
 
 ايم! با چشمان شما بسيار گريسته

 
يام فرخنده مشترك ميان اكه اگر اين  وزباد جشن نورتا روز، از هميشه تا هنوز، مباركهمه روز، روز 

در آمدن، همان ه ي اين صبح و شام مشابه، كه از خانه بكرد همهانسان و طبيعت هم نبود، ديگر چه فرقي مي

كه  بود ايچنين انديشه يناميم. در ادامهآمدن يعني فرصتي كه خوابش ميبازو به خانه  ويدن در پي نان استد

و تنها با اشاره به  ع نوروز و عيد باستاني منصرف شدهدر آخرين اوقات، از تخصيص سرمقاله اين شماره به موضو

ا امّ شيرين و چه تلخبله نوروز، نوروز است، چه مشكالت امروزي را مورد نظر گرفتم.  يآن، بُعدِ ديگري از چهره

توان تنها با لعاب شادماني به استتار حقايق تلخ پرداخت، نوروز ما مكرم است، تا جايي حقيقت اين است كه نمي

از آن به عنوان روز جهاني زمين ياد كرد. انتخاب روز اول  ،كه سرانجام سال گذشته هم سازمان ملل متحد

يام اخود دليلي علمي بر گزينش و آفرينش روز عيد و  ،به عنوان روز جهاني زمين )احيا و تولد زمين( ،فروردين

متعلق به ما نه تنها  نوروز كه امروز،فرهنگ از باستان تا به امروز است. بانوروز ما به عنوان يكي از معدود ملل 

ست. كه روز نجات زمين از كهولت و تهديد و تاريكيپذير ما شده است، روزي كه متعلق به كل سياره آسيب ايرانيان

هيچ تبعيض كه نشان از آن شناخت عميق فرهنگي و انساني دارد، نعمتي كه طبيعت بي سپاس چنين نعمتي را

و ترديدي به مولود خود يعني انسان هديه كرده است. در اين فصل از كاكتوس برزيلي تا كوكب ژاپني، از گل 

رحمي شكفند. نعمتي كه هنوز با تمام شقاوت و بيانگيز با هم ميدر وحدتي شگفتجنوب،  سياه قطب تا خيزران

هاي كه نعمت منتو انسان را نه همين يك نعمت بي هنوز از اين سياره قهر نكرده استمحاباي آدمي، و يورش بي

ن بسياري به اميد احيا و اي كه هنوز در جااز آب و آفتاب تا عاطفه است؛بسيار ديگري در اين خانه مشترك 

كند نعماتي فراگير كه خارج از قيد و بند و قانون و مرز و طبقه و دستور ، پايداري ميهادر برابر سختيگسترش، 

از آن همگان است. اين تقسيم به نسبت،  ،ستي هستيملو اراده، بر اساس همان ذات عدالتي كه در حركت تكا

طلبان به دور مانده است. مثل همين آفتابي از سالسل سلطهدارد كه هنوز  خبر از مساوات فطري طبيعت و انسان

هر  از گياه و پرنده و انسان تاستاند. مييض آن بازتابد و هر كسي سهم خويش را از فدريغ بر همگان ميكه بي

كيست و  سرمازده پرسندا نميآيند امّيا مثل ديگر فصول كه مي ست. مثل بهارچه هست و هر چه بودگاني

ست كه خويش براي خويش رود از شعور طبيعت نيست، از اعمال قدرت و قانونيچه بر ما ميآن گرماخورده كدام؟!

پرسند سفره هفت سين چه كس كامل و سرو آيند و نميايم. بله، آرزوهاي ارزان، مثل همين نوروز ميخلق كرده

شود، چه جامه صوف و كرباس باشد، چه حرير و نو ميا به هر تقدير سال امّ قباستدوش كدام ستم كشيده بي

ام و سالطين را. زمين هاي لگدكوبان و حكّشمرد و نه سختي چكمهپوست خز. زمين نه تأويل پابرهنگان را مي

كوبد ها را مياين سنت وحدت، اين آيين ملّي، هم در كاخآيد و عيد، كشد و نوروز ميكند، نفس ميپوست تازه مي

انگيز داشته باشد، و كه آگاهي اندكي به اين راز شوقمانها، هر اوخانها! و حتي از ميان بيالباب كوخقو هم د

كند، پس ما نيز حداقل در همين وار و بسنده، ميان بيم و اميد، زير لب دعاي تحويل سال نو را زمزمه ميقناعت

 مشتركيم:  يهمين خانه ياناي ما همسرخطر، با او همراه شويم، همهسهم ارزان و بي

 يا مقلب القلوب و االبصار 

 يا مدبر الليل و النهار 

 يا محول الحول و االحوال 



 حول حالنا الي احسن الحال 

بود، كه از آنِ همگان  دريغچون آفتاب، بيدلي نيز كه اي كاش خوشخوشي را دلِ خوشي بايد، اين دل

كه نو شدن  ندابر آنان كه نو شدن عدالت را چشم به راه به ويژهنيست! سال نو، روز نو و نوروز همگان مبارك باد! 

چون سايه همواره در پي وجدان ما با همان وارثان محرومي كه خواهند، ي وارثان زمين ميعدالت را براي همه

آيند و درست به وقت شوق، پرده شدگاني كه ميماندگان و درماندهپناهآيند، همان بيكوهي از اندوه و گاليه مي

بشكني اي دست، اي »دهند: دهند، كه تو را به وجدان تو نشان ميزنند و آگاهي را به ما هشدار ميرا كنار مي

مال و آيد، عيد آمده است، از جنوب و شحاال عيد مي« قلم، اگر جز به جانب حقيقت، به ديگر سويي اشاره كني!

خوشي را اگر دل خوش بايد، بايد كه از آن ا اين دلگذرد امّهاي ما ميها و آباديي شهرشرق و غرب، از همه

توان به خويش، به دل خويش و وجدان خويش دروغ كه بر اين سياره! چگونه مي نه در اين خاكهمگان باشد، 

نهد، نهاد جهان را ميان ي، تنها سر بر خشت خالي مياپناهي، بيمار و گرسنهگفت. تا كودكي، تا محرومي، تا بي

شناسيم كه چشم به راه عدالت، آب اين همه بيم و اميد، شادمانه نخواهيم يافت. ما بسياريم و بسياراني را مي

شام لذيذ شما نيز مهيا  ،هاگويند بخوابيد، شبي از شبند و به كودكان آرزومندشان مياهخالي بر چاله آتش نهاد

بيم به لب آورد، بغض بلعيد و تبسمي را بياي را بيشود لقمهچگونه مي ،اهد شد. دردا كه در اين جهان شقيخو

كرد تزريق تو نگران ديرشود، بويي، در بوسني گلوي كودكي دريده ميهمين لحظه كه تو زير گلوي كودكت را مي

 يخريد و فروش تن و اعضا ،هان نزديكيواكسن سرخك دلبند خودي، در حالي كه در آمريكاي التين يا همي

اين  يشده است. رنج و عذابي جهاني كه به صورتي رسمي كريه بر پهنهمي بدن كودكان يتيم و آواره، شغلي رس

هاي المللي همچون اسكاپ، يونيسف، و... در پي اعالميههاي بينجا كه سازمانتا آن است، درآمده« دفاعزمين بي»

مير وآحاد گرسنگان و مرگآور خبر دادند، با نگاهي به اعداد و ارقام گرسنگي و فقري خوف از گسترش درپيپي

هاي آسياي ميانه تا بالكان بهتر به  اين در جمهوري آفريقا و آمريكاي التين و به تازگي كودكان، به ويژه در آسيا،

انسان معاصر شود: به  يم فرخندهياارود تا جانشين اعياد و بريم؛ وحشتي بشري كه ميوحشت عظيم پي مي

با  ،هاي در حال رشدهشتصد ميليون انسان در كشور ،ميالدي 90 يدر دهه ،مسئولين سازمان فائو يگفته

 دهند. گرسنگي و فقر مواجه بوده و هستند كه دويست ميليون اين رقم را كودكان زير پنج سال تشكيل مي

شود. هنوز در آسيا هم اكنون در جهان هر ثانيه تقريباً پنج كودك از دامن والدين به خاك سپرده مي

كنند كه اكثر قريب سواد زندگي ميميليون نفر بي 42كارائيب  يو در حوزه ميليون 162در آفريقا ميليون،  666

وضعيت كودكان جهان در »رقامي كه در كتاب دهند. بر اساس آمار و ابه اتفاق اين ارقام را نوجوانان تشكيل مي

ميليارد دالري مورد نياز براي بهبود وضعيت كودكان در سال، كمتر از  25 يآمده است، هزينه« 93سال 

كنگ و يا احداث جاده بين توكيو و كُويه در ژاپن مصرف اختن فرودگاه جديد هنگست كه براي سايهزينه

گونه اينپردازند، هاي ورزشي در سال ميها براي خريد كفشربيشود و يا نصف مبلغي است كه غمي

در هول و هجومي چنين  توان يافت. آياهاي دنيا ميضروري را تقريباً در تمامي كشورشايد غير هايگذاريسرمايه

ا سهيم شدن توان با دلي خوش و وجداني آرام، اندوه انسان و جهان را ناديده گرفت. حاال ببار، هنوز هم ميفاجعه

ي اعياد بر تو اي ستمديده، گوييم همهفشاريم و ميدر اين اندوه ازلي و ابدي، باز با لبي خشك، دندان بر جگر مي

 شناسيم. مبارك باد، كه ما بسياريم و شما بسياران را خوب مي ،نشين شريفزاغهمعصوم، ترانه تاريك، 

كني؟ دريغا مَحْرَم نهان مي هايت را از منِقراري چشمبيدر انتظار كدام آرزوي سركوب شده، « نازنين!»

ي فصول پاييزي! بهار در مسلخ تنهايي غيظ! معصوم همه يام غنچههاي تو بسيار گريستهمغموم! با چشم يپريچه

 كه ا تو به دنيا آمدي در هجرانيِ آن عدالت گمشدهامّ ستميرد، چرا كه هنوز و هرگز به دنيا نيامده اتو هرگز نمي

هاي تو بسيار خواهيم گريست. باور كن! باور كن كه اگر عدالت مولود كند. حاال ما با چشمبر مفهوم انتظار مويه مي



نشين كپر شناسمتحاال ديگر خوب ميا دريغا! امّ سليم شده بود يما نيستان اين ساقه يقلم بود، تاكنون سياره

شوي ميان سرفه و سيلي، تراخم و شوي. زاده ميده ميها زاي جنوبجنوب! در جنوب همه همهكوچكِ آن 

 هقه. مشترك نان و توهين و هق يتبعيض، عذاب و آوارگي، با همان شناسنامه

خورد، تكرار پناه رقم ميبي يخوردهرانگان باهبچشما كبوتر ياي كه به نام شما كودكان، همهشناسنامه

نهايت دور است شناسنامه شما تا آن بي يتان محروم و شمارهنشانتان محروم، مشابه هويتي همانند است: نام

گيرد: نظم نوين جهاني، تركد و باز رنج هزار ساله و باران تازيانه است كه باريدن ميرسد، ميكه به بغض مي

روغي چون دچه واژگان شريفي، شريف دموكراسي، توسعه، شعار، حقوق بشر، بلوغ فهميدگي، آزادي، عدالت، 

  شكار به خاطر يك لقمه نان!!!آ

هاي پدراني رنج و ستمي كه نه شستن اين همه شقاوتش در پي است، نه غسل زخم يشورابه باران، بارانِ

ايت هي آرزوخبر، همهبي يهفت ساله ،«تو»آيند، و ميو با دست خالي به خانه بازروند كه با دل پر از خانه مي

دستي خويش را ميان تنها شرم تهينان و انتظار تو، قل و پولكي، بينُآيد، بيميباز پاييدن راه پدر است تا بازآيد.

هاي ها معشوقهها را، سناتورها دالركني، كارتلكند: تو ساعات بازگشت پدر را شماره ميتبسمي لرزان پنهان مي

 گان را... . هها كشتخويش را و ژنرال

شناسد. در كشمير مي ،هفت ساله ر و گرسنگي تو را، راجا محمدِدريغا پانچوي كوچولوي مكزيكي، انتظا

ي كودكان جهان را در شتيالي ان عبداهلل، نرجس نساء و سليم صبرا، توفان خاوران و وحشت مشترك همهغسّ

ن را هايشاا مويهامّ گريندايوو مياهلل و سارا در سارر حسبفلسطين، در تل زعتر، در كَفَر قاسم تجربه كردند، امي

ها را خوب ا سمت بارش خمپارهداند امّشنويم. عثمان غزني در كابل جهت طلوع خورشيد را نميدر بدخشان مي

آبي فروخته چشم گريزد تا در تايوان به سياحان موبورآباد ميي سيزده ساله از جنوب ناكجاشناسد. رودابهمي

  !؟عه خون نگرييمشود، چگونه براي اين فاج

اند، پس كي خواهي خواه بستهبازان آزاديبر آخور باشگاه همجنسحاال گريه كن زاپاتا، اسب سپيد تو را 

زند، پس كي خواهي آمد؟ حاال گريه كن آمد؟ حاال گريه كن سردار تيپو، ديگر در جامو هيچ خيزراني جوانه نمي

پس تو كي خواهي سرود؟ حاال گريه  محمود درويش، ديگر هيچ شعري از شكوه امت عربي زمزمه نخواهد شد،

حاال گريه كن شير ميرند، كن جزيره جنايت، دّر يتيم خون، سارايوو، شتيالي مغرب زمين، مردمان تو برهنه مي

ي ي شما، همهاند... . حاال همهشير، احمد شاه مسعود، كرسي قدرت را با خون كودكان كابل شستهپنج يدره

 ايم. هاي شما بسيار گريستهكه ما با چشم مصلحان و شهيدان گريه كنيد

رژ، آرمن، آماليا! بهشناسمت سياه كوچولو، مرواريد غلتان معادن مس، فدريكو، ماريا، ارنستو، من خوب مي

هاي سارايوو تا شمال ارس، از سانتياگو و عاقبت، از پهنهخواب و بيزادگان بيجنوبتان شناسممن خوب مي

خون.  يهاي سليمانيه، كركوك، حلبچههاي ازمير، كوالكدانيهاي لبنان، زبالهكوچهتا پس ماچوپيچو هايبلندي

گذار است. از اردوگاه صرب و چيان قانونگويان و قاچاقكشان، دروغكبادهها، عمارات ژنرال تنها خون شما مالت

ني با اين جهان شقي چه خواهي كرد؟ ستم و تا اردوگاه ستم و صرب: گريه كن رحمان رازناويچ! در گريه و بدگما

همسرت سارا را ربودند. به سارا گفتي پيش از فرا رسيدن پتيارگان خود را بكش اما شريك عيش دشمن مشو. 

زنبارگان شكم خويش را دريد، نوزادش در بوسني به دنيا  يدر حلقه ،دريغا سارا! زن بارداري كه در سوسنگرد ما

كاراگوئه، از پاناما، گرانادا، آذربايجان، از همه سوي جهان تنها بوي خون تازه كودكان آمد، حاال از سومالي، از ني

 آيد. پراگ در بهار مرد، سارايوو در پاييز! مي

شمرند، ها را ميها رأيپناه! حاال سناتوربي يخوردهخشم فروشناسمت اوالد اعماق، حاال خوب مي

بارد بارد، ميهاي سازمان ملل مينامهگويند از آسمان باران قطعگان را، ميهها كشتها و ژنرالداران كارخانهسرمايه



اي به دو پاي خونين بسته. سخن از پيشرفت اند، كبوتراني قاصد با نامهرسند كبوتراني سر بريدها به زمين كه ميامّ

رود و از حقوق مادران سخن مي كودكان، از بهداشت، از امنيت، از آموزش، تنظيم خانواده يهاست، از تغذيهملت

 غيظ، باور كن!  يگويند غنچهمغموم! دروغ مي يگويند پريچها دروغ ميامّ

شما بسياريد فرزندان كاوه، فرزندان فريدون، فرزندان فردوسي، فرزندان يتيم نفت و گرسنگي، فرزندان 

خواندگان لوركا، پسران ناسروده و دختران شما بسياريد فرزندنرودا، فرزندان ريتَسوس، فرزندان ناظم حكمت، 

آسمان، خوردگان، فرشتگان بيشدگان، كتكسركوبآوران كوچك، برنج و قالي و نيشكر! دريغا نان هايمويه

هاي شما بسيار شرم از ما باد اگر سكوت... كه ما با چشم دريغا خيل ميليوني گرسنگان!تبعيديان دوزخ زمين! 

شد كه ي زمين است، باگان و همههكه نوروز ما، روز هم اما سال نو بر شما مبارك بادهمه ايم... با اين گريسته

رهايي يابند، رها تا ظهور آن عدالت اعظم، آن آرامش عهد  ،شقاوت و طلبانِ زر و زوروارثان زمين از چنگال سلطه

 جشن نوروز! شده، آن بهار زمين! همه روز، روز تا روز، تا هميشه، تا هنوز، مبارك باد 
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