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 تخصص و سواد و شعور معدل از اگر مهاجر، ايرانيانِ پرستيِ وطن و هنر و ادب و فهم و تخصص و سواد و شعور معدلِ: معتقدم
 ما كه مسلم، گنج يك: يعني اين. نيست كمتر مسلماً نباشد، بيشتر كشور داخل ايرانيان پرستيِ وطن و هنر و ادب و فهم و

 .ايم بخشيده كشورهايش ديگر به دستي دو و ايم كرده كن ريشه آنرا خود، كفايت با بدست

 

 گنج اين پراكندن و كردن كن ريشه اصليِ مقصر يعني. دارد تعلق حاكم روحانيانِ به عظما، كفايت اين محوريِ شخصيتِ 
 خواري، ريزه ي مرتبه از ناگهان كه روحانياني. اند بوده - زاد نوري محمد همچو -  درگاهشان چاكران و حاكم روحانيان مسلم،

 دانش با مطلقا و بود مختصر سوادشان كه روحانياني. بودند كرده جهش كشور ندار و دار ي همه بلعيدن ي مرتبه به
 ترغيب كساني توان و توش از آويختن به را آنان نداشته، ي عرضه و لياقت و تجربه و سواد همين و بودند، بيگانه كشورداري

 و ها تندي ي همه ي سرسلسله البته و. بود تنش و تندي و عصبيت كارشان مدارا بجاي كه - زاد نوري همچومحمد - كرد
 .اند بوده حاكم روحانيان خود ها، عصبيت و ها حرص و ها تنش

 

 را، مروت را، انسانيت را، معرفت را، ادب: بودند داده وعده كه روحانياني. شد آغاز روحانيان اندازي نقاب انقالب، پيروزي از بعد
 اعجاب و برانگيزند، را جهان مردمان بُهت كه كنند بازتعريف آنگونه را، زمين و آسمان و عدل و انصاف و پاكدستي را، مدارا

 و اسالم و قرآن و امامان انصافِ و فهم و مدارا و ادب ي محدوده از بسرعت كنند، متمايل خاكي ي كره سوي اين به را همگان
 ي همه به تا نهادند مردم ميان در تيغ تاريخ قلچماقانِ و بندان قداره و پادشاهان ي شيوه به و گرفتند، فاصله انسانيت اساساً

 .بزنند چنگ كشور درشت و ريز مقدرات

 

 وطن و كاردان و فهيم و متخصص عمدتاً كه ايرانياني همان. شد شروع ايرانيان هاي كندن دل و ها مهاجرت زمان، همان از نيز
 نااليقان برآمدن تماشاي تاب و را، آنان ولع و حرص تماشاي تاب و. نداشتند را انقالبيون هتاكي تاب كه ايرانياني. بودند پرست

 .رفتند و كندند دل خود كشور از اشكبار چشماني با و وانهادند را خود زندگي و خانه اينان،. را عرضگان با فروكوفتن و

 

 ايران از هواپيما با كه بود شانس خوش بسيار اي خامنه. بود نيز اي خامنه رفتند، و كندند دل ايران از كه آناني ميان در
 اي خامنه همفكران از جماعتي بودند شوربختانه. بسپرد بخاطر را اش مادري سرزمين از تصويري بتواند باال آن از تا. گريخت

 چه اي خامنه. برسانند مرزها سوي آن اكسيژن به را خود تا زدند كمر و كوه به خواري و خفت با و خويش، عيال و اهل با كه
 دستجمعيِ غارت و تجاوز به ناگزير يا و درآمدند، پا از كمرها و كوه همان در كه ايرانياني براي. گريست صبح خود تا كه شبها

 .دردادند تن دالالن

 



 يك. بود دار سرمايه يك. بود مهندس يك. بود سياستمدار يك. بود دانشگاه استاد يك. بود جراح و پزشك يك اي خامنه
 با اي خامنه. بود خردسال و كودك و جوان و پير بود، زن بود، مرد اي خامنه. خواننده يك كارگر، يك دانشجو، يك. بود مخترع
 ايراني يك. دربدر و سرگردان ايراني يك. بود ايراني اما نداشت، كه هرچه و داشت كه هرچه با و نبود، كه هرچه و بود كه هرچه

 ذهنش گاوصندوق از اي گوشه در را بار كوله آن و بود نهاده باري كوله در را اش ايماني و ميهني و ملي هاي عالقه ي همه كه
 بر اش مادري سرزمين در را بار كوله آن وطن، اسم به چيزي ي جاذبه و بركت به روزي، يك آري روزي، يك تا بود داده جا

 .گذارد زمين

 

 از آرامي به را اعتبارش و خاطره و عاطفه از سرشار بار كوله آن خود، عيال و اهل چشم از دور كه شبها چه اي خامنه
 كه بود اي كوچه به اي خامنه چشم هنوز. بود گريسته زار زار و بود برده فرو آن درميان سر و بود آورده بدر ذهنش گاوصندوق

 و ها اتومبيل و ساختمانها و ها مغازه به. بود آموخته آن در كه اي مدرسه به. بود كرده بازي همسايه هاي بچه با آن در
 .غريبگان و دوستان و خويشان به. مردمان هياهوي

 

 ها قرن از بعد كه روحانياني. بود نشسته آنها بر حاكم روحانيان نقش كه گشت برمي خاطراتي مرور به اي خامنه رنج بيشترين
 در و پرداختند، مي پا جاي خود براي تنها و تنها قله، آن در و بودند يافته دست قدرت ي قله به سراسيمه تاريخي، گرسنگيِ

 و است حالل و احكام و اصول و فقه شكل قيفي ي دريچه از كه روحانياني. كردند مي قلم را اي تنابنده هر پاي نيز قله آن
 نيز جهان مردمان اعجاب انتظار چشم كه عجبا و نگريستند مي اطراف پيچاپيچ دنياي به نيست جايز و است جايز و است حرام
 .بودند

 

. بود منظم و پيگير و كاري. داشت تخصص. داشت ادب. بود فهم با و باسواد و باعرضه حاكم، سوادانِ بي برخالف اما اي خامنه
. شد چراغ و چشم. شد مشهور. آمد پرواز به تخصص و ادب آسمان در او، و. شد مهيا اي خامنه پرواز براي فضا كه بود اينجا هم
 .ورزيد مي اصرار بودنش ايراني به و رفت مي جلو غرور با گفتند، مي بد ايرانيان و ايران از جماعتي اگر هركجا و

 

 اي خامنه. است درافتاده ورشكستگي هاي دخمه درون به ايران كشورش و است گراييده كهولت به اي خامنه اكنون
 سرعت با او ي اندازه در كهنسالي رود، مي مرگ سمت به ساعت در كيلومتر بيست سرعت با جوان، يك اگر: معتقداست

 در را ذهنش گاوصندوق ي بارِگوشه كوله آن است گرفته تصميم او. رود مي مرگ سمت به ساعت در كيلومتر دويست
 ي همه عمر، سالهاي واپسين اين در خواهد مي. بميرد خودش كشور در خواهد مي. گذارد زمين بر اش مادري سرزمين
 تقديم را كوچيده گنج آن و. بكوچاند اش اجدادي و آباء ي خانه به را خود هاي دانشمندي و ها مندي ادب و ها تخصص
 را خروجش امكان و شدن ضايع ي زمينه متعمدانه و اند ندانسته را قدرش عبوس روحانيان كه را گنجي همان. كند مردمش
 ترميم براي تواند مي بگشايند، آغوش برايش شرمگنانه و فهيمانه ايران، بالمنازع حاكمان اگر كه گنجي همان. اند آورده فراهم

 .بزند باال آستين بالزده كشور اين المللي بين و داخلي ي جانبه همه هاي نابساماني

 

 را، آبرويش را، اش حنجره را، اش سرمايه و اعتبار ي همه او. ادب و تخصص و دانش از چمداني با. است فرودگاه در اي خامنه
 دل كشورش به ورود براي اي خامنه. است داده جا چمدانش در را گنجش تمامي خالصه و را، اش پرستي وطن را، تخصصش



 در خواهي مي كه تو دارد؟ عيبي چه. است ديده تدارك را اوين زندان سلولهاي از سلولي خود براي حتي و. است زده دريا به
 فهم براي: گويم مي چه؟ براي زندان حاال تنگ؟ سلولي در يا بميري فراخ اي خانه در كه كند مي فرق چه برايت بميري، ايران

 كه نيست اين در اي خامنه مشكل. نيست مصلحي حيدر شيخ جناب در مثالً آن از اي ذره و هست اي خامنه در كه فراواني
 اي خامنه كه گنجي همان در. اوست بودن انسان و نظم و ادب و تخصص و فهم در مشكلش. گذارده پاي ايران به خارج از چرا
 .برند مي رنج آن از - ندارند انظباطي و دانشي و تخصصي هيچ كه نه -  حاكم روحانيان و دارد خود با

 

 براه چشم كيهان شريعتمداري حسين حاج جناب و طائب حسين شيخ جناب و مصلحي حيدر شيخ جناب اما، فرودگاه در
 مي را او چمدان الفور في - نداشتند چنداني توفيق نيز خواني روضه در شد نمي انقالب اگر كه - اطالعاتي شيخان. اويند
 جاسوسي حكم چند احتياط محض اما خورند، برنمي ادب و تخصص و دانش جز چيزي به اي خامنه چمدان در گرچه. كاوند

 كه اين بجاي نيز شريعتمداري جناب. زنند مي دستبند بدستش بالفاصله و كنند مي جاسازي چمدانش در اسراييل و آمريكا از
 بروس" جنجالي فيلم از تأسي به شود، مي وارد) عشق و ادب و تخصص از باري كوله با( اي خامنه: بزند تيتر خود كيهان در
 .شود مي وارد اژدها: زند مي تيتر "لي

 

 زاد نوري محمد

  دو و نود سال ماه فروردين سوم و بيست
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