
 

 

 1آمريکاييّات

(Americaniyyad) 

        وحشی      

 کار ما!وحشی آوردن باز اهلی کردن کار او،  ،ستبه حقّ حقّ، حقيقت حقّ وحشی

يَ عإَلمَإََعلَّمََوحشی با تعليم اهلی شد،  نإساَنَماََلََإ   اْلإِ
  الإَبيانَََِِبلإَقَلِم،ََعلََّمهَ ََعلَّمََبا قلم و با بيان تعليم داده شد، 

 دانشمند آموزش، پرورش، راموحشی کودک، 

 دامانسان در ، دام يله

 بند بند، رام رام، دام دام، در شرع ، شرعبر قانون قانون

 اهلی شدن کار او، وحشی او، اهلی او، او او، هو هو، کوی کوی او او

 هی، هوهوقی، قوقو، هاها، هیقاقا، قی

hey, hey, ho, ho, …; hey, hey, ho, ho, …; hey, hey, ho, ho, … 

 نن، وحشی بيان نن، وحشی نوشتن نن، وحشی خواندن نوحشی الل: وحشی زبان ن

 !وحشی اّمی: ماما، ماما، ماما

 يدشود، تفسير ندارد، اصال سخن نگووحشی تاويل نمی

 از خوارش کندرامش کند، ب کند تا دامش کند،کارد، اهلی تفسيرش توحّش میدر اهلی 

 کجايی ماما، کجايی ماما، کجايی ماما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 من تنها، من تنها، من تنها !!!!!!!!!!!

 زير پا، زير پا، زير پا، راِم رامِ رام، 

yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am … 

 اهلی شدم، رام شدم، خوار شدم،  :ماما، ماما، ماما

 له شدم، له شدم، زير پا، له شدم، زير پا، زير پا، 
                                                           

  ۱ – کلی  ه حقوق این اثر متعل  ق به نویسنده محترم می باشد، و باز نشر آن تنها با ذکر منبع و متن کامل بالمانع می باشد.



 

 

  گرییست، مامايی وحشمامايیحقّ ماما وحشی: به حقّ حّق، حقيقت 

 اين منم، طفل هميشه طفلت، رامم کردی، اهلم کردی، خوارم کردی :ماما، ماما، ماما

 پا:حتّی در زير 

yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am … 

 آخر تا کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اين آخرين نفَس است، ديگر نفس کشيدن نتوانم،ماما، ماما، ماما: 

، يیيیيیيیيیيیيیيیيیيییييیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیآيیمی

 يا نه

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزوووووووووووووووووووووووووووووعلی ميگه: 

 د

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزوو :ميگه جورج

 د

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزوووووووووووووطفلکه ميگه: 

 د

 ست، تنها آرزوی وحشی.حقّ حقّ، ماما تنها آوای وحشیبه 

 چرا راندی، به کجا راندی، تنها گذاشتی!ماما، ماما، ماما: 

 شنويی؟ آخرين يعنی آخرين!ماما، ماما، ماما: اين آخرين نفَس است، می

، يیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیيیآيیمی

 يا نه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووزوووووووووميگه: طفلکت 

 د

 آمد، ماما گريان آمد، شتابان آمد، امّا وحشیآمد، ماما ماما 



 

 

 ر یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییدی

 آمد

 آخرين نفس آمد،  پسِ

 آيدآيد، دير دير دير میماما هميشه دير می

ها، پوشکماندوها، آبیها، ها، گزمهها، داروغهکشد، پليسکسی دستش را میشنود، پای او بسته است، ناله طفل را می

 ، بين ماما و فرزندششوندشوند، سد میشوند، ديوار میها سپر میها، ... پوشپوشسرخ

 وار به ميدان نزندوار، الابالیکشد تا ماماوار، وحشیماما را میدست پدر 

 چرا، چرا، چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 اين است معّما، معمّا، معّما!

 حلّ معمّا نه تو دانی و نه من!وين 

 آمد آمد، بر صف زد، در دل آتش تنهاو يکه  ياغی، طاغی، ،محابا، بیمهابابا اين همه، ماما آمد، بی

 آمد امّا پس از مرگ سهراب

 کنار قتلگاه آمد، پسر در خون

 ماما هميشه دير آمده است

 آيدتا قيامت، دير می

 آيدیقيامت م

  !؟قيامت

 !کی، کجا؟

 گاه، ناکجا!بی

 ، به حقّ حقّ، قيامت خود ماماست، اّما اگر بيايد

 آه، آه، آه

 اگر بيايد!



 

 

 است هآوردخود  گردرا ها یآمده است، قيامت است، وحشماما 

َََوَِإَذاَالإو ح وشَ   ح ِشَرتإ
 اندها هم آمدهاهلی

 ، چه وقيحپر روچه اه، چه پر زور، 

 وار، دست دراز، کژدم زبان، سليطهدر نقاب

خواهان، با باتون، با قانون، با کتاب، با پرچم، با درفش، با امنيّت، با شريعت، با مبلغان دينی، با فعّاالن مدنی، با آزادی

، نگارانخيگران، با تاربا تحليلپرستان، با خبرنگاران، با آيفون به دستان، پرستان، با بتبا انسان دوستان، با ملّت

... 

 و در توانهرچه بسيج شدنی است با 

 با هر دوز و کلکی

 گريه يا خندهبا 

 بوسه يا سيلیبا 

 هر طور که شده بايد ماما را اهلی کنند، رام، آرام

 ماما رام شدنی نيست، ماما سر تا پا غوغاست، همه آشوب در ميانه ميدان

 دست بر گريبان را زور لخت و عريان، همه

 ،  ها گوناگون، فراوان، رايگانآرامش بخش

 ها همه آرام آرام سوی داموحشی

 !وه که چه دردناک است، چه عميق اين زخم

 تنها ماباز هم ما

 !ربودند، اين بچّه دزدهااز آغوش را  شباز کودک

 نگفتمت که مرو! : 

 گفت که او رفت؟ نه فرستادمش، و نه رفت! یماما تنها: ک



 

 

 ، بچّه دزدها!ربودنداو را 

 !به حقّ حقّ، اهلی کردن کار او

 آرام، رام، اهلی ماما، کودکان، همه، در آغوش وحشی

 اهلی کردن کار وحشی!

 گذاشتند، حتّی يک شب،می اهالنآه، آه، آه، اگر نا

َهاتََ َلََنامََ الإَقطَا ت رِكََ َلوَإ َهي إ َ لَيإًلا
 راضی/مرضیست، آرام، مطمئن از خود، وحشی اهلی

 

 سرزمين، نا مطمئن از خود، در پی خودصدها سال است، مرد سفيد نا آرام، در اين 

 سرزمين سرخ را تصرّف، خودش را نابود، کودکش را ربود

 نابود امّا مرد سياه، نه بود، نی

 سياه بين بود و نابود، زخمی، زبون، 

yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am …; yes sir …, yes ma'am … 

 تا کی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 نا خشنود، نامطمئن از خود، سر در گم،د باز هم مرد سفي

 مرد سياه را زانو بر گلو

 اين زانو از آنِ کيست؟

 بر گلوی کی؟

 دانند، ها نمیاحمق

 زنند، نه میووار آگاهان نعل

 مرد سفيد در اين سرزمين نسل سرخ را ريشه کن کرد، 

 گيرد،ايی و گندمی و زرد را به چيزی نمیقهوه



 

 

 افتاده با مرد سياه، به عجز

 گيجِ گيج گيج

 من کيستم؟

 آن که سياه نيست!

 سياه کيست؟

 همان که من نيست!

 من/او، کالف سر درگم!

 اشنه سرش پيدا، نه ته

 خود باخته در اين قمار بودن

 مرد سفيد پوست آمريکايی

 ترين مردخودآگاه

 همه درد، درد آمريکايی بودن، درد هويتی مشترک داشتن

 همه بيداری استمرد سفيد آمريکايی 

 خوابداندک می

 رنج همه بيداری است

 دردی مشترک، جمعی، کاری، جانکاه، درمان ناپذير

 تنها در سينه مرد سفيد آمريکايی است

 ما هيچ وقت ما نشديم، 

 نگذاشتند، يا نشديم

 چه فرقی؟!

 درد مشترک جمعی نداشتيم، ما نشديم

 گويم با احتياط می



 

 

 بوده است، سرزمين ما درد هميشه فردی، شخصی در 

 برای همين، سياست، اخالق، اقتصاد جمعی نداريم، 

 به حقيقت، جامعه نداريم

 انبوهی از مردمان، به داليلی شناخته يا ناشناخته، گرد هم جمع آمده

 سلبی، نفی خود،عمدتا شخصی، مان اخالق

 تر نرفتامان از گلستان و بوستان سعدی فراخالق اجتماعی

 مان همه انتزاعی و متافيزيکی،فلسفه

 ، مان همه احکام، همه شخصی، حّد اکثر بين الطرفينیدين

 از هويّت جمعی، خوب يا بد، خبری نيست

 خود جمعی نداريم، درد مشترک جمعی هم نداريم، 

 شنيديمهايی را که ما نمیشنيد از ما نالهبيدار، می شبهمه کسی آمد که همه درد بود، قلبش در فشار، چشمانش 

 شايد هم اصال نداشتيم

 همه درد شد،

 همه را دردمند يافت،

 کرد درد تلقين را ما 

 توهّم دردمندی هم دردمندی

 ملّت شديم، جمعّيت شديم، غوغا کرديم، شورش کرديم، انقالب کرديم

 درد مشترک جمعی تاريخی نداشتيم، 

 هم نداشتيمسياست، اخالق، و تفکّر اجتماعی تاريخی 

 شديم آزمايش و خطادر 

 گر رفتتلقين

 درد جمعی هم رفت، 



 

 

 گران به ميدان آمدند، تلقين

 تريمما بی درد راحت

 کندمرد سفيد، بيش از چهار صد سال است، با دردی جمعی، رنجی مشترک زندگی می

 خواب راحت نداشته است،

 آب خوش نخورده است

 خاطرش پريشان

 روحش نا آرام

 در ، مگر يکزنددری میبه هر 

 پذيرفتن مرد سياه به عنوان لُوی خود، نه لولو 

 کند به خاطر اندام درشت، و سينه ستبرشمرد سفيد از مرد سياه احساس خطر می

 مرد سياه هرجا ميدان يافته است، خوش درخشيده است، ورزش، هنر، ادبيات، خطابه، ...

 در سياست و قدرت و ثروت بستهمرد سفيد ترسيده است، راه را بر مرد سياه 

 خواهد، مرد سفيد زن سياه و کودک سياه را ربوده و در تصرّف خود می

 تا مرد سياه بشکند، خوار، تنها

 مرد سياه را در حوزه جنسی نيز رقيب، لولوی خود يافته است،

 را حقّ خوداّما تجاوز به زن سياه تابد، زن سفيد را با مرد سياه بر نمی

 کندمی لينچمرد سياه را به بهانه نگاه چپ کردن به زن سفيد 

 مرد سفيد، نا مطمئن است از خود در رابطه با مرد سياه

 بدون مرد سياه، مرد سفيد خودی ندارد

 با مرد سياه، آرامشی ندارد

 درد آمريکايی اين است

 خودش، 



 

 

 ورد ديدن خود را در آينه سياه آتاب نمی

 شکند، آينه می

 يابدرا شکسته میخودش 

 گريزد از خود می

 تا فضاء

 اسپيس اکس  با

 اصرار دارد به اين گريز علی رغم طوفان تاخير

 در سايه طوفان خشم ماما

 مرد سفيد پوست فقط برای دو ساعت توانست آرامش را تظاهر کند

 اسپيس اکسبه افتخار 

 ست، شکسته، زخمی، زبون، مرد سفيد نيز قربانی

 کند، فقط تظاهر می

 داردکند، زير ابرو بر میبزک می

 اين يک کار را خوب بلد است

 کند، چون درد داردخوب هم فکر می

گری پردازد، خاکی است، از اشرافیترين امور میمرّهکند، جدّی به روزقانون اساسی نوشته است، قانون مدنی تدوين می

 پوچ به دور، 

 های کند، جسور و شجاع است در همه حوزهانديشد، مسأله حل میانتزاعی و ماورايی نمی

 امّا نه در بر خورد با خود

 خودش شکننده است، 

 بر گُرده مرد سياه خود را نشانده است

 زانويش را بر گلوی او فشرده است



 

 

 خوردکندش، بر زمين میخفه می

 کشدباز از نو، سياهی ديگر به زير می

 است رددمرد سفيد پوست عين 

 گريزدبرد، میراه به جايی نمی

 از خودش

 شايد روزی دری به روی او باز شود

 من از کجا، درمان درد مرد سفيد از کجا

 دانمدرمان خود نمی

 ام، مسأله ندارم، گرفتار درد بی دردی عاجزتر از هميشه

 ام، خود را بی دردی زده

 ها، احکام، زنجيرها، ....قانوندر زير آوارها قيد و بندها، 

 خواهد بند گسستن قدرت می

 من ندارم،

 خواهدمیو جرات نسخه پيچيدن يقين 

 ،من ندارم

 خواهد تابو و بت شکستن هنر می

 من ندارم

 ، تابوی بزرگ را نشکسترا تازه آن بت شکن بزرگ، بت بزرگ

 برجا گذاشتش

 چرا؟

 وين حلّ معمّا نه تو دانی و نه من!

 خواهدمرد خودش را میاين 



 

 

 گويم!اند ولی من چنين میبگويد: ديگران چنان گفته که ايیآن آزاده

 خدايا بفرستش، 

َبَةََولِيِ َناَ َدَنَِبيِ َناََوََغي إ ك وَإِلَيإَكَفَ قإ ََنشإ  اللَّه مََِّإَّنَّ
 به حقّ حقّ، او نزديک است

 امّا اگر ماما بيايد، 

 کودکان شناسندش، سوی آغوش دوند؟

 شويم،  ما و او ما می

 يا ...

 ما و او؟! کو او؟ ما کو؟ او مای ماست، يا ما اوی او؟ شايد هيچ چ چ چ!

 کی ما ما بوديم؟ اوّل او هستيم، و آخر او ما، پس کی او و ما ما؟

 مگر جمعه عيد محّمدی نيست، 

 محمّد را عيد نيست؟! 

 جمعه، جمعيّت، جماعت، 

ََمعََ  اَعةَِمََالإََََيد َاَّللَِّ
 به حقّ حقّ، جماعت قيامت است، امّا اگر ماما بيايد، ما و او ما شويم

عََ َََوَُجِ  ََوَالإَقَمر   الشَّمإس 
 وحشی لوی ماست، 

 اوی ما:

َبهَ  ٍَءَِِبلإ ن ونََِشيَإََأشإ
 شود، در هم و بر هم، هرج و مرج، ...غوغايی 

 کهنه نو، پير جوان، خواب بيدار، زشت زيبا، مرده زنده، 

 گويم، آشفته و پريشانهذيان می



 

 

 نن، وحشی بيان نن، وحشی نوشتن نن، وحشی خواندن نبه حقّ حقّ، وحشی الل است: وحشی زبان ن

 وحشی اّمی: ماما، ماما، ماما! 

الف الم ميم صاد، الف  ميم، سين طا را، الم ميم، الف الم ميم، الف حا، طا سين، يا سين صاد، قاف، نون، طا ها،

 !صاد عين يا هاالم ميم را، کاف 

 نن، .... نن، ... ن... نن، ن، تجليل نن، تحليل نن ن، توضيحن ن، شرحن، تاويل نتفسير ن

قَ رَّتَإ َُث ََّ ِشَقٌةََهَدَرتإ َِشقإ
 

  محمّد

 2020جون  ۵ جمعه

 ، آمريکاسوتاايالت مينه ،مينياپوليس

 

 

 


