ﻣﻦ ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻴﻞ ﭘﺎرﺳﯽ را ﭘﺎس ﻧﻤﯽ دارم!
ﻣﻦ ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻴﻞ ﭘﺎرﺳﯽ را ﭘﺎس ﻧﻤﯽ دارم
ﻣﻦ ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻴﻞ ﻣﻠﯽ ﻳﺎ اﺳﻼﻣﯽ را هﻢ ﭘﺎس ﻧﻤﯽ دارم!
ﻣﻦ ﻓﺮهﻨﮓ ﻏﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﻴﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی وﺣﺪت ﻋﺎﻟﻢ و ﻋﺎﻟﻤﻴﺎن را ﭘﺎس ﻣﯽ دارم
و ﻣﺪاﻓﻊ اﻳﻨﺘﺮﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ و ﻳﮑﻲ ﺷﺪن ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺷﻌﺎر "ﻳﮏ
ﺟﻬﺎن ،ﻳﮏ ﮐﺸﻮر" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺁذری ﺑﻮدن و اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارم و ﺑﺮ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﺧﻮد
ﺑﺮﺗﺮی وﻳﮋﻩ ای ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻴﺴﺘﻢ و ﺁن اﺳﮑﻴﻤﻮی ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺎم ﺧﻮار را ﺑﻪ ﺁن وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ
راﺳﻴﺴﺖ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺧﻮاهﻢ داد ﮐﻪ ﺧﺎک وﻃﻦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺮﮐﻮب اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی
دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻦ هﺮﮔﺰ در ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺮای زﺑﺎن ﻣﺎدری ،ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﭘﺪری ،ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﭘﺮﭼﻢ ﻣﻠﯽ ،ﺣﻔﻆ
ﺁﺋﻴﻦ ﻧﻴﺎﮐﺎن و ﮐﺘﺎب دﻳﻨﯽ و ﭘﺎﺳﺪاری ﺳﺮﺣﺪهﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاهﻢ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ هﻴﭻ زﺑﺎن ﺧﺎﺻﯽ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺻﺮاری ﻧﺪارم!
ﭼﺮا ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً زﺑﺎﻧﻬﺎ از ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﺮﺑﯽ ،اﻧﮕﻠﻴﺴﯽ و ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭼﻴﻨﯽ و ﺣﺘﯽ زﺑﺎن
ﮐﺮ و ﻻﻟﯽ و زﺑﺎن ﺳﮑﻮت ﻧﻴﺰ اﺑﺰاری ﺑﺮای ﺑﻴﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﺗﻤﺎﻳﻼت هﺴﺘﻨﺪ و ﻻ
ﻏﻴﺮ!
و هﻴﭽﮑﺪام ﺑﺮ ﺁن دﻳﮕﺮی ﺑﺮﺗﺮی ﻧﺪارد .
ﺁری هﻤﻪ ﻳﮏ زﺑﺎن دارﻳﻢ و ﻳﮏ ﺣﺮف!
ﺁن ﻋﺮب در ﺻﺤﺮای ﺳﻴﻨﺎ ،ﺁن ﻓﺎرس در ﮐﻮﻳﺮﻟﻮت ،ﺁن روس در ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺳﻴﺒﺮی،
ﺁن ﭼﻴﻨﯽ در ﻣﺰارع ﺑﺮﻧﺞ ،ﺁن ﺑﺮزﻳﻠﯽ در دﺷﺘﻬﺎی ﭘﺮاز  ،Aloeﺁن ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻳﯽ در رﻗﺺ
دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﺁن ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ در ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﻣﺎهﻮارﻩ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ،
هﻤﻪ در ﺣﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ ﮔﺮﻳﻪ و ﺧﻨﺪﻩ و اﺷﺎرﻩ هﺎی ﺟﻮرواﺟﻮر ﻓﺮﻳﺎد ﻣﯽ زﻧﻴﻢ:
دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! هﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد را دوﺳﺖ داری
دوﺳﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎش! در هﺮ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ هﺴﺘﻢ
و ﻃﺮدم ﻣﮑﻦ ،و ﻃﺮدم ﻣﮑﻦ ،ﺑﺮای "ﻧﻪ" ای! هﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺷﻴﻄﺎن را ﻃﺮد ﮐﺮد.
و ﺑﺎز هﻢ ﭘﺎ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻬﺎ! و ﻏﺮق ﺷﻮ! در ﺁن درﻳﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﻪ هﺎ
وﺳﺨﻨﺎن ﺷﻴﻮای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺪ!
و ﻏﻮﻏﺎ ﮐﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن ﭘﮋوهﺸﮕﺮ روﺳﯽ ﮐﻪ هﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ ﺁﻩ و ﻧﺎﻟﺔ ﺳﻮزﻧﺎک ﮔﻴﺎهﺎن را
ﺑﺮ روی ﻧﻮار ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
و ﺑﻨﮕﺮ!
ﺑﻪ ﺁن ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺮﻳﺰﻩ ای در ﺁن ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﺁﻳﺪ،
ﮐﺮم ﺧﺎﮐﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﻮﺳﺖ ،ﺧﺎک و درﺧﺖ ﻣﺎدر ﺗﻮ

و ﮔﺎو و ﺳﮓ و ﺧﺮ و ﻣﻴﻤﻮن ﻓﺎﻣﻴﻞ و ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.
دﻧﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺁن اﺣﺪی ﺑﺮ دﻳﮕﺮی اﺷﺮف ﻧﻴﺴﺖ و هﻤﻪ ﺷﻮر زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻤﻨﺎی وﺟﻮد
دارﻳﻢ!
ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارم،
ﮐﻪ ﭼﻪ ﺗﻼش ﺑﻴﻬﻮدﻩ وﻣﻀﺤﮑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﺮخ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﻴﺪن،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﮐﻪ وزارت ﻳﺎ ﺷﻌﺒﻪ ای ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﻓﺮهﻨﮓ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ و
ﻏﺮﺑﯽ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎر ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺮ ﮐﻠﻤﺎت ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ و هﻠﻴﮑﻮﭘﺘﺮ را ﭼﺮخ ﺑﺎل،
وﻳﺰا را روادﻳﺪ ،ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ را راﻳﺎﻧﻪ و  Mausرا ﻣﻮش وارﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺧﺸﻢ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ و داﻋﯽ ﭘﺎﺳﺪار ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻴﻞ ﮔﺮدد.
ﻏﺎﻓﻞ از ﺁﻧﮑﻪ،
دﻳﻮارهﺎی ﺳﺮﺣﺪ هﺎ ﻓﺮو ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ ،ﭘﺎرﭼﻪ هﺎی ﭘﺮﭼﻢ هﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﮐﺎﻏﺬهﺎی ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﻣﻘﺪس ﮐﻬﻨﻪ و ﻳﺎدﮔﺎرهﺎی ﺟﻨﮓ هﺎ و ﻣﺒﺎرزات ﺟﺎهﻼﻧﻪ ﺑﺸﺮ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﻦ هﺎ و ﻣﻦ هﺎ در اﺷﮑﺎل دﻳﻦ ،ﻣﺮز ،ﺧﻮن ،ﭘﺮﭼﻢ و ﮐﺘﺎب و ﺁﺋﻴﻦ هﻤﻪ و
هﻤﻪ ﺁرام ﺁرام ﺑﻪ ﻣﻮزﻩ هﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻣﺮز هﺎ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻠﻤﺎت و ﻟﻬﺠﻪ هﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ هﺎ و ﺁوازهﺎ
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اهﺪا و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ،ﺧﻮن زرد را در رﮔﻬﺎی ﺳﻴﺎﻩ و
ﺧﻮن ﺳﻔﻴﺪ را در رﮔﻬﺎی ﺳﺮخ ﺟﺎری ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﻧﮋادهﺎ و ﻣﻠﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺮهﻨﮕﻬﺎ در هﻢ
ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻋﻠﻢ و ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺧﻮد ،ﭼﻬﺎرﺳﻮی ﺟﻬﺎن را در
ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ هﻢ ﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪد و هﻤﻪ و هﻤﻪ ،ازﻏﺮب و ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب،
ﺧﻮد ﺁﮔﺎﻩ و ﻧﺎﺧﻮدﺁﮔﺎﻩ در هﻢ ﻓﺮو ﻣﯽ روﻳﻢ و ﻳﮑﯽ ﻣﻴﺸﻮﻳﻢ و ﻳﮑﯽ!
و ﺑﺎ ﻳﮑﯽ ﺷﺪن در اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺴﻮی ﻳﮏ ﮐﺸﻮری ،ﻳﮏ زﺑﺎﻧﯽ و ﻳﮏ رﻧﮕﯽ
ﭘﻴﺶ ﻣﯽ روﻳﻢ!
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ!

ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻴﻞ وﺣﺪت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻋﺸﻖ را ﭘﺎس ﻣﯽ دارم.
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