارسی
زبا دارد ،برای برپایی و زنده کرد این هشنها بسیار تالش کرده ک
این کار را مدیو بود فر ایزدی رحهانشا هستند.
 -26کاهش چشهگیر خدم ،سربازی یا حذف اهباری بهود آ و
ایجاد روحی ی ملیگرایی برای هذب هوانا ب ارتش ملی.
 -27برگزاری کالسهای رایگا آموزشی بهرای خهانوادهههایی که
دارای نوزاد هستند ،دربارهی چگونگی رشد و پرورش درسه ،کهودک و
تربیهه ،و آمههوزش آ ههها .برگههزاری دورههههای روا درمههانی بههرای ز و
شوهری ک آهن داشتن کودک دارند تا از دید روانی سنجیده شوند و
آمادگی برای داشتن کودک را داشت باشند.
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البت این تناا برای خانوادههای دارای نوزاد نیس ،و باید دورهههای
آموزشی برگزار شده یا دس،کم برنام های آموزشهی در رسهان پخهش
شود برای خانوادههایی ک فرزند نوهوا و ههوا دارنهد تها بتواننهد در
رشد ناا های سرزمین ناش باتری داشهت باشهند .داشهتن فرزنهد در
خانوادهها ،نیاز ب آموزش بسیار گسترده دارد و بیگدار به آب زد در
پرورش فرزندا  ،آسیب ب بدن کشور اس.،
ههچنین برگزاری دورههای آموزشی رایگا زناشویی برای مردم و
هوانا  .اگر هوانا ب درستی در این زمین آموزش ببینند ،آمار هدایی
کاهش چشمگیر خواهد داش .،این را باید بدانیم ک در هاا امروزی،
زناشویی سنتی و زوری ،بانی ایجهاد تبهاهی و فسهاد و هداییسه .،اگهر
هوانا دربارهی زناشویی و پیوند آ ب گون علهی و فلسقی آشنا شوند
تا هه ی ابعاد را بررسهی کننهد ،چگهونگیِ هامعه باتهر خواههد شهد.
زناشویی و ایجاد خانواده بسیار مام و پرارزش اسه ،و بایهد بهیپهرده و
بدو سانسور از هزییات آ سخن گقت شهود .ایهن به پهس از ازدواج
پایا نهییابد ،بلک باید هه ی هوانا مجرد هم آگهاهی درسه ،از آ
داشت باشند.
 -28ویرایش و بازبینیِ روشهای آموزشی و کتابهای درسی دانش
آموزا و دانشجویا بهرای داشهتن بهار دانشهی بیشهتر و کهتهر شهد
حشویات و تنشها و فشارهای روانی آنا  .با ویرایش سامان آموزشهی و
ایجاد لذت دانشاندوزی در هوانا  ،بر تنشهای روانی آنها دامهن زده
نهیشود.
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باید بوده های کال برای ساخ ،مدارسی با رفهاه و امکانهات داده
شود تا دانشآموزا ب های یک فضای پادگانی با یک فضای آموزشهی
لذتبخش روبرو باشند .بررسی درو مای ی کتابهای درسی و ویرایش
هه ی آناا ب سوی ایجاد غرورملی و شکوفاییِ ویژگیهای دانشآموزا
و دانشجویا  .اینگون ک درو مای ی کتابها ،ههگی باید در اندیش ی
فرزندا این خاک ،اناالب ایجاد کند و آنا ههر دم به سهه ،نیکهی و
خدم ،ب مادرما زمین مایل شوند.
 -29مدیری ،دانشآموزا برای گزینش درسه ،رشهت درسهی بهر
اساس نیاز کشور و ویژگی آنا  .خانوادههایی با نداشتن سواد اهتههاعی،
فرزندا خود را ناچار ب گزینش رشت هایی بدو آینده شغلی میکنند
و آینده وی و کشور را تباه میکنند و بر رشد بیکاری و افسردگی دامن
میزنند.
البت این در صورتی ب بار مینشیند که کشهور براسهاس برنامه ی
درس ،و مهدیری ،شایسهت پهیش بهرود و بها آمهارگیریههای درسه،،
دانشآموزا را ب سوی آینده شغلی و نیک گسیل کنند .این آینهده بها
ایجاد صنایو و فرص،های شغلی در کشور شایاس .،های افسهوس دارد
ک دانشآموزا نهیتوانند ب درستی و با اراده رشت ی خود را گزینش
کنند .خانوادههایشا سواد زندگی ندارند تا آنا را گیج نکنند .مدیری،
درستی بر کشور چیره نیس ،تا هم فرصه ،شهغلی ایجهاد کنهد و ههم
راهنهایی برای نااال سرزمین باشد.
 -30ویرایش سامان ی کارگزینی در شغلهای کوچک و بهزرگ بهر
اساس شایست ساالری .افسوس ک سا هاس ،هه ی سازما های مام
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ک نیاز ب تخصص و افراد شایست دارند با فامیل بازی اداره میشهوند و
هیچکس سرهای خودش نیسه ،و ههی سهازمانی بهر ایهن کهارگزینی
نظارت ندارد .ب این بیندیشید ک یک سازما مام کشهور ،زیهر دسه،
هزارا فرد آشنا و فامیل بدو شایستگی میچرخد و قوانین خودشها
را دارند و انجهام وظیقه را منه ،مهیداننهد و به درسهتی کهار انجهام
نهیدهند.
اینچنین ،بدن ی هامع آسیب میبیند و مردم های تکی ب قانو ،
خودشا گلیهشا را از آب بیرو میکشند .اگر شایست ساالری انجام
نشود ،فاهعه ههای بزرگهی را بها چشهم خهواهیم دیهد .از ریزتهرین تها
درش،ترین آنا دردی برای مردم خواهد بود .ههین ک در ههسهایگی
شها کسی سازهای ناایهن بسازد و ها دیگهرا را به خطهر بینهدازد و
سازمانی پیگیر این کار ناشایس ،نباشد چو افهراد درسهتی آ را اداره
نهیکنند ،یعنی تنش روانی و بیداد شد داد.
 -31از میا برد بروکراسی (کاغذ بازی ،میا ادارات دولتی برای
کاهش هدررف ،زما مردم و خودشا بها به کهار بهرد تکنولهوژی و
سامان های رایان ای در این ادارات .هنگامی ک کار مردم ب قهانو گیهر
کند و قانو تناا زما مردم را هدر دهد بدو برداش ،سد از راه آنها ،
کسی خودش را نیازمند داوری قانو نهیدانهد و اینچنهین بزهکهاری و
خالف و باج داد هه گیر میشهود! پهس باتهر اسه ،ههای سهاختن
دادگاههای بیشتر ،ب از میا برد بروکراسی (کاغذبازی ،و درس ،اهرا
شد کارها رسیدگی کننهد! البته در کشهوری که آمهوزش درسه ،و
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آسایش روانی وهود داشت باشد ،ن نیاز ب زندا اس ،و ن دادگاهههای
خانواده و کیقری.
 -32با تنظیم هر بوده ای برای هر سازما  ،دستاورد پایهانی بایهد
بررسی شود و سیاه ی هه ی هزین ها با بررسی ایهن که کجها و چهرا
خرج شده باید در دسترس بازرسا و مردم باشد تها ایهن میها کسهی
بوده را پایها نکرده باشد.
 -33گزینش درس ،افسرا سازما های نظامی و امنیتی و گذشتن
از صافی اخالق و نیک منشی .های افسوس دارد ک مردم برای گریز از
قانو ب افسرا باج میدهند و این کارشا بر ایهن شهده تها انهدکی از
افسرا هم بدشا نیاید و ب ایهن کهار دامهن بزننهد .بازرسها بایهد در
اینباره تیزبین باشند تا یک سهازما بهزرگ و خهدمتگزار مهردم بهرای
چنین چیز ننگینی زیر پرسش سنگین نرود.
 -34ایرا کشوری با آتار تاریخی بسیار اسه ،که بایهد در زمینه
گردشگری ،بسیار گسترده کار کند .از سرتاسر هاا مردمانی شیقت ی
دید بناهای تاریخی و طبیع ،ایرا هستند .هرچ بها دیگهر کشهورها
تنش و درگیری داشت باشیم ،رف ،و آمد گردشهگرا به ایهرا کهتهر
خواهد شد .افسوس ک بناهای تاریخی مها درو کشهور نادیهده گرفته
میشوند .این بناها یا ب دس ،مردمی ک با تههد و تهاریخ و فرهنه
این کشور دشهنی میکنند ویرا میشوند یا ب دس ،ناادهای سودهو
ب حا خود رها میشوند تا پس از ویرا شد  ،زمینشا را باال بکشند
و هایش ساختها تجاری بسازند.
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اگر رسان و هنر مستندسازی ایرا  ،در ها ،تبلیهغ ایهن بناهها پها
پیش بگذارند و در مایاس هاهانی کهار کننهد ،درآمهدزاییِ بسهیاری از
ههین گردشگری برای مردم و دول ،ایجاد خواهد شهد .ههانگونه که
گقتم صنع ،فیلمسازی باید برای تاریخ و تهد این کشور ،فیلمهایی با
کیقی ،و پیشین ی درس ،تاریخی بسازد و ب دیگر کشورها نشا دهد.
البت در زمین کتابنویسی و ترهه هم باید بسهیار کوشهش شهود تها
بتوانیم فرهن و تاریخها را با ترهه ب دیگر مردما نشا دهیم.
برای این کار حتا مهیتهوانیم از داسهتا ههای شهاهنام  ،در زمینه
کودکا و ترهه ی آ ب زبا های دیگر باره ببریم تها کودکهانی را آ
سر کرهی زمین ،شیقت ی فرهن ایهرا بکنهیم! (یکهی نیسه ،بگویهد
کودکا کشور خودما هم این چیزها برایشا غریب اس ،!،این کار هم
بانی غرور ملی و هم بانی درآمدزایی و کارآفرینی بسیار اس .،این میا ،
صنایو دستی ایرا ب چشم گردشگرا میخورد و با فروش و عرضه ی
آ میشود هنهر ایرانهی را به هاانیها نشها داد .البته بها گسهترش
گردشگری ب سوی ایرا  ،مردما سراسر هاا  ،انگیزهی یادگیری زبا
پارسی را هم مییابند و با یک تیر چند نشا زدهایم.
 -35افسوس ک اقتصاد و چرخ ی پولی کشور ایرا بها ایهن ههه
گنجایش ،ب فروش نق ،و مواد خام پایا یافت  .خام فروشی این مادهی
باارزش تناا ب باد داد سرمای ی کشور و کهتر شد نا سقرهی مردم
اس ،،زیرا این مادهی با ارزش نباید ب گون ی خام به دیگهر کشهورهها
صادر شود .با مواد نقتی و خام میتوا صنع،های بسیاری را راهاندازی
کرد و کاالهایی آفرید ک آ کاالها بها ارزش بسهیار بیشهتر به فهروش
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برسند .فروش مواد خام ،بانی این میشود ک کشورههای دارای صهنع،
نیرومند ،این مواد را ارزا خریداری کرده و بها تولیهد کاالههای دیگهر،
هههها ههها را بهها ارزش بیشههتر ب ه مههردم خودمهها بقروشههند! اینگون ه
غیرمستایم مردم فایرتر خواهند شد چو توا خرید آنها بهرای ایهن
کاالهایی ک با دالر ارزشگهذاری مهیشهوند پهایین مهیآیهد و شهکاف
طبااتی باز هم دوچندا میشود.
دالر هر روز گرا تر میشود ،ولی ارزش نق ،انهدکی بهاال مهیرود،
چو بیگانگا و هاانخوارا با ایجاد تنش میا کشورهای دارای طالی
سیاه ،بانی لجبازی و زد و خورد میشوند و هرکسی نق ،خود را ارزا تر
بقروشد برنده اس !،چو این کشورها هیچگاه بر این نشدند ک درآمهد
اصلی خودشا را از فروش نقه ،بیهرو بیاورنهد و به چیزههای دیگهر
بپردازند و اکنو ناچار ب رقاب ،و ارزا فروشی هسهتند .البته هههین
ارزا فروشی نق ،هم نباید مردمی فایر در کشور ایجاد کند ،ولی چو
سرمای و درآمدش زیر دس ،اندکی از دولتیهای کشورها میچرخد ،ب
مردم هها سیبهای گاز زده میرسد .پس دوستی میها کشهورههای
دارای طالی سیاه ک این روزها نقتشا را ب حراج گذاشهت انهد بسهیار
مام اس ،،سپس ایجاد درآمد از راههای دیگر ب سهود مردمها  .بهرایم
های شگقتی اس ،ک هاانخوارا خودشا ب این ماده نیاز دارند ،ولی
کشورهای دارای نق ،را نیازمند فروش ارزا کردهاند!
 -36توه ویژه ب توا یابا و کسانی ک ههچهو مهردم عهادی از
تندرستی بارهمند نیستند یا کسانی ک شهارشا کم اس ،و بها دیگهر
مردما متقاوتند .ب این قشهرها بایهد بسهیار توهه شهود و خهدمات و
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امکاناتی در سراسر شارها ویژه آناا ایجاد شهود ،چهو ایهن مهردم ههم
هزوی از ما هستند و حهق زنهدگی در رفهاه و آسهایش را دارنهد و اگهر
حاشا نادیده گرفت شود ب سران ی بیکاری و افسردگی افزو خواهد
شد .با فرهن سازی رسان ای میا مردم ،حق زندگی ب ایهن افهراد در
میا مردم دیگر داده میشود تا بدو شرم یها احسهاس کهبهود ،پها در
هامع بگذارند .برای آنا زمین های شغلی فراهم شهده و به بودنشها
افتخار شود تا بتوانند برای این خاک آنچنها که شایسهت خودشها و
کشور اس ،خدم ،کنند.
 -37مبارزه با باندهای مافیایی ک ب طبیع ،یا آتار باستانی آسیب
میزنند و ب تاراج میبرند .ساخ ،موزههای بزرگ آتار باسهتانی در ههر
شاری ک این آتار را داراس .،شناسایی ههه ی مکها ههای باسهتانی و
دارای آتار ،سپس یافتن هه ی آ ها برای ب نهایش گذاشتن فرهن و
تهد ایرا در موزههای ساخت شده که در راسهتای ههذب توریسه،
بسیار کارآمد اس .،از سوی دیگر مافیا هم دستشا از این آتار و دزدی
آنا کوتاه خواهد شد و این اشهیای پهرارزش که سهرمای ههای ملهی و
شناسنام ی ما هستند غارت نخواهند شد .ههچنین باید پیگیهریههای
بسیاری انجام پذیرد بهرای بهازپسگیهری آتهار باسهتانی کشهورما که
پیشتر بیگانگا ب تاراج بردهاند.
 -38این روزها بازیهای رایان ای هه گیر شده ،باید این حرفه در
ایرا پرو با بگیرد .ما پالوانا ملی کم نداشت ایم ک از دالوریهایشا
بازی بسازند .البت با وهود پیشرف،های شگرف بازیسازی در غرب باید
بتوانیم با آنا رقاب ،کرده و این بازیها را ب آنا هم عرض کنیم.
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بازیهایی با پای ی زبا پارسی و دالوریهای ایهرا ! اگهر از هههین
شاهنام آغاز کنیم ،میشود تا بیس ،سها آینهده ههم بهازی رایانه ای
ساخ ،و عرض کرد .ب هز شاهنام  ،تاریخ ایرا پر اسه ،از نبهردههای
بزرگ و پر غرور ،نبردهایی از هخامنشیا گرفت تها هههین سهدهههای
پیش ک ههگی پیروزیهای سرافرازان ب دنبا داشت  .خوشهبختان در
ایرا  ،هوانا آشنا با این حرف کم نیستند و باید توه بسیاری ب ایهن
صنع ،شود.
*این نکت را هم باید بگویم :تناا چیزی ک بانی پیشرف ،سرزمینی
در زمان ی امروزی میشهود قهانو اساسهی درسه ،بهر پایه ی حاهوق
شاروندی اس .،قانو اساسی تناا راهیس ،ک از فرمانروایی مانرشی و
الیگارشی و توتالیتر ...ک برگرفت از دیکتاتوری اس ،هلوگیری میکند
و هی کس در برابر آ قانو تافت ی هدا بافت نیس .،قانونی ک فرع و
اصل و راه گریز دارد تناا برای سیاه کرد تخت ی سپید کشهور اسه.،
باشد ک آگاه شویم.
راهکارهای بازگو شده چ درس ،و چ نادرس ،،چیزهایی بودند ک
در ذهن این من ،باال و پایین میپریدند .باشد که روزی بتهوانم شهادی
هه ی مردم هاا در کنار یکدیگر را ببینم و ایهرا بهزرگ و یکپارچه ،
دوباره ایجاد و شکوهش بازگردد .این شادی و کامیابی چنا هم دور از
ذهن نیس .،شاید منی نباشد ک ببیند ،ولهی شهها خواهیهد دیهد اگهر
بخواهید.
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ایههن را بدانیههد که اگههر به ملیتتهها نبالیههد و خودتهها را کوچههک
بشهارید ،نهیتوانید از دیگر مل،ها درخواس ،ارج و بزرگداشه ،کنیهد.
هرگاه بتوانید خود را پذیرای خواند و دانستن بکنید ،آنگاه مهیبینیهد
ک با داشتن چنین هوی ،و ملیتی در میا دیگر مل،هایی با کارنام ای
سیاه ،ههچو شاهزادهای هستید میا ولگردها و دزدا  .این را نگقهتم
تا ب دیگر مردما توهین کنم ،این گقت برای آ دسهت از کسانیسه،
ک دانست و برای چپاو ما دس ،ب دزدی فرهن و کوچک شههرد
ما میزنند!
کارنام ی کشورما ب روشنی در چشم میزند و کارنام ی آنا هم
در سیاهیِ کور کننده اس .،ما مل ِ،کهی نیستیم ک بخواهیم در برابهر
این فشارها کهر خم کنیم ،اگر چنین بود سدهها پهیش بها یهورش ههر
چاارپایی ب این خاک ،هویتها را ب باد میدادیم .اکنو با ایهن ههه
دشواری و یورشِ انگلها و چیرگی هرچ تهامشا  ،باز هم میتوانیم ب
شکوه برسیم .باشد ک برای رسید ب این شکوه ،ابرها خو نگرینهد و
در هوی آب ،مردار گُلها یاف ،نشود.
من امید دارم ک آزادی ههین نزدیکی در کهین ماس .،مهن بهرای
ماندنم بسیار دس،وپا زدم و رنج کشیدم و سازش کردم تا بتوانم اندکی
برای زمین و مردمش سودمند باشم و سپس پایم را از این ها بچیهنم و
بروم .کاش ک تالشهایم بدو میوه ،روی سرم ویرا نشوند.
درفش کاویانی در اندیشه ی مهن و تهو نخهش بسهت  ،ایهن را مهن
نهیگویم ،این را تو فریاد میزنی هرگاه از ستم ب ستوه آمدی و بغه
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گلوی ،را پارهپاره کرد و ها دادی .سای ی آژیدههاک در ایهن زمهین
هیچگاه کم نهیشود مگر کاوهها فریادشا را ههچو درفش برافراشت
کنند و فریدو ِ درونها برای مبارزه و ستاند دادش برخیزد.
ما از تبار رستم دستانیم ک اکنو سیستانش در تنگنا مانده ،مها از
تبار پاپک خرمدینیم ک هیچگاه دس ،از آزادی و مبارزه برنداش ،حتا
ب هنگام پارهپاره شهد تهنش ،مها از تبهار سهورنا هسهتیم که دسه،
بیگانگا را از این خاک بارها برید .بدانید ک ایرا به هههین سهادگی
ایرا نشده ،مردم ما هزارا سا با هها و د از ایهن مهیانِ پهرارزش
پاسداری کردند و در داستا و افسهان و تهاریخ ،دالوریهایهها زبهانزد
مردما هاا اس .،ب خود آیید و هستیِ خود را دس،کم نگیریهد .بها
کم دانستن خود ،دغاکارا و بیگانگا را خشنود نکنید .ب نام آگاهی و
آزادیِ ههراهش مرا دریابید.
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