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 بازگشت به زمین

 پوست(ای از یک سرخ)نامه
 

 

 

 

 

 

 

 اینامه آمریکا، وقت جمهور یسرئ ،1پیرس فرانکلین ،1854 سال در      

 خواستار   و نمود ارسالنام داشت،  «سیاتل»که « 2دوامیش»ی یلهقب رئیس برای

 در را ایمنطقه که داد وعده هاآن به او. شد پوستانسرخ هایزمین خرید 

 . کنند زندگی آسودگی به جا آن در تا داد خواهد قرار آنان اختیار

جز قبول  ایچاره درخواست این برابر در دانستمیکه  سیاتل رئیس      

 بسیار که شد یادآور را نکاتی یادماندنی،به سخنانی قالب در ندارد،کردن 

 .3خوانید. در زیر متن این نامه را میاند دهندهتکان و شگرف

 

 

*** 

هایی رئیس بزرگ حرف خبری فرستاد که آرزوی خرید سرزمین ما را دارد.، واشنگتن در بزرگ رئیس»      

به  دانیم او نیاز چندانیوست، چرا که ما میهای خوب برای ما زده است. این لطف اهم از دوستی و نیت

 دوستی ما ندارد.

 مان را نفروشیم، ممکن استما سرزمیندانیم که اگر تقاضای او را اندیشه خواهیم کرد، زیرا میاما ما       

در  وانیدتگوید، شما میچه رئیس سیاتل میآن مان را.سرزمین بگیرد از ما هایش بیاید وبا سالح سفیدمرد 

لمات ک اند.ها مطمئنما به بازگشت فصل سفیدمطمئن که برادران  قدر همان؛ مورد آن اطمینان داشته باشید

 من چونان ستارگان هستند؛ هرگز غروب نخواهند کرد.

تصور چنین چیزی برای ما  یا گرمای زمین را؟ ش رساند؟فروبه  یاو  خرید را آسمان شودمی چگونه      

 را هاآن توانیممی چگونه نیستیم، هاآب زاللی و هوا طراوت مالک  ما وقتیدور از ذهن و بیگانه است. 

 بفروشیم؟

 سواحل ها،کاج رخشاند و سوزنی هایبرگ ؛است مقدس من مردم براینقطه از خاک این زمین،  هر      

 این آری و صدای هر حشره؛ پرهیاهو، و زیبا حشرات پیچیده است، انبوه هایجنگل ی که در دلهم  ای،ماسه

 .اندمقدس من مردم خاطراتزندگی و  در همه

 سیاتلرئیس 
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 .دارد همراه به خود با را پوستسرخ مرد خاطرات است، جاری این زمین درختان  وندر که ایعصاره      

میرند، در زیر کنند[ هنگامی که میمی کنند ]و فکرشان را فراموش می، سرزمین زادگاهسفیدهای مرد مرده

اما مردگان ما، زمین باشکوه را فراموش نخواهند کرد، زیرا که زمین برای  شوند.ستارگان تجزیه می

های عطرآگین، خواهران ما هستند؛ گل ای از ماست.پاره ای از او و اوهمگی پارهپوست، مادر است و ما سرخ

 هادن اسبزارها، گرمای بی گیاهان در دل سبزههای بلند، شیرهبرادران ما. صخره آهو، اسب و عقاب بزرگ

 ها، همه، به یک خانواده تعلق دارند.و گرمای بدن انسان

خواهد سرزمین ما را دهد که میچنین است...به همین خاطر، اگر رئیس بزرگ در واشنگتن پیغام می      

گوید که جایی را به ما خواهد داد تا بتوانیم با آسودگی در آن زندگی او میبخرد، انتظار زیادی از ما دارد. 

 اما چنین چیزی اصال ممکن است؟ ]...[کنیم؛ او پدر ما خواهد بود و ما فرزندان او. 

 که چرا ،بود نخواهد آسان ،این اما. کرد خواهیم اندیشه مانزمین فروش برای شما تقاضای یدرباره ما      

ی دانم؟! روش ما به گونهبریم. من نمیمان لذت میهایما از دیدن جنگل .است مقدس ما برای مینسرز این

 اننیاک خون نیستند؛ آب تنها ،هارودخانه این و گذردمی نهرها بر که رخشنده آب ایندیگری است تا شما! 

 تانانکودک به و است مقدس آن، که بدانید باید یم،واگذار شما به را زمین این ما اگر .اندجاری که هستند ما

 و رویدادها گرحکایت ،آبگیرها زالل هایآب انعکاس هر گوشه از آن در و است مقدس جااین که بیاموزید

 عطش هستند؛ ما برادران هارودخانه. است من پدران صدای ،هاآب یزمزمه. خواهد بود من مردم خاطرات

اگر ما زمین خود را به شما  .دهندمی غذا را ما کودکان و رانندمیپیشبه را ما هایقایق نشانند،می فرو را ما

د و تنها برادران ما و شما هسرودخانه»تان بیاموزید که د آرید و به کودکانواگذاریم، باید این چنین از آن یا

 ]...[ «اش.چنان که مرد به برادرانآن -تنها نیکی ارزانی دارید زین پس باید به رودها،

 کسانی دیگر قسمتی چون او برای زمین از قسمتی. کندنمی درک را ما رفتار سفید مرد که دانیممی ما      

می که را چهآن زمین از کندو غارت می آیدمی شب در غارتگری چون ؛است ایبیگانه او که راچ باشد،می

 او. رودمی دیگر مکانی به ،شد چیرهآن بر  که هنگامی و است شادشمن بلکه نیست برادر او ،زمین. خواهد

و رنجی زمین را  ربایدمی فرزندانش دست از .گذاردمی سر پشت بستگیدل گونههیچ بدون را پدرانش مدفَن 

او به مادرش زمین اند.اش فراموش شدهدهد. مزار اجدادش و حق تولد فرزنداناز این بابت به خود راه نمی

، برای فروش، چونان گوسفندانی یا ج بردنابه تار آسمان، چونان اشیائی برای خرید، برای و برادرش

کند و جز کویری بلعد و نابود میاش زمین را میناپذیریاو با سیرینگرد. مرواریدهای پر زرق و برق می

 گذارد.خشک و مرده در پشت سر خویش باقی نمی
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می درد به را پوستسرخ یک چشمان شما، شهرهای به نگاه. تفاوت استراه شما م با ما راه! دانمنمی      

 .فهمدنمی چیزی و استتمدن و بی وحشی پوست،سرخ که است خاطرنبدی شاید اما .آورد

 رزش  ل و بهاری هایبرگ صدایی تا در آن بتوان مکان هیچجریان ندارد؛  سفیدسکوتی در شهر مرد  هیچ      

 را گوش ،شهرها هیاهوی. فهممنمی و اموحشی یک من که است خاطر بدان این شاید .شنید را حشرات بال

 گردی ،بشنود شبانگاهان سکوت در را آبگیر هایغوک نجوای یا و شب مرغ آوای نتواند انسان اگر. دآزارمی

 که گاهآن را باد مالیم نوای پوسترخسیک . فهممنمی و ماپوستسرخ یک من ماند؟می باقی چه زندگی از

نگین س یا و روز نیم باران با شودپاکیزه می که گاهآن را باد خوش بوی و گذردمی آبگیر سطح بر رقصان

 .ددار دوست ،کاج درخت بوی شود ازمی

 پنداری .انسان و درخت حیوان،کنند؛ از یک هوا تنفس می زیرا همه است، ارزشبا سرخ مرد برای هوا      

 گذرد،می مرگش از روز چندین که کسی مانند ؛نیست محسوس ،کندمی تنفس که هوایی ،سفید مرد برای که

 .ندارد تعفن بوی از احساسی هیچ

 ارجمند و بسیار باارزش ما برای هوا که باشید داشته یاد به باید بفروشیم، شما به را خود سرزمین ما اگر      

 نخستین که شود؛ هواییمی گیرند، سهیماز او جان می موجوداتی که؛ و این که هوا، روح خود را با کل است

ا مان را به شمو اگر ما سرزمین .بود او همراه ،زندگی بدرود  آه  آخرین تا بخشید و من پدربزرگ به را نفس

هم  فیدسکه حتی مردان  مراقبت کنید؛ مکانیمقدس  به عنوان مکانیمحفوظ داشته و بفروشیم، باید آن را 

 زار معطر گشته است.های چمنجا روند تا بچشند طعم بادی را که با گلنممکن است بدا

من تصمیم به قبول آن بگیرم،  مان، اندیشه خواهیم کرد. اما اگرهایی پیشنهاد شما برای زمینما درباره      

ستم تمدن هبی من یک وحشی چون برادران خود رفتار کند.هم ،باید با جانوران سفیدبا شما شرطی دارم: مرد 

 که در دشت افتاده بودند؛ بوفالوهای هزاران بوفالوم: اجساد ارا دیده ایصحنهشناسم. من نمی ی دیگریو شیوه

تمدن هستم و من مردی وحشی و بی عبور.قطاری در حال  داخل از ،سفیدمردان باران به جا مانده از گلوله

به  ها را تنهاتر باشد از بوفالوهایی که ما آنباارزش ودفهمم که چگونه ممکن است یک اسب آهنین پرُدنمی

 کنیم.زنده ماندن خود شکار می یاندازه

 یازهاندبیتنهایی ی حیوانات از میان بروند، انسان از تواند باشد انسان، بدون حیوانات؟ اگر همهچه می      

 ،هاچیز یهمهچه برای حیوانات رخ دهد، برای انسان نیز رخ خواهد داد. خواهد مُرد، زیرا هر آن اشروح

 شوند فرزندان زمین هم. شود بدان، مبتال میچه زمین مبتال میهر آن .اندپیوستههمبه

ه این آن که شاید ببرای  .ستهاآنشان، خاکستر نیاکان تان بیاموزید که زمین زیر پایباید به فرزندان      

ز شما نیهاست. زمین، سرشار از زندگی اجداد ما انسانید که ن خود بیاموزسرزمین حرمت گذارند، به فرزندا
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چه بر زمین روا هر آن مان آموختیم، بیاموزید: زمین، مادر ماست.چه را ما به فرزندانتان، آنباید به فرزندان

 اند.ها به خودشان قی کردهنها به زمین قی کنند، آگاه که انسانآن. گردد، بر پسران زمین نیز روا خواهد شد

ندگی سان، خالق تار و پود زاندانیم: زمین به انسان متعلق نیست. انسان به زمین متعلق است. ما این را می      

خود روا داشته  روا دارد، برچه بر این تار و پود حیات هر آنای از آن است. نیست، بلکه او خود نیز رشته

  است.

مان را، اندیشه خواهیم کرد. اما مردمان من خواهند پرسید که مرد ، خرید سرزمینسفیدپیشنهاد مرد  ]...[      

یا سرعت آهوان را خرید؟ چگونه  توان آسمان را، گرمای زمین را وخواهد؟ چگونه میواقعا چه می سفید

تید توانید هر چه خواسها را از ما بخرید؟ میتوانید شما آنها را ما به شما بفروشیم؟ و چگونه میتوانیم اینمی

ت. داده اس سفیدای کاغذ را امضا کرده و به مرد با زمین انجام دهید، فقط به خاطر آن که مرد سرخ زیر قطعه

های قدرت خود باور کرده است، که خود خدایی است و زمین از آن او. آیا در قله چندی سفید]...[ مرد 

 تواند مادر خود را تصاحب کند؟ ]...[انسان می

د. رونآیند و میاند، نه چیز دیگر. و مردمان به سان امواج دریاها میها تشکیل یافتهمردم من هم از انسان      

گوید، از این سرنوشت مشترک گریزی ندارد. رود و سخن میو راه مینیز، که خدایش با ا سفیدحتی مرد 

 فیدسشاید مردان دانیم که این را بعدها خواهیم دید. ما چیزی را می ر باشیم.ادما با هم بر در انتها،حتی شاید 

 نآ از خداوند که کنید فکر است ممکن اکنون هم شمابعدها آن را درک کنند: خدای ما و شما یکی است. 

کالبد  او چنین چیزی امکان ندارد. اما باشد. شما آن از نیز ما سرزمین دارید آرزو که گونه همان ؛شماست

 مندارزش خدا برای زمین. سفید چه و سرخ چه است؛ برابر همگان برای اششفقت و مهرهاست و تمامی انسان

 .آفریدگارش به است توهینی ،آن به رساندن آسیب و است

ه آلوده باگر شما  .یدیگر یهیلقب ره از زودترحتی  شایدروزی برچیده خواهد شد؛ نسل مردان سفید نیز       

خویش مدفون خواهید گشت.  آلودگیکردن بستر خود ادامه دهید، سرانجام شبی فراخواهد رسید که در 

همان خداوندی که شما  ه قدرت خداوند افروخته گشته است؛ آری به قدرتنابودی شما، آتشی است که ب

راز . بخشید را به شما پوستانسرخ بر و سرزمین این بر حکمرانیرا به این سرزمین آورد و بنا بر مشیتی، 

 رام وحشی اسبان شوند،می عام قتل بوفالوها چرا فهمیمنمی کههمان گونه  ؛است پوشیده ما بر تقدیری چنین

 با سرسبز هایتپه زیبای انداز چشم و شودمی آشفته هاانسان انبوه از بوی هاجنگل رمزآلود خلوت شوند،می

 !د؟نشومی خراب ،مخابراتی های سیم

  ...اندرفته همگی از بین عقاب؟کجاست آن  کجایند؟ زارهابیشه

]...[ 



5 

 

 

 منابع:
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چنین حجم این نامه در های زیادی در میان دانشگاهیان و اهل تحقیق صورت گرفته است. هم، بحثو جزئیات آن تاریخی این نامهی اعتبار ( درباره3

ل است، این است که فرهنگ سرخپوستان، در نگاه چه مسجّبا این همه، آن تر ذکر شده است.تر و در برخی منابع بیشزبان انگلیسی، در برخی منابع کم

های کهن، در نگاه خویش به رایج جهان داشته و ضروری است که انسان امروز، ضمن آموختن از فرهنگو تعامل با طبیعت، تفاوتی بنیادین با فرهنگ 

 نظری اساسی انجام دهد. زندگی در جهان، تجدید

                                                


