
  !آری اینچنین بود برادر
  نام خداھ ب

  

یادداشتھایي كرده بودم تا امشب از آنچھ در این چند شب گفتھ ام نتیجھ گیري كنم ، اما سخنان برادر عزیزم پرویز 

ولي مي توانم بگویم ، قویترین نویسنده ایست كھ نثر امروز را در " تنھا كسي است " خرسند كھ اگر نگویم 

ار داده است، آنچھ را كھ مي خواستم بگویم و احساسي را كھ داشتم، و جھت تفكري را كھ خدمت ایمان دیروز قر

و بھ فكر افتادم كھ خاطره اي را كھ بھ خود ایشان گفتھ بودم، بھ شما نیز . تعیین كرده بودم، بھ كلي تغییر داد

  .بگویم

را بگویم، خاطره اي كھ خود بھ " اي خاطره"خواھم گفت ، بھ این دلیل است كھ مي خواھم " خودم " من اگر از 

طبقھ اي در دنیا ، در جامعھ ام، در شھرم و تاریخم، مربوط است من از یك طرف  بھ عنوان_ خود بھ خود من 

بھ گروه تحصیل كرده امروز، كھ مي دانید در چھ جوي فكر مي كند، و چھ رابطھ اي با دین دارد چھ ھدفھائي را 

: ان و فرھنگي است، وابستھ ام، و از طرف دیگر، از نقطھ اي و خاكي برخاستھ امدنبال مي كند و صاحب چھ زب

. كویر، جایي كھ آبادي نیست، جائي كھ سعادت و رفاه و برخورداري نیست، خشكي و فقر و سختي زندگي است

و زور و از طرفي، بھ طبقھ و نژادي وابستھ ام كھ خون ھیچ شریفي، از آنھائي كھ شرافتشان بھ طال و زر 

و در فطرتم احساس مي كنم كھ گذشتگان من، مادران و پدران من، در طول نسل . وابستھ است، در رگم نیست 

ھا، تا آنجا كھ در تاریخ گم مي شوند، ھمواره زاده فقر و سختي و محرومیتند، با این خصوصیات، رشتھ اصلي 

ترین افتخار نوع بشر مي دانستم و بھ ھر شھر كارم ھم تمدن است و ھمواره تمدنھا و آثار بزرگ بشري را بزرگ

تا بدانم و ببینم و بشناسم كھ . و كشوري كھ مي رفتم بالفاصلھ بھ سراغ یكي از آثار بزرگ تمدن گذشتھ مي شتافتم

  .این قوم چھ اثري خلق كرده است و چھ شاھكاري آفریده است

در . مھ زیبائي و شگفتي كار، سرشار ھیجان شدموقتي، در یونان، بھ معبد دلفي رفتم، و بناھاي عظیم، از آنھ

اروپا، در رم، موزه ھنر و معماري جھان، معبدھاي بزرگ و پرشكوت و قصرھاي عظیم در خاور دور، چین 

كامبوج، ویتنام كوھھاي عظیمي ھست كھ انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش، آن كوھستان را تراشیده تا 

  .اي خدایان و براي نمایندگان خدا در زمین، روحانیان رسمي مذھبشانبر. بصورت معبدي درآورده است

  . اینھا در نظر من بزرگترین میراث عزیز بشریت بود 

تا اینكھ در تابستان امسال، در سفر بھ آفریقا كھ بیشترین شوقم دیدن اھرام سھ گانھ مصر بود، آنھمھ پندارھا 

  . ناگھان در درونم فرو ریخت

و خوشحال كھ چنان موفقیتي بھ . یارت آثار شگفت، اھرام یكي از عجایب ھفتگانھ جھان شتافتم ھم از راه، بھ ز

در پي راھنما و گوش سپرده بھ توضیحاتش، در شكل ساختمان اھرام و تاریخش و شگفتي ھا و . دست آورده ام 

  . زیبائي ھا و اسرارش

نجائي كھ سد معروف اسوان را ساختھ اند، بھ ھما" اسوان" بردگان ھشتصد میلیون تختھ سنگ بزرگ را از " 

  . و نھ ھرم ساختھ اند كھ شش تا كوچك است و سھ تاي دیگر بزرگ كھ شھره جھان اند . قاھره آورده اند 



كیلومتري بھ قاھره آوردند و روي ھم چیدند و بنایي ساختند تا جسد  ٩٨٠ھشتصد میلیون سنگ را از فاصلھ 

  . ا در زیر آن دفن كنند مومیائي شده فرعون و ملكھ ر

و خود دخمھ، مدفن اصلي كھ محلي است بزرگ، فقط از پنج قطعھ سنگ یكپارچھ و خام ساختھ شده است كھ 

  .چھار قطعھ سنگ بزرگ بھ عنوان دیوار بزرگ و یك قطعھ دیگر بعنوان سقف اطاق

و چندین . سش از رخام استبراي تصور قطر و وزن سنگي كھ سقف را تشكیل مي دھد، كافي است كھ بدانیم جن

میلیون قطعھ سنگ بزرگ را تا نوك اھرام روي ھمین سقف چیده اند و این سقف پنج ھزار سال است كھ این 

  . وزن را تحمل مي كند

متري  ٤٠٠، ٣٠٠از آنھمھ كار، از شاھكارھاي چنان عظیم دچار شگفتي شده بودم كھ در گوشھ اي بھ فاصلھ 

از راھنمایم پرسیدم آنھا چیست؟ گفت، چیزي نیست مشتي . ق برھم انباشتھ شده اندسنگ ھایي را دیدم كھ متفر

: گفتم اینھا نیز سنگھاي انباشتھ برھم است و چیزي نیست، مي خواھم بدانم كھ آنھا چھ ھستند، گفت. سنگ است

  . آنھا دخمھ ھایي ھستند كھ چندین كیلومتر در دل زمین حفر شده اند

ھزار برده، سي سال سنگھایي چنان عظیم را از فاصلھ ھزار كیلومتري بھ دوش مي  سي: چرا؟ گفت: پرسیدم

كشیدند، گروه ھا گروه در زیر این بار سنگین جان مي سپردند، و ھر روز خبر مرگ صدھا نفر را بھ فرعون 

ون وجود باعث شد تا ھیچوقت حتي اھرم و چرخ ایجاد نشود، چ" شوارتز" مي دادند اما نظام بردگي كھ بقول 

بردگان ارزان بي نیازشان مي كرد، بي اندكي ترحم اجساد لھیده بردگان را بھ گودالھا مي ریخت و بردگاني 

  . مي خواھم بھ دیدن آن ھزاران برده لھیده خاك شده بروم: گفتم. دیگر بھ سنگ كشي مي گماشت

برده، كھ بھ دستور فرعون، در آنجا دیدني نیست سنگھایي بھم ریختھ است و دخمھ ھایي گور ھزاران : گفت

نزدیكي گور او در خاكشان چیده اند، تا ھمچنان كھ در زندگیشان نگھبانش بوده اند، و جسمشان را بھ خدمتش 

  .گماشتھ بودند، در مرگ نیز نگھبانیش كنند و روحشان را ھم بھ كار خدمتش بدارند

و رفتم در كنار دخمھ ھا نشستم و دیدم . مي رومگفتم دیگر رھایم كن كھ بھ ھمراھي تو نیازي نیست، من خودم 

  . چھ رابطھ خویشاوندي نزدیكي است میان من و خفتگان این دخمھ ھا، ھر دو از یك نژادیم

اما اینھا تقسیم بندیھاي پلیدي است تا انسانھا . من از نژادیم و آنھا از نژادي . راست است كھ من از سرزمینیھایي

  . اوندان را بیگانھ بنمایند و بیگانگان را خویشاوند را قطعھ قطعھ كنند و خویش

و چون دیگربار بھ اھرام . اما من بیرون از این تقسیم بندیھا، از این سلسلھ و نژادم و خویشاوند و ھمدردشان 

یا نھ، چقدر بھ آن عظمت و ھنر و تمدن . عظیم نگریستم، دیدم كھ چقدر با آن عظمت و شكوه و جالل بیگانھ ام 

ھ دارم كھ ھمھ آثار عظیمي كھ در طول تاریخ، تمدن ھا را ساختھ اند بر استخوان ھاي اسالف من ساختھ شده كین

دیوار چین را پدران برده من باال بردندو ھركھ نتوانست سنگیني سنگھاي عظیم را تاب بیاورد و در ھم . است 

  . شكست، در جرز دیوار گذاشتھ شد 

در میان انبوه دخمھ ھا . اھا و آثار ستم ھزاران سال بر گرده و پشت اجداد من دیوار چین و ھمھ دیوارھا و بن

  . نشستم، و دیدم چنان است كھ پنداري ھمھ آنھائیكھ در دل دخمھ ھا خفتھ اند، برادران منند 



سال بھ اقامتگاھم بازگشتم و بھ برادري از گروه بیشمار بردگان نامھ اي نوشتم و آنچھ را كھ در عرض پنجھزار 

پنج ھزار سالي كھ او نبوده است، اما بردگي و برده در شكلھاي مختلفش بوده . بر ما رفتھ بود، برایش شرح دادم 

  . است 

  :نشستم و برایش نوشتم كھ برادر

بھ دھات و . تو رفتي و ما ھمچنان در كار ساختن تمدن ھاي بزرگ، فتحھاي نمایان و افتخارات عظیم بودیم

دند و چون چھارپایانمان مي گرفتند و مي بردند و بھ كار ساختن گورھاشان مي گماشتند كھ روستاھایمان مي آم

اگر در ضمن كار تحملمان پایان مي گرفت، چون سنگي در بنا مي نشستیم و اگر مي توانستیم كار را پایان ببریم، 

  . طره اي نمي ماندو از ما حتي نامي در خا. شكوه و عظمت و افتخار بنا بنام كسي دیگر ثبت مي شد

گاھي ما را بھ جنگ مي بردند، جنگ علیھ كساني كھ نمي شناختیم، و شمشیر كشیدن بھ روي كسانیكھ نسبت بھ 

  . و حتي كسانیكھ ھمراه و ھم طبقھ و ھم سرنوشت ما بودند. آنھا ھیچ كینھ اي نمي ورزیدیم

ان مي ماندند و انتظارشان ھرگز پاسخي نمي ما را مي بردند و مادران و پدران پیر و شكستھ مان چشم انتظارم

  .یافت

این جنگھا بھ قول دانشمندي عبارت بود از جنگ دو گروھي كھ با ھم مي جنگیدند بدون اینكھ ھم را بشناسند، و 

و ما را مي بردند نابود و قتل عام مي كردیم، نابود و ". براي كسانیكھ با ھم نمي جنگیدند اما ھم را مي شناختند

ام مي شدیم اگر شكست مي خوردیم، داغ و دردش را پدران و مادران ما، و روستاھاي متروك و مزارع قتل ع

خراب ما تحمل مي كرد ، و اگر پیروز مي شدیم افتخار و قدرت نصیب كساني دیگر مي شد و ما ھرگز در فخر 

  . و غنیمتش سھیم نبودیم

قدرتمندان و زورمندان تاریخ، تغییر تفكر دادند و ما فرعون ھا، . بعد از تو، تحولي بزرگ پدید آمد. برادر

آنھا معتقد بودند كھ روحشان جاوید است و ھمواره پیرامون قبرھاشان مي چرخد و اگر جسد سالم . خوشحال شدیم

بماند، روح با جسد ارتباطش را حفظ مي كند، و در پي این عقیده بود كھ ما را و شما را مجبور مي كردند تا بر 

ن این بناي عظیم و قاتل را بنا كنیم، و اینھا روشنفكر شدند و دیگر بھ مرگ نیندیشیدند و آن عقیده كھنھ را گورشا

میلیون سنگ از ھزار  ٨٠٠رھا كردند و ما مژده بزرگي شنیدیم، نجات از ساختن این گورھا و آوردن 

  ...كیلومتریرویھم چیدن

زیرا بعد از رفتن تو، باز ھم بھ دھات ما ریختند و بھ . وداین یك شادي ناپایدار و زود گذري ب. اما برادر

باز ھم پشت و شانھ ھامان سنگھا و ستونھاي عظیم را حمل كردیم، اما نھ براي گورھاشان، . بیگاریمان كشیدند

و قصرھاي عظیم، با خون و گوشت ما، در جاي . كھ بھ گورھاشان اھمیتي نمي دادند، بلكھ براي قصرھاشان

  . رافراشت و در كنارشان دخمھ ھاي دیگر نسلھامان را بلعیدزمین، سرب

پیامبران بزرگ برخاستند، زرتشت بزرگ، . دیگربار در كام نا امیدي بودیم كھ امیدي بھ ماندنمان خواند! برادر

  ...ماني بزرگ، كنفسیوس حكیم، الئوتسوي عمیق

ت و بردگي، پیامبران منجي خویش را بسیج خدایان براي نجات ما، از ذل. روزنھ اي بھ نجات گشوده شده بود

  . كرده بودند، تا ایمان و پرستش را جانشین ستمگري و بردگي كنند



این مبعوثین خدایان، از خانھ بعثتشان فرود مي آمدند و بي ھیچ اعتنائي بما و ھیچ نام و یادي از ما ، . اما برادر

  . راھي كاخ و قصري مي شدند

رفت و ندیم " لو"جامعھ و انسان گفت و باور كردیم، و دیدیم كھ بھ وزارت  كنفسیوس حكیم كھ آنھمھ از

بود از ھمھ ما برید و در درون خود براي رفتن " بنارس" كھ خود شاھزاده بزرگ " بودا"و .شاھزادگان چین شد

  ! كھ نمي دانم كجاست، ریاضت ھاي بزرگ آفرید" نیروانا" بھ 

و بي آنكھ با ما تازیانھ خوردگان و عزاداران دخمھ ھا، دخمھ اي گور  در آذربایجان مبعوث شد،" زرتشت" و 

از نور گفت " ماني"و . ھزاران برادر بوده، سخني بگوید، بھ بلخ شتافت و در سالمت دربار گشتاسب، از ما برید

مان را و بھ ظلمت تاخت، و روشني را در گوش ما زندانیان ظلمت ظلم، زمزمھ كرد، گفتیم اینك اوست كھ نجات

و بعد این چنینمان . سرندیب و ھند و بلخ را گشت" شاپور"مي خواند و افتخارش ھمھ این شد كھ در ركاب 

آنكھ شكست مي خورد از ذات ظلمت است و آنكھ پیروز مي شود ، از ذات : " شكست و شكستمان را سرود كھ

   و مگر نھ این است كھ ما شكست خوردگان ھمیشھ سرتاسر تاریخیم؟". نور

  . تو قرباني این بناھاي بزرگ شدي، و من قرباني، این قصرھاي عظیم. برادر

و ناگھان دیدم كھ در كنار فرعونھا و قارونھا كھ بھ بردگیمان مي خریدند و بھ بیگاریمان مي كشیدند، دیگراني 

  . نیز بھ نام جانشینان این پیامبران سركشیدند روحانیان رسمي 

، تا مصر، تا چین، تا ھر جا كھ جامعھ اي و تمدني ھست ، در كناراین اھرام، و این از فلسطین گرفتھ تا ایران

  .قصرھاي بزرگ ، براي ساختن معابد پرشكوه بایدسنگ مي كشیدیم

و بعد مدعیان پیامبري و جانشینان آنھا، ما را دستبندي دیگر زدند و بنام زكوه غارتي دیگر كردند، و بنام جھاد 

نھاي دیگر فرستادند تا جایي كھ ناگزیرمان مي كردند، كھ در برابر خدایان، در مذبح معبدھا و در راه دین بھ میدا

  . در كنار بتھا، كودكانمان را قرباني كنیم

و ما ھزاران سال بدبخت تر از تو و . نمي داني برادر، كھ تمامي معبدھا انباشتھ از خون فرزندان معصوم ماست

و خدایان در كنار فرعونھا و در كنار قارون ھا و نمایندگانشان، باز . ساختیمسرنوشت تو، گور و قصر و معبد 

  . بھ جانمان افتادند

" سرو " از ما گرفتند، و ما براي آنھا، رعیت و برده و ! سھ پنجم ھمھ امالك ایران را موبدان خداوند و اھورا 

  . رفتندو چھار پنجم ھمھ زمینھاي فرانك را كشیشان خداوند از ما گ. بودیم

پیروزي از آن . براي معابد بیگاري كردیم و ھمھ كاخھاي عظیم رم و معبدھاي بزرگ چین را ساختیم و مردیم

و من كھ ھزاران سال پیش از تو زیستم و مرگ . موبدان كشیشان و روحانیان ادیان، و فرعونھا و قارونھا بود

نیز بھ بردگان كینھ مي ورزند و این آئین ھا براي  ھمھ برادران و ھم نژادانم را دیدم، احساس كردم كھ خدایان

بردگي ما بند دیگري است و موبدان و كشیشان و روحانیان ادیان نیز ابزار دیگري براي تحكیم این قصرھا و 

  .گورھا، و توجیھ این نظامند

چون ارسطو مي مرداني ! و بعد ھمچنانكھ حكیمان و دانشمندان بزرگ كھ از ما بھتر مي اندیشند و مي فھمند 

گویند كھ برخي كھ برخي براي بردگي و گروھي براي آقائي است كھ بھ این دنیا مي آیند، یقین كردم كھ ما براي 



بردگي بھ دنیا آمده ایم و جز این سرنوشتي نداریم، و سرنوشت مقدرمان باربري و ستم كشي و تازیانھ خوردن و 

  . این دیگر ھیچ تحقیر شدن و نجس تلقي شدن و بردگي است، و جز

  :ناگھان خبر یافتم كھ مردي از كوه فرود آمده است و در كنار معبدي فریاد زده است كھ. اما برادر

  ".من از جانب خدا آمده ام " 

  : و من باز برخود لرزیدم كھ باز فریبي تازه براي ستمي تازه اما چون زبان بھ گفتن گشود باورم نشد 

ا اراده كرده است تا بر ھمھ بردگان و بیچارگان زمین منت بگذارد و آنان را من از جانب خداآمده ام كھ خد

  . پیشوایان جھان و وارثان زمین قرار دھد

چگونھ است كھ خدا با بردگان و بیچارگان سخن مي گوید و بھ آنھا مژده نجات ، و نوید و رھبري ، و ! شگفتا 

  . وراثت برزمین مي دھد

مچون پیامبران دیگر در ایران و چین و ھند شاھزاده است كھ بھ نبوت مبعوث شده او نیز ھ: باورم نشد گفتم 

  .است تا با قدرتمندي ھم پیمان شود و قدرتي تازه بیافریند

: گفتم . نھ، یتیمي بوده است و ھمھ او را دیده اند كھ در پشت ھمین كوه گوسفندان را مي چرانیده است: گفتند

  ! عجبا 

  چگونھ است كھ خداوند فرستاده اش را از میان چوپانان برگزیده است؟ 

او آخرین حلقھ سلسلھ چوپانان است و اجدادش ھمھ، رسوالن چوپان از شوق، یا از ھراسي گنگ برخود : گفتند 

  . مي لرزیدند كھ براي نخستین بار از میان ما پیامبري برخاستھ است

بالل، برده برده زاده  از پدر و مادر بیگانھ اي از . ادرانم را گرد او دیدمبھ او ایمان آوردم، چرا كھ ھمھ بر

سالم، غالم زن . ابوذر، فقیر درمانده گمنامي از صحرا . سلمان آواره اي بھ بردگي گرفتھ شده از ایران . حبشھ

  . حذیفھ این بیگانھ ارزان قیمت، برده سیاه پوست، اكنون پیشواي ھمھ یاران او شده است

اور كردم و ایمان آوردم چرا كھ كاخش چند اتاق گلي بود كھ خود در گل و خاك كشیدن شركت كرده بود، و ب

  ! بارگاه و تختش تكھ چوبي بود انباشتھ از برگھاي خرما 

و تا بود چنین بودو ! این ھمھ دستگاه او بود، و ھمھ فشاري بود كھ براي ساختن خانھ اش بر مردم وارد كرد

  . چنین مرد

آمدم از ایران، از نظام موبدان تبارھاي بزرگ كھ ھماره براي جنگھا و قدرتھا بھ بردگیمان مي كشیدند گریختم و 

بھ شھر او آمدم، و در كنار بردگان و آوارگان و بي پناھان جھان ، با او زیستم، تا پلكھایش در سنگیني مرگ 

  . خورشیدمان را پرده كشید

ر بار معابد عظیم و پرشكوه بنام او سركشید و شمشیرھا بر رویشان آیات جھاد ناگھان دیدم كھ دیگ! و برادر 

و نمایندگان این مرد نیز بھ . و باز از ثمره غارت ما بدست جور، بیت المال ھا سرشار شد. بسویمان آختھ شد

ن را در بازارھاي روستاھامان ریختند، و جوانھامان را بھ بردگي نمایندگان و روساي قبایلشان بردند و مادرانما

  . دور فروختند و مردانمان را، بھ نام جھاد در راه خدا كشتند و ھمھ ھستیمان را بنام زكوه، غارت كردند 

  نا امید شدم كھ چھ مي توانستم بكنم برادر؟



آن آتشھاي ) اهللا(قدرتي بھ وجود آمده بود كھ در جامھ توحید، ھمان بتھا را پنھان داشت و در معبد و محراب 

و باز ھمان چھره ھاي قاروني و فرعوني كھ تو خوب مي شناسي برادر و چھره ھاي . فریب را برافروختھ بود 

قدسین دروغ ھمدست و ھمدستان قارون و فرعون كھ بنام خالفت اهللا و خالفت رسول اهللا، بر جان ما تازیانھ 

  .یمما باز بھ بردگي افتادیم تا مسجد بزرگ دمشق را بساز. شرع نواختند 

دیگر بار مبازرات عظیم، محرابھاي پرشكوه و قصرھاي بزرگ و كاخ سبز دمشق و دارالخالفھ ھزارویكشب 

  " . اهللا"و این بار بنام . بغداد، بھ قیمت خون و زندگي ما سركشید 

  .دیگر باور كردیم راه نجاتي نیست، و سرنوشت محتوممان بردگي و قرباني شدن است

یامش فریبمان را پنھان داشت؟ یا در این نظامي كھ اكنون در سیاھچالھایش مي پوسیم، و آن مرد كھ بود؟ آیا در پ

ھر دو _ آن پیامبر _ ھمھ برادران و مزرعھ ھا و ھستي و سرنوشت ما غارت و قتل عام شده ، و من و او 

  قرباني شده ایم؟ 

ن خود چگونھ مي توانستم؟ بھ معبدھایي نمي دانم ، دیگر راھي ، فرا رویم نبود بھ كجا باید مي رفتم؟ بھ موبدا

  بازگردم كھ ھمواره ھمدست و ھمدستان قدرتھا و فریبھا بودند؟ 

بھ رھبران و مدعیان آزادي و ملیتم ؟ اینھا ھمھ كساني بودند كھ در حكومت انقالب جدید، قدرتھاي خانوادگیشان 

بھ دست آوردن حكومت خانوادگي و احیاء  را در خراسان و سیستان و گرگان از دست داده بودند و اكنون براي

  . نظام جاھلیشان مي جنگیدند

  بھ مساجد ؟ چھ تفاوتي بود، میان این مساجد و آن معابد؟ 

و معابدي كھ سرشار از سرود و . كھ شمشیرھایي كھ بھ سینھ شان آیات جھاد حك شده بود! ناگھان دیدم برادر 

ذان توحید مي گفت و چھره ھاي مقدسي كھ بھ نام خالفت و بنام امامت و بود، و ماءذنھ ھایي كھ ا" اهللا " نیایش   

ادامھ سنت آن پیام آور دست اندركار بودند و ما را بھ بردگي و قتل عام گرفتھ بودند، پیش از من كسي دیگر را 

  " ! علي " قرباني مظلوم این شمشیرھا و محرابھا كردند 

خود پیش از من و خانواده اش . كشتھ شد" اهللا" بود و در محراب عبادت علي خویشاوند آن مرد پیام آور . برادر 

پیش از خانواده من و پیش از خانواده برده ھا و ستمدیده ھاي تاریخ، نابود شدند و خانھ اش پیش از خانھ ما ، بھ 

  . نام سنت جھاد و زكوه غارت شد

دي من باز بیگاري و بردگي من،بر سر نیزه شد و و قرآن پیش از آنكھ وسیلھ اي شود براي چاپیدن من، باز نابو

  .علي را شكست 

این بود كھ بعد از پنجھزار سال مردي را یافتم كھ از خدا سخن مي گفت اما نھ براي خواجگان ، براي ! عجبا 

ا نھ برسد یا نھ ھمچون راھبان كھ مردم را بفریبد ، ی" نیروانا " بردگان نیایش مي كرد،  نھ ھمچون بودا كھ بھ 

  " . ناس " در آرزوي رستگاري " اهللا " ھمچون پارسایان كھ خود را بخدا برساند ، نیایشي در آستان 

عدالتي كھ اولین قرباني عدالت خشن و خشكش ، برادرش بود ، مردي _ مردي یافتم ، مرد جھاد ، مرد عدالت 

من، كار مي كرد و رنج مي برد و كھ ھمسرش كھ ھمسر او بود و ھم دختر آن پیام آور بزرگ ھمچون خواھر 

مردي یافتم كھ پسر و ! برادر . محرومیت و گرسنگي را چون ما با پوست و جانش مي چشید و مي چشید 



این است كھ بعد از . دخترش وارث پرچم سرخي بودند كھ در طول تاریخ در دستان ما بود و پیشوایان ما 

ناسي و من ، از ترس آن بناھاي عظیمي كھ تو قربانیش شدي و پنجھزار سال ، از ترس آن معبدھایي كھ تو مي ش

من ، و از ترس آن قدرتھاي ھولناكي كھ تو مي داني و من ، بھ كنار این خانھ گلین متروك و خاموش پناه آورده 

یاران پیام آور از پیرامون خانھ كنار رفتھ اند و تنھاست، ھمسرش تن بھ مرگ داده است ، و خود در . ام 

و من از ترس آن معابد ھولناك و . تانھاي بني نجار تمامي رنجھا و دردھاي من و تو را، با خدایش مي گوید نخلس

قصرھاي ھراس آور و آن گنجینھ ھا كھ ھمھ با خون و رنج ما فراھم شد، بھ این خانھ پناه مي آوریم و سر بر در 

  . این خانھ متروك مي گذارم و غم قرنھا را زار مي گریم 

او براي اولین بار، زیبائي . او و ھمھ كساني كھ بھ او وفادار ماندند از تبار و نژاد ما رنجیده ھا، بودند . ر براد

سخن را نھ براي توجیھ محرومیت ما و برخورداري قدرتھا، بلكھ براي نجات و آگاھي ما ، بھ كار گرفت ، او 

سخن مي " بوسوئھ خطیب " او بھتر از . خویش اما نھ براي احقاق حق. سخن مي گوید " دموستنس " بھتر از 

او شمشیرش . گوید، اما نھ در دربار لوئي ، بلكھ پیشاپیش ستم دیدگان ، بر سر قدرتمندان است كھ فریاد مي كشد 

" را نھ براي دفاع از خود و خانواده و نژاد و ملت خود ، و نھ براي دفاع از قدرتھاي بزرگ بلكھ بھتر از 

  . صمیمي تر از او براي نجات ما در ھمھ صحنھ ھاست كھ از نیام بیرون پرانده است  و" اسپارتاكوس 

او بھتر از سقراط مي اندیشد ، اما نھ براي اثبات فضائل اخالقي اشرافیتي كھ بردگان از آن محرومند، بلكھ براي 

او خود ، نھ . و موبدان نیست زیرا او وارث قارونھا و فرعونھا . اثبات ارزشھاي انساني یي كھ در ما بیشتر است

  . او قرباني محراب است. محراب دارد و نھ مسجد 

او مظھر عدالت و مظھر تفكر است ، اما نھ در گوشھ كتابخانھ ھا و مدرسھ ھا و آكادمیھا، و نھ در سلسلھ علماي 

ي توده بي از سرنوشت مردم و رنج خلق و گرسنگ! تر و تمیز در طاقچھ نشستھ كھ از شدت تفكرات عمیق 

  . خبرند او ، در ھمان حال كھ در اوج آسمانھا پرواز مي كند ، نالھ كودك یتیمي تمام اندامش را مشتعل مي كند 

او ، در ھمانحال كھ در محراب عبادت ، رنج تن و نیش خنجر را فراموش مي كند ، بھ خاطر ظلمي كھ بر یك 

او برادر ن مرد شعر . این ننگ بمیرد قابل سرزنش نیستاگر كسي از : زن یھودي رفتھ است ، فریاد میزند كھ 

ھزار بیتش ، یك بار، تنھا یك بار ، از نژاد ما و از  ٦٠و زیبایي سخن است ، اما نھ چون شاھنامھ كھ در 

از آھنگري كھ معلوم بود از تبار ماست ، و آزادي و انقالب و نجات مردم و . سخن گفت ) كاوه ( برادري از ما 

كجا ؟، . عھد كرد ، اما ھنوز برنخاستھ ، این تنھا قھرمان تبار ما كھ بھ شاھنامھ راه یافت ، گم مي شود ملت را ت

چرا ؟ چون تبار و نژاد فریدون درخشیدن گرفتھ است ، این است كھ در تمام شاھنامھ بیش از چند بیت ، از او 

  . سخن نرفتھ است 

مي كنم كھ باز من و ھم نژادان و ھم طبقھ ھایم بھ او  در وضع و عصر جامعھ اي زندگي ! اكنون برادر 

  . نیازمندیم 

او بر خالف حكیمان دیگر ، برخالف نوابغ و اندیشمندان دیگر كھ اگر نابغھ اند مرد كار نیستند ، و اگر ھر سھ 

نیستند و ھستند ، مرد پارسائي و پاكدامني نیستند ، و اگر ھر چھار ھستند ، مرد عشق و احساس و لطافت روح 

اگر ھمھ ھستند ، خدا را نمي شناسد و خود را در ایمانشان گم نمي كنند و خودشان ھستند، مردي است در ھمھ 



ابعاد انساني ، ھمچون یك كارگر، ھمچون من و تو كار مي كند ، و با ھمان پنجھ ھایي كھ آن سطرھاي عظیم 

كند قنات احداث مي كند و در شوره زار آب بر مي  خدایي را بر كاغذ مي نویسد، در خاك فرو مي برد ، چاه مي

  .آورد

در دل قنات ناگھان فریاد مي زند باالیم . درست یك كارگر، اما نھ در خدمت این و آن و نھ در خدمت خویش 

  . بكشید

و چون بھ باالي قناتش مي آورند سرورویش را گل پوشانده است آب فواره مي كشد و در آن بیابان سوزان 

خوشحال مي شوند ، اما او در ھمان حال نفس نگردانده مي " بني ھاشم " ن مدینھ ، نھر جاري مي شود ، پیرامو

  . كھ بر من و تو وقف كرده است ، برادر " . مژده بر وارثان من كھ از این آب یك قطره نصیب ندارند : " گوید 

فرھنگھا و مذھبھا ، یا انسانھا را حیوانات و اكنون نیازمند اوییم و محتاج پیشوائي چون او كھ ھمھ تمدنھا و 

اقتصادي ساختھ اند ، و یا حیوانات نیایشگر درونگراي فردي در دخمھ ھاي عبادت و روحانیت ، یا مردان اندیشھ 

یا مرد احساس و عشق و الھام اما بي عقل ، . و تفكر و عقل ، ولي بي احساس ، بي دل ، بي عمق و بي عشق 

  .ي منطقبي تفكر، بي علم، ب

رب النوع زحمت كشیدن و رنج و كار ، رب النوع وفادار ماندن ، رب النوع رنج ، . و او مرد ھمھ ابعاد است 

رب النوع سكوت ، رب النوع فریاد ، رب النوع عدالت ، و اكنون برادر ، من در جامعھ اي ھستم ، كھ در 

بھ عبارتي بر ھمھ جھان حكومت مي كند و نسل برابرم دشمن در یك نظام نیرومند بر بیش از نیمي از جھان و 

ما اكنون بھ ظاھر براي كسي بیگاري نمي كنیم ، آزاد شده ایم ، بردگي . مرا براي بردگي تازه از درون مي سازد

اندیشھ ما را برده كرده اند، دلمان را بھ . برافتاده است ، اما بھ بردگي یي بدتر از سرنوشت تو محكوم شده ایم 

و با قدرت علم ، جامعھ . ه اند و اراده مان را تسلیم كرده ایم و ما را بھ عبودیتي آزادگونھ پرورانده اندبند كشید

شناسي ، فرھنگ و ھنر ، آزادیھاي جنسي ، آزادي مصرف و عشق بھ برخورداري و فرد پرستي ، از درون و 

  . پاك برده انداز دل ما ، ایمان بھ ھدف ، مسئولیت انساني و اعتقاد بھ مكتب او را 

و اكنون برادر ما در برابر این نظامھاي حاكم ، كوزه ھاي خالي زیبایي شده ایم كھ ھر چھ مي سازند ، مي بلعیم 

 .  

اكنون بھ نام فرقھ ، بھ نام خون ، بھ نام خاك و بھ نام خود او و مخالف او قطعھ قطعھ مي شویم ، تا ھر قطعھ اي 

  . تفرقھ . اشیم تفرقھ لقمھ اي راحت الحلقوم دھانشان ب

چرا در چنین سرنوشتي كھ بر جھان و بر ما . پیروان او و مكتبش را بھ جان ھم انداختھ اند ، این دشمن او است 

حكومت مي كند ، با او دشمني مي كند؟ چون او با دست بستھ نماز مي خواند و آن بھ این كینھ مي ورزد كھ این 

من او چون مھر ندارد و بر فرش سجده مي كند و او دشمن كینھ توز این كھ با دست باز نماز مي گذارد ؟این دش

  . پیشاني بر مھر مي گذارد 

جنگھا و خصومتھا و جبھھ ھا را تا این اندازه تنگ كرده اند ، و روشنفكران مان را بھ سرزمین ھاي دیگري 

  . تارانده اند و خود ھیات چوپانان گرفتھ اند 



ھ سادگي مي شناختي و درد شالقي را كھ مي خوردي ، بھ سادگي احساس مي كردي ، و تو اربابت را ب! برادر 

و ما اكنون با سرنوشتي . مي دانستي كھ برده اي و چرا برده اي و كي برده شدي و چھ كساني برده ات كرده اند

مي شویم و  ھم رنگ سرنوشت تو بي آنكھ بدانیم كي ما را بھ بردگي این قرن كشانده است و از كجا غارت

  . چگونھ بھ تسلیم ، بھ انحراف اندیشھ و بھ عبودیتھاي زمیني دچار شده ایم 

پیش از عصر تو و . اكنون نیز ما را چون چھارپایان، نھ تنھا بھ بردگي مي كشند كھ بھ بھره كشي گرفتھ اند 

، كاخھاي بزرگ جھان ، و ھمھ ھمھ این قدرتھا ، سرمایھ ھا ، نظامھا ، ماشین . بیش از نسل تو ، بھره مي دھیم 

این سرمایھ ھاي عظیم و غني و ثروت تولید را ، با پوست و گوشت و خون و رنج و پریشاني و محرومیتمان 

  . مي چرخانیم ، و سھممان فقط تا اندازه اي كھ كار فردا را بتوانیم 

اما با چھره تازه و پیرایھ  بیش از عصر تو ، محرومیم و ظلم و تبعیض طبقاتي و ستم ، بیش از زمان تست ،

  . ھاي تازه تر 

  : علي تمامي عمرش را بر روي این سھ كلمھ گذاشت ! و برادر 

مظھر بیست و سھ سال تالش و جانبازي و جھاد براي ایجاد یك ایمان ، در درون وحشیھاي متفرق و بیست و 

و ھمچنین پنج . یھاي رم و ایران پنج سال سكوت و تحمل براي حفظ و حدت مردم مسلمان در برابر امپراطور

سال كوشش و رنج براي استقرار عدالت و براي اینكھ ھمھ عقده ھا و كینھ ھاي ما را با شمشیر خویش بیرون 

  .كشد و آزادمان كند

. اما توانست مذھب و پیشوائي و سیادتي را براي ھمیشھ بھ من و ما ، برادر اعالم كند ! نتوانست ! نتوانست 

  : مذھب رھبري خلق و سھ شعار ، گذاشت كھ ھمھ ھستي خود و خاندانش را فداي این سھ كرد  مذھب عدل و

  . مكتب ، وحدت ، عدالت                 

    
  


