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ؼـؼ ؼاـٕ...
ز ٙٞضبكظ ٠ً ،ؼـ َٗستي كفيبؼ ٗيي قؼ
آ ٙپيف ٗـب ٙـا...
ؼيفثبق

١ف ؼـؼي ،ؼـٗبٛي ؼاـؼ ١ ٝف قغ٘ي ،ؾ٘بؼي .اٗب ؼـؼ  ٝقغ٘ي ًٛ ٠بضي اق ٗفؼ
ُستفش اٛؽيط ٝ ٠آُب ٟضؽ ٙاق ٌٛجت١بي ؼٛيب ثبضؽ ،ثيؼـٗب ٙاست.

اي ٚؼـؼٗ ،ـك ـا ٗيغفاضؽ  ٝـٝش ـا ؼزبـ قغٖ١بي ػ٘ين ٗييًٜيؽ .قغيٖ١يبيي
آقاـؼٜ١ؽ ٠ً ٟتب ػ٘ن خب ٙـيطً ٠فؼ٘١ ٝ ٟسٜب ٠ٌٛث ٠ؼـٗ ٙٝيغكؼ ،آـاٗص ـا ـثٞؼٟ
 ٝآؼٗي ـا ث١ ٠ستي ٛ ٝيستي ٗطٌٞى ٗيسبقؼ .ؼـ اي ٚقٗب ،ٙاٛسب ٙؼـ غٞؼ كف ٝـكت٠
 ٝـٝش ،ثف اثف ُستفشِ ؼاٛص ُٗ ٝؼؿْ ِآُب١ي ،ضفٝع ث ٠سَٖقؼاييي ٗييًٜيؽ .زيفى ٝ
ًثبكبت ثؽثٞي خ ْ٢اق ـٝق١٠ٛبي قغٖ١بي ٛػفاضييؽٟاش ،سيفـيك ٗييضيٞؼ  ٝزٜيبٙ
ٓج١٠بي ٗتٞـٕ  ٝآةؼاـ اي ٚقغٖ١ب ٗيسٞقؼ ً ٠ثب ١ف ثبـ غبـاٛؽ ،ٙثٜؽ ثٜيؽ ٝخيٞؼش
تٌ ٠تٌ ٠ضؽُ ٝ ٟفكتبـ ؼـ زِٜبِّ ؼـؼي سػتتف اق سفقبٛي ثؽغيٖ  ٝقبػٛٞي س٘ح،
ؼـ غلب ٗيُٜؽؼ  ٝخبٗ ٙيًَٜؽ .اي ٚقغٖ١ب ١ير ٗف٘١يي ٛيؽاـؼ  ٝآؼٗيي ـا سيبّ١يب
پيص اق كف ٝـكت ٚؼـ ُٞـ ،قخفًص ٗيًٜؽ....
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ٗ ٚغئي قٝؼ -پيص اق آ ٠ًٙثتٞا ٖٛقٛيؽُي ـا ٓ٘يک ًي -ٖٜؼزيبـ اييٗ ٚيفؼ
ؼـؼٛبى  ٝاي ٚقغٖ١بي ًبـي ضؽٕ .آـإ آـإ قغٖ١بيٖ سفُطيٞؼ ً ٝيفٕ١يبي ثيؽث،ٞ
٘١فا ٟثب زفى ٌٛ ٝجت اق اػ٘بم آ ٙسفاقيف ضؽٛؽ  ٝثفاي ظلفٜٗؽيِ خ ْ٢ثف آُب١ي ٝ
«ًطت ٚٗ ِٚؼـ ٗ ،»ٚؼٛؽا١ٙبيضب ٙـا تيك ًفؼٛؽً .فٕ١بي ؼ١طتٜبًي ًٞ٘١ ٠اـ ٟؼـ
خ٘د٘٠إ ٗ ّٝٝيغٞـٛؽ  ٝغؽاي زٜؽشآٝـ غفذغفذ ؼٛؽا١ٙبيضبً- ٙي ٠سيفُفٕ
خٞيؽ ٙتٞؼٟي غبًستفي ٗـكٕ ١ستٜؽ ٚٗ -ـا ؼزبـ تطٞيص  ٝتٜص ٗييًٜيؽ .اييٚ
غؽا١بي ٗكاضٖ  ٝاكٌبـ ٗكغفف زٜب ٙؼـ ُيدِبٗ ٚٗ ٟيپيسؽ ً ٠ـٝضٖ ـا ٗيسبيؽ ٝ
اٛؽيط١٠بيٖ ـا ٗيتفاضؽ .ثياغتيبـ ثب ؼـؼ  ٝاضي ٗ ٝػيجتٛ ،ؼفٟإ ـا ٘١-سي ٙٞؿيؽ٣
ػلٛٞي زفًيٜي -هٞـت ؼاؼ ٝ ٟاق ضؽت كطبـِ اي ٚكفيبؼ غل٠ضؽ ،ٟخبٗ ٙيًَ ٝ ٖٜثبـ١ب
ؼـ غٞؼ ٗيٗيفٕ.
ٗ ٚاق ثؽ ٝتٓٞؽ ٗطٌ ٕٞث ٠ثٔؼيؽ ٟضؽ ٙالثالي ؼٛؽا١ٙبي آؿطت ٠ثي ٠غي ٙٞاييٚ
اكٌبـ ًَفيً ٝ ٠فٕ١بي َٓكِج ثٞؼٕ .اي ٚسفٞٛضت ضٗٞي ثٞؼ ً ٠ثفايٖ ٞٛضت ٠ثٞؼٛؽ ٚٗ ٝ
اغتيبـي ؼـ پؿيفكت ٚيب ٛپؿيفكت ٚآٛ ٙؽاضتٖ...
ًٞؼًي ٗ ٚؼـ غبٗٞضي  ٝسفُيدُ ٠ؿضت .ثسب ٙخسؽي ثيـٝش ـضؽ ٗيًفؼٕ.
ضت١ب ثب ضٜيؽ ٙغؽاي ػطنثبقي ُفث١٠ب ،پفيطبٗ ٙيضؽٕ  ٝـٝق١ب ثب ؼيؽ ٙسيفٝـ ٝ
ضبؼي ًٞؼًب ٙضيفاٗ ٙيُطتٖ ٚٗ .ثب اي ٚثبقيِٞضي١بي ًٞؼًب ٠ٛثيِب ٠ٛثيٞؼٕ ،قييفا
١فُك اي ٚضبؼي١بي پيٞذ  ٝاض٘وبٛي ٠ـٝش ٗي ٚـا اـؾيب ٘ٛييًيفؼ .ت٢ٜيب ؼٓػٞضييإ
ًتبة١بيٖ ثٞؼ  ًًٖٖ ٝـا ٟغٞؼ ـا ؼـ ٗيب٘١ ٙيً ٚبؿؿ١بي كفسٞؼ ،ٟپيؽا ًفؼٕ:
٘١فا" ٟلٝ ّٝـ "ٙثٗ ٠يب ٟسيلف ًيفؼٕ ٘١ ٝسيلف "ٗسيبكف قٗيب "ٙؼـ ـٝؼ١ٟيبي
"تبـيع" ١ؿيٖ ضيؽٕ .پيبثي٠پيبي "آٓجيفت ضيٞايتكـ" ثيفاي اضييبي اٛسيبٛيت ،ؼـ ؼّ
خ١ ِْٜبي آكفيوب سٌٜي ُكيؽٕ  ٝؼست ؼـ ؼست "ؼاٛت "٠ثي ٠ـاٜ٘١يبيي "ٝيفلييْ"،
ث٢طت  ٝؼٝقظ ـا ؼـ ٞٛـؼيؽٕ .ؼـ ًٜبـ "ًبكٌب"ٗ" ،سع" ُطتٖ ٘١ ٝفا ٟثب "ػ٘ ٞتيٖ"

ثفاي آقاؼي ،ضٌٜد١٠بي ؼـؼٛبى ـا ث ٠خيب ٙغفييؽٕ .زي ٠ضيت١يبِٜ١ ،يبٗيًي ٠ثيب
"١ؽايت" ٗطـُ ّٞفيست ٚثٞؼيٖٛ ،بُ٢ب ٙاق سبي ٠ي قُٗػت  ٝهيٞقًفؼٟٗيب ٙثي ٠ـٝي
ؼيٞاـ ٝضطتقؼ ٟضؽ ٝ ٟثف غٞؼ ٓفقيؽيٖ...
قٛؽُي ٗ ٚؼـ غبٗٞضي  ٝاٛكٝا سپفي ٗيضؽ...
سٌٞتٖ كفيبؼي ثٞؼ اق ؼـؼ١ب؛
ٗ ٝـكٕ هجفستبٛي اق اكٌبـ ٗفيؽ  ٝـٛحًطيؽ...ٟ
ٗ ٚث ٠قفق ٝضطتٜبًي اق ٗفٍ ٘ٛيتفسيؽٕ .ضتي اق آ ٙاستوجبّ ٗيًفؼٕ .قييفا
١فُك قٛؽُي ٌٛفؼ ٟثٞؼٕ .پيٞست ٠ؼـ ضبّ ًٞضص ثفاي اٛؽيطيؽ ٙث ٠زيك١بيي ثيٞؼٕ
ً ٠ؿيفهبثُْلت١ ٚستٜؽ .زيك١بيي ً ٠ت٢ٜب ؼـ ٗ- ٚؼـ ٗـك استػٞا -ٖٛاضسبسضيبٙ
ًفؼ ٝ ٟثب استػٞا١ٙبيٖ تدفث٠ضبٗ ٙيًفؼٕ .زيك١بيي ً١ ٠فُك ًسي آ١ٙيب ـا ؼـى
ٛػٞا١ؽ ًفؼ .ثؽتفي ٚثالتٌٔيليإ اق قٗبٛي آؿبق ضؽ ً ٠ؼـ «ثٞؼ »ٙيب «ٛجيٞؼ »ٙغيٞؼ
ٛيك ؼزبـ تفؼيؽ ُطتٖ .ثبٝـش ثفايٖ سػت  ٝؿيفٜٗتظف ٟثٞؼ ً ٠ثپؿيفٕ «١ستٖ».
اـتجبقٖ ثب خ٢ب ٙثًٔ ٠ي هكغ  ٝؼـ اٛكٝاي ٛبثبٝـي ٗطػٞـ ثٞؼٕ .ؼيؽ ٙسبي١٠بي
ثيـٝش ٚٗ ،ـا ضِلتقؼٗ ٟيًفؼ .يي ٗطت اثٔ ٠ثب ٗـك١بي پٞسيؽ ٠ً ٟثيب اضيتيبم ٝ
ٓٝغ ٘١س٠ُٔ ٙٞي اضطبٕ ،ؼـ ضبّ پفًفؼ ٙضٌٖ  ٝاـؾبي قيف ضٌٖ ثٞؼٛؽ .ـٝق١ب پّٞ
خ٘غ ٗيًفؼٛؽ  ٝضت١ب سيل ٙٞغبي١٠بيطب ٙـا ٗيًطيؽٛؽ٘١ .يط ٠اق ٛكؼيي ضيؽٙ
ث ٠اي ٚسبي١٠بي زٜؽشآٝـ ٝا ٠٘١ؼاضتٖ .ضؽس ٗيقؼٕ ً٘ٓ ٠ک ًفؼ ِٙآ١ٙب -ثسبٙ
كف ٝثفؼ ٙؼست ؼـ سفُي ٚؼاؽِ ثك  ٝيب ٝالً ِٙفٕقؼٟي پيفقٛي ػلفيت -٠سٔ١ّٞيبيٖ ـا
ؾٝة غٞا١ؽ ًفؼ.
ثٗ ٠فٝـ ؼـيبكتٖ ً ٠تٗ ٖ١ٞـك ًٞزي اي ٚسبي١٠بي ًفي٠آٜ٘ظف ث ٠هؽـي
ٓدبُٕسيػت ٠است ً ٠ضتي قٛؽُي ٗكغفف غبًستفي ـا ـِٛي ٗيثيٜٜؽ١ .ف قٗبٛي
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ً ٠اق «سجك ثٞؼ ٙكفؼا» يب «سفظ ثٞؼ ٙػطن» سػٗ ٚيـاٛؽٛؽ ،ثب ؼٓ٢ف ٝ ٟتفؼيؽ ث٠
ض٘بهتضبٗ ٙيغٜؽيؽٕ .آ١ٙب ١يسٞهت ٘ٛيؼاٛستٜؽ ً٢ٛ ٠بيتب ثبيؽ ث ٠قجيؼت
ثبقُفؼٛؽ  ٝؼـًٜبـ سفُيُ ٚب ،ٝثفاي ـضؽ ؼـغت اٛديفٛ ،وص ًٞؼ ـا ايلب ًٜٜؽ...
ثيسبـ١ٟب!
٘١ب ٙث٢تف ًٛ ٠ؽاٜٛيؽ  ٝثيب ٝهبضيت  ٝؼَـييٞقُي ،ثيطيتف  ٝثيطيتف ٗيبّ ٜٗ ٝيبّ
ُفؼآٝـي ًفؼ ٝ ٟضن يٌؽيِف ـا ٛطػٞاـ ًٜٜؽ تب ؼـ قٗبٗ ٙفٍ ضسفت اق ؼستؼاؼٙ
ؼاضت١٠بيطب ،ٙثيطتف  ٝثيطتف قخفًططبًٜ ٙؽ...

ؼـ ايٗ ٚفؼاة ٗتؼل ٠ً ٚخسؽ ٗ ٚتب غفغف ٟؼـ ٓد ٚكف ٝـكت١ ٝ ٠يف ـٝق ٗيفٍ
ؼـؼٛبى غٞؼ ـا اٛتظبـ ٗيًطيؽٕ ،ت٢ٜب زيكي ً ٠زٗ ٙٞػؽـي آـإثػيص ٞٗ ٝهيت،
سفُيد١٠بي سفسػت ٗ ٚـا تسٌيٗ ٚيؼاؼٞٛ« ،ضت »ٚثٞؼٞٛ .ضت ٚيي ًيق ػديجي
ؼـ ٗ ٚايدبؼ ٗيًفؼ .ثيب اييً ٚيٗ ٠ييؼاٛسيتٖ ًسيي تيٞا ٙغٞاٛيؽ ٝ ٙؼـى ًيفؼٙ
ٗكغفكبتٖ ـا ٛػٞا١ؽ ؼاضت ،اٗب ثفاي تس٢يْ ؼـؼ١بي ٝضطتٜبى  ٝكفاٗٞضي قغٖ١بي
ـيطً٠فؼ ٟؼـ ـٝضٖ  ٠ً-ـٝق ث ٠ـٝق ػ٘ينتف  ٝقخفآٝـتف ٗيضؽٛؽٗ -دجٞـ ثٞٛ ٠ضتٚ
ثٞؼٕٞٛ .ضت١٠بي ٗٗ ٚؼدٛٞي ثٞؼ تٔع ُ ٝک اق «تيبـيع» « ٝكٔسيل »٠ؼـ ظيفف ًيح
٠ًٓٞٝي «اؼثيبت سيب ٟپستٗؽـً .»ٙالٗي تٔع؛  ٠ٛز ٙٞزبيي ثؽ ٙٝهٜؽ ،زي ٠ثسييب
تٔع تف اق ق١فٗبـي ً ٠ـٝقُبـ ث ٠غٞـؼٕ ؼاؼ ٟثٞؼٞٗ ٚٗ .ـّغي كئسٞف ثيٞؼٕ ًي١ ٠يف
ضت ؼـ تٔػي اضؼبـٕ ،غٞؼ ـا ضٔنآٝيك ٗيًفؼٕ...
١ف ـٝق ٗيًٞضيؽٕ پيص اق آؿبق تطٜح١بي ؼـؼٛبًٖ ،زٜيؽ غيف ثيطيتف اق اكٌيبـ
آضلت٠إ ـا ـٝي ًبؿؿ ثيبٝـٕ .يبؼ ُفكت ٠ثٞؼٕ ً١ ٠فًيؽإ اق ايي ٚتطيٜح١يبي ٓؼٜتيي
ٗيتٞاٛؽ كفاًٜٜٖ١ؽٟي ٗالهبت ٗ ٚثب ٗفٍ ثبضؽ .سبّ١ب ثٞؼ ًٗ ٠يفٍ تيؽـيدي ٗيٚ
آؿبق ضؽٗ ٝ ٟيؼاٛستٖ ًي٘١ ٠سيُ" ٙٞفيِيٞاـ سبٗسيب" ٗيؽت١بسيت ثي ٠ضطيفٟاي

زٜؽضٜبى تجؽيْ ُطتٗ ٝ ٠طٌ ٕٞث ٠كفاٗٞضي ؼـ ػؽٕ ١ستٖ .ثبـي اق ثػيت ثيؽٛ ،ي٠
"ًبكٌبيي" ٝخٞؼ ؼاضت ً ٚٗ ٠ـا خبٝؼاًٜ ٠ٛؽ ٝ" ٠ٛ ٝيفلئي" تب ٗ ٚـا ثسفايؽ...
اي ٚقٛؽُي ٌٛجت ؼـ ٗيبُ ٙؿـ ـٝق  ٝضت١بي تٌفاـي ً ٝسبٓتثبـ ،ث ٠زفغي٠اي
ثيٞ٢ؼ ٟثؽّ ُطتٛ ٝ ٠لک ًطيؽ ٙـا ثفايٖ ؼضٞاـ ٗيًفؼ .ث ٠اٛؽاقٟاي ؼـ ايي ٚزفغي٠
ؿفم ثٞؼٕ ً ٠سفُيد١٠بي ٗكغفف ،ثفايٖ تجؽيْ ث ٠ػبؼتي ـٝقٗف ٟضؽ ٟثٞؼ.
قٛؽُي ٗ ٚاق سيب ٝ ٟسليؽ ثٞؼ ،ٙؼـ ضبّ تٜكّّ  ٝسوٞـ ثي ٠پفتِيب ٟغبًسيتفيِ
ٗكٔن ثٞؼ .ـٝق١يبي ًسيبٓتثيبـ ٗييُؿضيت  ٝػوفثي١٠يبي سيبػت ٗيؽإ ؼٝـ غيٞؼ
ٗيزفغيؽ  ٝؾٗ ٚ١فا ؼـ ٗ ٖ١يپيسيؽ .قغٖ١بي ـٝضٖ غبـش ثيطتفي ٗيُفكيت ٝ
ًفٕ١بي ٗـكٕ خٞيؽ ٙـا ثب هؽـت  ٝسفػت ضيفتآٝـي ؼٛجبّ ٗيًفؼٛؽً .بثٞس١يبي
ٝضطتٜبى ت٘بٗي ٛؽاضت  ٝػؿاة ٗ ٚـٝق ث ٠ـٝق ضؽيؽتف ٗيضؽ...
اٗب ؼـست ِٜ١بٗي ً ٠ث ٠تدكي٠ي ًبْٗ ٛكؼيي ضؽ ٝ ٟـٝضٖ ؼـ ضُيفف ٗتالضيي
ضؽ ٙهفاـ ؼاضت؛ تطؼطيغ زطي٘ي ييي سيتبـٟي ؿفييت  ٝؼٓتٜيَ ؼـ ٗييب ٙاييٚ
ًبثٞس١بي ١فاس اِٛيك ٝ ٝضطتٜبى ،قٛؽُي تبـيي ٗ ٚـا ٓطظي٠اي ـٝضي ٚسيبغت.
ـٝيؽاؼي ضِلتاِٛيكُ ،ؿـا  ٝؼٓسست؛ ٘١س ٙٞسفٝـِ يي خط ٚغبٗٞش ؼـ تيبـيٌيِ
ؼٓپؿيفِ ٗستفاضي ٛدک ،يب ٝقش ٛسي٘ي غٜي ؼـ ُفٗبي ٝضطتٜبى ٗيبٛي٠ي ٗيفؼاؼ
ٗب٠٘١ ،ٟزيك ـا ؼـ  ٖ١تٜيؽ  ٝخ٢ب ٙـا قيف  ٝقثف ًفؼ...
***
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ؼيفٝق

ؼـ يي ـٝق پبييكي ثيٞ٢ؼ٘١ ٟبٜٛؽ ؼيِف ـٝق١ب؛ ؼـضبٓيً ٠ؼـ ُٗيفؼاةِ ؼٓكؼُيي اق
خ٢يبٗ ِٙيبٝـاي پييٞزي ضيٜبٝـ  ٝؼـ ؼغ٘يي٠ي زفًٝييؽٟي ًبٓجييؽ اثييفيإ ،ؼـ ضييبّ
خبًٜٙؽ ٙثٞؼٕ ،پطت پٜدفٟاي ً ٠ت٢ٜب ـاثف ٗ ٝ ٚخ٢ب ِٙسبي١٠ب ثٞؼ ؼـ ًٜبـ ؼـغتي
ٗـجٜ٢ً ٝ ٙٞسبِّٛ ،ب١ي لـف  ٝثياٛت٢ب سفاسفِ آـاٗص ٗ ٚـا آضلتً ٠فؼ...
ؼغتفًي تٚغست ٝ ٠ثيتلبٝت ثب ٗ١ٞبيي پفيطب ،ٙخبٗ٠اي ُطبؼ  ٝاٛؽاٗي ٛطيق،
ؼـ ٗيب ٙسئي١بي ٝضطيب٠ٛي ثبؼ غط ٚپبييكي ،ثبٝهبـ ٛ ٝباسيتٞاـ ايسيتبؼ ٟثيٞؼ  ٝثيب
ِٛب١ي سفؼ ٗ ٝـ٘ ٕٞث ٠آـاٗي ؼـ ٗ ٚضْ ٗيُطت .ؼـ ضيفاـت سيفؼي آ ٙؼييؽُبٙ
سيب ٟؾٝة ضؽٕ  ٝضُفضُف ػفمِ ؼاؽ زٜب١ ٙستيإ ـا سٞقاٛؽ ً ٠غيٞؼ ـا ؼـ آسيتب٠ٛي
تجػيفضؽ ٙيبكتٖ .ـػط٠اي ثيپبيب ٚٗ ٙـا كفاُفكت .اِٛبـ اق آؿبق ؼٛيب ؼـ ضبّ ٓفقيؽٙ
ثٞؼُٕٞ .يب آ ٙؼيؽُب ِٙسيب ،ٟتجٔٞـي ثٞؼ اق كفٝؽ غؽاي ٗ٢ف ٠ً ،ايٚزٜييٗ ٚي ٚـا ؼـ
غٞؼ ؾٝة ٗيًفؼ...
«ا ٠ً ٝثٞؼ؟ آ ٙزطٖ١ب زٛ ٠يفٝيي ؼاضت؟ زِ ٠ٛٞثفاي ٓطظ٠اي ،ـٝش ٗتالضيضؽٟي ٗ ٚـا سبٗب ٙثػطيؽ  ٝسفؼي  ٝتبـيٌي خ٢ب ٙـا ؼزيبـ ُفٗيبيي كيكٙٝثػيص
ًفؼ؟ آيب ـٝيبيي ُؿـا ثٞؼ؟ يب ـٝش ٗ ٚتطت تبثيف قٔسٖ پيفي ٗػٞف٘١َٝ ،ي ؼٓسست
ـا تدفثٗ ٠يًيفؼ؟ آييب ثييؽاـ ثيٞؼٕ؟ ييب ايي" ٚيِبٛئٌٗ ٠ي٠ي ١سيتي" ـا ؼـ غيٞاة
ٗيؼيؽٕ؟»...

ٝا...!ٝ
ز ٠تؼجيف قيجبيي! يِب٠ٌٔٗ ٠ٛي ١ستي! ث ٠ؼـستي ًي ٠ا ٝيِبٛئٌٗ ٠ي٠ي ١سيتي،
يِب٠ٌٔٗ ٠ٛي خ٢ب ٝ ٙيِب٠ٌٔٗ ٠ٛي سفاسف ًبئٜبت ثٞؼ...
ا ٠ً ٝاق ٠٘١ي قيجبيي١ب ،قيجبتف ثٞؼ...
ا ٠ً ٝؼـ ٗيب ٙسيْ ٛباٗيؽي١ب ،اٗيؽثػص ثٞؼ...
اٝ ٠ً ٝـاي آؼٗي ثٞؼ...
اٗب...
 «اُف اي ٚؼيؽاـ ت٢ٜب يي ـٝيب ثبضؽ ،ز٠؟ اُف ٗٛ ٚيك ٘١س" ٙٞقـيبؼَـِس" 1ؼزبـ٘١ٝي ؼٓسست ضؽ ٟثبضٖ ،ز٠؟  ٠ً ٞ٘١ؼـ ـٝييب ،ضييلتٌٔٗ" ٠ي ٠اُؼاتييک" ضيؽ؛ ؼـ
ضبٓي ً ٠پيطتف ١فُك ا ٝـا ٛؽيؽ ٟثٞؼ .ثف سفش كفيبؼ قؼٕ ً ٠اي ٚـٝيبيي پٞذ است ،اٗب
ا ٝث ٠ضفف ُٗٞ ٚش ٛؽاؼ .سبّ١ب ضيفا ٝ ٙپفيطب ٙآٝاـٟي ض٢ف١ب ُطيت  ٝسيفاٛدبٕ
اُؼاتيک ـا يبكت...
آيب ٗٛ ٚيك ز ٙٞا٠ٌٔٗ ،ٝي قيجبي غٞؼ ـا ؼـ غٞاة ؼيؽاـ ًفؼٕ؟ يب ضبيؽ اغال ايٚ
ـٝيؽاؼ ضِلتاِٛيك ًٞ ٝتب ،ٟضبغِْ ؼـٝؽِ ٛطئِي اكي ٙٞثبضؽ؟»...
 « !٠ٛزِٗ ٠ٛٞيتٞاٛؽ غٞاة  ٝـٝيب ثبضؽ؟ آ ٙزطٖ١بي ؿِ٘ي ٝ ٚثيتليبٝت ًي٠ػ٘يوب ؼـ ِٛب ٟسفؼ ُٗ ٚف ٟغٞـؼ؛ آ١ٞٗ ٙبي پفيطب ٠ً ٙؼـ ٗيب ٙثبؼ غطي ٚپيبييكي
ؾدّٗ ٠يقؼ؛ آٓ ٙت١بي تفىغٞـؼٟ؛ آ ٙاٛؽإ ضٌٜد ٠ضؽ...»ٟ
 -1ض٘بس٠ي قـيبؼـس  ٠ٌٔٗ ٝاٝؼاتيک ،يي ًٚ٢اسكٞـٟي ايفاٛي است ً ٠ؼـ ؼٝـا١ ٙػبٜٗطيبٙ
ثسيبـ ٗطٞ٢ـ ٗ ٝطجٞة ثٞؼ .ثفاي ٗكبٓؼ٠ي اي ٚـٝايت ثً ٠تبة «اسبقيف ايفاٛي» ٞٛضت٠ي ٘١يٚ
ٗٓٞق ـخٞع ًٜيؽ.

مسلخ روح 9 /
ؼـ غٞؼ ؿفم ثٞؼٕ  ٝسفُطت ٠ؼـ ٗيب ٙسيِْ پفسص١بي ١ديٕٞآٝـؼ ٟثيٗ ٠ـيكٕ،
ؼست  ٝپب ٗيقؼٕ .ؼـ ايٗ ٚيبٛ ٙبُ٢ب ٙاٛؽيط٠اي ٗطفّى ٞٗ ٝؾي ؼـ ؾ ٖٜ١پيسيؽ:
 «ضبيؽ ٜٞ١ق ايٜدب ثبضؽ؟»...ثب ضتبة تٌبٛي غٞـؼٕ  ٝؼـ ضبٓيً ٠ز ٙٞضيٞاٛي ٗتؼدت  ٝـًٕفؼ ٟث ٠ؼٝـ غٞؼ
ٗيزفغيؽٕٔٗ ،ت٘بسب ٠ٛزٜؽثبـي سفٕ ـا زفغبٛؽ ٝ ٟثب ؼٛجبّ ًفؼ ٙغف سيف ِٛيب،ٖ١
ٛػست آ ٙسٞي پٜديف ٝ ٟسيپک ؼـ ٙٝاتيبم ـا ثي ٠ؼهيت خسيتدً ٞيفؼٕ .اٗيب خيك
ؼيٞاـ١ٟبي سييب ٟاتيبم ،تػيتغيٞاة ًٜ٢ي٠ي ٘١يطيِيً٘ ،يؽ ضٌسيت٠ي ٗ٘ٔي ٞاق
غفتٝپفت١ب  ٝتيؼـغت ًٜ٢سبِّ آٙسٞي پٜدف ،ٟزيك ؼيِفي ؼـ ؼٛيبيٖ ٛجٞؼ...

ثب غؽاي تنّ  ٝتنّ پٜدف ٠ً- ٟثب ١ف يٞـش ثبؼ ،تٌبٛي ٗيغٞـؼ ٛ ٝبٓ٠اي ٗيًيفؼ-
ٗتٞخ ٠سٞق  ٝسفٗبي ـغً ٠ٜفؼ ٟؼـ اتبم ضؽٕ .قغٖ١بي ـيصضؽٟي ـٝضٖ تب ػ٘ينِ
استػٞا١ٙبيٖ ـا سٞقاٛؽ .غٞؼ ـا ثًٜ ٠ح اتبم ًطيؽٕ .پطت ثً٘ ٠ؽ ًٜ٢ي ٝ ٠ضٌسيت،٠
ًك ًفؼٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...
ًيلي ً ٠كٌف ًفؼ ٙث ٠آٓ ٙطظبت كٞمآؼبؼٟاي ؼـ ٗ ٚثٝ ٠خٞؼ ٗييآٝـؼ ،زٜيبٙ
ٗؽٞ١ضٖ ًفؼ ٟثٞؼ ًٔٗ ٠ت٘سب ٠ٛاق خ٢ب ٙتوبؾبي تٞهق قٗب ٙـا ؼاضتًٖ .بش تيب اثيؽ
٠٘١زيك ؼـ آٛ ٙوكٜٗ ٠د٘ؽ ٗيضؽ ٗ ٚٗ ٝيتٞاٛستٖ ثفاي ٘١يط ٠ؼـ آ ٙزطٖ١بي
ٗبٝـايي  ٝآس٘بٛي ضْ ض .ٕٞؼـ ايٚغٞـت قٛؽُي ٗيتٞاٛست ثب هِٖٔ اسفاـآٗيك ػطين،
ـ َٛآٗيكي ضؽ١ ٝ ٟستي ث٘١ ٠فا ٟت٘بٕ زفغ٠ي ٗكغفكص -ييثبـ ثيفاي ٘١يطي-٠
خبُ ٙيفؼ...
اٗب ٘١سٜب ٠ً ٙؼـ غٞؼ ؼست  ٝپيب ٗييقؼٕ ٗ ٝييًٞضييؽٕ ثيطيتف  ٝثيطيتف آٙ
زطٖ١ب ـا ؼـ ؾٗ ٖٜ١فٝـ ًٛ ،ٖٜبُ٢ب ٙكٌفي آقاـؼٜ١ؽ- ٟثسب ٙغٜؽٟي پيفي ٗػيٞف

ؼـ ؼّ سٌٞت ٛي٘٠ضجي سفؼ  ٝتبـيي -اق ٗـكٕ ُؿضت  ٝاكٌبـٕ ـا ث٠ُٛٞ٠اي غيفاش
ؼاؼ ً ٠تي تي سٔ١ّٞبيٖ ؾؼق ًفؼ  ٝؼزبـ ؼـؼ ضؽ:
 «آيب خك ًٗ ،ٚک ؼيِفي ٛيك آ ٙزطٖ١بي ضِلتاِٛيك ـا ؼيؽ ٟاست؟ آيب اييٚسبي١٠بي ؼ ٝپبي ـهّتاِٛيك ً٘١ ٠ي٠ي ٝخٞؼضيب ٙپيف اق ضيٞ٢ت ٌٛ ٝجيت اسيت ،ثيب
زطٖ١بي ضفيعضب ٙآ ٙـٝضٚتفي ٚتبـيٌي ـا ثفاٛؽاق ًفؼ ٝ ٟؼـ ؾ ٚ١ثي٘بـضب ٙا ٝـا
تػٞـ ٗيًٜٜؽ؟»...
اضسبس تفس ،تٞإٔ ثب غلِي  ٝاؾكفاة اق سِٜيٜي ِٛب ٟضفيع آ ٙخبٞٛـا ٙؼٝپب،
ٗ ٚـا ؼـ ٗ َٖ١ ٚقؼ  ٝـٝضٖ ـا سػت پفيطب ٙسيبغت .غييک ػيفم ُطيتٖ .خِٜيي
ؼـ ٖٛٝآؿبق ضؽ  ٝثب ٛبتٞاٛي ًٞضيؽٕ تب اق سِٜيٜي ِٛيب ٟپٔيؽضيب ٙثيف آ ٙزطيٖ١يبي
آس٘بٛي خُٔٞيفي ً.ٖٜ
غؽاي غفذغفذ ًفٕ١بيي ً ٠ؼـ ٗيب ٙخ٘د٘ي٠إ ٗطيـ ّٞخٞييؽ ٙقغيٖ١يبي
ػلٛٞتًفؼٟإ ثٞؼٛؽ ،ؼـ غؽاي سبػت ؼيٞاـي  ٠ً-ثب ١ف تييتبى غٞؼ ،اِٛبـ تجفي ثف
كفم سف ٗٗ ٚيًٞثيؽ -پيسيؽ  ٝـػط ٠ثف اٛؽاٖٗ اٛؽاغت .غٞاستٖ كفييبؼي ثيك ٖٛاٗيب
زِٜبّ تيك  ٝزفًي ٚثـؿي ٛػفاضيؽ ،ٟضٔو ٖٗٞـا ٗيكطفؼ .ؼـ خٜٛٞي تٞإٔ ثب غلِي،
سفٕ ـا ؼـ ٗيب ٙؼ ٝؼستٖ هلْ ًفؼٕ تب اق زفغص ؼيٞاـ١يبي اتيبم خٔيُٞيفي ًي.ٖٜ
ؼيٞاٝ٠ٛاـ ؼـ غٞؼ ٗيپيسيؽٕ  ٝثب ٗطت ث ٠ؼيٞاـ ٗيًٞثيؽٕ ٠٘١ .خيب سييب ٟثيٞؼ  ٝؼـ
ٗيب ٙسٞت١بي ثيٝهل٠ي ١ستي ،تييتبى ؼـؼٛبى سيبػت  ٝغيفذغيفذِ ًيفٕ١يبي
ٗكغفف ،پب١بيٖ سست ضؽ...

***

مسلخ روح 11 /

غبٗٞضي ٓت١بيٖ ،كفيبؼي است اق
ؼـؼ١ب...
ت٢ٜب "ًبكٌب" ؼـؼ ٗ ٚـا ٗيؼاٛست؛
اٗب اكسٞس ً ٠ـٝقُبـ ثيٝ ٠سيؼت ييي
هييفٗ ،ٙيييبٗ ٙيي ٝ ٚا ٝكبغيئ ٠اٛؽاغتيي٠
است...
ٛي٘فٝق

زطٖ١بيٖ ـا ثبق ًفؼٕٝ .سف اتبم اكتبؼ ٟثٞؼٕ .سؼي ًفؼٕ ثٜٔؽ ضي ٕٞاٗيب پب١يبيٖ
سست ثٞؼُ .يدِب ٖ١تيف ٗيًطيؽ  ٝسفٕ ث ٠ضؽت ؼـؼ ٗيًفؼ .اِٛبـ ًً ٠سي ثب تجف
زٜؽي ٚثبـ ث ٠كفم سفٕ ًٞثيؽ ٟثبضؽ .سٞق  ٝسفٗبي ٗكغفكي اق پٜدفٟي ٛي٘٠ثبق ،ثي٠
ؼـ ٙٝاتبم ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ .ؼـ ٗيبٞ١ ٙاي ٛيُ٘٠فٕ ٛي٘فٝق ،ثبؼ پبييكي ًٜٞ١ٞ١يب ٙؼـ
آٙسٞي پٜدفٗ ٟيـهػيؽ  ٝثف ـيص ٗٗ ٚيغٜؽيؽ .آكتبة ً٘ف- َٛثيب ٝخيٞؼي ًي٠
پطت تٌ ٠اثفي پ٢ٜب ٙضؽ ٟثٞؼٗ -يًٞضيؽ ثب سفسػتي ت٘بٕ ،ثفم ؼـغطٜؽُياش ـا
ؼـ ؼيؽُب ٚٗ ٙكفًٜ ٝؽ .زطٖ١بيٖ ـا ـيك ًفؼٕ  ٝؼـ ًطبًص سيفؼي ً ٝفغتيي ،ثيب
ُيدي  ٝثيضٞغِٔي ثًٜ ٠ح اتبم غكيؽًٕ ،ك ًفؼٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ.
غيف ٟث ٠ؼيٞاـ ثٞؼٕ ً ٠غؽاي زفغيؽًٔ ٙيؽ ؼـة اتبم ٚٗ ،ـا ٗتٞخ ٠غٞؼ ًفؼ.
"غبٕٞٛخب "ٙثٞؼ .سيٜي غٞـاى ـا ؼـ ُٞض٠اي اق اتبم ُؿاضت  ٝـكتٗ .ثيْ ٘١يطي٠
ضتي ثِٛ ٚٗ ٠بٌٛ ٖ١ ٟفؼ .ثب ايٗ ٠ًٚيؼا ٖٛاق ٗٗ ٚتٜلف است ،اٗب ؼّآسٞؼٟإ ً ٠ثي٠
غ ٖٛٞتطٛ ٠ٜيست١ .فثبـ ًيٝ ٠اـؼ اتيبهٖ ٗييضيٞؼ ،قيفزطي٘ي ثفاٛيؽاقش ٗييًي.ٖٜ
١يسٞهت ٛؽيؽٕ ؼـ قيف ٓجبسص ُكٓيٌي پ٢ٜبً ٙفؼ ٟيب ضص ٓٓٞي ثف ً٘ف ثست ٠ثبضيؽ.

مسلخ روح 13 /
آجت ٠كوف ايٛ ٚيست .هٔجٖ ُٞ ٖ١اٗ ٟي ؼ١ؽ ا ٝثب ت٘يبٕ تٜليفي ًي ٠اق ٗي ٚؼاـؼ ،آؼٕ
غٞثي است .ث ٠هٔجٖ اػت٘بؼ ؼاـٕٗ .يؼا ٠ً ٖٛؼـٝؽ ٘ٛيُٞيؽ...
هٔجٖ!...
٘١يطِٛ ٠فاٛص ١ستٖ .كٌفِ اق ؼسيت ؼاؼٛيصٗ ،ي ٚـا ٗييتفسيبٛؽ .ثيب اييً ٚي٠
ٗؽت ١بست ؼـ ٗيبً ٙيٛ ٝ ٠ٜلفت سبي١٠بي ؼٝپب ُٜؽيؽ ،ٟاٗيب ٜ١يٞق قٛيؽ ٟاسيت .ؼـ
٘١يٛ ٚلک١بي آغفش  ٖ١ثب ٗ ٚغبؼم است٘١ .يطِٛ ٠فاٛص ١ستٖ .اُف اي ٚهٔت ـا
اق ؼست ثؽٗ ٖ١ ٚٗ ،ٖ١ثْ سبي١٠بي ـهتاِٛيك تجؽيْ ثيً ٠يفٕ١يبي ثيياضسيبس ٝ
ٗكغفف غٞا ٖ١ضؽ -سِٜؽّ  ٝثيـضٖ٢ِٛ .يؽاـي اق اييُ ٚي١ٞفِ ٛي٘ي٠خيب ،ٙيٌيي اق
ؼؿؽؿ١٠بي ١فـٝق ٗ ٚاست .پيصتف ضتي ث ٠اي ٚاٛؽيطيؽٟإ ً ٠ثفاي ٢ِٛؽاـي اق ايٚ
ؼُـ ُفاٙث٢ب ،سي٠ٜإ ـا ضٌبكت ٝ ٠آ ٙـا ثب اضتيبـ ؼـآٝـٕ  ٝؼـ ُٞض٠ي اتبم -قيف ً٘ؽ
هؽي٘ي -ؼك .ًٖٜ ٚآٝٙهت غيبٖٓ ـاضت غٞا١ؽ ثٞؼ ً ٠ؼست ١ييرييي اق ًيفٕ١يبي
ؼٝپب  ٝسبي١٠بي ضفيع ،ث ٠اي ٚت٢ٜيب ؼاضيت٠ي ٗي ٝ ٚايي ٚت٢ٜيب ٗييفا ثبقٗبٛيؽ ٟاق
اٛسبٛيتٛ ،ػٞا١ؽ ـسيؽ...

غؽاي هٞـهٞـي ؼـ ٗيب ٙسيالة ٗبيؼبت ٓكج ؼـٗ ٙٝؼؽٟإ پيسيؽٗ .ثْ توال قؼٙ
ضٔكٛٝي ِٙٞٛثػت ؼـ ٗيبُٜ ٙؽاثي اق غ ٙٞغٞيص .يبؼٕ اكتبؼ ًٗ ٠ؽت١بست ُفس٠ٜ
١ستٖ .غٞؼٕ ـا ث ٠س٘ت سيٜي ًطبٛؽٕ .آش ٛ ٝب ٝ ٙآة ثٞؼ .هبضن ـا ثفؼاضتٖ .پف اق
آش ًفؼٕ  ٝتب ٛكؼيٌي ؼ١ب ٖٛآٝـؼٕ...
اٗب ٛبغٞاست ٠ثب تِٜٔف اٛؽيط٠اي ٗفٗٞق ،ؼـ غٞؼ قٗكًٗ ٠فؼٕ:

 «زفا ثبيؽ آ ٙـا ثػٞـٕ؟ اُف آ" ٙقٙػلفيت "٠ؼـ ؿؿايٖ سَٖ ـيػت ٠ثبضؽ ز٠؟ اًٝ٘١ ٠يط ٠ؼٓص ٗيغٞا١ؽ ٗ ٚـا ثٌطؽ .ا ٠ً ٝث ٠غ ٚٗ ٙٞتط ٠ٜاستِٗ .ف اق پطيت
ؼـة اتبم ٛطٜيؽٕ ًٗ ٠يُلت ثبيؽ اق ضف اي ٚؼيٞا ٠ٛغالظ ضٞيٖ؟»...
 «ٗ !٠١كغفف است! ثيسبـ ٟغٞؼش ؼيٞا ٠ٛاست ،كٌف ٗيًٜؽ ٗ ٚؼيٞا٠ٛإ! زوؽـاق ا ٝثيكاـٕ .ث٠هؽـي اق ـٝق١٠ٛبي ٗـكِ پٞزص ثٞي ُٜؽ كبؾالة تفاٝش ًفؼ ٟاست ً٠
خ٢ب ٙؼـ ٛدبستي ؼائ٘ي ؿفم ُطت .٠ػلفيت٠ي ٜٗطٞسي ًٗ ٠يؽت١بسيت ٗي ٚـا ؼـ
اي ٚاتبم قٛؽاٛي ًفؼ١ ٝ ٟف ـٝق تالش ثيطتفي ثً ٠بـ ٗيُيفؼ تب ٗ ٚـا ثيبقاـؼ».
اٗب...
 «ثب ايٚضبّ ثب ٠٘١ي غفكتياش ،آؼٕ هجفام  ٝقثٔيي اسيت  ٝؼـ ًيبـش ثسييبـؼهين١ .يسٞهت ٛتٞاٛستٖ هسف ؼـ ثفِٗ .ٕٝف  ٠ٛاي١ ٠ًٚفثبـ غٞاستٖ يٞاضٌي پب اق ايٚ
ٗطجک ٗكغفف ثيف ٙٝثِؿاـٕ٘١ ،س ٙٞثػتي سيف ًٔ ٝي٠اش پييؽا ضيؽ  ٝخٔيٞيٖ ـا
ُفكت؟ ثب ايٗ ،٠٘١ ٚؽت١ب ثٞؼ ً ٠ؼيِف اق اي ٚثبثت ؼـؼي ٛؽاـٕ .قيفا ث ٠ايي ٚاتبهيي
ٗطػٞـ ،غُ ٞفكت٠إ .ضتي ُفيك١بي ُب ٝ ٟثيُب ٖ١اق اتبم ـا ،ؼيِف  ٠ٛثفاي كفاـً ،ي٠
ثفاي ايدبؼ يي ١يدبً ٙبؾة  ٝثف ٙٝضؽ ٙاق ـٝقٗفُي اٛدبٕ ٗيؼ .ٖ١غٞة ٗيؼاٛيٖ
ً ٠ثيف ٙٝاق ايٜدب  ٖ١غجفي ٛيست١ .ير غجفي ٛيست٘١ .ي ٠خيب غبًسيتفي اسيت.
غبًستفيِ ٗكٔن .خ٢ب ٙغبًستفي است...».
ؼيِف غٞة ٗي ؼاٛستٖ ً ٠ايٗ ٚطجک ،اق ؼٛيبي ثيف ٙٝآـاٗصثػصتف است .اغال
ٗػيجت  ٝثؽثػتي ٗ ٚثب غفٝج اق اي ٚاتبم آؿبق ضؽ .ـٝقي ًيُ ٠يفيػتٗ ٚي ٚاق اييٚ
ز٢بـؼيٞاـي ،ثب ؼيؽاـي ضِلت اِٛيك ٗػبؼف ُفؼييؽ .ؼييؽاـي ًي ٠قٛيؽُي ٗي ٚـا اق
«ثيتلبٝتي» ث ٠سٞي «ؼّتِٜي» سٞم ؼاؼ ٗ ٝوؽٗبت ٗيفٍ تيؽـيدي ٗي ٚـا كيفاٖ١
سبغت:
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ؼـ آ ٙـٝق- ٚٗ ،ثبـ ؼيِف -اق هلْ ٛجٞؼ ٙؼـة اتيبم ث٢يف ٟخسيت ٝ ٠يٞاضيٌي ثي٠
ثيف ٙٝخَستٖ .اٗب ٜٞ١ق زٜؽ ُبٗي اق اتبهٖ ؼٝـ ٛطؽ ٟثٞؼٕ ًي ٠آ ٙقٙػلفيتي– ٠ثسيبٙ
سِي ؼـيؽ ٟثً ٞطيؽٗ -تٞخ ٠ضؽ  ٝثب ؼاؼ  ٝكفيبؼ غبٕٞٛخب ٙـا آُب ٟسبغت .ث ٠خيبٖٛ
اكتبؼٛؽ  ٚٗ ٝـا ًطبًٙطب ٙث ٠س٘ت اتبم ثبقُفؼاٛؽٛؽ .ػلفيت٠ي ٜٗطيٞس ٘١-سٜيبٙ
ً ٠خيؾًطبٓ ٙيسبـ ثبـ ٗٗ ٚيًفؼ -زٜب ٙثب زِٜبّ ا١فيٜ٘ياش ُٔٞيٖ ـا ٗيكطيفؼ
ًٗ ٠فٍ ـا ؼـ ثفاثف غٞؼ ٗيؼيؽٕ .ؼـ ٗيب٠ٛي ايً ٚطبًص -ؼـضبٓيًي ٠ؼسيت  ٝپيب
ٗيقؼٕ  ٝثف ـٝي قٗيً ٚطيؽٗ ٟيضؽٕٛ -بُ٢ب ٙـٝيؽاؼي ثكـٍ ثٝ ٠هٞع پيٞست ًي٠
خ٢ب ٙثفاي ٓطظ٠اي ُُف ُفكت  ٝؼـ غٞؼ سٞغت .ـٝيؽاؼي ٗ٢يتتف اق ٗ٢جب:َٛ
ؼـ اٛت٢بي ـا١ف ٝ ٝثبالي پٔ١٠ب -پٔ١٠بيي ًُ ٠يٞيي اق ؼـٝاقٟي ث٢طيت ثي ٠سيٞي
قٗيً ٚطيؽ ٟضؽ ٟثٞؼ -كفضت٠اي ٗوؽس ـا ؼيؽٕ .آ ٙثبال ؼـ آ ٙـٝضٚتفي ٚتيبـيٌي،
تٚغست ٝ ٠ثيتلبٝت ثب ٗ١ٞبيي پفيطب ،ٙخبٗ٠اي ُطيبؼ  ٝاٛيؽاٗي ٛطييقٛ ،باسيتٞاـ ٝ
ثبٝهبـ ايستبؼ ٟثٞؼ  ٝثب ِٛب١ي سفؼ ٗ ٝـً٘ ،ٕٞطٌ٘ص ٗب ٗٞخٞؼات ضويف قٗيٜي ـا ثب
ضسفت ٗيِٛفيست...
ثب ُف ٟغٞـؼِٛ ٙب ٖ١ؼـ آ ٙزطٖ١ب ،تؤّب ًيفؼٗ ٖٛتٞهيق ضيؽ .سيٌٞت ؿِ٘ييٚ
ِٛب١ص١ ،يبٞ١ي ؼٛيب ـا ث ٠زبٓص ٗي ًطيؽ  ٝضبيؽ ؼـ آٓ ٙطظي ،٠سفاسيف ١سيتي -
٘١س -ٚٗ ٙٞؼست اق خؽاّ ثب ػلفيتُ٠ب ٙثفؼاضيت ٝ ٠ثيب ضسيفت ثي ٠آ ٙاسيكٞـٟي
غالثت  ٝاغبٓت غيفٗ ٟبٛؽٛؽ .ايٛ ٚػستيٝ ٝ ٚاپسي ٚؼيؽاـِ ٗب ثٞؼ...
اق آ ٙـٝق ،آِٛ ٙب ٟلـف  ٝثياٛت٢ب سفاسفِ آـاٗص ٛؽاضت٠ي ٗ ٚـا آضيلتً ٠يفؼ .اق
آ ٙـٝق ث ٠ثؼؽ ،اق ؼـؼ ؼٝـي آ ٙزطٖ١ب  ٝضسفت ؼيؽاـ آ ٙؼييؽُب ٙآسي٘بٛي ،هٔيجٖ
سٞغت  ٝؼٛيبيٖ غبًستف ُفؼيؽ...

٘١س٘١ ٙٞيط ٠ثب ػجٞـ اي ٚغبقفات ُ٘١ ٝ َٜيطِي ،هكف ٟاضيٌي اق ُٞضي٠ي
زطٖ٘ ث ٠پبيي ٚسُفيؽ ١٠ُٛٞ ٝبيٖ ـا سٞقاٛؽ .ثفاي ثبـ ١كاـ  ٝيٌٖ ثياغتييبـ ؼـ غيٞؼ
قٗكًٗ ٠فؼٕ:
 «ًبش ايٜدب ثٞؼ»...هبضن ـا پبيي ٚآٝؼٕ  ٝثب اٛكخبـ ِٛب١ص ًفؼٕ .پف ثٞؼ اق ـضت١٠بي آشِ آؿطت ٠ثي٠
سَٖ .اضسبس ًفؼٕ ٜٞ١ق زِٜبّ١بي ا١فيٜ٘يي قٙػلفيتيٗ ٠طيـ ّٞكطيفؼ ٝ ٙغيفؼ
ًفؼ ٙضٔو ٖٗٞاست .ثب ٛلفت هبضن ـا اٛؽاغتٖ  ٝآش ـا ثب پبيٖ پک قؼٕ ،ز٢بـ ؼست ٝ
پب ث ٠س٘ت تػتغٞاة ً٠ٜ٢إ غكيؽٕ  ٝغٞؼٕ ـا ـٝي آ ٙـ١ب ًفؼٕ...

ؼـ ُٞض٠ي سوق ،ػٌٜجٞتي ٗطـ ّٞتبـ تٜيؽ ٙثٞؼ .ثيب ًٞضطيي غسيتِيٛبپيؿيف
اٛؽإ ًفغتص ـا تٌبٗ ٙيؼاؼ  ٝتبـ١بي ٓكج  ٝثؽثٞيص ـا اق يي سي ٞثي ٠سيٞي ؼيِيف
ٗي ًطيؽً٘ .ي ثؼؽ ؼست اق تٜيؽ ٙثفؼاضت  ٝؼـ ًٜح تبـ١بيص ٛطست .ضفيػب ٠ٛؼـ
اٛتظبـ ث ٠ؼإ اكتبؼ ٙقؼ٘٠اي ثؽثػتٓ ،طظ٠ض٘بـي ٗيًفؼ .ؼٛؽا١ٙيبي تييكش ثيفم
ٗيقؼ  ٝغٞي ثيـض٘ي  ٝؼؼٜٗطي ؼـ زطٖ١بيص پؽيؽاـ ثٞؼ .ثب غٞؼ كٌف ًفؼٕ:
 «ضت٘ب پک اق ث ٠ؼإ اكتبؼ ٙقؼ٘٠اي ِٛيٙٞثػيت ،ثيب ؼٛيؽا١ٙيبي تفسيٜبى ٝغٛٞيٚاش ـٝؼ١ٟبي ا ٝـا ثيفً ٙٝطيؽ ٝ ٟهٔجص ـا تٌ٠تٌ ٠غٞا١ؽ ًفؼ»...
زٝ ٠ضطتٜبى! ٗ ٞث ٠ت ٖٜسيع ضؽ...
ٛبُ٢بٗ ٙتٞخ ٠ضؽٕ ً ٚٗ ٠ـا قيف ٛظف ؼاـؼ .سِٜيٜي ِٛب١ص –ً ٠قيفزط٘ي ٗٚ
ـا ٗيپبييؽ -ـػط ٠ثف اٛؽاٖٗ اٛؽاغت .ثفاي خُٔٞيفي اق ُف ٟغيٞـؼِٛ ٙيب ٖ١ؼـ ِٛيبٟ
ؼ١طتٜبى ا ،ٝثب ؼٓ٢ف ٟزطٖ١بيٖ ـا ثستٖ .ثبـ١ب ضٜيؽ ٟثيٞؼٕ ًي ٠زطيٖ١يب ٘١سيٙٞ
ؼيٞاـي ضبئْٗ ،يب ٙتطٞيص  ٝآـاٗص است .ثب ثست ٚؼيؽُبٗ ٙيتٞا ٙغٞؼ ـا اق تٜص
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خ٢ب ٙاضجبش ـ١ب سبغت ٝ ٠ؼـ آـاٗص سيّبّ تيبـيٌي ،ؿٞقيٝ٠ـ ضيؽ .پييص٘ٛبيطيي اق
آـاٗص ـاستيٗ ٚفٍ...
اٗب...
غٞة ٗيؼاٛستٖ ً ٠اي١ٚب زفٛؽيبت ٗكغفكي است ً ٠ؼـ ؼ١ب ٙسبي١٠يبي ؼ ٝپيب
ٛطػٞاـ ضؽ١ ٝ ٟفُك هبثْ اػت٘بؼ ٛيست...
ؼـ ٗيب ٙاكٌبـ ٗطّٞش ٗ ٝطٌٞى  ٝالث٠الي ؼٛؽا١ٙبي ًفٕ١بيي ً ٠ثب ـيتٖ ٜٗظٖ
 ٝاػػبةغفؼً ِٚغفذغفذضب ٙسفُفٕ خٞيؽ ٙـٝيب١بيٖ ثٞؼٛؽُ ،يٖ ضيؽ ٝ ٟؼـ ضيبّ
اٛؽيطيؽ ٙث١« ٠ير» ثٞؼٕ ًٛ ٠بُ٢بٗ ٙتٞخ ٠تبـيٌي ٝضطتٜبى پيفاُٗ ٖٛٞطتٖ .ػفم
سفؼي ثف پيٌفٕ ٛطست١ .يرزيك ٛجٞؼ .ثفٍ١بي قـؼ  ٝغطٌيؽٟاي ً ٠اضت٘بال اق تٚ
ؼـؼٜٗؽ ؼـغتي ثيٞٛا ًٜؽ ٟضؽ ٟثٞؼٛؽ ،ثيب اٛيؽٛ ٝ ٟٝليفت ؼسيت ثيبؼ ـا ُفكتي ٝ ٠ثيب
زط٘بٛي اضيثبـ پيفاٗٗ ٚٗ ٙٞيـهػيؽٛؽ .ثبؼ غطي  ٝثيـضٖ ثب ت٘بٕ هؽـت ثف سيف
 ٝغٞـتٖ سئي ٗيقؼُٞ .يي سفاسف ًبئٜبت ث ٠ضبّ قاـ ٗٗ ٚيغٜؽيؽٞ١ٞ١ .ي ثبؼ ؼـ
ُٞضٖ ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ  ٝثفٍ١بي ثؽثػت ثب ١ف يٞـضي ً ٠ث ٠زطٖ  ٝزبٖٓ ٗيآٝـؼٛؽ،
ؿجبـ ؼِٓيفِ غبقفات ـا ؼـ ؼيؽُب ٖٛكفٗ ٝيًفؼٛؽ...
ٗ ٚؼـ خ٢ب ٝ ٙخ٢ب ٙؼـ خٗ ،ٜٙٞطـ ّٞضْ ضؽ ٙثٞؼيٖ .غٞاستٖ ثٜٔيؽ ضيٝ ٕٞ
تٌبٛي ثػٞـٕ اٗب ١فزًٞ ٠ضص ًفؼًٕ٘ ،تف ٗٞكن ضؽٕ .ت٘بٕ ت ٖٜؼـ تبـ١بي زسجٜؽٟ
ٓ ٝكج ػٌٜجٞت ُفكتبـ ضؽ ٟثٞؼ١ .فز ٠ؼست  ٝپب ٗيقؼٕ ٘ٛيتٞاٛستٖ غٞؼٕ ـا ٛديبت
ؼ .ٖ١غٞاستٖ كفيبؼ ثك ٖٛاٗب ثـؿي ٛػفاضيؽ ،ٟضٔو ٖٗٞـا كطبـ ؼاؼ...
ػٌٜجٞت آ١ست ٠آ١ست ٠ث ٠سٞي ٗٗ ٚيآٗؽ٘ٛ .يؼاٛستٖ زٌبـ ثبيؽ ًفؼ .اق تفس،
تٞؼٟي ٛفٕ زط٘ب ٖٛؼـ ًبس٠ي غٞؼ ٗيٓفقيؽ١ .فزيٛ ٠كؼيييتيف ٗييضيؽ ،ز٢يفٟي

زٜؽشآٝـش ٘ٛبيبٙتف ٗيُطتِٜ١ .بٗي ً ٠ؼـست ث ٠ييي هيؽٗي ٗي ٚـسييؽ ا ٝـا
ضٜبغتٖ :قٙػلفيت ٠ثٞؼ...
ثييب ٘١ييب ٙهيبكيي٠ي قٗػييت ٛ ٝسسييجص .زطييٖ١ييبيص ًبسيي٠ي غيي ٙٞثييٞؼ  ٝاق
ؼٛؽا١ٙبيص ـضت١٠بي ٓكج  ٝزفة آش آؿطت ٠ث ٠سٖ آٝيكا .ٙا ٝؼـسيت ثيبالي سيفٕ
ايستبؼ ٟثٞؼ  ٝثب ٞٛاقش زِٜبٓي١بيص ـٝي غٞـتٖ ٚٗ ،ـا آٗبؼٟي ؾثص ضؽٗ ٙيًفؼ.
ٛبُ٢ب٘١- ٙسٜب ٠ًٙثب ٛلفت ؼـ زطٖ١بي ٗ ٚغييف ٟثيٞؼ -خييؾ ٗ٘تيؽ ٝضطيتٜبًي
ًطيؽ  ٝثيٗطبثب غٜدفش ـا ثبال ثفؼ تب سي٠ٜي ٗ ٚـا ثطٌبكؽ...
ٛلکٛلکقٛب ٙثب ٢ٛبيت سفػت زط٘٢بيٖ ـا ُطٞؼٕ .ثٜؽ ثٜؽ ٝخٞؼٕ ؼـ ضُفف
آةضؽ ٙهفاـ ؼاضت  ٝپيٌفٕ سِٜي ٚثٞؼ .ؼـست ٗثْ خٜبقٟاي ًٗ ٠ؽت١بست ٗفؼٟ
اٗب ٘١سٜبٝ ٙهيطبٛ ٠ٛلک ٗيًطؽ .ؼـ تت ٗيسٞغتٖ  ٝـٝضٖ ؼـ ًبٓجؽ ثي٘بـٕ ٓنٓن
ٗيقؼ ٗ ٝيٓفقيؽ .غٞؼٕ ـا ضک ٘ٛيًفؼٕٛ .ل٘٢يؽٕ اكٔيح ضؽٕ يب ثػتٌي ٗٞؾي -
٘١س ٙٞآ٠٢اي ض -ٕٞـٝي ٗ ٚاكتبؼ ٟثٞؼ ً ٠ايٚزٜي ٚتٞاٛبيي تٌب ٙغٞـؼ ٙـا اق ٗٚ
سٔت ٗيًفؼ...
ً٘ي ُؿضت تب تٞاٛستٖ غٞؼٕ ـا ثبقيبثٖ .ث ٠آـاٗي ثؽ ٖٛـا تٌبٛي ؼاؼ ٝ ٟثيسيبـٝ ٟ
ٝاـكت ،٠ؼـ ُٞض٠ي تػت ٛطستٖ .خفئت ؼـاق ًطيؽ ٙيب ثست ٚزطٖ١بيٖ ـا ٛؽاضيتٖ.
ؼـ تجي ؼاؽ ،يع قؼٕ  ٝػفم سفؼي ثف پيٌفٕ ٗبسيؽ .سٔ١ّٞبي ٗفيؽ تي ٖٜاق سيفؼي
ػفم ؼـ آستب٠ٛي ؾٝة ضؽ ٙهفاـ ؼاضتُ .يح  َٜٗ ٝثٛ ٠بًدب غيفٗ ٟبٛؽٕ .ثؽثػت ٝ
ٗػيجتقؼ .ٟؼـست ثٗ٠بٜٛؽ ٗفؼي ً ٠ثب ؼييؽ ٙآؿيٞشِ ُطيٞؼٗ ٣ؼطيٞه٠اش ثي٠ـٝي
پيفيٗػٞف ،غٞؼ ـا ثبقٛؽٟي ثبقي ٗكغفف قٛؽُي يبكت ٝ ٠ثب زط٘بٛي ُطبؼ  ٝؼ١يبٛي
ٛي٘٠ثبقٛ ،بثبٝـا ٠ٛث ٠سٞغت ٚآـق١ٝبيص ٗيِٛفؼ  ٝؼـ ؿَٔيب ٙاي ٚتفؼيؽ ٛبپػتٗ ،٠طـّٞ
آةپك ضؽ ٙاست...
پفيطبٗ ٝ ٙطٞش ثب اكٌبـي ثالتٌٔيق ،غيف ٟثف ؼيٞاـ١بي اتبم ٗبٛيؽٕ .ؼيٞاـ١يبيي
ًٝ ٠هيطب ٠ٛؼـ ٗوبثْ زط٘بٗ ٚٗ ٙيـهػيؽُٞ .يب آ١ٙب ٛيك ٗ ٚـا ٗؿطٌ٠ي غٞؼ هفاـ
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ؼاؼ ٝ ٟثب اي ٚضفًبت ٛبٗٞق ٙٝزٜؽشآٝـٗ ،يًٞضيؽٛؽ تب ثيطتف  ٝثيطتف ـٝي اػػبة
ٗ ٚـل ٟثفٛٝؽ .ؼـ زفغص ٛفٕ ١ستي ،ث ٠آـاٗي ٗطـ١ ّٞؿٖ ضؽ ٙؼـ ؼّ  ٝـٝؼ١ٟبي
خ ٜٙٞثٞؼٕ ً ٠غؽاي زفغيؽًٔ ٙيؽ ؼـ هلْ ؼـة ٚٗ ،ـا اق ٗ ٚثيفً ٙٝطيؽ...
ثب ضٜيؽ ٙاي ٚغؽا ،هٔجٖ ثيب ١يديبٛي ؼيٞاٛيٝ٠اـ ضيفٝع ثي ٠تيپص ًيفؼ٘١ .يطي٠
ؼّثست ٠ي اي ٚغؽا ١ستٖ .ثب ١ف ثبـ ضٜيؽٛص ،ؼزبـ يي تيفس ٝضطيتٜبى ،تيٞإ ثيب
ًيلي ؼّزست ٗيض ٝ ٕٞؿفم ؼـ ُفؼاة ضي  ٝتفؼيؽ ،ثيغجفا ٠ٛث ٠ؼـة اتبم غيفٟ
ٗيٗب .ٖٛاي ٚغؽا ٗيتٞاٛؽ آثست ٚـٝيؽاؼي ضيفي ٚيب ٝاهؼ٠اي تٔع ثبضؽ .ثفاي قٛيؽُي
يٌٜٞاغت ٗ ٝكغفف ٗ ،ٚايٓ ٚطظبت پفآت٢بة يي ٛؼ٘ت ٓؿيؿ اسيتٓ .يؿتي كفاتيف اق
ؿفم ًفؼ ٙيي ػلفيت٠ي ثؽث ٞؼـ غ ٙٞغٞيص ،يب ًطت ٚيي ًفٕ خٜبيتٌبـ ً٠ًٔ ٠ي
ضٔكٛٝي ِٙٞٛثػت ـا ٗتالضي ًفؼ ٟاست...
ؼـ ؾ ٖٜ١ثب اي ٚاكٌبـ ٗطـ ّٞغٞؼقٛي ثٞؼٕ ً ٠ؼـة ثبق ضؽٛ .لک ـاضتي ًطيؽٕ.
"ٗب١ي" ثٞؼ ً ٠پب ث ٠ز٢بـؼيٞاـي ٗطوف ُٗ ٚؿاضتٗ .ثْ ٘١يط ٠ؼيؽ ٙا ٝتسيٌيٚ
ؼـؼ١بي ٗ ٚثٞؼ  ٝثفاي ٓطظبتي اق ضف غبـش١بي ٗكغفف ـٝضٖ ،آسٞؼٗ ٟييُطيتٖ.
ُٞيب ًفٕ١بي خ٘د٘٠إ ٛيك -ثٗ٠بٜٛؽ ٘١يط -٠ثب ؼيؽ ٙا ٝضيفتقؼ ٟضؽٛؽ ًي ٠ثيفاي
ٓطظبتي ؼست اق خٞيؽ ٙثفؼاضتٜؽ...
 «ٗب١ي ؼٝست ؼاضتٜي!»... «ز ٠غٞة ضؽ ً ٠آٗؽ!»ثب اي١ ٠ًٚف ـٝق ث ٚٗ ٠سف ٗيقٛؽ ،اٗب ٗ ٚثبق  ٖ١ؼٖٓ ٗيغٞا١ؽ ثيطتف  ٝثيطتف اٝ
ـا ثجي .ٖٜآجت ٠اي ٚغٞاست ٚتيب پييص اق قٗيبٛي اسيت ًي ٠ـٝثيفٝيٖ ٗييٛطييٜؽ  ٝؼـ
زط٘ب ٖٛقّ ٗيقٛؽ .قيفا ثٗ ٠طؽ ُفٟغٞـؼِٛ ٙبٟٗب ٙؼـ  ،ٖ١اِٛبـ تٞؼٟاي ثؽغيٖ ؼـ
ضٔوُ ٖٗٞيف ًفؼُٞٔ ٝ ٟيٖ ـا ٗيكطبـؼ .ؼـ ايِٜ١ ٚبٕ قغٖ١بي ـٝضٖ ٗٔت٢ت ضيؽٝ ٟ

زفى١بي ٗبيغ اق الث٠الي اي ٚقغٖ١ب خ٢يؽ ٝ ٟسفاقيف ٗيضيٛٞؽ ٘١ ٝسي ٙٞاسييؽي
سٞقٛبى ،تب ٗـك استػٞا١ٙبيٖ ٛلٞؾ ٗيًٜٜؽ .آغف زطٖ١بي سييب ٟا ،ٝػ٘يينتيفيٝ ٚ
ـٝض ٚتفي ٚسيب١ي ؼـ ؼّ تبـيٌي١ب استِٛ .ب١ي سفؼ ٗ ٝـ٘يِٛ .ٕٞيب١ي ؼٓسسيت ٝ
ثيتلبٝت ً ٠ث ٠آـاٗي ٗ ٚـا ؼـ غٞؼ ؿفم ٗيًٜؽ .ؼـ آ ٙؼ ٝزطٖ« ،خ٢بٛي ثيٗفٍ»
٢ٛلت ٠است .خ٢بٛي ؼٓسست  ٝپف اق آـاٗيص ًي ٠ثي ٠ت٘يبٕ ًٌ٢طيب١ٙيبي اليتٜيب١ي
ٗياـقؼ.
ثيُ٘ب ٙاي ٚزطٖ١ب ـا ثبيؽ يي ٜ١فٜٗؽ قثفؼست ،ثب ث٢تفي ٝ ٚظفيقتفي ٚهٖٔ -
ضبيؽ اغال ثب هٔ٘ي آس٘بٛي ٗ ٝبٝـاييً -طيؽ ٟثبضؽ .ضت٘ب ٘١ييُٛٞٚي ٠اسيت .زيٙٞ
١ير هٔ٘ي ٓيبهت ًطيؽ ٙاي ٚزطٖ١ب ـا ٛؽاـؼ .اي ٚزطٖ١ب ت٢ٜيب ؼٓييْ ثيفاي ثويبي
خ٢ب ٝ ٙتؽا١ ٕٝستي است .ثؽ ٙٝآ١ٙب ،ت٘بٕ ١ستي ثب ٠٘١ي ٌٛجيت١يب ً ٝثبكيبت ٝ
سبي١٠بي ضفيع ً ٝفٕ١بي ؼٝپبيص ،ث ٠اٛؽاقٟي هؿبيضبخبت ثُك٘ٛ ،ياـقؼٛ ٚٗ .ظيٖ
١ستي ـا ؼـ آ ٙزطٖ١ب ٗيثي...ٖٜ
ٗب١يٗ ،ؼػٛ ٝ ٕٞديت است٘١ .يط ٠ثٓ ٚٗ ٠جػٜؽ ٗيقٛؽ ٚٗ .ـا ؼٝست ؼاـؼ٠ٛ .
اي ٠ًٚغٞؼش ُلت ٠ثبضؽ !٠ٛ ،ؼٝستٖ ؼاـؼ ز١ ٙٞف ـٝق ث ٚٗ ٠سف ٗييقٛيؽ  ٝثيب ٗيٚ
ضفف ٗي قٛؽ .آٛوؽـ قيجب سػٗ ٚيُٞيؽ ً ٚٗ ٠ثٔؽ ٛيستٖ پبسػص ـا ثؽ .ٖ١ت٢ٜيب ؼـ
ـٝضٜبيي سيب ٟزط٘بٛص ٝاٗيٗبٗ ٝ ٖٛيثيٖٜ؛ ؼـضبٓيً ٠قيف زِٜيبّ١يبي ا١فيٜ٘يي
قٙػلفيت ٠ؼستٝپب ٗيق ،ٖٛثب ِٛب ٖ١ث ٠يي كفضيت٠ي ٛبضيٜبغت ،٠آت٘يبس ٗييًي.ٖٜ
كفضت٠اي ٗـ٘ٗ ٝ ٕٞـج ٠ً ٙٞآ ٙثبال ،آ ٙؼٝـ١ب ،خبيي ؼستٛيبكتٜيتف اق ٗيفيع ثيفاي
ثطف ،ؼـ اٝج ايستبؼ ٟاست...
ٗيؼا !ٖٛغٞة ٗيؼا ٠ً ٖٛاي ٚؼـاقـا١ي ًٗ ٠يب ٝ ٚٗ ٙا ٝكبغٔ ٠اٛؽاغت ،٠ثالتفؼيؽ
ثب غفًص ؼؼٜٗطي  ٝضسبؼت ػلفيتِب ٙقفاضي ضيؽ ٟاسيت .سيفاٛدبٕ ييي ـٝق ثيب
ٛيفٝيي ً ٠اق ٗبٝـاي آس٘ب ٝ ٙيب ضبيؽ اق اػ٘بم قٗي ٚؼـيبكت غٞاً ٖ١فؼ ،تيؾ تييكي
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ـا اق ضٔو ٕٞپبـٟپبـٟإ هي ًفؼ ٝ ٟيٌي اق آ ٙػلفيتِبٜٗ ٙطٞس ـا ؼـ غ ٙٞغٞؼ ؿفم
غٞاً ٖ١فؼ...

ٗب١ي ً ٠ثٜٔؽ ضؽ ،ـضت ٠ي اكٌبـ ٗ ٖ١ ٚپبـ ٟضؽ .ك٘٢يؽٕ ًٝ ٠هت ـكت ٚاسيت.
ضيق ً ٠اي ٚؼيؽاـ ـا ٘١يط ٠پبيبٛي است .سِفٗ١٠بيٖ ؼـ  ٖ١ضؽً .بش ٗيضؽ ١فُك
اق اي ٚاتبم ٗطوف ثيف٘ٛ ٙٝيـكتً .بش ٗيضؽ ٘١يطي ٠ؼـ ًٜيبـٕ ٗييٗبٛيؽ .تيب اثيؽ
ـٝثفٝيٖ ٗيٛطست  ٝثفايٖ ضفف ٗيقؼ...
ا- ٝثؽ ٙٝآُب١ي اق غٞؼقٛي١يبي ٗي ٚؼـ ٓطظيبت غيؽاضبكظي -پييص اق ـكيتٚ
ثٗ ٠بٜٛؽ ٘١يط ٠غٖ ضؽ ،ؼ ٝؼستص ـا ـٝي ُ١٠ٛٞبي ُٗ ٚؿاضيت  ٝپيطيبٛي ٗي ٚـا
ثٞسيؽ  ٝؼـ ضبٓي ًٗ ٠يًٞضيؽ تب ؿٖ سِٜيِٛ ٚب١ص ـا پطت ثفهي اٗيؽثػص پ٢ٜبٙ
ًٜؽ ،ثب تٔػٜؽي ؿٖاِٛيكٓ ،جػٜؽش ـا ضلظ ًفؼ  ٝثب غؽايي ٓفقا ٙآغفي ٚخ٘التص ـا
ثف قثب ٙآٝـؼ:
ِٛ« -فاٛ ٙجبش»...

ثب ـكتٗ ٚب١ي ،ثبـ ؼيِف ؿ٘ي سِٜي ٚثف هٔيت ٗيٛ ٚطسيت  ٝثـؿيي ٛػفاضييؽٟ
ضٔو ٖٗٞـا ز َٜاٛؽاغت .ثؽثػت  ٝسفغٞـؼ ،ٟسفٕ ـا ث ٠قيف اكٌٜؽٕ .غٞؼ ـا ثً ٠يٜح
اتبم ًطيؽٕ  ٝپطت ثً٘ ٠ؽ ً ٝ ٠ٜ٢ضٌستً ،٠ك ًفؼٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ.
ٗثْ ٘١يطًٞ ،٠ضيؽٕ ؼـ ؾ ٖٜ١ؼٝثبـ ٟا ٝـا ٗفٝـ ً... :ٖٜ
 «ضبيؽ ٗب١ي يي ٗٞخٞؼ آس٘بٛي است .يي كفضت ٠پبى .يي ـٝش ٗوؽسِٗ .ف ٠ٛاي ٠ً ٚا ٝت٢ٜب ًسي است ًي ٠غيبؼهبٗ ٠ٛي ٚـا ؼٝسيت ؼاـؼ؟ ضيبيؽ ا ٝت٢ٜيب اٗييؽ

ؼـٗبٛؽُب ،ٙؼـ خ َٜثيپبيب ٙثب ػلفيتِب ٙاست .ضبيؽ ا ٝتٌ٠اي اق يي ثٔٞـ ؼـغطبٝ ٙ
اـقضٜ٘ؽ است ً ٠اضتجب١ي ؼـ اػ٘بم اي ٚزب١ي غال١ ،جٞـ ًفؼ١ .ٟفز١ ٠ست ،ا ٝاق
خٜک ػلفيتِبٛ ٙيست»...

زطٖ ١بيٖ ـا ٗبٓيؽٕ ًٞ ٝضيؽٕ ثفاي ـ١بيي اق ُيديي ،پيفاٗي ٙٞـا ثفاٛيؽاق ًي.ٖٜ
٘١سٜب ٠ً ٙؼيؽ ٟث ٠اقفاف ٗيـاٛؽٕ ،سيٜي ؿؿا ـا ؼـ ُٞض٠ي اتبم ؼييؽٕٛ .ل٘٢ييؽٕ
ً ٠غبٕٞٛخبً ٙي ثفايٖ ؿؿا آٝـؼ ٟثٞؼ .اٗب ٘١ي ٠ً ٚاكٌبـٕ ـا سف  ٝسبٗبٛي ؼاؼٕ ،يبؼٕ
اكتبؼ ًٗ ٠ؽت١بست ُفس٠ٜإ .غٞؼٕ ـا ث ٠س٘ت سيٜي ًطيؽٕ .آش ٛ ٝب ٝ ٙآة ثٞؼ...
٘١سٜب ٠ًٙسفُفٕ ٗجبـق ٟثب غؽا١بي ُ َٜؼـ ٙٝخ٘د٘٠إ ثٞؼٕ ،ثي١ؽف هبضن
ـا ؼـ ؼست ُفكت ٝ ٠ضفٝع ث ٠زفغبٛؽ ٙآ ٙؼـ آش ًفؼٕ .ؼـ ايٗ ٚيبٛ ٙبُ٢يب ٙضيک
ضِلتاِٛيكي ث ٚٗ ٠ؼست ؼاؼ .ضسي ً ٠پيطتف آ ٙـا ١فُك تدفثٌٛ ٠فؼ ٟثٞؼٕ! ييي
ضک ٝسٞس٠اِٛيك :اٛؽيط٠اي ٗٞؾي ضْ ضؽ ٟؼـ اضسبس هؽـتي ٗفٗٞق!...
ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ ،تب قٗبٛي ً ٠اي ٚهبضن ـا ؼـ ؼست ُفكت٠إ ،اٗ ٝطٌ ٕٞث ٠ثٞؼٙ
استٗ .طٌ ٕٞث ٠قٛؽٗ ٟبٛؽ .ٙاٗب اُف ـ١بيص ً ،ٖٜؼـ آش كف ٝـكت ٝ ٠ؿفم غٞا١ؽ ضؽ.
ثٛ ٠يستي غٞا١ؽ ـكت .ضتي ضبيؽ خٜبقٟاش ٛييك پيک اق كيف ٝـكيت ٚؼـ اػ٘يبم اييٚ
ٗبيؼبت ٗسػف١ ،ٟفُك پيؽا ٛطٞؼ! كييٝاهيغ قٛيؽُي ٗ ٝيفٍ ا ٝؼـ ؼسيت ٗي ٚاسيت!
سفٞٛضت ا ٝؼـ ؼست ٗ ٚاست! ثٞؼ ٛ ٝجٞؼ ا ٝؼـ ؼست ٗي ٚاسيت! ١يير اغتييبـي اق
غٞؼش ٛؽاـؼ!
ثب ؿفٝـ ً٘فٕ ـا ـاست ًفؼٕ  ٝثب ِٛب١ي تطويف آٗيك ث ٠هبضن غيف ٟضؽٕ .اضسبس
هؽـت ػديجي ٗ ٚـا كفاُفكتٛ .بُيب ٟاٛؽيطي٠اي ضييكبٛي اق سيفٕ ُؿضيت ٓ ٝجػٜيؽ
ٗٞؾيب٠ٛاي ؼـ ُٞض٠ي ٓت١بيٖ ٛوص ثستً٘ .ي تفؼيؽ ؼاضتٖ اٗب ٢ٛبيتب تػ٘يٖ غيٞؼ
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ـا ُفكتٖ .هبضن ـا ث ٠آـاٗي ثبال آٝـؼٕ  ٝؼـ يي ٓطظٛ ،٠بُ٢ب ٙـ١بيص ًفؼٕ .ث ٠س٘ت
ًبس ٠پفت ضؽ  ٝث٠قٝؼي ٗ-ثْ ٗٓ ٠ً ٚطظ ٠ثٓ ٠طظ ٠ؼـ ُٜؽاة قٛؽُي كفٗ ٝيـ-ٕٝ
ؼـ آش كف ٝـكت  ٝؿفم ضؽ.

 «آيب ٗ ٚا ٝـا ًُطتٖ؟»... « ٚٗ !٠َ١ا ٝـا ًُطتٖ!»...ـؾبيتٜٗؽا ٠ٛؿفم ؼـ ثبؼ  ٝؿفٝـ ثٞؼٕ  ٝتبقٗ ٟييغٞاسيتٖ ثي ٠سفٞٛضيت پيک اق
ٗفٍ هبضن  ٝكفخبٕ كفؼاي ا ٝثيبٛؽيطٖ ً ٠غؽا١بيي ٗطٌٞى اق پطت ؼـة اتبمٚٗ ،
ـا اق ؼٛيبيٖ ثيفً ٙٝطيؽ  ٝتٞخ٠إ ـا ث ٠غٞؼ خٔت ًفؼ .اق ايًٚي ٠اكٌيبـٕ ـا ؿيفم ؼـ
تطٞيص  ٝخ٢ب ٙغٞؼسبغت٠إ ـا ثب ًٔ َٜغٞؼغٞا١يضب ٙؼـ ٗسيف تػفيت هفاـ ؼاؼٟ
ثٞؼٛؽ ،سػت آقـؼٟغبقف ُطتٖ .ثب اي ،٠٘١ ٚؼـضبٓيً ٠ؿفؿفًٜب ٙسِفٗ١٠يبيٖ ـا ؼـ
ً ٖ١طيؽ ٟثٞؼٕ ،ثياغتيبـ ث ٠پطت ؼـة اتبم غكيؽٕ ُٞ ٝش١بيٖ ـا تيك ًفؼٕ.
 «ؼـست ٛيست ـ١بيص ًٜيٖ .آقاـش ثً ٠سي ٘ٛيـسؽ». «زبـٟاي ٛيستٛ .جبيؽ تب آغف ػ٘ف پبسٞق يي ؼيٞا ٠ٛثبضي». «آٛوؽـ ثف ثٞؼٛص پبكطبـي ً ٠ً ٚثبالغف ٟيي ـٝق ثجيٜيٖ خٜبقٟاش آٙخبسيت ٝغٛٞص ثُ ٠فؼٗ ٙب اكتبؼ...»!ٟ
آيب اي ٚغؽاي غفتغفت "آ٠٢ي ضٛ "ٕٞجٞؼ؟...
آـي ثُ٘٠ب ٖٛغٞؼش ثٞؼ ًٗ ٠ثْ ٘١يط ٠اق ٗفٍ ٗ ٚسػٗ ٚيـاٛؽ...
ثب ضٜيؽ ِٙغؽاي ٗفٗٞق ا ،ٝهٔجٖ ؿفم ؼـ ًيٛ ٝ ٠ٜليفت ثي ٠خٜيتٝخيٞش اكتيبؼ.
ٛتٞاٛستٖ ثبيستٖ  ٝثبهي ضفف١بيضب ٙـا ُٞش ؼ .ٖ١ثب ُبٕ١بيي ٓفقا ٙث ٠س٘ت تػتٖ

غكيؽٕ  ٝؼـ ضبٓي ً ٠قا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞضٖ ُفكت ٠ثٞؼٕ ،ـٝي پٞٔ٢ي زپٖ  ٝپطت ثي٠
پٜدف ٞٓٝ ٟضؽٕ .ث٠هؽـي اق ضٜيؽ ٙغؽاي اٜٗ ٝؤت ُطت ٝ ٠پفيطبٙاضٞاّ ثيٞؼٕ ًي٠
ثب اؾكفاة زطٖ١بيٖ ـا ثست ٝ ٠ؼـ ضبٓي ًٗ ٠يٓفقييؽٕ ،ؼـ غيٞؼ ٗطيـ ّٞغيٞؼقٛي
ضؽٕ...
١يسٞهت ٛل٘٢يؽٕ ً ٠زفا آ٠٢ي ض ٕٞآـقٝي ٗفٍ ٗ ٚـا ؼاـؼ١ ٚٗ .فُيك ثي ٠اٝ
ثؽي ٌٛفؼ ٟثٞؼٕ .اغال تبث٠ضبّ ًبـي ثً ٠بـ اٛ ٝؽاضت٠إ٘١ .ب ٠ً ٠ُٛٞٙث١ ٠ييرًيک
ؼيِفي ًبـي ٛؽاضت٠إ .اٗب اٗ ٖ١ ٝثْ ثوي٠ي سبي١٠بي ٗٞؾي ً ٝفٕ١بي ؼٝپب ث ٠غٙٞ
ٗ ٚتط ٠ٜاست٘١ .يط ٠آٜ١يَ ٛيبثٞؼي ٗي ٚـا ؼاـؼ .ثبـ١يب اٗتطيبً ٙيفؼٗ .ٟثيْ آٙ
ٛي٘٠ضت سفؼ ٠ٗ ٝآٓٞؼ پبييكي .ؼـ ضبٓيًٛ ٠بٓ٠ي سِبِٓٝ ٙفؼ آـاٗص ضت ـا ـثيٞؼٟ
ثٞؼ  ٝسٞق تٜؽي اق الي پٜدفٝ ٟاـؼ اتبم ٗيضؽ ،ث ٠آ١ستِي ؼـة اتبم ـا ُطٞؼ  ٝثيب
اضتيبـ پب ث ٠ؼـ ٙٝاتبم ُؿاضت .ثؽ ٙسليؽش ؼـ تبـيٌي ضت ٗيؼـغطيؽٓ .طظيبتي
٘١س ٙٞضجطي ُفس ٠ً ٠ٜآٗبؼٟي تٌ ٠پبـً ٟفؼ ٙخسؽي ثييپٜيب ٟؼـ هجيف اسيت-ضفيػب ٚٗ ٠ٛـا ثفاٛؽاق ًفؼ .اق ؼاؿي ِٛب١ص ،سفٗبي سػتي ٝاـؼ ـٍ١بيٖ ضؽ ً ٠تيب
ٗـك استػٞا١ٙبيٖ ـا سٞقاٛؽ .زطٖ١بيص ثفم ٗيقؼٛ .بُ٢بٛ ٙيطيػٜؽ پيف كفيجيي ثيف
ٓجبٛص ٛوص ثست  ٝؼـ ييٓطظ ٠ث ٠سٞي ٗ ٚض٘ٔٝ٠ـ ضؽ .ؼـ سٌٞتي ضيْ ضيؽ ٟؼـ
خ٘١- ٜٙٞسٗ ٙٞبـي ؿّٞپيٌف  ٝق١فآُي ٠ً ٚث ٠ؼٝـ قؼ٘٠اش ضٔوٗ ٠يقٛؽ ٚٗ -ـا
ؼـ ثفُفكت .ثب ١يدب ٙتؤّب ٗييًيفؼٛ ،ليکٛليک ٗييقؼ  ٝؼـضيبٓيًي ٠ضُفضُيف ػيفم
ٗيـيػتٓ ،طظ ٠ثٓ ٠طظ ٠ثيطتف ث ٠ؼٝـ ٗٗ ٚيپيسيؽ...
تفس ت٘بٕ ٝخٞؼٕ ـا كفاُفكت ٠ثٞؼ .استػٞا١ٙبي ٛطيلٖ ؼـ ضفف غفؼ ضؽ ٙهيفاـ
ؼاضت ١ ٝف آي ٠ٜغٞؼ ـا ثٗ ٠فٍ ٛكؼييتف ٗيؼيؽٕ .اٗب ؼـست ِٜ١بٗي ًٗ ٠فٍ ثفاي
ٗالهبت ثب ٗ ٚثًٜ ٠بـٕ ـسيؽ ٝ ٟغٞاست ؼستب ٖٛـا ثِيفؼ ،آغفي ٚـٗوٖ ـا خ٘غ ًفؼٕ
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 ٝثب زطٖ١بي غيک  ٝضٔو ٕٞغل٠ضؽٝ ٝ ٟضطتقؼ ،ٟثب ت٘بٕ ٝخٞؼ زٜب ٙؼست  ٝپيب
قؼٕ ً ٠تٞاٛستٖ پيٌف ٛطيلٖ ـا اق قيف زِٜبّ١بي ٛيفٜٗٝؽش ثيف ٙٝثٌطٖ...
ؼستپبز ٝ ٠ضيفا ،ٙثب ضتبة ثُٞ ٠ض٠ي اتبم غكييؽٕ  ٝؼـ ضيبٓي ًي ٠غيٞؼ ـا ؼـ
آؿٞش ًطيؽ ٟثٞؼٕ  ٝث ٠ضؽت ٗيٓفقيؽٕ ،ثب تفس ِٛب١ص ًفؼٕ .ثب ٗطيت١يبي ُيفٟ
ًفؼ٘١ ٟبٛدب ؼـ ًٜبـ تػت ايستبؼ ٟثٞؼ  ٝثب زطٖ١بي ُطيبؼ  ٝغطيِ٘ي٘١- ٚسيٙٞ
ُبٗٝيطي ٜٓؽٞ١ـ -ثب كطبـ ٛلک ٗيًطيؽ  ٚٗ ٝـا ثفاٛؽاق ٗيًيفؼ .اضسيبس تيفس ٝ
اؾكفاة اق سِٜيٜي ِٛب ٟآ ٙخبٞٛـ ؼ ٝپبٝ ،خٞؼٕ ـا سػت پفيطب ٙسبغت .ؼـضبٓيً٠
ٗيٓفقيؽٕ ،ز٘جبت٘ ٠قؼ ٝ ٟسفٕ ـا ؼـ ٗيب ٙؼ ٝؼستٖ هلْ ًفؼُٕ .يدِيب ٖ١ؼـ ٗييبٙ
غفذغفذ ٗتٞآي ًفٕ١بي ٗكغفف  ٝسٞت١يبي ٗ٘تيؽ ٝ ٝضطيتٜبى آقاـؼٜ١يؽ ،ٟؼـ
ضفف ٗتالضي ضؽ ٙثٞؼ .ؼـ ايِٜ١ ٚبٕ آ٠٢ي ض ٕٞثب غطٖ ٛ ٝلفت ث ٠س٘ت ٗ ٚآٗؽ،
ؼ ٝؼستي غٞـتٖ ـا ُفكت  ٝثب غؽايي غلً ٠فؼ ،ٟؼـ ُٞضٖ ٢ٛيت قؼ١« :يير زييكت
ضجي ٠آؼٗيكاؼ ٛيست ٓؼٜتي»  ٝؼـ ضبٓي ً ٠سيفظ اق ػػيجبٛيت ثيٞؼ ،اق اتيبم ثييفٙٝ
ـكت...
اي ٚت٢ٜب ثبـي ٛجٞؼ ً ٠ا ٝهػؽ خب ٚٗ ٙـا ؼاضت .ييثبـ ؼيِف ؼـ ٛي٘٠ضجي سيفؼ
 ٝتبـيي ؼـ ضبٓي ً ٠ث ٠غٞاة ػ٘يوي كف ٝـكت ٠ثٞؼٕٛ ،بُ٢ب ٙثف اثيف كطيبـ سيِٜيٜي
تٜص اق غٞاة پفيؽٕ .ـٝي ٗ ٚاكتبؼ ٟثٞؼ  ٝز ٙٞاكؼي ؿّٞپيٌفي ٚٗ ،ـا اضبقً ٠فؼٟ
 ٝزٜب ٙث ٠ؼٝـ ٗٗ ٚيپيسيؽ ً ٠هكف١ٟبي ؼـضت ػفم ،اق پيطبٛيص زٌٗ ٠يًيفؼ ٝ
ثف سف  ٝغٞـتٖ ٗيپبضيؽ .اٗب ؼـست ؼـ ٓطظ٠اي ً ٠زطٖ١بيٖ ًبٗال ثبق ضيؽٛ ،ليک
ػ٘يوي ًطيؽ  ٝآغفي ٚكطبـ ـا ثف استػٞا١ٙبي ٗٝ ٚاـؼ ًيفؼ  ٝثييضفًيت ايسيتبؼ.
ٓطظبتي ثؼؽ ثؽًٞ ٙٝزٌتفي ٚضفكي ثٜٔؽ ضؽ  ٝاق اتبم ثيف ٙٝـكت .آ ٙضيت ضويوتيب
ثػت يبـٕ ثٞؼ .ثٞٗ ٠هغ ثيؽاـ ضؽ ٟثٞؼٕ .تيفش ث ٠س َٜغٞـؼ .ضبيؽ اُف ً٘ي ؼيفتيف

اق غٞاة ٗيپفيؽٕ ،ز ٠ثسب ث٠اٛؽاقٟاي ث ٠ؼٝـ ٗٗ ٚيپيسيؽ ً ٠ت٘بٕ استػٞا١ٙيبيٖ ـا
ٗيضٌست  ٝاُف ضتي ٘ٛيُٗفؼٕ ،ثيُ٘ب ٙثفاي ٘١يط ٠اكٔيح ٗيُطتٖ.
ؼـ غالّ پيٌبـ١بي ضجب٠ٛاي ً ٠ثب آ٠٢ي ض ٕٞؼاضتٖ ،زيك١بي تبقٟاي ٛيك ٗتٞخ٠
ٙ
ضؽٕٗ .ثال ك٘٢يؽٕ ًي ٠ا ٝاكيك ٙٝثيف قيجيبيي ،ثيٞي غيٞثي ١يٖ ؼاـؼ .ؼـسيت ٝاـِ ٝ
قٙػلفيت .٠ثب اي ٠ًٚتؼػجبت غطي ٘١-سي ٙٞثيٞي ُٜيؽ كبؾيالة -ثي ٠اٛيؽاقٟاي اق
ـٝق١٠ٛبي ٗـك پٌيؽٟي آ ٙػلفيت٠ي ٜٗطٞس ث ٠ثيف ٙٝتفاٝش ًفؼٗ ٝ ٟـك غفكتص ـا
زٜب ٙاضبقً ٠فؼ١ ٠ً ٟفُك ثٛ ٚٗ ٠كؼيي ٘ٛيضٞؼ ،اٗيب ٗيٗ ٚك٘ئي ٖٜثيٞي ُٜيؽ ٝ
ٗتؼلٜي ٗيؼ١ؽ .اغال ِٗف ٗيضٞؼ آً ٙفِٕ ؼٝپب ،ثٞي غٞثي  ٖ١ؼاضت ٠ثبضؽ؟ ٘١يط٠
ٗيػٞاستٖ ثؽا ٖٛآ ٙػلفيت ٠ي ثؽث ٞزٓ ٠ؿتي ؼاـؼ ً ٠آ" ٙا١في٘ ٚزيبم ٗ ٝكغيفف"
ٗؽإ ثب ٓٝغ ؼـ ضبّ ثٔؼيؽ ٙاٝست؟...

اي ٚپيصآٗؽ١ب ؼـ آ ٙضت١بي تبـيي ٗ ٝطٞش ٚٗ ،ـا ٗويب ٕٝسيبغت .ثي٠قٝؼي
يبؼ ُفكتٖ ثبيؽ ثيطتف ٗفاهت غٞؼٕ ثبضٖ .قيفا ١يف آٌ٘ٗ ،ٙي ٚثيٞؼ اسييف ٛوطي١٠يبي
ا١فيٜ٘ي قٙػلفيت ٝ ٠آ٠٢ي ض ٕٞضؽ ٝ ٟخب ٖٛـا اق ؼست ثؽ .ٖ١ثب اي ٠٘١ ٚؼـى ايٚ
ٗٞؾٞع ثفايٖ ثسيبـ سػت ثٞؼ ً ٠زفا آ١ ٙب ثي ٠غيٗ ٙٞي ٚتطي١ ٠ٜسيتٜؽ؟ ٗيً ٚي٠
١يسٞهت ًبـي ثً ٠بـضبٛ ٙؽاضتٖ؟
اغٞال آؼٕ١ب ٗٞخٞؼات ػديجي ١ستٜؽٗ .كغفف ١سيتٜؽ١ .ييرزيكضيبٜٗ ٙكويي
ٛيست ٠ٛ .غٞثيضبٗ ٙطػع است  ٠ٛ ٝثؽيضب١ .ٙيسٞهت ٛتٞاٛستٖ ؼـىضبً ٙي.ٖٜ
اق ـكتبـضب٘ٛ ٙي ضٞؼ زيكي ك٘٢يؽ .اق ا٘١ ٖ١ ّٝيٜكٞـ ثٞؼٛيؽ .اُيف ٗفاهيت ٛجبضيي
تٌ٠پبـ ٟات ٗيًٜٜؽ .ث٠ؼـستيًيٛ ٠كلي٠ي ثطيف ـا ثيب ؼـييٞقُي ،ثيؽثػتي ً ٝثبكيت
ثست٠اٛؽ .اق ٘١ب ٙـٝق ٛػست ٘١ ٖ١ي ٚثٞؼ...
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ثبؼ اق پٜدف ٟي ٛي٘٠ثبق ٝاـؼ ضؽ  ٝاستػٞا١ٙبي پطتٖ ـا ٞٛاقش ًيفؼ .قغيٖ١يبي
ـٝضٖ سٞقش ضؽيؽي ُفكت .غٞؼٕ ـا ثيطتف خ٘غ ًيفؼٕ  ٝثيب ؼسيت ـاسيتٖ پتيٞي
ً ٠ٜ٢ـا پيؽا ًفؼ ٝ ٟـٝي غٞؼ ًطيؽٕ .اٗب ٗٞثف ٝاهغ ٛطؽ .سفٗب ث ٠اٛيؽاقٟاي ؼـ ٗـيك
استػٞاٛ ٖٛلٞؾ ًفؼ ٟثٞؼ ً ٠غؽاي تفى ثفؼاضت ٚاستػٞا١ٙبيٖ ـا ٗيضيٜيؽٕٛ .بزيبـ
ثب ثؽثػتي ٝ ٝاـكتِي ثؽ ٖٛـا تٌبٛي ؼاؼ ٝ ٟؼـضبٓيً ٠غٞؼ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتي ٠ثيٞؼٕ،
ؼـ ُٞض ٠تػت ٛطستٖ .ؼـ ايٓ ٚطظ ٠ثياغتيبـ ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ:
 «ًبش ٗيضؽ سفٞٛضت ث ٠ُٛٞ ٠ي ؼيِفي ـهٖ ٗيغٞـؼً .يبش ٗييضيؽ غيفّٗ٘تؽي ًٗ ٠يبٗ ٙب كبغٔ ٠اٛؽاغت ٠ثٞؼ ـا ثب يي هيسي تيك  ٝثفّٛؽٜٗ ٟوكغ ٗييًيفؼٕ.
ًبش ٗيضؽ غبـج اق ؼيٞاـ١بي سٔ ّٞػيؿاةآٝـ قٗيبٌٗ ٝ ٙيب ٝ ٙثي٠ؼٝـ اق زطي٘بٙ
قٙػلفيت ،٠ؼـ آ ٙزطٖ١بي آس٘بٛي  ٝثي٘١تب ،تب اثؽ غيفٗ ٟيٗبٛيؽٕ  ٝا ٝـا سيتبيص
ٗيًفؼٕ .ا ٠ً ٝث٢تفي ٚثٞؼ .ا ٠ً ٝقيجبتفي ٚثٞؼ».
 «اٗب اُف ؼـست ؼـ ٘١يِٜ١ ٚبٕ قٙػلفيت ٠اق ـاٗ ٟيـسيؽ ،ز٠؟» «ضت٘ب ثب ٘١ب ٙخيؾ١بي زٜؽشآٝـش ث ٠سٞي ٗ ٚيٞـش ٗيآٝـؼ ٘١ ٝسٜيبًُٙٞٔ ٠يٖ ـا كطبـ ٗيؼاؼ ٚٗ ،ـا ًطبًٙطب ٙث ٠اتبهٖ ثبقٗيُفؼاٛؽ .ضبيؽ ثب زِٜبّ١بي
تيكش ضٌٖ٘ ـا پبـٟپبـٗ ٟيًفؼ  ٝـٝؼ١ٟبي ٗفقٞة ٓ ٝكخٖ ـا ثيفٗ ٙٝيًطيؽ تيب ثيب
آ١ٙب ٗ ٚـا ؼاـ ثكٛؽ .يب ضتي ثب اِٛطت١بي ًطيؽٟاش ،تٞؼٟي ضٜبٝـ زطٖ١يبيٖ ـا اق
ضؽه ٠ؼـ ٗيآٝـؼ .ا ٠ً ٝاق ٗٗ ٚتٜلف است .ا ٠ً ٝث ٠غ ٚٗ ٙٞتط ٠ٜاست .ضبيؽ آ٠٢ي
ضًٌ٘ ٖ١ ٕٞص ٗيًفؼ .ث ٠ؼٝـٕ ضٔوٗ ٠يقؼ ٘١ ٝسي ٙٞاكؼيي ؿيّٞپيٌيفي ،آٛويؽـ
كطبـٕ ٗيؼاؼ تب استػٞا١ٙبيٖ غفؼ ضٞؼ .ضتي ٌٗ٘ ٚثٞؼ ؼٛ ٝلفي ث ٠خيب ٖٛثيبكتٜيؽ،
ثب تيـي زفىآٓٞؼ سي٠ٜإ ـا ثطٌبكٜؽ  ٝپک اق ثيفً ٙٝطيؽ ٙهٔجٖ ،آ ٙـا خٔٞي سَ
ثيبٛؽاقٛؽ تب ؼيِف ٛتٞا ٖٛػبضن ثبضٖ»...

 «اض٘ن١ب! ٘ٛيؼاٜٛؽ ً ٠ضتي ثب اي ٚضفث٘ٛ ٖ١ ٠يتٞاٜٛؽ ػطن ـا اق ٝخيٞؼ ٗيٚثكؼايٜؽ ٚٗ .ثؽ ٙٝهٔت ٗ ٖ١يتٞا ٖٛػبضن ثبضٖٗ ٚٗ .يتٞا ٖٛثب تي تي سئ١ّٞيبيٖ
ػبضن آ ٙزطٖ١ب ثبضٖٓٝ .ي ز ٠غٞة ً ٠آ١ٙب اي ٚـاق ـا ٘ٛيؼاٜٛؽ .آٝٙهيت ثؼيؽ اق
ثيفً ٙٝطيؽ ٙهٔجٖ ؼست اق سفٕ ثفٗيؼاـٛؽ .كٌيف ٗييًٜٜيؽ ًي ٠ػطين ا ٝـا اق ٗيٚ
قؼٝؼٟاٛؽ! ٓٝي ثيسبـ١ٟب غجف ٛؽاـٛؽ ً ٠تيتي سٔ١ّٞبي ٗ ،ٚتي تي ٗيٞيفٍ١يبي
ٗ ٚثفاي ثٜؽُي آ ٙزطٖ١بي آس٘بٛي سبغت ٠ضؽ...»ٟ
آ١ي ًطيؽٕ  ٝثب ضسفت اؼاٗ ٠ؼاؼٕ:
 «ًبش يي ـٝق ٗيتٞاٛستٖ ضب١ؽ ييي ـٝييؽاؼ ضيِلتاِٛييك ثبضيٖ .ـٝييؽاؼياسفاـآٗيك ً ٠قٛؽُي ـا ثب هٖٔ اسفاـآٗيك ػطن ،ـَٛآٗيكي ًفؼ١ ٝ ٟسيتي ـا يييثيبـ
ثفاي ٘١يط ٠خب ٙؼ١ؽً .بش يي ـٝق آ ٙكفضت٠ي ٛبضٜبغت ،٠آ ٙيِب٠ٌٔٗ ٠ٛي ١ستي
ً ٠ثب سفؼي ِٛب١ص خ٢ب ٙـا ث ٠زبٓطي ثيكفخبٕ ٗيًطيؽ -پب ث ٠ؼٛيبي ضويف ٗيُٚؿاضت ٝ ٠ث ٠ؼيؽاـ ٗٗ ٚيآٗؽ»...
اٗب ٛبُ٢ب ٙث ٠غٞؼ آٗؽٗ ٝ ٟتٞخ ٠اضيتجبٛ ٟبثػطيٞؼٛي غيٞيص ُفؼييؽٕ .پيک ؼـ
ٗوبثْ اي ٚقيبؼٟغٞا١ي ثب هؽـت ت٘بٕ ايستبؼ٢ٛ ٝ ٟيت قؼٕ:
«ؼيٞا ٠ٛضؽي؟! اض٘ن! ػدت اٛتظبـ ٗكغفكي! اٛ ٝجبييؽ ١فُيك اق ايي ٚؼـة ٝاـؼضٞؼ .اي ٚاتبم ٗطوف  ٠ٜ٢ً ٝضبيستِي پؿيفايي اق ا ٝـا ٛؽاـؼ .اغال زفا ثبيؽ ثي ٠ؼييؽاـ
ٗ ٚثيبيؽ؟ ا ٠ً ٝخ٢بٛي ثػبقفش ثفپبست .ا ٠ً ٝثب زطيٖ١يبي ؿِ٘يي ٝ ٚثييتليبٝت
زٜب ٙؼٛيب ـا ث ٠زبٓص ٗيًطؽ ً ٠ت٘بٕ خبؾث١٠يبي ١سيتي اق ضيؽت ضيفٜٗؽُي ؼـ
ٗفؼاة ثؽثٞي غبًستفي كف ٝـكت ٝ ٠ضويفاٛي ٠خيبٗ ٙييًٜٜيؽ .اً ٝي ٠كفٝؿيي اسيت
ككايصثػص اق غؽاي ٗ٢ف .اغال اً ٝدب ً ٚٗ ٝديب؟ ٗيٞٗ ٚخيٞؼي ضوييف  ٝثيؽثػت
ؼـثفاثف آ ٙغالثت ٗكٔن»...
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ضفٜٗؽ ٟاق سفقٛص١بي غٞؼ ،ثب ُيدي سفٕ ـا ثٜٔؽ ًيفؼٕ .زطيٖ١يبي سييب ٟا،ٝ
ٗؽإ ؼـ ؾٗ ٖٜ١يزفغيؽ  ٝاق خٔٞي ؼيؽُبٗ ٖٛيُؿضتًٞ .ضيؽٕ زٜيؽثبـ ثيٗ ٠ـيكٕ
ُٞضكؼ ً ٚٗ ٠ً ٖٜثؽ ٙٝآ ٙزطٖ١ب ١يرِ ٗكٔن ١ستٖ .ثيؽثػت  ٝكفسيٞؼ .ٟثبـ١يب ٝ
ثبـ١ب اي ٚـا ثب غٞؼ تٌفاـ ًفؼٕ .قيفا اي ٚيبؼآٝـي ٗ٘٢ي اسيتٛ .جبييؽ آ ٙـا كفاٗيٞش
ًٝ .ٖٜهتي ٘ٛيتٞا ٖٛآ ٙزطٖ١ب ـا ثجيٝ ،ٖٜهتي ٘ٛيتٞا ٖٛآ ٙزطٖ١ب ـا ؼاضت ٠ثبضٖ،
ضتي ٛجبيؽ ضن ٛلک ًطيؽ ٙؼاضت ٠ثبضٖ .ثبيؽ اق  ٖ١ثپبضٖ .ثبيؽ ٜٗلدف ضؽٛ ،ٟيست
ٛ ٝبثٞؼ ض .ٕٞثبيؽ ايً ٚبٓجؽ قٗيٜي -ؼـ كفاؽ آ ٙزطٖ١يبي آسي٘بٛي٘١ -سيٗ« ٙٞيِٚ
١فُك ٝخٞؼ ٛؽاضت ،»٠اق ٗيب ٙثيفٝؼ .اغيال ٘١يب ٙث٢تيف ًيً ٠يفٕ١يب ؼـ ٗييب ٙپيٌيف
ٗتالضيضؽٟإ پيؽا ضٛٞؽ  ٝتي تي سٔ١ّٞبيٖ ـا ٛطػٞاـ ًٜٜؽٝ .هتي آ ٙزطيٖ١يبي
آس٘بٛي ـا ٛؽاضت ٠ثبضٖ ضتي ٛجبيؽ خسؽي اق ٗ ٚثبهي ث٘بٛؽ .ضتي ٛجبيؽ ؾـّٟاي اق ٗٚ
ثبهي ث٘بٛؽ...
غؽا١بيي ػؿاةآٝـ ؼـ سفٕ ٗيپيسيؽ ُ ٝيدِب ٖ١ـا ٗتٞـٕ ٗيًفؼ .اِٛبـ غٜدفي
ثفٛؽ ٟـا ؼـ ضويو١٠بيٖ كف ٝثفؼٗ ٝ ٟيزفغبٛؽٛؽ .ثب هٞـت ؼاؼِ ٙآة ؼ١يب ،ٖٛتيـيي ؼـ
ُٔٞيٖ -ؼـ تٞؼ١ٟبي ُٞضتيِ ضٔو -ٖٗٞكف ٝـكت  ٝاضٌٖ سفاقيف ضؽ .سفٕ ـا ؼـ ٗييبٙ
ؼ ٝؼستٖ هلْ ًفؼًٕٞ .ضيؽٕ ث ٠اكٌبـٕ خ٢ت ؼاؼٗ ٝ ٟت٘فًك ض .ٕٞاٛؽيط٠اي ٗالّآٝـ
 ٝزٜؽشٛبى اق ؾُ ٖٜ١ؿضت:
 «ااً ٜٙٞاً ٝدبست؟ ؼـ ز٠ضبّ است؟ آيب ضبؼ است؟»... «زٗ ٠كغفكي؛ ٗفؼٟضٞـ اي ٚاكٌبـ ٗطوف ٗ ٝػيٜٞػي ـا ثجيفؼ .ايي ٚؼيِيف زي٠پفسص زفٛؽي ثٞؼ؟ آيب ضبؼ است؟! ٓ !٠١ؼٜت ث ٠ت !ٞاض٘ن! آ ٙزطٖ١ب ًٛ ٠جبيؽ ضبؼ
ثبضؽ! ت٘بٕ خؿاثيت ُ ٝيفايي آ ٙزطٖ١ب ث ٠ثيتلبٝتي  ٝؿيٖقؼُيي آ ٙاسيت! يؼٜيي

ؾ ٚٗ ٚ١تب اي ٚاٛؽاق ٟغٞؼسف  ٝالاثبٓي ضؽ ٠ً ٟزٜي ٚاٛؽيط ٠ي ٗكغفكي ـا ؼـ غيٞؼ
ـاٗ ٟيؼ١ؽ؟!»...

ثطث ثب غٞؼ ـا ـ١ب ًفؼٕ .ضٞغئ٠ي ٛطيػٞاـ ًيفؼً٘ٔ ٙيبت ـا ٛؽاضيتٖ .ثـؿيي
آةؼاـ زٜبُٞٔ ٙيٖ ـا ز َٜاٛؽاغتٗ ٝ ٠يكطفؼ ًٛ ٠لک ًطيؽ ٙثيفايٖ سيػتتيفيٚ
ًبـ١ب ثٞؼ .ضويو١٠بيٖ ؼـ ضفف اٛلدبـ هفاـ ؼاضت ً ٝفٕ١ب ثب سفػت ثيطتفي ،خٞيؽٙ
ٗـكٕ ـا اق سف ُفكت ٠ثٞؼٛؽ .اؼاٗ٠ي اي ٚـٛٝؽ ثفايٖ تطْ٘ٛبپؿيف ثٞؼ .الخيفٕ خٜيَ ثيب
اكٌبـٕ ـا ثًٜ ٠بـي اٛؽاغت ٝ ٠ـٝي تػتٖ  ٞٓٝضؽٕ...

***
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ضبِٗبٟ

زطٖ ١بيٖ ـا ًُ ٠طٞؼٕ ،ـٝي تػت ـ١ب ضؽ ٝ ٟسيفٗبي ٗسيػفٟاي ؼـ ٙٝخيبٖٛ
ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ ً ٠ثؽً ٙفغتٖ ـا ٗٞـٗٞـ ٗيًفؼ .ث ٠سػتي تٌبٛي غٞـؼٕ ،پيٌيفٕ ـا
اق خب ًَٜؽ ٝ ٟايستبؼٕ ٠ٛ .ضٞغٔ٠ي ؼـاق ًطيؽ ٙـٝي تػت ـا ؼاضتٖ ٛ ٝي ٠ز٘جبت٘ي٠
قؼ ٙؼـ ًٜح اتبم ـا .ثالتٌٔيق  ٝثي١يؽف زٜيؽثبـي ؼٝـ تيب ؼٝـ اتيبم ـا ُيك ًيفؼٕ.
اضسبس ٛي٘٠غلِي ؼاضيتُٖ .يٞيي زِٜيبّ ١يبي ٗٞخيٞؼي ٗيٞؾي ٛ ٝبضيٜبغت ٠ثي٠
آ١ستِي ُٔٞيٖ ـا كطبـ ٗييؼاؼ  ٝخييؾ١يبيص ؼـ ؼٝـؼسيت١يبي ُٞضيٖ ثي ٠آـاٗيي
ٗيپيسيؽ.
ثياغتيبـ ِٛب ٖ١ث ٠پٜديفٟي ٛي٘ي٠ثيبق اكتيبؼ ًي ٠اق الي آ ،ٙثيبؼ غطي ٚپيبييكي
ًٜٞ١ٞ١ب ٙؼـ ٙٝاتبم ٗيضؽ .ث ٠قفف آ ٙـٝا ٙضؽٕ  ٝؼـ ٗيب١ ٙييبٞ١ي قٝقٟي ثيبؼ،
پفؼ ٟـا ًٜبـ ًطيؽٕ  ٝث ٠ثيف ٙٝقّ قؼٕ .آس٘ب ،ٙسفظ  ٝؿِ٘يي ٚثيٞؼ  ٝغٞـضييؽ ؼـ
آسييتب٠ٛي ٗييفٍ هييفاـ ؼاضييت .ـٝثييفٝيٖ ً٘-ييي آٙسييٞتف اق ضػييبـ پٜدييف -ٟؼـغييت
غطٌيؽٟي قـؼي ـا ؼيؽٕ ً ٠ثب غٞـؼ١ ٙف سئي اق ثبؼ ،ثيفٍ١يبي ثيطيتفي ـا ـ١يب
ٗيًفؼ .كفيبؼ غستِي اق ػ٘نِ خب ٙؼـغت ًٜ٢سبّ ضٜيؽٗ ٟيضؽُٞ .يب غٞؼ ـا ثفاي
ٗفٍ اسلٜبًي آٗبؼٗ ٟيًفؼ.
 «ؼـغت پيف ثيسبـ .ٟز ٠سفٞٛضت ضٗٞي .زي ٠تويؽيف ؿيٖاِٛييكي .ثػتيي ثيؽ،٘١بٜٛؽ ٗ ٚثؽثػت»...

زوؽـ ؼّغفاش ثٞؼ ٝهتي ً ٠ؼـ اي ٚؿفٝة ـ ٝث ٠تبـيٌي ،ثيب اق ؼسيت ؼاؼ١ ٙيف
يي اق ثفٍ١بيص -ثسب ٙپؽـي ًيٗ ٠يفٍ كفقٛيؽاٛص ـا ؼـ پييص زطي٘بٛص ٛظيبـٟ
ٗيًٜؽٛ -بٓ ٠سٞقٛبًي اق ػ٘ن خبً ٙطيؽ ٝ ٟث ٠تٔػي اضي ٗيـيػت .اِٛبـ غيٞؼش
 ٖ١ك٘٢يؽ ٟثٞؼ ًٗ ٠طٌ ٕٞث ٠ؼـؼ ًطيؽٗ ٝ ٙفٍ تيؽـيدي قخيفآٝـي اسيتً .يبش
ٗيتٞاٛستٖ ا ٝـا ؼـ آؿٞش ُفكت ٝ ٠ثب ؼست٢بيٖ تيتي ثفٍ١بيص ـا ٗطبكظت ً ٖٜتب
ضبيؽ اٛؽًي تسٌيٚؼٜ١ؽٟي ؼـؼ١بيص ثبضٖ...
ضبيؽ ا ٖ١ ٝسبثوبً ٗؼطٞه٠اي ؼاضتٗ .٠ؼطٞه٠اي اق خٜک آس٘ب ٠ً ٙآ ٙثبال١ب ،ؼـ
اٝج ٗيايستبؼ  ٝا ٝـا ٗيِٛفيست ٝ .ضبيؽ ت٘بٕ قٛؽُي اي ٚتيؼـغت پيف ،ؼـ زط٘بٙ
ؿٖقؼ ٝ ٟسفؼ ا ٝغالغٗ ٠يضؽ .اٗب اق ثػت ض ،ٕٞيي ـٝق قٛي ػلفيت ٠ثب زِٜبّ١يبي
زفًيٜص ٗؼطٞه ٠ي آس٘بٛي ـا ؼـيؽ ،ٟآـاٗصِ ٛؽاضت٠اش ـا ؼقؼيؽ١ ٝ ٟستياش ـا اق
ـيط ٠سبهف ًفؼ ٟثبضؽ ٝ .اق ثفاي ٘١يٗ ٚػيجت است ً ٠اً ٜٙٞؼـغيت ثيسيبـ ،ٟؼـ
كفام زطٖ١بي سيبٟـ َٛيِب٠ٌٔٗ ٠ٛي ١ستياش ،ايٚزٜي ٚؼـؼٜٗؽا ٠ٛؾدٗ ٠يقٛيؽ
ٗ ٝفٍ ـا اٛتظبـ ٗيًطؽ...
هكف ٟاضٌي اق ُٞض٠ي زط٘ب ٖٛسفاقيف ضؽ .قييف پٔيي١يبيٖ ثيٗ ٠ػيك ٙهكيفات
اٛجبضت٠ي اضي تجؽيْ ُفؼيؽ  ٝؼيؽٕ ـا ٗػتْ ٞ٘ٛؼ .سيفٕ ُييح ٗييـكيت٘١ .ي٠خيب
غيک  ٝتبـ ثٞؼ٘١ .سٜب ٠ً ٙثبؼ ؼـ ٗيب ٙضبظ  ٝثفٍ ؼـغت پيف ٗيزفغيؽ ،قٗيٝ ٚ
قٗبٛ ٙيك ث ٠آـاٗي ؼـ ؾ٘١ ٚٗ ٚ١سٗ ٙٞبيؼي ٓكجً ،ص آٗؽ ٝ ٟضفٝع ثي ٠زفغييؽٙ
ٗيًفؼ.
ٗ٘١- ٚسٜب ٙسفسػتب -٠ٛؼـ ٗييب ٙسيئي١يبي ثيبؼ  ٝهكيفات ؼـضيت اضيي ٝ
غؽا١بي ؼـؼٛبى زٌصًبـي ٗـكٕ ،ثف ؼـغت ثيٞٛا غيف ٟثٞؼٕ .ـهع ثفٍ١بي قـؼ ٝ
كف ٝـكت ٚتيؾ ثبؼ ؼـ غيسي زط٘بِٛ ،ٖٛفيسيت ٚـا سيػت ٗييًيفؼ .ثي ٠سيػتي ؼـ
پيفاٗ ٙٞؼـغتًٞ ،ؼًب ٙهؽ ٛ ٝيٖ هؽي ـا ٗطب١ؽً ٟفؼٕ ً ٠ثب خيؾ  ٝغٜؽٔ٢ٔ١ ٝ ٟي،٠
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ؼٝـ آٗ ٙيپٌٔيؽٛؽ  ٝاثٔ٢ب ٠ٛثبقي ٗيًفؼٛؽُ .بُٟب١ي ؼـ ٗييب ٙآ١ ٙييبٞ١ي ُٜيَ ٝ
ثياٛت٢بٗ ،يضٜيؽٕ ً ٚٗ ٠ـا ثفاي ضفًت ؼـ ثبقي١بي اض٘وب٠ٛضب ٙكفاٗيغٞاٜٛؽ .اٗيب
ٗ ٚكوف ث ٠سفغٞضي١بي ٗؿثٞضب٠ٛضب ٙثب ضيفت  ٝت٘سػف ِٛبً ٟيفؼ ٝ ٟؼـ ؼٓيٖ ثيف
ـيصضبٗ ٙيغٜؽييؽٕ .ض٘بهيتضيبٗ ٙي ٚـا اق ١سيتي ٛ ٝيسيتي ٜٗكخيف ٗييًيفؼ.
ضبؼي١بيي سفضبـ اق پٞزي ٞ١ ٝزي.
ز ٠ضبؼي١بي اثٔ٢ب٠ٛاي! زي ٠ؼّغٞضيي١يبي ضوييفي! زٜيب ٙؼـ غٞضيي١يبي
ٛلفتاِٛيك ؿفم ثٞؼٛؽ ً ٠كفاٗٞشضب ٙضؽ ٟثٞؼ ،كفخيبٕ ـٝقُبـضيبٛ ٙيسيتي اسيت ٝ
ث٠قٝؼي ثبيؽ ث ٠قجيؼت ثبقُطت ،٠ؼـًٜبـ سفُيُ ٚب ،ٝثفاي ـضؽ ؼـغت اٛدييف ٛويص
ًٞؼ ـا ايلب ًٜٜؽ...
ػ٘يوب -ثب ٠٘١ي سػتي١بيي ً ٠ؼاضتٗ -طـِٛ ّٞفيست ٚث ٠اي ٚـٝيؽاؼ١بي ًح
ٗ ٝؼٞج ثٞؼٕ ً...٠
ٛبُ٢بِٛ ٙب ٟسفؼٕ ؼـ زطٖ١بي ؿِ٘ي ٝ ٚثيتلبٝت ؼغتفًي تٚغسيتً- ٠ي ٠ثيب
خبٗ٠اي ُطبؼ  ٝاٛؽاٗي ٛطيقٛ ،باستٞاـ  ٝثبٝهبـ ؼـ ًٜيبـ ؼـغيت ايسيتبؼ ٟثيٞؼُ -يفٟ
غٞـؼ .ؼغتفًي ثب زط٘بٛي ؿِ٘يٓ ،ٚت ١بيي تفى غيٞـؼ ٝ ٟاٛيؽاٗي ضيٌٜد ٠ضيؽ.ٟ
ؼغتفى ٗـ٘ ٕٞايستبؼ ٟثٞؼ ١ٞٗ ٝبي پفيطبٛص ؼـ ٗيب ٙسئي١بي پيؼـپي ثبؼ غطٚ
پبييكي ،ؾدٗ ٠يقؼ...
اٗ ٝثْ ؼيِف ًٞؼًبٛ ٙجٞؼ؛ ضبؼي ٘ٛيًفؼ  ٝكفيبؼ ٘ٛيًطييؽ .ت٢ٜيب ثيب اٛيؽ١ٝي
ثيپبيب ،ٙغبٗٞش ايستبؼ ٟثٞؼ  ٝثب سفؼي ِٛب١صٗ ،ي ٚـا ؼـ زطي٘ب ٙسييب١ص ؾٝة
ٗيًفؼ...
ِٛب ٟغبٗٞش  ٝـ ٝث ٠ؿفٝة ا ٝپفكفٝؽتف اق غٞـضيؽ ثٞؼِٛ .ب١ي لـف  ٝثياٛت٢ب ً٠
ٗ ٚـا ؼـ غٞؼ ٗيٌٗيؽ...

آـقٝي اٛد٘بؼ قٗب ٙـا ؼاضتِٖٛ .بً ٟفؼ ٙؼـ آ ٙزطيٖ١يب ٗي ٚـا اق ٘١ي٠زييك ٝ
ً٠٘١ک ثيٛيبق ٗي ًفؼِٛ .ب١ي ػ٘ين ً ٠ؼـ لـكبي غٞؼ ،ؼٛيبيي ـا خب ؼاؼ ٟثيٞؼ ًي٠
يويٜبً ثب ٗ ٚثيِبٛ ٠ٛجٞؼٗ ٚٗ .تؼٔن ث ٠آ ٙؼٛيب ثٞؼٕ .اٗب ٘ٛيؼا ٖٛثً ٠ؽاٗيُٜ ٚب ٟتجؼيؽ
ضؽ ٝ ٟاً ٜٙٞؼـ پطت ضػبـ اي ٚپٜدف ٝ ٟؼـ ٙٝاي ٚاتبهي ضيٌٜد ،٠ثي ٠خجيف قٗيبٙ
ٗطٌ ٕٞثُ ٠ؿـاٛؽ ٙضجسي ثيپبيب ٙثٞؼٕ...
ؿفم ضؽ ٙؼـ آ ٙزطٖ١ب آـاٗص ٓؿيؿي ؼاضتٗ .ثْ يي ٗفٍ تؽـيدي غٞة ٝ
ثيؼـؼٗ .ثْ ـ١ب ضؽ ٙاق سِٜيٜي خسٖ ٝ ،ضٜبٝـ ٗبٛؽ ٙؼـ ًٌ٢طب ٙثيٌفا .ٙاٗب اييٚ
آـاٗص ،ؼٝاٗي ٛؽاضت .ث٠قٝؼي ثب يي سئي غطي  ٝؼـؼٛبى اق ثبؼ ثييـضيٖ  ٝكيفٝ
ـكت ٚيي تٌ ٠ثفٍ غطٌيؽ ٟؼـ تػٖ زطٖ زپٖ ،ؼٛيبي ؿجيبـآٓٞؼ ٗ ٝطيٞش ٗي ٚؼـ
 ٖ١پيسيؽ  ٝاق ؼـ ٙٝآ ٙزطٖ١بي سفؼ  ٝؼٓسست ثب ِٓؽ ث ٠ثيف ٙٝپفتبة ضؽٕ...

ثفاي ٓطظ ٠اي پب١بي ٛباستٞاـٕ سست ضؽ  ٝسفٕ ُيح ـكت .زٜؽثبـي پٔي قؼٕ ٝ
ًٞضيؽٕ تب غٞؼٕ ـا پيؽا ًفؼ ٝ ٟث ٠يبؼ ثيبٝـٕ ً ٠ؼـ ًدب ١ستٖ .سيپک ٗ يٞسيب ٠ٛثيب
ضي  ٝؼٓ٢ف ٟپيفاٗ ٙٞؼـغت پيف ـا ثفاٛؽاق ًفؼٕ .اٗيب ١ييرًيک ٛجيٞؼٛ .يًٞ ٠ؼًيبٛي
سفُفٕ ثبقي  ٝضبؼي  ٠ٛ ٝؼغتفًي ثب زط٘ب ٙسيب ٝ ٟؿِ٘ي...ٚ
تي ؼـغت ًٜ٢سبّ ت٢ٜبي ت٢ٜب ثٞؼ .ثب اي ٚضبّ سفسػتب ٠ٛايستبؼ ٟثٞؼ  ٝؼـ اٝجِ
ٛباٗيؽيٝ ،اپسيًٞ ٚضص١بيص ـا ؼـ ٛجفؼ ٛبثفاثف ثب ثبؼ سِ٘٢ي ٚپيبييكي ،ثيفاي قٛيؽٟ
ٗبٛؽ ٙثً ٠بـ ٗيثست  ٝاق آغفي ٚثفٍ١بيص ٗطبكظت ٗيًفؼ .ؼـغت ثيسبـ .ٟؼـغت
ٗظٔ .ٕٞثً ٠ؽاٗيُٜ ٚبٗ ٟستطن اي ٚاست ً ٠زٜي ٚثيـض٘ب ٠ٛقخفًص ضٞؼ؟ آ...ٟ
ؼـ سفٞٛضت ث ٠ثبؼ ـكت٠ي غٞؼ  ٝؼـغت ؿفم ثٞؼٕ ً ٠غؽاي هؽٕ١بيي ٗطٌٞى،
ٗ ٚـا اق اكٌبـٕ ثيفً ٙٝطيؽ ٗ ٝتٞخ ٠غٞؼ ًفؼِٛ .ب ٖ١ـا اق ؼـغت پيف ثفؼاضتٖ  ٝؼـ
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اٗتؽاؼ س٘ت زپ غف سيفِ ِٛب ،ٖ١پيفٗفؼي ؼـضت  ٝقٗػت ـا ؼيؽٕ ثب پبٓتٞيي ثٜٔؽ،
ًال١ي ٓج٠ؼاـ  ٝزپوي ؼـ ؼ١ب ٠ً ٙآـإآـإ قًٞ ّٞز ٠ـا ٗيپي٘ٞؼ .ثب آ ٙهؽ  ٝهبٗت
غ٘يؽٟاشٗ ،طٌٖ  ٝاستٞاـ ٘١-سً ٙٞسي ًٗ ٠ػّٖ٘ ٗ ٝـفٝـ ،غػفٟاي غط ٚـا ثيف
ؼٝش ٗيًطؽُ -بٕ ثفٗيؼاضت.
غؽاي غصغص غفؼ ضؽ ٙثفٍ١بي ثيپٜب ٠ً- ٟؼـؼٜٗؽاٗ ٠ٛطٌ ٕٞثيٛ ٠يسيتي
ثٞؼٛؽ -ؼـ قيف پب١بي آ ٙهُٔتَطَٗ ِٚـفٝـ١ ،ستي ـا ؼـ اٛكخبـي اثؽي كفٗٝيثفؼ .ثب ٛلفت
ِٛب١ص ًفؼٕ .ا ٝـا ٘١س ٙٞغؽايي يبكتٖ ً ٠خيك غيٞؼ ًسيي ـا ٘ٛييثيٜيؽ  ٝثيفاي
ـسيؽ ٙثٗ ٠وػؽ ٗ ٝوػٞؼش٠٘١ ،زيك ً٠٘١ ٝک ـا ؼـ قيف پب١بيص ٓٗ ٠يًٜؽ...
ؼـ ٛبٓ١٠بي ٗفٍ ثفٍ١ب ٗط ٞثٞؼٕ ًي ٠پيفٗيفؼ ؼـ ٛكؼيٌيي ؼـغيت ًٜ٢سيبّ -
ؼـست ـٝثفٝي ٗ -ٚثٛ ٠بُب ٟايستبؼ .اِٛبـ ً ٠ك٘٢يؽ ٟثٞؼ ٗطـ ّٞاست٢كاي ا١ ٝستٖ.
اٛؽًي ثؼؽ ،ث ٠آـاٗي غٞـتص ـا ث ٠سٞي ٗ ٚزفغبٛؽ .تطؼطغ ـٝضٜبيي زفاؽ اتبم ؼـ
آ ٙتبـيٌي پف اق ؼٓ٢ف ٝ ٟتطٞيص ،ـغسبـ ا١فيٜ٘ياش ـا ٘ٛبيبً ٙفؼ:
ز٢فٟاي قٗػت ،زفًٝيؽ ٝ ٟتفى غٞـؼ ،ٟثب غكٞقي ػ٘ين ٛ ٝبٗٞق١ ٠ً ٙٝفزي٠
ث ٠س٘ت پبييٗ ٚيآٗؽ ،قيف غفٝاـ١ب ـيصِ غبًستفي  ٝزفًي ٚپ٢ٜبٗ ٙيضؽ١ .يجتص
ضجطي سيب ٝ ٟثؽث ٞـا تؽاػي ٗيًفؼ ٚٗ .ثف غٞؼ ٗيٓفقيؽٕ  ٝا ٝثب ؼ١يبٛي ٛي٘ي٠ثيبق ٝ
زط٘بٛي ٓٞذ ،پفؿفٝـ  ٝكبتص ث ٚٗ ٠قّ قؼ ٝ ٟؿفم ؼـ ت٘سػف ٚٗ ،ـا ٗيِٛفيست...
ٜٗظف ٟي ؼ١طتٜبًي ثٞؼ١ .كاـ ٛوط٠ي ض ٕٞؼـ پطت آِٛ ٙب ٟزٜؽضيٜبى پ٢ٜيبٙ
ثٞؼ...
ٛبُ٢ب ٙثب غؽايي اق اػ٘بم ؼٝقظ ،ثب غؽايي غل ٝ ٠غجيث ،غٜيؽٟاي زٜيب ٙتييك ٝ
ثُفٛؽ- ٟثٛ ٠يفٜٗٝؽي آؾـغص -سف ؼاؼ ٠ً ،ـٝش ٗ ٚغفاش غٞـؼ  ٞٗ ٝثي ٠تي ٖٜسييع
ُفؼيؽ .سػت تفسيؽٕ  ٝضُفضُف ػفم ؼاؽ١ ،ستيإ ـا سٞقاٛؽ .ثبؼ غط ٚپبييكي ٛييك اق

كفغت استلبؼً ٟفؼ٘١ ٝ ٟكٗب ٙثب ٛؼفٟي ا ،ٝسئي١بي غطي  ٝؼـؼٛبًص ـا ٗطٌٖتف
اق ٘١يط ٠ثف سف  ٝغٞـتٖ ـٝا ٠ٛسبغت...
ؼـ ضبٓيً ٠قا١ٞٛبيٖ ث ٠ضؽت ٗيٓفقيؽٝ ،اپسي ٚـٗوٖ ـا خ٘غ ًفؼ ٝ ٟثب ٝضطيت
پفؼ ٟـا ًطيؽٕ  ٝغٞؼ ـا ثُٞ ٠ض ٠ي اتبم اٛؽاغت ،٠سيفٕ ـا ؼـ ٗييب ٙؼ ٝؼسيتٖ هليْ
ًفؼٕ .غؽاي غٜؽٟي زٜؽشٛيبى پيفٗػيٞف ،تيب آغيف ؼٛييب ؼـ سيفٕ ٗييپيسييؽ ٝ
قغٖ١بي ث٠ػ٘نِخبٛٙلٞؾًفؼٟإ ـا ٗيسٞقاٛيؽ .ؼ١ب ٖٛغطٌيؽ ٟثٞؼ  ٝزط٘ب ٖٛسيب١ي
ٗي ـكتٛ .بُ٢ب ٙث ٠يبؼ آٝـؼٕ ً ٠پٜدفٟي اتبم ـا ٛجست٠إ .ثب ت٘بٕ ٝخٞؼ ،غيٞؼٕ ـا ؼـ
آؿٞش ًطيؽٕ  ٝثب زط٘ب ٙاق ضؽه٠ثيفٙٝقؼ- ٟؼـ ضيبٓيًيٗ ٠ييٓفقييؽٕ -غييف ٟثي٠
پٜدف ،ٟآـقٗ ٝيًفؼٕ ً ٠ايًبش آ ٙپيفٗػٞف آٛوؽـ زبالى ٛجبضؽ ًي ٠تٞاٛيبيي ٝاـؼ
ضؽ ٙاق پٜدف ٟـا ؼاضت ٠ثبضؽ...
ٗؽت قيبؼي قً ّٞطيؽ تب ضٜبًٜب ٙاق اهيبٞٛس ٗتالقٖ تفس ،غٞؼ ـا ث ٠سبضْ
آـاٗص سٞم ؼ .ٖ١ضبيؽ هف١ٙب ؼـ ايٗ ٚسيف ثٞؼٕ١ .فزٜؽ ًٗ ٠يؼا١ ٖٛفُك ٛفسيؽٝ ٟ
ٛػٞا ٖ١ـسيؽٗ .سيفي ثياٛت٢ب ً ٚٗ ٠ـا ؼـ غٞؼ ُيف اٛؽاغت ٝ ٠ـسيؽ ٙثٛ ٠بًدب ـا
ثفاي ٗ ٚتجؽيْ ث ٠آـقٝيي ٗطبّ ًفؼ ٟثٞؼ .اي ٚـكت١ٚب ٛ ٝفسيؽ١ٙب ثكـٍتفي ٚػؿاة
ٗ ٚاست .ػؿاثي ؼـؼٛبى ً١ ٠كاـا ٙسبّ استٗ ،طـٌٗ ّٞيؽ ِٙضيفٟي خبٚٗ ِٙ
است .زٗ ٠يضٞؼ ًفؼ؟ ضبيؽ ايٛ ٚفسيؽ١ٙب ،اق آ ٙؼست ٠اكؼبٓي است ً ٠ت٢ٜب ثفاي
ث ٠سػفً ٟطيؽ ٚٗ ٙآكفيؽ ٟضؽ ٝ ٟضبيؽ اغال قخفًص ًفؼ ٚٗ ٙاقٖٗ٢تفي ٚا١ؽاف
اي ٚزفغ٠ي ٜٗطٞس ثبضؽ.

٘١سٜب ٠ًٙث ٠آـاٗي غٞؼ ـا پيؽا ٗيًفؼٕ ،ؼـيبكتٖ ًي ٠ضيؽت ٝقش ثيبؼ ً٘تيف
ضؽ ٝ ٟثب١َٛبي ٛبٗل ٝ ٕٞ٢سٞت١بي ؼٓػفاش ثي ٠آـاٗيي ؼـ ؼٝـتيفيٛ ٚويبـ ٗـيكٕ،
ٗطـٗ ّٞط ٞضؽ١ ٙستٜؽ .غٞة ًي ٠ؼهيت ًيفؼٕ ؼيِفغجيفي اق غٜيؽٟي ثُفٛيؽٟي
پيفٗػٞف ٛ ٖ١جٞؼ  ٝزٌصًبـيِ ٗـكٕ ٛيك اضت٘يبال ثي ٠پبييب ٙـسييؽ ٟثيٞؼ .ت٢ٜيب آٙ
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غؽاي آضٜبي غفذ غفذ ًفٕ١بي الً ٠ٛفؼ ٟؼـ ٗـكٕ ضٜيؽٗ ٟيضيؽ ًي ٠ثي ٠آـاٗيي
سفُفٕ خٞيؽٗ ٙـك  ٝـٝضٖ ثٞؼٛؽٛ .لسي ث ٠آسٞؼُي ًطيؽٕ...
زوؽـ غٞة ثٞؼ ً ٠پيفٗػٞف ؼستص ثٛ ٚٗ ٠فسيؽ .ؼـ ٘١يب ٙؼييؽاـ ًٞتيب ،ٟؼـ
زطٖ١بيص غٞاٛؽٕ ً ٠آ َٜ١آ ٙـا ؼاـؼ تب ثب تػت٠سِٜي ثيكـٍ ثي ٠سيفٕ ًٞثييؽٝ ٟ
ٗ ٚي ،ٚتيٞؼٟي
خ٘د٘٠إ ـا ٗتالضي ًٜؽ .ضتي ضيبيؽ ثيف آ ٙثيٞؼ تيب پيک اق ًُطيت ِ
غبًستفي ٗـكٕ ـا ثيفً ٙٝطيؽ ٝ ٟؼـ ؼيَ آةخٞش ثيبٛؽاقؼ تب ثپكؼ .ايً ٚبـي است
ً ٠يويٜبً قٙػلفيتٛ ٠يك ثؼؽ اق ؼستيبثي ث ٚٗ ٠اٛدبٕ غٞا١ؽ ؼاؼ .غٞؼٕ اق پطت ؼـة
اتبم ضٜيؽٕ ً ٠ؼـ ٗيب ٙغؽاي ٗٔرٗٔٞزي ً ٠ثب آ ٙا١في٘ ٚزيبم ٗ ٝكغيفف ثي ٠ـاٟ
اٛؽاغت ٠ثٞؼ ،ثب ػطٛ ٝ ٟٞلفت ٗيُلتً« :بش ايٓ ٚؼٜتي ١يٖ ٛجيٞؼ٘١ .يطيٗ ٠يكاضٖ
است .ؼٖٓ ٗيغٞا١ؽ ًٔ٠اش ـا ٗتالضي ًٗ ٝ ٖٜـكش ـا ث ٠ضٌفا٠ٛي ًٖضؽ ٙضفّش،
ثپكٕ  ٝغيفات ً...»ٖٜ
ٓؼٜتي...
ًبش ٗي تٞاٛستٖ ؼـست ٓطظ٠اي ً ٠ثب ٓٝغ ٗطـٓ ّٞيسيؽً ٙثبكبتضب ٙثٞؼٛيؽ،
اِٛطت ؼـ ضٔوً ٖٗٞفؼ ،ٟتيؾ١بي كف ٝـكت ٠ؼـ ضٜدفٟإ ـا هي ً ٝ ٖٜثب ييي ييٞـشِ
پفهؽـت ،قٛؽُي ِٜٛيٚضب ٙـا اق ـيط ،٠سبهف سبقٕ...
زٓ ٠ؿتي ؼاـؼ قٗبٛي ً ٠آ ٙػلفيت ٠ي ؿفم ؼـ غ ،ٙٞغيٞؼ ٗطيـ ّٞخيبًٜٙيؽٙ
است ،ث ٠زط٘بًَ ٙفي ٝ ٠ـ ٝث ٠غبٗٞضياش غيف ٟضؽ ٝ ٟثٜٔؽ ثٜٔؽ ثي ٠تٔيق ضيؽ ٙاٝ
ثػٜؽٕ .ضبيؽ ضتي ؼـ آٓ ٙطظ٘١ ٠بٙقٞـ ً ٠اق غبٕٞٛخب ٙضٜيؽ ٟثيٞؼٕ ًي« :٠غيِٙٞ
هفثبٛي ثال ـا ؼكغ ٗيًٜؽ» ،ؼست١بيٖ ـا ثي ٠غيٙٞضيب ٙآؿطيتً ٠يفؼ ٝ ٟثي ٠غيٞـتٖ
ٗيٗبٓيؽٕ...

ٗكغفف است! ضبٖٓ اق ٠٘١ضب ٙثٗ ٖ١ ٠يغٞـَؼ٠٘١ .ضبٛ ٙلفتاِٛيكٛؽٞٗ .خٞؼات
ٗؿطٌي ً ٠ؼـ ضبّ ؿفم ضؽ ٙؼـ ٜٗدالة ًثبكبت غٞؼٗ ،يغٞاٜ١ؽ ٗي ٚـا ٛييك ثي٠
ٛيستي ثٌطبٜٛؽ .سبي١٠بي ٗٞؾي...
ضيق...
ضيق ً ٚٗ ٠ؾؼيقتف اق آ١ ٙستٖ ً ٠ثتٞا ٖٛاق پک ا ٝثفثيبيٖ...
اق آ ٙػلفيت ٠ي ثؽثٗ ٞتٜلفٕ .اق غٞؼٕ ًيٛ ٠يبتٞا ٝ ٙثيؽثػت ١سيتٖٗ ،تٜليفٕ .اق
٠٘١ي قٛؽُي  ٝاق اييً ٚيفٕ١يبي ٗكغيفف  ٝسي٘ح ؼـ ٙٝخ٘د٘ي٠إ -ثيب آ ٙغيفذ
غفذ١بي ٌٗفّـ  ٝػؿاةآٝـضبٗ -ٙتٜلفٕ .اق ػوبيؽ پٞذ ُ٘ ٝفاًٜٜٟؽٟي ٗفؼٗبٌٛ ٙجتي
ً ٠كوف ث ٠ضٌٖ  ٝقيف ضٌٖضب ٙكٌف ٗيًٜٜؽٗ ،تٜلفٕ .اق ٠٘١ي ايٗ ٚكغفكيبتي ًي٠
ٗيٞٛيسٖ  ٝاق ١فًک ً ٠اي١ٚب ـا ٗيغٞاٛؽ ،اق قغٖ١بي ٗكغفف  ٝؼـؼٛبى ـٝضيٖ -
ً ٠ـٝق ث ٠ـٝق ضؽيؽتف  ٝػ٘ينتف ٗيضٛٞؽ ٝ -تب ٗـك استػٞا١ٙبيٖ ـا ٗيسيٞقاٛؽ  ٝاق
ت٘بٕ ؼٛيبيت ٗتٜلفٕ...
ٗٗ ٚطٌ ٕٞث ٠ػؿاة ًطيؽ١ ٙستٖٗ .طٌ ٕٞث ٠غبًستف ضيؽٗ .ٙطٌي ٕٞثي ٠ؼـؼ
ًطيؽٗ .ٙطٌ ٕٞثٛ ٠بثٞؼ ضؽ...ٙ
ثبيؽ ثب تي تي سٔ١ّٞبيٖ ؼـ كفام آ ٙزطٖ١بي آس٘بٛي ،ؾيدّ ٠قؼ ٝ ٟقخيفًص
ض.ٕٞ
 ٝؼـ اٝجِ اي ٚؼـؼ١ب ،ث ٠يبؼ آٝـٕ ً ٚٗ ٠هفثبٛيِ آ ٙزطٖ١ب ١ستٖ .هفثبٛي آِٛ ٙبٟ
ضيفتاِٛيك...
اغال ز ٠زيك اق اي ٚثبالتف ً ٠ثفاي آ ٙزطٖ١ب آة ضيؽٓ ٝ ٟطظي ٠ثيٓ ٠طظي ٠ثي٠
سٞي ٛيستي ١جٞـ ًٖٜ؟ آيب پک اق آٗ ٙيتٞا ٖٛاؼػب ً ٠ً ٖٜثفاي آ ٙزطٖ١ب تدكي٠
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ضؽ ٟإ؟ اغال ثبيؽ ٘١ ٖ١ي ٚثبضؽ ٚٗ .ثيسبـ ٟتف اق آ١ ٙستٖ ً ٠سكاٝاـ ِٛبً ٟفؼ ٙؼـ
آ ٙؼيؽُب ٙآس٘بٛي ثبضٖ ٚٗ .ثبيؽ كويف هفثيبٛي آ ٙؼ ٝزطيٖ ثبضيٖ .آ ٙؼٗ ٝفٝاـييؽ
سيبٞٗ ٚٗ .ٟخٞؼي ضويف  ٝثؽثػت ؼـ ثفاثف آ ٙغالثت ٗكٔن...

سفٕ ـا اق ٗيب ٙقا١ٞٛبيٖ ثيفً ٙٝطيؽٕ .غيسي زطي٘بِٛ ،ٖٛيبً ٟيفؼ ٙـا ؼضيٞاـ
ٗيسبغت .ؼيٞاـ١بي اتبم ،ثب ـهع١بي ٝهيطب ٚٗ ٠ٛـا ث ٠ـيطػٜؽ ٗيُفكتٜؽ  ٝسٞق ٝ
سفٗبي زٜؽشٛبًي ً ٠اق پٜدفٟي اتيبم ٝاـؼ ٗيي ضيؽ ،اسيتػٞا١ٙيبيٖ ـا ثييضيک
ٗيًفؼ...
زطٖ٘ ث ٠سيٜي ُٞض٠ي اتبم اكتبؼٛ .ل٘٢يؽٕ ً ٠غبٕٞٛخبً ٙي ثفايٖ ؿيؿا آٝـؼٟ
ثٞؼ .اٗب اكٌبـٕ ـا ً ٠سف  ٝسبٗبٛي ؼاؼٕ ،يبؼٕ اكتبؼ ًيٗ ٠يؽت١بسيت ُفسي١ ٠ٜسيتٖ.
غٞؼٕ ـا ث ٠س٘ت سيٜي ًطيؽٕ .آش ٛ ٝب ٝ ٙآة ثٞؼ...
غٞاستٖ هبضن ـا ثفؼاضت ٝ ٠آش ـا تٜب ،ًٖٜ ّٝاٗب...
ؼيؽٕ ً ٠هبضن ؼـ آش ؿفم ُطت...٠
 «ًؽإ ٛيفٝي ٛيفٜٗٝؽي ا ٝـا ؿفم ًفؼ ٟاست؟»ث ٠آـاٗي  ٝثب تفؼيؽ ؼست ؼـ آش ًفؼ ٝ ٟپک اق خستدٞيي ًٞتب ،ٟهبضن ـا يبكتٖ
 ٝثيفً ٙٝطيؽٕ.
سبٖٓ ثٞؼ!
 ٝضبيؽ سفضبّ!

اً ٠ً ٜٙٞاق ٗيٜدالة آش ٛديبت يبكتي ،٠غٞا١يؽ تٞاٛسيت ً٘يبكييآسيبثن ًيبـ
ـٝقٗفٟاش ـا اٛدبٕ ؼاؼ ٝ ٟآش ـا اق ًبس ٠ث ٠ؼ١بٜٗ ٙتوْ ًٜؽ!
 «ٗ ٚا ٝـا اق ٗفٍ ٛدبت ؼاؼٕ؟» «ٗ ٚا ٝـا اق ٗفٍ ٛدبت ؼاؼٕ!»كٌف ًفؼٕ ضتي ٗيتٞا ٖٛؼٝثبـ ٟهبضن ـا ؼـ آش ـ١ب ً ٝ ٖٜايٚثبـ ٛدبتص ٛؽ ٖ١تب
ؿفم ضٞؼ! تب ث٘يفؼ! ث٠ؼـستيً ٠قٛؽُي ٗ ٝفٍ ا ٝؼـ ؼست ٗ ٚاست! سفٞٛضت ا ٝؼـ
ؼست ٗ ٚاست! ١ير اغتيبـي اق غٞؼش ٛؽاـؼ! ثٞؼ ٛ ٝجٞؼ ا ٝـا ٗ ٚتؼييٗ ٚيً...!ٖٜ
اٗب !٠ٛ
ٗ ٚكوف غؽاي هبضن ١ستٖ  ٝؼـ قٛؽُي غٞؼٕ ١ير اغتيبـي ٛؽاـٕ .ضبيؽ ًسيي
ؼيِف اغتيبـ قٛؽُي ٗ ٚـا ؼاـؼ ٗ ٝ-ثْ ٗٗ ٠ً ٚيتٞا ٖٛهبضن ـا ثٌُطٖ يب ٛدبت ؼ-ٖ١
ٗيتٞاٛؽ ثب ٗ ٚزٜيًٜ ٚؽ...
 «ٗكغفف است .اُف ايٚقٞـ ثبضؽ ،ا ٝػدت ٗٞخٞؼ ثؽي است .زيفا اغتييبـ ـا اقٗ ٚسٔت ًفؼٟ؟ زفا ٗ ٚـا ث ٠ضبّ غٞؼٕ ـ١ب ٘ٛيًٜؽ؟»...
 «اٗب اُف ـ١بيٖ ًٜؽ ٗ ٝثْ هبضن  ٠ً-ؼـ آش ؿفم ضؽ ٖ١ ٚٗ -ؼـ ٓدٜكاـ اييٚؼٗبؼٕ ٌٛجتي ؿفم ثط ٕٞز٠؟»
 «ً ٠ز٠؟ اغال ؿفم ثط .ٕٞث ٠ؼـىٝ .هتي ث٘يفٕ غئي  ٖ١غٞة ٗيضٞؼ .ؼيِفغؽاي غفذ غفذ ايً ٚفٕ١بي ٓكج ـا ٘ٛيضً .ٕٜٞفٕ١بي ٓؼٜتيٓ .ؼٜت ث٠٘١ ٠ضيب.ٙ
ٓؼٜت ث ٠آ ٙقٙػلفيت...»٠
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ثب سِفٗ١٠بي ؼـ  ،ٖ١هبضن ـا ثب ػػجبٛيت ؼـ ؼست ُفكتٖ ٗ ٝوؽاـي اق آش ـا تب
ٛكؼيٌي ؼ١ب ٖٛآٝـؼٕٓٝ .ي ثياغتيبـ اٛؽيط٠اي آقاـ ؼٜ١يؽ٘١- ٟسي ٙٞآؾـغطيي ؼاؽ-
ٗـكٕ ـا آتص قؼ:
«اُف پيفي ٗػٞف ،پک اق ضٌسيت ٚخ٘د٘ي ٠ي ٗٞخيٞؼي ثيؽثػتٗ ،ـيكش ـاثيف ٙٝآٝـؼ ٝ ٟؼـ ؼيَ آش اٛؽاغت ٠ثبضؽ ز٠؟»
ثب تفؼيؽ ث ٠ظفف آش ِٛبً ٟفؼٕ .اِٛبـ تٞؼ١ٟبي تٌ ٠تٌ ٠ضؽٟي ٗـك يي ٗٞخيٞؼ
ثيسبـ ٟؼـ ايً ٚبس٠ي پف اق غ ٝ ٙٞزفى  ٝػلٛٞت ،ضٜبٝـ ثٞؼ .ثٞي تؼل ٚاخكاي ثؽٙ
ٗٞخٞؼي ً ٠ؼـ آشٛ ،يٖپك ضؽ ٟثٞؼ ٘١-س ٙٞثٞي ٗكغفف ٗستفاضي ُفكتي ٝ ٠ثيبال
قؼ -ٟاق ٗدفاي ثيٜي ٝاـؼ ٗـكٕ ضؽ  ٝؼـ ت٘بٕ ـٍ١ب  ٝاػػيبة  ٝپيي  ٝسئ١ّٞيبيٖ
ـغً ٠ٜفؼ .ؼٛيب ث ٠ؼٝـ سفٕ ٗيزفغيؽ .ضبٖٓ ث ٖ١ ٠غٞـؼ .اسيؽ ثيؽثٞيي ؼـ ٗؼيؽٟإ
ؿٔيبً ٙفؼ .ػُن قؼٕ  ٝثيتؼبؼّ ،ث ٠س٘ت ُٔؽاُٞ ٙض٠ي اتيبم غكييؽٕ .ؼـ ضيبٓيًي٠
ُٜؽاة ٓكج ٗ ٝبيؼبت ثؽثٞي ٗؼؽٟإ ؼـ ضبّ كٞـا ٙثٞؼ ،ثبـ ؼيِف ػن قؼٕ  ٝايٚثيبـ ؼـ
پک آ ،ٙاستلفاؽ ًفؼ١ ٝ ٟف ز ٠ؼـ ٗؼؽٟإ ثٞؼ ٛ ٝجٞؼ ـا ثبال آٝـؼٕ...
ً٘ي ثؼؽُٔ ،ؽاِٙٞٛ ٙثػت اق غٛٞبث١٠يبي زيفًيً ٝ ٚيفٕ١يبي زٜيؽشٛيبى ٝ
ٗبيؼبت ًصؼاـ ُٜ ٝؽيؽٟي ٗؼؽٟي ٗ ،ٚپُف ضؽ ٟثٞؼ...
اضسبس ؾؼق ًفؼٕ .زطٖ١بيٖ سيب١ي ٗيـكت .غٞؼٕ ـا ث ٠س٘ت تػت ًطبٛؽٕ
 ٝـٝي آ ٞٓٝ ٙضؽٕ٘١ .سٜبُ ٙب ٝ ٟثيِب ٟػين ٗييقؼٕ ٗ ٝؼيؽٟإ ؼيٞاٛيٝ٠اـ ؼـ غيٞؼ
ٗيپيسيؽ .تطْ٘ ايٝ ٚؾغ ـا ٛؽاضتٖ .ؼّ  ٝـٝؼٟإ سػت ؼـ ُ ٖ١فٗ ٟيغٞـؼ  ٝؼـؼ
ضؽيؽي ـا ثف ٗٝ ٚاـؼ ٗيآٝـؼُٞ .يي استػٞا١ٙبيٖ ؼـ ٗييب ٙؼٛؽاٛي١٠يبي سفسيػت
اٛجفؼستي ٝضطي ُيف اكتبؼ ٝ ٟييث٠يي غفؼ ٗيضؽ .ثٗ ٠ويؽاـي آة ٗطتيبج ثيٞؼٕ.
غٞاستٖ اق خب ثفغيكٕ  ٝغٞؼٕ ـا ًطبًٙطب ٙث ٠س٘ت سيٜي ًطيبٛؽ ٝ ٟخفػي٠اي اق

آة ثٜٞضٖ .اٗب ثٜٔؽ ًفؼ ٙايٛ ٚؼص ٛي٘٠خب ،ٙسػتتفيً ٚبـ١ب ثٞؼ .ثب اي٘١ ٚي ،٠ثي٠
١ف ٗػيجتي ثٞؼ ،تٞاٛستٖ پيطفكتي ؼاضتٛ ٝ ٠يٖغيك ض...ٕٞ

ٜٞ١ق ثٗ ٠يب٠ٛي ـاٛ ٟفسيؽ ٟثٞؼٕ ً ٠ؼـ ُٞض ٠ي اتبم ،زطٖ٘ ث ٠خسؽ ٗيج ٝ ٖ٢ؿيفم
ؼـ غ ٙٞضٔكٛٝي ِٙٞٛثػت اكتبؼ .ـٝي قٗي ٞٓٝ ٚثٞؼ  ٝث ٠آـاٗيي اق پيٌيف ثييخيبٛص
غ ٙٞسفاقيف ٗيضؽ...
ؼـ ٘١يٓ ٚطظ ٠قيف زط٘ي ؼيؽٕ ًً ٠فٕ١يبيي ٝضطيتٜبى -ؼـضبٓيٌي ٠غيؽاي
غفذ غفذ سبييؽٟضؽ ٙؼٛؽا١ٙبيضب ٚٗ ٙـا ٝضطتقؼٗ ٟيًفؼ -اق ١ف ُٞضًٜ ٝ ٠بـ
سف ٠ًٔ ٝضب ٙپيؽا ضؽُٞ .يب ثب ِٛب١ي پفٗؼٜب ٗ ٚـا ثفاٛؽاق ٗيًفؼٛؽ٘١ .بً ٙيفٕ١يبي
ٓؼٜتي ًٗ ٠ـك ضٔك ٙٝـا ٗتالضي ًفؼ ٟثٞؼٛؽ...
يع قؼ ٟثٞؼٕ  ٝؼـ غٞؼ ٗيٓفقيؽٕ .ـٝضٖ سفسيػتبٗ ٠ٛييًٞضييؽ تيب اق ـٝقٛي٠ي
زطٖ١بيٖ ـا١ي ث ٠ثيف ٙٝيبكت ٝ ٠ثِفيكؼً .فٕ١ب اق ١ف قفف ث ٠سٞي ٗي ٚؼـ ضفًيت
ثٞؼٛؽ ١ ٝف ٓطظٛ ٠كؼيي ٛ ٝكؼييتف ٗيضؽٛؽٓ .تٞٓٝز٠ضب ٙغٛٞي  ٝزطٖ١بيضيبٙ
سفؼ  ٝپفاضت٢ب ثٞؼ .غٞاستٖ ثٜٔؽ ضي ٕٞاٗيب پب١يبيٖ هيٞت ٛؽاضيتٛ .بزيبـ ؼـ ضبٓيٌي٠
ٗيٓفقيؽٕ٘١ ،بٛكٞـ ز٢بـ ؼستٝپب ث ٠س٘ت ؼـة غكيؽٕ .اييٗ ٚسيبكت ًٞتيب ٟثيفايٖ
ؼـاقتفي ٚـا١ٟب ثٞؼ١ .فزٜؽ ً ٠كفهي ٘ٛ ٖ١يًفؼ ،قيفا ايٛ ٚيك ـاُ ٟفيك ٗٛ ٚجٞؼٜٞ١ .ق
ثٛ ٠ي٘ ٠ـاٛ ٟفسيؽ ٟثٞؼٕ ً ٠ؼـة ثبق ضؽ  ٝپيفٗفؼي ٗػٞف ،ثب هؽ  ٝهيبٗتي غ٘ييؽ،ٟ
پبٓتٞيي ثٜٔؽ ً ٝال١ي ٓج٠ؼاـ؛ ثب ز٢فٟاي قٗػيت  ٝـيطيي ًثييق -ؼـضيبٓيًي ٠تجيف
ثكـُي ؼـ ؼست ؼاضتٝ -اـؼ ضؽ...
ايسييتبؼ  ٝؼـ زطييٖ١ييبي ٗيي ٚقّ قؼ١ .ييكاـ ٛوطيي٠ي ضيي ٕٞؼـ پطييت آِٛ ٙييبٟ
زٜؽشٛبًص پ٢ٜب ٙثٞؼً٘ .ي ثؼؽ ،ثيب ٛيٞايي ًَفيي ٠اق اػ٘يبم ؼٝقظ ،زٜيب ٙغٜيؽٟي
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ؼ١طتٜبًي سف ؼاؼ ً ٞٗ ٠ث ٠ت ٚٗ ٚسيع ضؽ  ٝؼـ ضبٓي ًي ٠ثيب ٛليفت ٛ ٝيفٛيَ ثي٠
زط٘ب ٖٛغيف ٟثٞؼ ،آ١ست٠آ١ست ٠ث٠پيص آٗؽ...
ٝضطتقؼ ٟثٞؼٕ٘ٛ .يؼاٛستٖ ثبيؽ زٌبـ ثٌ ٠ٛ .ٖٜـا ٟپک ؼاضيتٖ ٛ ٝي ٠ـا ٟپييص.
ٛباٗيؽا ٠ٛاق «١ير» ،توبؾبي يبـي ؼاضتٖ .ثب ً٘ي ؼست١بيٖ غٞؼٕ ـا ػويت ًطييؽٕ.
ٗيؼاٛستٖ ًُ ٠فيػت ٚاق ؼست اٛ ٌٚ٘ٗ ٝيست .ؼـ اٛتظبـ ـسييؽٗ ٙؼديك ،ٟػويت ٝ
ػوتتف ٗي ـكتٖ .ؼـ ايٗ ٚيبٛ ٙبُ٢ب ٙاضسبس ًفؼٕ ً ٠ؼستٖ ؼـ ٗيب ٙتٞؼٟاي ٛيفٕ ٝ
زٜؽشٛبى ،كف ٝـكت...
ثفُطتٖ...
ؼيؽٕ ٘١سٜب ٠ًٙؼـ غ ٙٞضٔك ٙٝضٜبٝـٕ ،ؼستٖ خسؽ ٛفٕ ضٔك ٙٝـا ًٓ ٠يفؼٝ ٟ
ؼـ ٗيب ٙآُ ٙيف اكتبؼ...ٟ
ـػط٠اي ٗ ٚـا كفاُفكت .پيؼـپي ػن ٗيقؼٕ  ٝثب ٛباٗيؽي ٗيًٞضيؽٕ تب ؼسيتٖ
ـا اق آ ٙتٞؼٟي زسجٜؽ ٝ ٟغٛٞي آقاؼ ً...ٖٜ
ؼـ اي١ ٚيبٛ ٞ١بُ٢ب ٙغؽاي غفذ غفزي ـا ؼـ ثيع ُٞضٖ ضک ًفؼٕ .آثيي ٓيكج
ـٝي پٞستٖ ٓـكيؽ  ٝزًٌ ٠فؼ...
ثب تفؼيؽ  ٝؼٓ٢ف ٟسفٕ ـا زفغبٛؽٕ...
ؼـ ٗيب ٙغٜؽ١ٟبي پيفٗػٞف٢ٛ ،يت آؾـغص ،سٞت١بي ٗ٘تؽ  ٝغؽا١بي ُٝ َٜ
ٛبٗؼًٔ ،ٕٞفٗي ؿّٞپيٌف -ثب اٛؽاٗي غيک ٓ ٝكج -ـا ؼيؽٕ ً ٠ثبالي سفٕ ايستبؼ ٝ ٟثيب
ٓٝغ ٗطـٓ ّٞيسيؽ ٙسف ٠ًٔ ٝإ است...

زطٖ١بيٖ ـا ُطٞؼٕٛ .لکٛلک ٗيقؼٕ .ثؽ ٖٛث٠هؽـي ؼاؽ ثٞؼ ً ٠اضسبس ًيفؼٕ ثي٠
قٝؼي تجػيف غٞا ٖ١ضؽ ٠ٛ .هؽـت ثفغٞاست ٚؼاضتٖ  ٠ٛ ٝخفئت ثست ٚزطٖ١يبيٖ ـا.
ضبيؽ اكٔيح ضؽ ٟثٞؼٕ...
ٓ٘ک ٝسف اتبم ُ ٞٓٝطت ٝ ٠ػفم سفؼ زسجٜؽٟاي ثف پيٌفٕ ٗبسيؽ ٟثيٞؼ .ضيبيؽ
اغال ثٛ ٠يستي سوٞـ ًفؼ ٝ ٟيب ضبيؽ ١فُيك ٛجيٞؼٕٛ .ل٘٢ييؽٕ زي ٠ضيؽ  ٝزي ٠ثبييؽ
ٗيضؽ .ؼـ اػ٘بم ٝخٞؼٕ غؽاي غٜؽ١ٟبي پيفي ٗػٞف ـا ٗيضٜيؽٕ ًي ٠ثي ٠آـاٗيي
ٗطٗ ٞيُطت...
ُيح  ٝثؽثػت ـٝي قٗي ٚـ١ب  ٝؼـ غٞؼ ُيٖ ثيٞؼٕ .اضسيبس ًفغتيي  ٝـغيٞت
ؼاضتٖ .اِٛبـ اق ؼٛيب خؽا اكتبؼ ٝ ٟؼـ پٞزي سيّبّ ًبئٜبتٗ ،ؼَٔن  ٝثي١يؽف ثيٛ ٠بًديب
ٗيـكتٖ .ضبٓت ػديجي ثٞؼ .ؼـ ٗفؼ ٙيب قٛؽٟثٞؼ ٙغٞؼ تفؼيؽ ؼاضتٖ ٗ ٝطيـ ّٞضيْ
ايٗ ٚسئٔ٠ي اليٜطْ ثٞؼٕ ً ٠ثب غؽاي زفغيؽًٔ ٙيؽ ؼـة اتبم ،ثيٛ ٠ديبت غيٞؼ اق
ٗػ٘ػ ،٠اٗيؽٝاـ ُطتٖٓ .طظ٠اي ثؼؽ آـاٗص ثف سفاسف قٛؽُيإ سبي ٠اكٌٜؽ...
ٗب١ي ثٞؼٗ .ب١ي ؼٝست ؼاضتٜي .سفؼ  ٝتٚغست ،٠ثب ٗ١ٞبيي پفيطب ٝ ٙخبٗ٠اي
ُطبؼ  ٝ-يي ٓجػٜؽ ٗػٜٞػي ؼّغٞشًَُٜي -ث ٠آـاٗي پب ثي ٠ؼـ ٙٝاتيبم ٗطويف ٗيٚ
ُؿاضت...
اٗب...
٘١ي ٠ً ٚزطٖ١بي ٗب ٙؼـ ُ ٖ١ف ٟغيٞـؼِٛ ،يب١ص ٗؿيكفة ُطيت .پب١يبيص
سست ضؽ .آـاٗص ٛؽاضت ٠اش ؼـ  ٖ١ـيػت .ثالتٌٔيق  ٝسفؼـُٖ١ ،بج ٝ ٝاج ؼـ ٗيٚ
غيفٗ ٟبٛؽً٘ .ي ثؼؽ ثف ضٞى غٞؼ ؿٔجً ٠فؼ ١ ٝفقٞـ ً ٠ثٞؼ ،ؼستپبز ٠غيٞؼش ـا
ث ٚٗ ٠ـسيبٛؽ  ٝؼـ ضيبٓي ًي ٠ثيب زطي٘بٛي ٗ٘ٔي ٞاق تيفس  ٝؼٓ٢يف ٟسيف تيب پيبيٖ ـا
ٗيِٛفيست ،قٗكًٗ ٠فؼ:
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« -زٌبـ ًفؼي ثب غٞؼت» ...

ثب ؼست٘بٓي ٗطـ ّٞت٘يك ًفؼ ِٙغيٞـتٖ ثيٞؼٓ .جيبس١يبيٖ ـا ػيٞؼ ًيفؼ .ـييص ٝ
ٗ١ٞبيٖ ـا ضب ٠ٛقؼ .ثفاي ٛػستي ٚثبـ ثٞؼ ًٗ ٠يؼييؽٕ آِٛ ٙيب ٟييعقؼ ٝ ٟؼٓسسيت ٝ
ثيتلبٝت ،ضبٓتي خؽيؽ ث ٠غٞؼ ُفكت :٠ضبٓت ِٛفاٛي...
ؼـ ت٘بٕ ايٗ ٚؽت اق غٞؼٕ ٗتٜلف ثٞؼٕ .غيف ٟث ٠قٗيٗ ،ٚطت١بيٖ ـا ٗيكطفؼٕ ٝ
ؼٛؽا١ٙبيٖ ـا ث١ ٠يٖ ٗييسيبييؽٕ .اق ػػيجبٛيت  ٝضيفٜٗؽُي ؼٓيٖ ٘ٛييغٞاسيت ؼـ
زطٖ١بيص قّ ثك .ٖٛاق غٞؼٕ ٗتٜلف ثٞؼٕ.
 «ٗ ٚآ ٙزطٖ١ب ـا ؼزبـ اؾكفاة  ٝتفؼيؽ ًفؼٕ»... ٚٗ« -آ ٙزطٖ١ب ـا ؼزبـ ِٛفاٛي  ٝتطٞيص ًفؼٕ»...

ًبـش ً ٠ت٘بٕ ضؽ ،سفش ـا ـٝي ضب١٠ٛبي ُٗ ٚؿاضت .ث ٠آـاٗيي سيفٕ ـا ثيبال
ثفؼٕ تب سِٜيٜي هكفات اضي١بي سفاقيف ضؽ ٟاق زطٖ١يبيٖ ،آ ٙـغسيبـ آسي٘بٛي ـا
ٗٔت٢ت ٌٜٛؽ .زطٖ٘ ثُٞ ٠ضي٠ي سيوق اكتيبؼ .ػٌٜجيٞت غطيِ٘ي ٚثيب زطيٖ١يبيي
ؿؿجٜبى ،ث ٚٗ ٠غيف ٟثٞؼ  ٝثب ِٛب١ص ٗ ٚـا سفقٛص ٗيًفؼ .ا ٖ١ ٝك٘٢يؽ ٟثٞؼ ًي٠
ز ٠خٜبيت ٛبثػطٞؼٛي ٢ٗ ٝيجي ٗفتٌت ُطت٠إ...
ً ٠آِٛ ٙب ٟؿٖقؼ ٝ ٟثيتلبٝت ـا ٗؿكفة سبغت٠إ...
ً ٠آ ٙزطٖ١بي آس٘بٛي ـا ِٛفاً ٙفؼٟإ...
ً ٠آ ٙؼغتفى قيجب ٛ ٝطيق ـا ،ثب ت٘بٕ قيجبيي١بي آس٘بٛياش ،ايٚزٜي ٚؿفم ؼـ
آضلتِي  ٝؼٓٞاپسي ًفؼٟإ...

زوؽـ اق غٞؼٕ غدبٓت ًطيؽٕ...
ؼٛيب ٗطـ ّٞسفقٛص  ٝاست٢كا ثٞؼ...
ؼـ ايٗ ٚيبٛ ٙبُ٢بُ ٙفٗي ؼست١بي ٓكيق ٗب١ي ـٝي ُ١٠ٛٞبيٖ ٚٗ ،ـا ٗتٞخي٠
غٞؼ ًفؼِٛ .ب١ص ًفؼٕٜٞ١ .ق ِٛفاٛي ـا ؼـ زطٖ١بيص ٗيؼييؽٕ ،اٗيب ثيب ايي ٚضيبّ،
ٓجػٜؽي ٗػٜٞػي ُٞض٠ي ٓت١بيص سبغت ٠ثٞؼ ٚٗ .ـا ٞٛاقش ًفؼ ،اضي١بيٖ ـا پبى
ًفؼ ٘١ ٝسٜب ٠ًٙؼـ زطٖ١بي ٗ ٚقّ قؼ ٟثٞؼ ،ثفايٖ سػُ ٚلت ٚـا آؿبق ًفؼ...
آٛوؽـ قيجب ضفف ٗيقؼ ً ٚٗ ٠ثٔؽ ٛجٞؼٕ خٞاثص ـا ثؽ .ٖ١ت٢ٜب زط٘ب ٖٛـا ثسيتٖ
ًٜٔ ٝدبـ ثب ثـؿي ٛتفًيؽ ،ٟؼيؽٕ ً ٠اق يي س ٞقٙػلفيتٓ ٠يسبـ ثيبـ ٗيٗ ٚييًٜيؽ ٝ
خيؾًطيب ٙزِٜيبّ١يبي ا١فيٜ٘يياش ـا ؼـ ضٔويٗ ٖٗٞييكطيفؼ؛  ٝاق سيٞيي ؼيِيف
پيفيٗػٞف ثب تجفي ؼـ ؼست  ٝغٜؽ١ٟبي تيك  ٝثُفٛؽ ،ٟثفاي ٗتالضي ًفؼ ٙخ٘د٘٠إ
ث ٠پيص ٗيآٗؽ...
 ٚٗ ٝضفِٗيٜب٠ٛ؛ آ ٙثبال ؼـ اٝج ،ؼغتفي آس٘بٛي ـا ٗييِٛفيسيتٖ ًيٓ ٠جػٜيؽي
ٗػٜٞػي ُٞض٠ي ٓت١بيص سبغت ٝ ٠ثب يي ؼٛيب ؿٖ  ٝضسفتً ،طٌ٘ص ٗب ٗٞخٞؼات
ضويف  ٝپست قٗيٜيي ـا ٗييِٛفيسيت .غيؽاي خييؾ١يبي قٙػلفيتي ٝ ٠غٜيؽ١ٟيبي
پيفٗػٞف ،ؼـ ٗيب ٙسٞت١بي ٗ٘تؽ ٝ ٝضطتٜبًي ؼـ ُيدِبٗ ٖ١يزفغيؽ  ٝقٗييٝ ٚ
قٗب ٙـا ؼـ ٗ ٖ١يپيسيؽٛ .ظبٕ ١ستي اق ثيع  ٝثُ ٚسبهف ثيٞؼ  ٝغيؽا١ب ٗيجُٞ .ٖ٢ييب
ًبئٜبت ؼـ ضفف ٗتالضي ضؽ ٙهفاـ ؼاضت...
اٗب ثب ثٜٔؽ ضؽٗ ٙب١ي٠٘١ ،ي اي ٚتطٞالت ضِففٗ ،تٞهق ُفؼيؽ  ٝت٘بٕ ١ستي
ً٘بكيآسبثن -ثسب ٙهجفستبٛي غبٗٞش ،آـإ ُفكت .ك٘٢يؽٕ ً ٠قٗب ِٙـكيت ٚاسيت.سِفٗ١٠بيٖ ؼـ  ٖ١ضؽ .ضيق ً ٠اي ٚؼيؽاـ ـا ٘١يط ٠پبيبٛي استً .بش ٗب١ي ١فُك
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اق اي ٚاتبم ٗطوف ثيف٘ٛ ٙٝيـكتً .بش تب اثيؽ ـٝثيفٝيٖ ٗييٛطسيت  ٝثيفايٖ سيػٚ
ٗيـاٛؽ.
اٗب اٛ ٝبآُب ٟاق تطٞيص١بي ٗ ٠ً- ٚثب ـكت ٚا ٝتطؽيؽ ٗيضؽ -پيطبٛيإ ـا ثٞسيؽ
 ٝثب تٔػي ث ٠سٞي ؼـة اتبم ُبٕ ثفؼاضت...

ثب ـكتٗ ٚب١ي ثبـ ؼيِف ؼـ ٗفؼاة ضيي  ٝتفؼييؽ  ٝسيٌٞت  ٝتيفس كيف ٝـكيتٖ.
٘١سٜب ٠ًٙـٝي تػت  ٝپطت ث ٠پٜدفٛ ٟطست ٠ثٞؼٕ ،ثيبؼي سيفؼ  ٝزٜيؽشٛيبى اق
پطت سف ث ٠ؼـ ٚٗ ٙٝـغً ٠ٜفؼ  ٝتيب ػ٘ين اسيتػٞا١ٙيبيٖ ـا سيٞقاٛؽٛ .بُ٢يب ٙييبؼ
غٜؽ١ٟبي ؼ١طتٜبى پيفٗػٞف ،ؼـ آ ٙضت تبـيي  ٝسفؼ ٠ٗ ٝآٓٞؼ اكتبؼٕ...
تفسيؽٕ  ٝثب ػدٔ ٠غٞؼٕ ـا اق تػت پبيي ٚاٛؽاغتٖ  ٝز٢بـ ؼستٝپب ث ٠س٘ت ؼـة
اتبم غكيؽٕ ،پطتٖ ـا ث ٠ؼـة زسجبٛؽٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ .ثب ِٛب١ي ُييح
 َٜٗ ٝث ٠پٜدف ٟغيف ٟثٞؼٕ  ٝؼـ قٝقٟي ثبؼ پيبييكي  ٝتينّٝتينّ پٜديفٟي ٛي٘ي٠ثيبق،
ثياغتيبـ آـقٗ ٝيًفؼٕ ًً ٠بش پيفٗػٞف ٗ ٚـا ٛؽيؽ ٟثبضؽ...
ؼـ ايٗ ٚيب ،ٙغؽا١بيي ثيف ٙٝاق اتبم ٗ ٚـا ٗتٞخ ٠غٞؼ ًفؼ .غيؽا١بيي ُٜيَ ٝ
ٗطٌٞى .سؼي ًفؼٕ اكٌبـ ٗكاضٖ ـا كفاٗٞش ًفؼ ٝ ٟثيفاي ضيٜيؽ ٙغيؽا١ب ٗت٘فًيك
ض...ٕٞ
ػلفيت ٠اي ثؽث ٞثب غؽايي ضجي ٠ث ٠غفتغفت ضطفٟاي ٗٞؾيٝ ،ال١ٟيبي ٛطيػٞاـ
ًفؼ ٟـا ثب ثٞي ُٜؽ  ٝتٞ٢عآٝـي هي ٗيًفؼ:
« -تب ًي ٗيغٞا١ي پبسٞقِ اي ٚؼيٞا ٠ٛثبضي؟ ثبيؽ ثيبٛؽاقي٘ص ثيف...»ٙٝ

 ٝكفضت٠اي آس٘بٛي ثب ٞٛايي ثٓ ٠كبكت ٛسيِٖ غٜي غجصُيب١ئٗ ،ت٘سيب ٠ٛپبسيع
ؼاؼ:
 «ٗ ٚث ٠اٗ ٝتؼ٢ؽ غٞاٗ ٖ١بٛؽ .ا ٝغٞة غٞا١ؽ ضؽ»...ٛبُ٢ب ٙغيط٠ي تيك  ٝسيِ٘٢ي ٚػلفيتي٠ي ٜٗطيٞس -ثي ٠تييكي ض٘طييف  ٝثي٠
ثُفٛؽُي آؾـغص -قٗي ٝ ٚقٗب ٙـا ؼـ  ٖ١پيسيؽ ُٞ ٝش كٔي ـا ًَف ًفؼ:
 «ؼيٞا ٠ٛغٞة ضؽٛي ٛيست» ...ثب اي ٚغيط٠ي غٞفٛبى ،ثبؼ غط ٚپبييكي ثب ت٘بٕ هؽـت ث ٠ؼاغيْ اتيبم ١ديٕٞ
آٝـؼ  ٝپٜدف ٟثب غؽاي ٗ٢يجي ث ٠ؼيٞاـ ًٞثيؽ ٟضؽ...
ٝضطتقؼ٘١ ٟس ٙٞضيٞاٛي ـَٕ ًفؼ ،ٟز٢بـ ؼستٝپب ثُٞ ٠ضي٠ي اتيبم غكييؽٕ ٝ
پطت ثً٘ ٠ؽ ً ٝ ٠ٜ٢ضٌست- ٠ؼـ ضبٓي ً ٠ث ٠ضؽت ٗيٓفقيؽًٕ -ك ًفؼٕ  ٝسيفٕ ـا
ؼـ ٗيب ٙؼ ٝؼست  ٝقا١ٞٛبيٖ ،هلْ ًفؼٕ .غٞاسيتٖ ثِيٞيٖ« :ثيسيبـ ٟغيٞؼش ؼيٞاٛي٠
است ،»...اٗب ضٔو ٖٗٞغل٠غٞاُ ٙفكت ُ ٝفكتبـ ؼـ ٛجفؼ ثب ثـؿيي ٛتفًييؽ ،ٟغيبٗٞش
ٗبٛؽ...
ثبؼ ٓؼٜتي ثب ضؽت ٗ ٞ١يًطيؽ  ٝؼـ اتبم ٗيزفغيؽ .غؽا١بيي ػدييت ؼـ سيفٕ
ٗيپيسيؽ .زطٖ١بيٖ تبـ ٗيؼيؽ ٠٘١ ٝخب ضٜبٝـ ثٞؼ .ؼـ آسيتب٠ٛي تطيّٜح  ٝؼـ ٗييبٙ
١ن١وي ؼّغفاش ،ثبـ ؼيِف ث ٠غٞؼ يبؼآٝـي ًفؼٕ ًٗ ٚٗ ٠لٔٞى  ٝثيسبـٟإ .ضويف ٝ
ثؽثػتٖ .ز ٠قٛؽُي ٌٛجتي٠٘١ .زيكش ٗكغفف استً .بش ١يسٞهيت ٛجيٞؼٕ .ضتيي
ثفاي ـ١بيي اق ايً ٚبثٞس١بي ٌٗفـ٘ٛ ،يتٞا ٖٛاق اي ٚاتبم ٗكغفف ثيف ٙٝثف .ٕٝثيفٙٝ
اق اي ٚاتبم ؼـ ٗيبً ٙفٕ١بي زپبُّٝف ،زًٖٜ ٠؟ اغال اُف ثيف١ ٙٝيٖ ثيف ،ٕٝثيبق ١يٖ
آـاٗص ٛػٞا ٖ١يبكت .ث٠قٝؼي ؼٖٓ ثفاي اتبهٖ ت َٜغٞا١ؽ ضؽ .ؼٓيٖ ثيفاي اييً٘ ٚيؽ
ضٌست ٠ً- ٠پطت ث ٠آ ٙز٘جبت٘ ٠قؼ ٝ ٟقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ٗيُيفٕ -ت َٜغٞا١ؽ

مسلخ روح 49 /
ضؽ .ؼٖٓ ثفاي ػٌٜجٞتي ًُٞ ٠ض ٠ي سوق اتبهٖ تبـ تٜيؽ ٝ- ٟسفاٛدبٕ يي ـٝق ٗي ٚـا
ؼـ ؼإ غٞؼ ُفكتبـ غٞا١ؽ ًفؼ -ت َٜغٞا١ؽ ضؽ .ؼٓيٖ ثيفاي آ ٙؼـغيت پييف پطيت
پٜدف ٝ ٟثفاي ٗب١ي ؼٝستؼاضتٜي ،ضفف١بيص  ٝآِٛ ٙب ٟيعقؼٟاش  ٠ً-ثب آ ٙهٔيت
ٗفا ث ٠آتص ٗيًطؽ -ت َٜغٞا١ؽ ضؽ...
ؼـ ٗيب١ ٙن١نإ –ً ٠اًٛ ٜٙٞفٕتف ٗيضؽ -ثياغتييبـ غيؽاي ٗب١يي ؼـ سيفٕ
پيسيؽ ٚٗ« :ث ٠اٗ ٝتؼ٢ؽ غٞاٗ ٖ١بٛؽ»...
اي ٚخ٘ٔ ٠زٜؽ ثبـي ؼـ ٗـكٕ -ؼـ ضؽ كبغْ ثيُٞ ٚش زپ  ٝـاستٖ -زفغيؽ ٝ
ز ٙٞؼٝايي سطفآٗيك تطٞيص ـا ث ٠آـاٗي اق ٗي ٚؼٝـ ًيفؼ .ييبؼ زطيٖ١يبي ٗب١يي
اكتبؼٕ .زط٘بٛي ثب غكٞـ ٗٞق٘١ ٝ ٙٝب ٠ً َٜ١يعقؼُي ثيتلبٝت  ٝؼٓپؿيفي ػ٘ين
آ ،ٙآ١ست٠آ١ست ٠هٔجٖ ـا ُفٕ ٗيًفؼ .زط٘بٛي سيب ٠ً ٟت٢ٜب ٛوك٠ي ـٝضي١ ٚسيتي
ثٞؼ .ثب ؼهتي ٗٞضٌبكب ٠ٛث ٠آ ٙزطٖ١بي آس٘بٛي اٛؽيطيؽٕ .زطٖ١بيي ًيُ ٠يٞيي ثيب
ٞٛاي ٛسيٖ غٜي غجطِب١ي ؼـ سبضْ اهيبٞٛسي ثيٌيفا ،ٙؼـ آ١ٙيب ـٝش پبضييؽٟاٛيؽ.
ثيُ٘ب ٙآ ٙزطٖ١ب ت٢ٜب ؼٓيْ ثفاي ثوبي خ٢يب ،ٙتيؽا ٕٝقٛيؽُي  ٝپبييؽاـي ًبئٜيبت
است .غبٓن آ ٙزطٖ ١ب ثبيؽ ٜ١فٜٗؽتفيٞٗ ٚخٞؼ ١ستي ثبضؽ .ثبيؽ ث٠غبقف غٔن اييٚ
اثف خبٝؼا١ ،٠ٛف ـٝق ١ ٝف ضت ا ٝـا تطسيً ٚفؼ...

٘ٛي ؼا ٖٛزوؽـ ُؿضت .زٜؽ ؼهيو٠؟ زٜؽ سبػت؟ زٜؽ ـٝق؟ زٜؽ هيفٙ؟ ُٞييب ؼـ
ت٘بٕ ايٗ ٚؽت١ ،ستي اق ظفف قٗبٌٗ ٝ ٙب ٙغبـج ضؽ ٝ ٟپب ث ٠پبي ٗٗ ،ٚط ٞت٘بضبي
آ ٙؼيؽُب ٙثٞؼ...
اٗب زطٖ١بيٖ ـا ً ٠ثبق ًفؼٕٗ ،ثْ ؼيِف ـٝق١ب ،ضت ثٞؼ...
ثب ايٚضبّ آسٞؼ ٟثٞؼٕ .اضسبس آـاٗطي ضِلتاِٛيك  ٝآسبيطي غٞضبيٜؽ ،سفاسف
ٝخٞؼٕ ـا كفاُفكت ٠ثٞؼٛ .لک١بيٖ ثٞي قٛؽُي ٗيؼاؼ...
ت ٖٜـا ث ٠س٘ت تػت ًطيؽٕ ٛ ٝؼطيٖ ـا ـٝي آ ٙپ٢يً ٚيفؼٕٓ .جػٜيؽ ً٘فِٛيي
ُٞض٠ي ٓت ١بيٖ ٛوص ثست .ثب غٞؼ اٛؽيطيؽٕ ً ٠زوؽـ غٞة ثٞؼ ٗيتٞاٛستٖ اق اتبم
ثيف ٙٝـكت ٝ ٠ث٠٘١ ٠ي ٗٞخٞؼات ؼٝپبيي ً ٠آ ٙثيف١ ٙٝستٜؽ ،ثِيٞيٖ ًي ٠ثيب ٘١ي٠
ٛبٗ٢فثبٛي١بيضبٜٞ١ ،ٙق ؼٝستطب ٙؼاـٕ .ضتي ت ٞآ٠٢ي ض ٠ً ٕٞثبـ١ب غٞاستي ٗ ٚـا
ثٌُطي  ٝت ٞقٙػلفيت ٠ً ٠ث ٠غ ٚٗ ٙٞتط٠ٜاي٠٘١ ٚٗ .تب ٙـا ؼٝست ؼاـٕ .قٙػلفيت٠
ت ٞـا آٛوؽـ ؼٝست ؼاـٕ ً ٠ضبؾفٕ ثٞي ُٜؽت ـا تطْ٘ ً٘١ ٝ ٖٜسي ٙٞآ ٙا١يفي٘ٚ
زبم ٗ ٝكغفف ،سبػت١ب ٝهيطب ٠ٛثجٔؼ٘ت .ضتي ضبؾفٕ اػتفاف ً٘١ ٠ً ٖٜيط ٠ضين
ثب تٞست  ٚٗ ٝؼيٞا١ ٠ٛستٖ .خ ٜٙٞؼاـٕٗ .كغفف ١ستٖ .اٗب ثب  ٠٘١اي١ٚيب ،ؼٝسيتت
ؼاـٕ .ثفاي اثجبت آ ٙضبؾفٕ  ٠٘١زيك١بيي ً ٠ؼاـٕ ـا ث ٠ت ٞثؽٖ١؛
ٗيتٞاٛي ـٝي تػتٖ ؼـاق ثٌطي  ٝسبػت١ب ػٌٜجيٞتي ـا ًي ٠ؼـ ُٞضي٠ي سيوق،
تبـ١بي پٔيؽي تٜيؽ ٝ- ٟثبالغف ٟيي ـٝق ٗ ٚـا ؼـ ؼإ غٞؼ ُفكتبـ غٞا١ؽ ًفؼٛ -ظبـٟ
ًٜيٗ .يتٞاٛي اق پطت پٜدفٟإ آ ٙتيؼـغت پيف كفسيٞؼ ٟـا ٗطيب١ؽًٜ ٟيي ًي ٠ثيب
ًٜؽ ٟضؽ١ ٙف ثفٍ اق پيٌيفش ،ؼـؼٜٗؽاٛيٛ ٠بٓيٗ ٠ييًٜيؽٗ .ييتيٞاٛي ؼـُٔ ٙٝيؽاٙ
غطٌيؽٟي ُٞض٠ي اتبهٖ استلفاؽ ًٜي  ٝيب ؼـ ًٜح اتبهٖ ًك ًيفؼ ٝ ٟقا١ٞٛبييت ـا ؼـ
آؿٞش ثِيفي ٠٘١ .ؼاضت١٠بيٖ ثفاي ت...ٞ
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كوف ثِؿاـ ُب١ي آ ٙزطٖ١يب ـا ثجيئٗ .ٖٜت٘سيب ٠ٛاق تيٗ ٞييغيٞا ٖ١ايي ٚت٢ٜيب
غٞاست٠ي ٗ ٚـا اخبثت ًٜي ٚٗ .ث ٠آ ٙزطٖ١يب ٛييبق ؼاـٕ .غيٞؼت ِٛيبً ٟي ٚثجييٚ
زكٞـ اخكاي ثؽ ٖٛثب غؽايي ؼّغفاش ؾدّٗ ٠يقٜٛؽ  ٝا ٝـا كفيبؼ ٗيًٜٜؽ...
ثب پطت ؼستٖ ؼ ٝهكف ٟاضٌي ً ٠پيفاٗ ٙٞزطي٘ب ٖٛـا غييک ًيفؼ ٟثيٞؼ ،پيبى
ًفؼٕ .كٌفي ث ٠سفٕ قؼ .اق ـٝي تػت ثٜٔؽ ضؽٕ  ٝث ٠س٘ت ؼـة اتبم غكيؽٕ .تػ٘يٖ
ُفكتٖ ثٜٔؽ ثٜٔؽ ٠٘١ي اي١ٚب ـا ث ٠ت٘بٕ ٗٞخٞؼات ؼٝپبي غبـج اق اتبم ثِٞيٖ...
اٗب غٞة ً ٠ت٘فًك ًفؼٕٗ ،تٞخي ٠ضيؽٕ ًي١ ٠يير غيؽايي اق پطيت ؼـة اتيبم
٘ٛيآيؽُٞ .يي ت٘بٕ ٗٞخٞؼات ؼٝپب  ٝسبي١ ٠بي ٗٞؾي ٜٗوفؼ ُطت ٝ ٠خ٢ب ٙغبٓي اق
سٌ ٠ٜضؽ ٟثٞؼ .ضبيؽ  ٖ١ك٘٢يؽٛؽ ًٗ ٠يغٞآُٞ ٖ١طب ٙثيك ٝ ٖٛاق ٘١يي ٚـٝي ،ثي٠
سفػت غٞؼ ـا ُٖ ُٞ ٝـ ًفؼ ٟثٞؼٛؽ .ػيجي ٛؽاـؼ ٠ً ٚٗ .ثفاي غيٞؼٕ ضيفف١يبيٖ ـا
كفيبؼ ًفؼٕ .ثيسبـ ٟآ١ٙبيي ً١ ٠يسٞهيت ؼـٝؽ١يبي ٗي ٚـا ٛطيٜيؽٛؽ .ثي ٠ؼـى ًي٠
ٛطٜيؽٛؽ! ٗػػٞغبً آ ٙقٙػلفيتٗ !٠فؼٟضٞـش ـا ثجفؼ ثب آ ٙهيبك٠ي ًفيي ٝ ٠زطي٘بٙ
ٝهيص  ٝسيفت ًلتبـغلتص .ضتي كٌف ًفؼ ٙث ٠آ ٙػلفيت٠ي ٜٗطٞس ٛيك ضبّ ٗ ٚـا
ؼُفُٗ ٙٞيًٜؽ.
اضسبس ؾؼق ًفؼٕٛ .ؼف١ٟبي ٗفؼ ٟؼـ ضٔوي ،ٖٗٞپيٌيفٕ ـا ثي ٠ـػطي ٠اٛيؽاغت.
ٓفقآٙفقا ٙث ٠س٘ت تػتٖ ثفُطتٖ  ٝثؽثػت ٝ ٝاـكتيُٞ ،٠ضي٠ي آٛ ٙطسيتٖ .ضبٓيت
تٞ٢ع ػؿاثٖ ٗيؼاؼ .زطٖ١بيٖ سِٜي ٚثٞؼ  ٝث ٠آـاٗي ُفٕ ٗيضؽ...
***

ثب پبيب ٙـٝضٜبيي ،ث ٠پبيبٛ ٙػٞا ٖ١ـسيؽ ،آؿبق غٞا ٖ١ضؽ...
ضت ٗ ٚؼـ ضبّ قٔٞع است...
ٛي٘٠ضت

تبـيٌي ٝضطتٜبًي پيفاٗ ٚٗ ٙٞـا اضبقً ٠فؼ ٟثٞؼ .ثفٍ١بي قـؼ  ٝغطيٌيؽٟاي
ً ٠اضت٘بال اق ت ٚؼـؼٜٗؽ ؼـغتي ثيٞٛا ًٜؽ ٟضؽ ٟثٞؼٛؽ ،ثب اٛؽٛ ٝ ٟٝلفت ؼست ثبؼ ـا
ُفكت ٝ ٠ثب زط٘بٛي اضيثبـ پيفاٗٗ ٚٗ ٙٞيـهػيؽٛؽ .ثبؼ غطي  ٝثيـضيٖ ثيب ت٘يبٕ
هؽـت ثف سف  ٝغٞـتٖ سئي ٗيقؼ  ٝثفٍ١بي ثؽثػت ثيب ييٞـش١يبي پييؼـپيي ثي٠
زطٖٝزبٖٓ ١دٗ ٕٞيآٝـؼٛؽ.
ٗ– ٚاكتب ٝ ٙغيكا -ٙثب زط٘بٛي ً ٠اق تفس  ٝتؼدت ؼـ ًبس٠اش ٗيٓفقيؽ ،يي
ُبٕ ػوتتف اق ؼغتفًي تٚغست ٝ ٠ثيتلبٝت –ً ٠ثب اٛؽاٗي ٛطيق ١ٞٗ ٝبيي پفيطب،ٙ
ث ٠آـاٗي ُبٕ ثفٗيؼاضت -ضفًت ٗيًفؼٕ  ٝؼستپبز ٠ث ٠اقفاف ٗيِٛفيستٖ١ .فزي٠
ثيطتف ث ٠پيص ٗيـكتيٖ ،ثيطتف ٗييتفسييؽٕ .ؼـ  ٝؼييٞاـ ثيب غكيٞقي ثييسئيوٝ ٠
ًح ٠ًٓٞٝتفسيٖ ٗ- ٝبٜٛؽ ٛوبضي١بي ًٞؼًب -٠ٛاض٘وب ٠ٛـَٛآٗيكي ضؽ ٟثٞؼ٠٘١ .خيب
پف ثٞؼ اق غب١٠ٛبي ضٔكٓٝ .ٙٝي ١ف ؼـي ًي ٠ثيبق ٗييضيؽً ،يفٕ١يبي ؼ١طيتٜبى ثيب
ؼٛؽا١ٙبيي غٛٞي ٝ ٚاٛؽاٗي غيک  ٝزسجٜبى  ٠ً-ؼٓ٘١٠بي غ ٝ ٙٞزيفى ٌٛ ٝجيت
ث ٠آ١ٙب زسجيؽ ٟثٞؼ -غبـج ٗيضؽٛؽ...
 «پک ضٔك١ٙٝب ًدب ١ستٜؽ؟» «ضت٘ب ًفٕ١ب آ٢ٛب ـا ًطت٠اٛؽ تب غب١٠ٛبيطب ٙـا تػبضت ًٜٜؽ .اضت٘بال ثفغي اقآ١ٙب ثب ؼضُ ٝ ٠ٜكٓيي ث ٠خب ٙضٔك١ٙٝب اكتبؼ ٝ ٟضبيؽ ثفغي ؼيِف ثب تٌي٠اي سيَٜ
ثكـٍ ث٠ًٔ ٠ضبًٞ ٙثيؽٗ ٝ ٟـكضب ٙـا ٗتالضي ًفؼٟاٛؽ».
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ٗ ٞث ٠ت ٖٜسيع ضؽ .ؼـ ايُ ٚيف  ٝؼاـ ٛبُ٢بٗ ٙتٞخ ٠ضؽٕ ً٠٘١ ٠ي ًفٕ١بي ؼٝـ
ٛ ٝكؼيي ،ث ٚٗ ٠قّ قؼ ٝ ٟضفيػب ٠ٛسف تب پبي ٗ ٚـا ثفاٛؽاق ٗيًٜٜيؽُٞ .ييب ك٘٢ييؽٟ
ثٞؼٛؽ ً ٠پي ث ٠خٜبيتطب ٙثفؼٟإ .ؼـ زطٖ١بيضبٗ ٙيغٞاٛؽٕ ً ٠آ َٜ١آ ٙـا ؼاـٛؽ
تب ضيٌٖ٘ ـا پيبـً ٟيفؼ ٝ ٟـٝؼ١ٟيبيٖ ـا ثييف ٙٝآٝـٛيؽ  ٝثيب ٘١يبٗ ٙي ٚـا ؼاـ ثكٜٛيؽ.
ٝضطت قؼ ٟثفاي خُٔٞيفي اق ُف ٟغٞـؼِٛ ٙب ٖ١ؼـ زطٖ١بي غطِ٘ي ٚآ١ٙب ،سيفٕ
ـا پبيي ٚاٛؽاغتٖ ٘١ ٝسٜب ٠ًٙتٔ ٞتٔٗ ٞيغٞـؼًٕٞ ،ضيؽٕ تيب ُيبٕ١يبيٖ ـا سيفيغتيف
ثفؼاـٕ .ؼٖٓ ث ٠ضؽت ثفاي اتبهٖ ت َٜضؽ ٟثيٞؼ .ؼـ ضيبٓيًي ٠قيفزطي٘ي ٘١ي٠خيب ـا
ٗيپبييؽٕ ،غٞاستٖ ؼست ؼغتفى ـا ٗطٌٖتف ثِيفٕ ٓٝي...
ؼـ ًٜبـٕ ٛجٞؼ...
 «ثً ٠دب ـكت٠؟ زفا ٗ ٚـا ؼـ ٗيب ٙايً ٚفٕ١بي ٗتٞضص ت٢ٜب ُؿاضت٠؟»...غٞاستٖ غؽايص ثك ٖٛاٗب زِٜبّ١بي ثـؿي آةؼاـ ،ثف ضٔو ٖٗٞز َٜاٛؽاغت .ثيب
ٛباٗيؽي  ٝؼستپبزِي ،زٜؽثبـي ث ٠ؼٝـ غٞؼ زفغيؽٕ  ٝثفاي پيؽا ًفؼ ٙا ،ٝپيفاٖٗٛٞ
ـا ثفاٛؽاق ًفؼٕ .اٗب ٛجٞؼً .فٕ١ب اق ١ف س ٞثٛ ٚٗ ٠كؼيي ٛ ٝكؼيييتيف ٗييضيؽٛؽ  ٝؼـ
ٗيب١ ٙيبٞ١ي ػديت ٝ ٝضطتٜبى ثبؼ غط ،ٚغكٞـ ًح٠ًٓٞٝي ؼـ  ٝؼيٞاـ ٓطظ ٠ث٠
ٓطظ ٠ؼـ ٗ ٖ١يپيسيؽ  ٝـ١َٛبي ٛبٜٗظ٘ص ثٗ ٖ١ ٠يغٞـؼ .قٗي ٝ ٚقٗيب ٙؼـ ١يٖ
ٗيٓٓٞيؽ ١ ٝستي ؼـ ضفف ٗتالضي ضؽ ٙهفاـ ؼاضت...
ث ٠قٝؼي تؼبؼٖٓ ـا اق ؼست ؼاؼ ٝ ٟثب غٞـت ث ٠قٗي ٚاكتبؼٕ .ث ٠ضؽت ٗيٓفقيؽٕ ٝ
ؼيؽٕ ٗػتْ ضؽ ٟثٞؼ .ثب ُٞض٠ي آستيُ ،ٖٜفؼ  ٝؿجيبـ  ٝهكيفات ؼـضيت اضيي ـا اق
زط٘ب ٖٛقؼٝؼٕ .ؼست ؼيِفٕ ـا سيتً ٙٞيفؼٕ  ٝسيفٕ ـا ً٘يي ثيبال آٝـؼٕ .ؼـ ًٜيبـ
ؼـغتي ًٚ٢سبّ ؼغتفى ـا يبكتٖ...

ثبٝهبـ ٛ ٝباستٞاـ ،ثب خبٗ٠اي ُطبؼ  ٝزط٘بٛي سفؼ ٗ ٝـ٘ ،ٕٞآٙخيب ايسيتبؼ ٟثيٞؼ.
ٓطظ٠اي ثيتلبٝت ؼـ زط٘بِٛ ٚٗ ٙفيست  ٝسپک...
ؼـ ضبٓيً ٠ثبقٝي پيفٗػٞكي ـا ُفكت ٠ثٞؼ ،اق ـٝثفٝي ُٗ ٚؿضيت  ٝآـإآـإ ؼٝـ
ضؽ...
١فز ٠ؼٝـتف ٗيضؽ ،ثبؼ غط ٚپبييكي ثب هؽـت ثيطتفي ثي ٠ؼٝـٕ ٗييزفغييؽ ٝ
ثفايٖ ـخيك ٗييغٞاٛيؽ .اق ؼٝـؼسيت١يب ،غيؽاي غٜيؽٟي زٜيؽشٛيبى پيفٗػيٞف ـا
ٗيضٜيؽٕ...
ضٌستٖ...
ٗـٔٞة ضؽٕ...
ثفاي ٘١يط ٠ثبغتٖ...
ؼـغت پيف ثيٞٛا  ٖ١ثبغت .ثيطتف اق ٘١يطٛ ٠بًٓ ٠فؼ  ٝآغفي ٚثيفٍ١يبيص ـا اق
ؼست ؼاؼ تب ٗفٍ ـا ؼـ آؿٞش ثِيفؼ...

ٛباٗيؽ اق  ٠٘١خب -ؼـضبٓيٌ ٠ؼـ غٞؼ پير  ٝتبة ٗييغيٞـؼٕ -ثي ٠غيٞـتٖ زٜيَ
اٛؽاغتٖ  ٝزطٖ١بيٖ ـا ثب ت٘بٕ هؽـت ٗيٗبٓييؽٕٓ .طظيبتي ثؼيؽ ؼـضبٓيٌي ٠ؼـ ٗييبٙ
غکغک سي٠ٜإ ،ث ٠سػتي ٛلکٛلک ٗيقؼٕ ،زطٖ١بيٖ ـا ُطٞؼٕ  ٝزٜؽثبـ سيفٕ
ـا ث ٠اقفاف زفغبٛؽٕ اٗب خك ؼيٞاـ١بي سيب ٟاتبم ،تػتغٞاة ً٠ٜ٢ي ٘١يطِيً٘ ،ؽ
ضٌست٠ي ٗ٘ٔ ٞاق غفتٝپفت١ب  ٝتي ؼـغت ًٜ٢سبّ آٙسٞي پٜدف ،ٟزييك ؼيِيفي
ؼـ ؼٛيبيٖ ٛجٞؼ .ت٢ٜب پٜدف ٟاتبم ـا  ٠ً-ثُ٘ ٠ب ٖٛپيطتف ثست ٠ثٞؼُ -طٞؼ ٟيبكتٖ ً ٠ثب
١ف غؽاي قٝقٟي غطِ٘ي ٚثبؼ ،تٌبٛي ٗيغٞـؼ...
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ُٔٞي غطٌيؽٟإ ـا ثب كف ٝثفؼ ٙآة ؼ١ب ٝ ٙتف ًفؼ ٙغي١ٙٞيبي ٓػتي ٠ضيؽ ٟؼـ
ضٔو ،ٖٗٞـٗوي ثػطيؽٕ .اق تػت كفٝؼ آٗؽٕ ٓ ٝفقآٙفقا ٙثً ٠يٜح اتيبم غكييؽًٕ .يك
ًفؼٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...
ُيح  َٜٗ ٝثٞؼٕ٘١ .س ٙٞـٝضي ثؽثػت  ٝآٝاـ ،ٟاسيف ؼـ ثفقغيي ثييپبييب .ٙـٝضيي
سفُفؼا ٠ٛ ٠ً ٙـا ٟپک ؼاـؼ  ٠ٛ ٝـا ٟپيص .يي ثالتٌٔيلي پيسيؽ ،ٟثيٝ ٠سيؼت ييي
هف ٙثٔؼيؽٗ ٙػيجت  ٝؼـؼ...
سٞق  ٝسفٗبي ـغً ٠ٜفؼ ٟؼـ اتبم تب ػ٘ن استػٞا١ٙبيٖ ٛلٞؾ ًفؼ  ٚٗ ٝـا ثٓ ٠فقٟ
اٛؽاغت .اق سفؼي قيبؼ ،ػفم ٗيـيػتٖ .ضويو١٠بيٖ ؼـ آستب٠ٛي اٛلديبـ هيفاـ ؼاضيت.
اِٛبـ غٜدفي ثفٛؽ ٟـا ؼـ ٗـكٕ كيفً ٝيفؼٗ ٝ ٟييزفغبٛؽٛيؽٗ .يؽت١يب ثيٞؼ ًي ٠اييٚ
ًبثٞس١بي آضٜبي ٓؼٜتي ٚٗ ،ـا ؼـ ُفؼاة خٜٛٞي اثؽي ؿيفم ؼاؼ ٝ ٟكيفؼاي ٗي ٚـا
٘١س ٙٞؼيفٝق  ٝاٗفٝقٕ ،سٞقاٛؽ ٝ ٟثٗ ٠طتي غبًستف ثياـقش ٗجؽّ سبغت ٠ثٞؼ...
٘١سٜب ٠ً ٙسفٕ ـا ؼـ ٗيب ٙؼ ٝؼستٖ ُفكت ٠ثٞؼًٕٞ ،ضيؽٕ تب زطٖ١بيٖ ـا ثست٠
 ٝث ٠اكٌبـٕ ٛظٖ ؼ .ٖ١كٌف ًفؼٕ ً ٠ز ٠غٞة ثٞؼ اُف ٗي ٚؾيؼيق  ٝثيسيبـٛ ٟجيٞؼٕ.
آٝٙهت ٗيتٞاٛستٖ ٗثْ ًفٕ١بيي ً ٠ضٔك١ٙٝب ـا ًطت ٝ ٠غب١٠ٛيبيضيب ٙـا ٗػيبؼـٟ
ًفؼٟاٛؽ ،قٙػلفيت ٝ ٠آ٠٢ي ض ٕٞـا ثٌُطٖ .ضبيؽ آ ٙـٝق ،پبيبٛي ثٞؼ ثف ايً ٚبثٞس١بي
غيک  ٝاكٌبـ ٓكج .يويٜب اق آ ٙپک ٗيتٞاٛستٖ تيب اثيؽ -ثي ٠ؼٝـ اق تيفس ١ ٝييبٞ١ي
ػلفيتِب ٝ ٙخٜ٘٢يب -ٙؼـ آـاٗص اثؽي آ ٙؼ ٝزطٖ سيب ٟؿٞقٝ٠ـ ثبضٖ...
ز ٠ـٝيبي ؼـاٗبتيٌي!...
ز ٖ١ٝ ٠ؼٓسسجي!...
آ ٙزطٖ١ب...

ِٛبً ٟفؼ ٙث ٠آ ٙزطٖ١ب ت٘بٕ هٞاٛيٗ ٚكغيفف ١سيتي ـا ٛيبثٞؼ ٗييًٜيؽ .قٗيبٙ
ٗتٞهق ٗيضٞؼ ٌٗ ٝب ٙا٘١يت غٞؼ ـا اق ؼست ٗيؼ١ؽُٞ .يي ٠٘١ي ؼٛيب ؼـ سيب١ي
 ٝظٔ٘بت كف ٝـكت ٝ ٠آ ٙزطٖ١بي سيب ٝ ٟؼّزست ،ت٢ٜب ٛوك٠ي ـٝضً ٚبئٜبت ثبهي
ٗيٗبٛؽ.
 «اٗب آيب ٗٗ ٚيتٞا ٖٛؼـ آ ٙزطٖ١ب ٗتٞهق ضٕٞ؟» «يويٜبً »!٠ٛ «اٗب»... « !٠ٛؼيِف  ٚٗ !٠ٛثب ت٘بٕ ضوبـت  ٝثيسبـُي ،ثيطتف اق ٠٘١ي ًيفٕ١يبي ؼٝپيب،ضبيستِي ؼاضت ٚآ ٙزطٖ١ب ـا ؼاـٕ .هكؼب آ ٙزطٖ١ب ثفاي ٗ ٚسبغت ٠ضؽاٛؽ .ضت٘ب
٘١ي ٠ُٛٞٚاست .ا ٝيِب٠ٌٔٗ ٠ٛي ؼٛيبي ٗ ٚاست .آ ٙزطٖ١ب ثيفاي ٗي ٚاسيت .قييفا
ت٢ٜب ًسي ًٗ ٠يتٞاٛؽ آِٛ ٙب ٟلـف ـا ؼـى ًيفؼ ٝ ٟؼـ ػ٘ين آ ٙؼييؽُب ٙآسي٘بٛي
ؿفم ضٞؼ  ٝغؽاي ٗ٢ف ـا ٓ٘ک ًٜؽ١ ٚٗ ،ستٖ».
سٞق  ٝسفٗبي ضجب٠ٛاي ً ٠اق الي پٜدفٟي اتيبم ٝاـؼ ٗييضيؽ ـا ثي ٠كيبّ ٛييي
ُفكتٖ .ضبيؽ اي ٚسفٗبٞٛ ،يؽ ؼٜ١ؽٟي كيفؼاي ُفٗيي ثبضيؽٗ .ي ٚثبييؽ آقاؼيإ ـا ؼـ
٘١ي ٚـٝضٚتفي ٚضت سٞقٛبى ،ث ٠ؼست آٝـٕ.
قا١ٞٛبيٖ ـا ـ١ب ًفؼٕ  ٝاق پطتسف ؼستٖ ـا ثً٘ ٠ؽ ً ٝ ٠ٜ٢ضٌست ٠تٌي ٠ؼاؼٕ تب
ثٜٔؽ ضٜٞ١ .ٕٞق ٛيٖغيك ثٞؼٕ ً ٠كٌفي ث ٠سفٕ قؼ .ثفُطتٖ  ٝؼـ١بي غيبىُفكتي٠ي
ً٘ؽ ـا ُطٞؼٕ .ؼـً٘ ٙٝؽ ٘١-س ٙٞؼٛيبي ٗ١ -ٚير ٛجٞؼ ِٗف ٗطتي غفت  ٝپفت ٝ
آتٝآضـبّ ث٠ؼـؼٛػٞـ :زٜؽ ًتبة پبـ ٝ ٟپٌيؽ ،ٟيي ُكٓيي قَٛقؼُٔ ،ٟؽاًٞ ٙزيي
ضٌست ،٠هبة ػٌسي ثيػٌک ،يي خبسيِبـي سيبً ٝ ٟثيق ،يي تيؾ قَٛقؼ ،ٟزٜؽ
تٌ ٠پبـز ٝ ٠ظفٝف ضٌست٠ي هؽي٘ي  ٝغفت  ٝپفت١بي ٗكغفف ؼيِف.
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ؼـ ٗيب٠٘١ ٙي ايٗ ٚكغفكبت ،ثفم آُ ٙكٓييي هيؽي٘ي تٞخيٗ ٠ي ٚـا ثي ٠غيٞؼ
ٗؼكٞف ًفؼ .ثب تفؼيؽ  ٝتطٞيص آ ٙـا ث ٠آـاٗي ثييفً ٙٝطييؽ ٝ ٟثيب تٌي ٠پبـزي٠اي
ً ،٠ٜ٢غبى  ٝؿجبـ ـٝي آ ٙـا ُفكتٖ  ٝسپک ٓفقا ٙث ٠تيـ٠ي آ ٙؼست ًطيؽٕ؛ ٜٞ١ق
تيك ثٞؼ...
غؽاي زفغيؽًٔ ٙيؽ ؼـة اتبم ثٜٔؽ ضيؽ .ؼسيتپبزي ٠ؼـ ً٘يؽ ـا ثسيتٖ  ٝثيب
س ٠ز٢بـ ُبٕ ،غٞؼٕ ـا ث ٠ـٝي تػت اٛؽاغتٖ  ٝپتيٞي ًٜ٢ي ٝ ٠پٞسييؽ ٟـا ـٝي غيٞؼ
ًطيؽ ،ٟغٞؼ ـا ث ٠غٞاة قؼٕ.
آ٠٢ي ض ٕٞپبٝـزي ٚپبٝـزي ٝ ٚثب اضتيبـ ٝاـؼ اتبم ضؽ .آـإ ث ٠سٞي ٗ ٚپييص
آٗؽ  ٝثبالي سفٕ ايستبؼ .تفسيؽٕ .اق قيف زطٖ ،تطفًبتص ـا ٗيپبييؽٕ .ثؽ ٙسليؽش
ؼـ تبـيٌي ضت ٗيؼـغطيؽٗ .ثْ ضجطي ُفس ٠ً ٠ٜآٗبؼٟي تٌ٠پيبـًٟيفؼ ٙخسيؽي
ثيپٜب ٟؼـ هجف است ،ضفيػب ٚٗ ٠ٛـا ثفاٛؽاق ًفؼ .سفٗبي سػتي ٝاـؼ ـٍ١بيٖ ضؽ ً٠
تب ٗـك استػٞا١ٙبيٖ ـا سٞقاٛؽ٘١ .سٜب ٠ًٙزطٖ١بيص ثفم ٗيقؼٛ ،يطػٜؽ پفكفيجيي
ثف ٓجبٛص ٛوص ثست ٛ ٝبُ٢ب ٙؼـ يي ٓطظ ٠پتٞي ً ٠ٜ٢ـا اق ـٝي ٗ ٚثفؼاضيت ٝ ٠ؼـ
سٌٞتي تٞإٔ ثب خ٘١- ٜٙٞسٗ ٙٞبـي ؿّٞپيٌف  ٝق١فآُي ٠ً ٚث ٠ؼٝـ قؼ٘٠اش ضٔو٠
ٗيقٛؽ ٚٗ -ـا ؼـ ثفُفكت .ثب ١يدب ٙتؤّب ٗيًفؼٛ ،لکٛلک ٗيقؼ ٓ ٝطظ ٠ثٓ ٠طظي٠
ثيطتف ث ٠ؼٝـ ٗيٗ ٚيي پيسييؽ .غييک ػيفم ثيٞؼ .تيفس ت٘يبٕ ٝخيٞؼٕ ـا كفاُفكيت.
استػٞا١ٙبي ٛطيلٖ ؼـ ضفف غفؼ ضؽ ٙهيفاـ ؼاضيت ١ ٝيف آ ٙغيٞؼٕ ـا ثيٗ ٠يفٍ
ٛكؼييتف ٗيؼيؽٕ .اٗب ٛبُ٢ب ٙث ٠غٞؼ آٗؽٕ.

 «ٗٛ ٚجبيؽ قؼ٘٠ي اي ٚاكؼي غكفٛبى ض .ٕٞپييص اق آً ٙي ٠ا ٝثتٞاٛيؽ ٗي ٚـاغلًٜ ٠ؽ ،ثبيؽ زبـٟاي ثيبٛؽيطٖ».

يبؼ ُكٓيٌي ً ٠ؼـ ؼست ؼاضتٖ ،اكتبؼٕ .ثب ٝاپسي ٚـٗوي ً ٠ؼاضتٖ ،ت٘بٕ ٛييفٝيٖ
ـا خ٘غ ًفؼٕ؛ ؼستٖ ـا ثبال آٝـؼٕ  ٝؼـ ٗيب ٙتوال  ٝتالش اٝ؛ ُكٓيي ـا ثيب هيؽـت ؼـ
پٞٔ٢يص كفً ٝفؼٕ...

اق ضفًت ثبقايستبؼ .ثب زطٖ١بي ُطبؼ -زُ ٙٞبٗٝيطي ٜٓيؽٞ١ـ ًيٛ ٠ليک١يبي
آغفش ـا ٗيًطؽ -ؼـ ٗ ٚغيفٗ ٟبٛؽ .سؼي ًيفؼ ضفكيي ثكٛيؽ اٗيب ٛتٞاٛسيت .ضيبيؽ
زِٜبّ هؽـتٜ٘ؽ ثـؿي ٛػفاضيؽ ٟثف ضٔوٗٞص ز َٜاٛؽاغت ٠ثٞؼ ً ٠ايٚزٜي ٚسػٚ
ـاٛؽ ٙثفاي ا ٝؼضٞاـ ُطت .ثبـ ؼيِف سؼي ًفؼ ضفكي ثكٛؽ ،اٗب ٛبُ٢يب ٙق١ف١يبيص ثيب
غ ٙٞاق ؼ١بٛص سفاقيف ضؽ  ٝث ٠ضٌْ ضبّثٖ١٠قٛيي ـٝي كيي  ٝپيٞق ُ ٝيفؼٗ ٙيٚ
ـيػت .زٜؽ ثبٛي ٠ثؼؽ ،ثفاي ٘١يط ٠غبٗٞش ضؽ  ٝخسؽ پٔيؽ  ٝقيجب  ٝثيخبٛص ـٝي
ٗ ٚاكتبؼ...
ؼـ ضٞى ثٞؼٕ .سِٜيٜي ٛؼص آ٠٢ي ضٛ ،ٕٞلکًطيؽ ٙـا ثفايٖ ؼضٞاـ ٗييًيفؼ.
ثب ؼست زپٖ اق ُفؼ ٙتب ً٘فش ـا ٞٛاقش ًفؼٕ .اضسبس تبقٟاي ؼاضيتٖ ًي ٠پيطيتف
١فُك آ ٙـا ؼـى ٌٛفؼ ٟثٞؼٕ.
ضبيؽ آ٠٢ي ض ٕٞث ٠اٛؽاقٟاي ً ٚٗ ٠كٌف ٗيًفؼٕ ٛلفتاِٛيك ٛجٞؼ .ضبيؽ ا ٖ١ ٝؼـ
آؿبق آ٠٢اي ٗ٢فثب٘١- ٙبٜٛؽ ٗب١ي -ثٞؼ .اٗب ـٝقي كفيت قٛيي ػلفيتي ٠ـا غيٞـؼ ٝ ٟاق
آٙپک ،ـا ٟپٔيؽي ـا ؼـ پيص ُفكت ٠استِٗ .ف ٗيضٞؼ اي ٚپيٌف ٓكيق  ٝغٞـت قيجب
 ٝاٛؽإ غٞشثٗ ،ٞتؼٔن ث ٠يي آ٠٢ي ض ٕٞثبضؽ؟ ض ٕٞآ ٙػلفيت٠ي ٜٗطٞس ًَ ٝفيي٠
است ً ٠ثٞي ُٜؽش ضبّ آؼٕ ـا ثٗ ٖ٢يقٛؽ...
غٞـتص ـا ثب ؼ ٝؼستٖ اق ـٝي ُفؼ ٖٛثٜٔؽ ًفؼٕ .زطٖ١بي ثيخيبٛص ٜ١يٞق ثيبق
ثٞؼٗ .يتٞاٛستٖ ـُ١٠بيي اق غكٞـ آس٘بٛي ٞٗ ٝق ِٙٝزطٖ١بي ٗب١يي ـا ؼـ غيٞـت
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قيجبي اٗ ٝطب١ؽٗ .ًٖٜ ٟط ٞؼـ آ ٙؼ ٝزطٖ ؼٓسست ثٞؼٕ ً ٠ثيبؼ غطي ٚپيبييكي ثيب
ضؽت غٞؼ ـا ث ٠پٜدفًٞ ٟثيؽ  ٝغؽاي ؿفضي ؼـ اتبم پيسيؽٝ .ضطتقؼ ٟغيٞـتص اق
ؼستب ٖٛـ١ب ضؽ  ٝـٝي ُفؼ ٖٛاكتبؼ .ـػط٠اي ٗ ٚـا كفاُفكت...
ثب تفس  ٝتالش قيبؼ ،غٞؼ ـا اق قيف پيٌف ثيخب ٙا ٝـ١يب ًيفؼٕٛ .يٞـ ٗيبً ،ٟبٓجيؽ
ثيـٝش  ٝغٛٞيٜص ـا ـٝضٗ ٚيًفؼ .ؼست١بيٖ ـا ِٛبً ٟفؼٕ .سفظ ثٞؼ...
ثياغتيبـ ث ٠سٞي ً٘ؽ ً ٠ٜ٢ـكتٖ  ٝؼـ آ ٙـا ُطٞؼٕ .پبـز٠ي ٛسيجتبً ثكـُيي اق
ٗيب ٙغفت  ٝپفت١بي ً٘ؽ اٛتػبة ًفؼٕ  ٝـٝي قٗي ٚپً ٚ٢فؼٕ٘١ .ي٠ي اسيجبة ٝ
آالت ٗٞخٞؼ ؼـ ً٘ؽ ـا ـٝي آ ٙـيػتُٞ ٝ ٠ض١ ٠بي پبـز ٠ـا ثُ ٖ١ ٠يف ٟقؼٕ .زيٙٞ
ايً ٚبـ ثب ٗٞكويت ث ٠اٛدبٕ ـسيؽ ،پبـز٠ي ضبٝي غفت  ٝپفت١ب ـا ث ٠ؼٝش ًطييؽ،ٟ
ث ٠سٞي پٜدف ٟـٝا ٙضؽٕ  ٝؼـ آ ٙتبـيٌي ضْ ضؽ ٟؼـ تطٞيص  ٝخ ٠٘١ ،ٜٙٞـا ثي٠
ثيف ٙٝـيػتٖ.
سپک ث ٠سٞي خسؽ غٛٞي ٚآ٠٢ي ضي ٕٞثبقُطيتٖ .ثيب ٗ٢فثيبٛي ا ٝـا ؼـ آؿيٞش
ًطيؽٕ ً ٝطبًٙطب ٙثُٞ ٠ض٠ي اتبم ثفؼٕ .ثب ايً ٠ًٚفٕ١ب ؼـ ٛؼطص ٗيٓٓٞيؽٛيؽ ٝ
ثٜؽ ثٜؽ ٝخٞؼش تدكي ٠ضؽ ٙـا آؿبق ًفؼ ٟثٞؼ ،اٗب ٜٞ١ق ٗيضؽ ؼـ ٗيب ٙثيٞي تؼلي،ٚ
ـايط٠ي غٞشثٞي ث٢بـي اٛؽاٗص ـا ضک ًفؼ...

ٗؽتي قٗب ٙثفؼ تب تٞاٛستٖ ثب تالش  ٝتوالي قيبؼٛ ،ؼص ا ٝـا ؼـ ً٘يؽ خيب ؼاؼٝ ٟ
ث١٠فضٌْ ٌٗ٘ ،ٚؼـ ً٘ؽ ـا ثجٜؽٕ .ز ٙٞاق ايً ٚبـ كبـؽ ضؽٕٛ ،لک ػ٘يوي ًطييؽٕ
٘١ ٝبٛدب ثف قٗيٛ ٚطستٖ .ؼـ ػي ٚآسٞؼُيٛ ،بآـإ ثٞؼٕ .غيسيي ػيفم  ٝغي١ٙٞيبي
ؼٓ٘ ٠ثست ، ٠ثؽ ٖٛـا ُک ًفؼ ٟثٞؼ .غؽاي غفذغفذ ًفٕ١بي ٓؼٜتي ً ٠ؼـ خ٘د٘٠إ

ٗ ّٝٝيغٞـؼٛؽ  ٝاكٌبـٕ ـا ُبق ٗيقؼٛؽ٘١ ،س٘١ ٙٞيط ٚٗ ٠ـا ؼـ خٜٛٞي اثؽي كيفٝ
ثفؼ...
ؼـ ضبّ اٛؽيطيؽ ٙث١ ٠ير ثٞؼٕ ً ٠غؽاي تنتوي اق پطت ضػبـ پٜدف ،ٟتٞخي٠إ
ـا ث ٠غٞؼ خٔت ًفؼ .يع ًفؼٕٓ .طظبتي غجف ًفؼٕ اٗب غؽا غبٗٞش ٛطؽ .ثب تفؼيؽ ثي٠
سٞي پٜدفُ ٟسيْ يبكتٖ ُٞ ٝض٠ي پفؼ ٟـا ًٜبـ قؼٕ .پيفٗفؼي ؼـضت  ٝزفًي ،ٚثيب
پبٓتٞيي ثٜٔؽً ،ال١ي ٓج٠ؼاـ  ٝزپوي ؼـ ؼ١ب ،ٙآٙسٞي پٜدف ٟز٘جبت٘ ٠قؼٗ ٝ ٟطـّٞ
خستٝخ ٞؼـ ٗيب ٙغفت  ٝپفت١ب  ٝآتآضـبّ١بيي ثٞؼ ًٗ ٠ؼٔٛ ٕٞجٞؼ اق ًؽإ ً٘يؽ
ً ٝ ٠ٜ٢ضٌست٠اي ث ٠ثيف ٙٝـيػت٠اٛؽ.
ثب ٛلفت ث ٠ا ٝغيف ٟثٞؼٕ ًٛ ٠بُ٢ب ٙسفش ـا ثٜٔؽ ًفؼ ٝ ٟؼـ زطيٖ١يبي ٗي ٚقّ
قؼ .ؼـ تطؼطغ ـٝضٜبيي زفاؽ اتبم ،ؼـ آ ٙتيبـيٌي پيف اق ؼٓ٢يف ٝ ٟتطيٞيص ،ـغسيبـ
ا١فيٜ٘ياش ٘ٛبيب ٙضؽ .ز٢فٟاي قٗػت ،زفًٝيؽ ٝ ٟتفىغٞـؼ ٟثب غكيٞـ ػ٘يين ٝ
ٛبٗٞق١ ٠ً ٙٝفز ٠ث ٠س٘ت پبييٗ ٚيآٗؽ ،قييف غفٝاـ١يب ـييص غبًسيتفي ً ٝثييق
پ٢ٜبٗ ٙيضؽ١ .يجتص ضجطي سيب ٝ ٟثؽث ٞـا تؽاػي ٗيًفؼ ٚٗ .ثف غٞؼ ٗيٓفقييؽٕ ٝ
ا ٝثب ؼ١بٛي ٛي٘٠ثبق  ٝزط٘بٛي ٓٞذ ،پفؿفٝـ  ٝكبتص ثف ٗ ٚقّ قؼ ٝ ٟؿيفم ؼـ ت٘سيػف
ٗ ٚـا ٗيِٛفيست...
ٜٗظفٟي ٝضطتٜبًي ثٞؼ١ .كاـ ٛوط٠ي ض ٕٞؼـ پطت آِٛ ٙب ٟزٜؽشٛبًص پ٢ٜبٙ
ثٞؼ...
ٛبُ٢ب ٙثب غؽايي اق اػ٘بم ؼٝقظ ،غٜؽٟي ثُفٛؽٟي ؼ١طتٜبًي سف ؼاؼ ًي ٠ـٝضيٖ
غفاش غٞـؼ  ٝآـاٗص ًبئٜبت ؼـ ٖ١پيسيؽ .غٜؽٟاي ثٛ ٠يفٜٗٝيؽي آؾـغيص .سيػت
تفسيؽٕ  ٝثب ٝضطت پفؼ ٟـا ًطيؽ ٝ ٟغٞؼ ـا ثُٞ ٠ض٠ي اتبم اٛؽاغتٖ...
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غؽاي غٜؽٟي زٜؽضٜبى پيفٗػٞف ؼـ سفٕ ٗيپيسييؽ  ٝقغيٖ١يبي ثيؽغيٖ ٝ
ًطٜؽٟي ـٝضٖ ـا زٜب ٙكطبـ ٗيؼاؼ ً ٠اق ضٌبف١بي آ ٙزفى  ٝػلٛٞت ثي ٠ثييفٙٝ
ٗيپبضيؽ .ؿفم ؼـ ٜٗدالة ثؽثػتيٗ ،طـ ّٞؼست  ٝپب قؼ ٙثٞؼٕ ًي ٠ثيبؼ ثيب ضيؽت
ثيطتفي ٝقيؽُ ٙفكت ٘١ ٝكٗب ٙثب پيسييؽ ٙآ ٙؼـ اتيبم ،غيؽاي خيفخييف ًٞتيبٝ ٟ
آ١ست٠اي ؼـ كؿبي اتبم پػص ضؽ...
ثياغتيبـ كٌفٕ ٗطـُ ّٞفؼيؽ...:
 «آيب اي ٚغؽا ...اي ٚغؽا ...غؽاي ؼـة اتبم ٛجٞؼ؟ يؼٜي آ٠٢ي ض ٕٞپک اق ٝاـؼضؽ ٙث ٠اتبم ،ؼـة ـا پطتسفش هلْ ٌٛفؼ ٟثٞؼ؟»...
ثب ضؽت ُفكت ٚؼٝثبـٟي ثبؼ ،ثبق  ٖ١غيؽاي خيفخييف ٓيٞالي ؼـة ـا ضيٜيؽٕ .ثيب
تفؼيؽ ث ٠س٘ت غؽا غكيؽٕ .ضؽسٖ ؼـست ثٞؼُٞ .ض٠ي ؼـة اتبم ثبق ثٞؼ  ٝث ٠آـاٗي
تٌبٗ ٙيغٞـؼ.
ثالتٌٔيق ثٞؼًٕٜ .بـ ؼـة ٛي٘٠ثبق ايستبؼ١ ٝ ٟبج ٝ ٝاج ثب ؼ١بٛي ٛي٘ي٠ثيبق  ٝزطي٘بٛي
ٗ٘ٔ ٞاق ػالٗبت تؼدت  ٝسٞاّ ،ثٛ ٠بًدب غيفٗ ٟبٛؽٕٛ .يفٝيي ٛبضيٜبس ٗي ٚـا اضبقي٠
ًفؼ ٟثٞؼ...
ثياغتيبـ ثفُطتٖ .زطٖ٘ ثً٘ ٠ؽ ً ٝ ٠ٜ٢ضٌست٠ي ُٞض٠ي اتبم اكتبؼ ً ٠زيكي
قيف آ ٙثفم ٗيقؼ .پب١بيٖ ٓفقآٙفقا ٚٗ ٙـا ث ٠سٞي آً ٙطيؽ .ؼسيت ثي ٠قييف ً٘يؽ
ًطيؽٕ .تيـي قَٛقؼ- ٟاضت٘بال ٝاپسي ٚثبقٗبٛؽٟي اق غفت  ٝپفت١بي ً٘يؽ -آٙخيب
اكتبؼ ٟثٞؼ .ثب تفؼيؽ تيؾ ـا ثفؼاضتٖ .ث٢تقؼ ٟيي ِٛب ٖ١ث ٠تيؾ ِٛ ٝب ٟؼيِفٕ ثي ٠ؼـة
ٛي٘٠ثبق ثٞؼ .ؼـ ٗيب ٙت٘بٕ اكٌبـ پفاًٜؽ ،ٟغبقفٟاي ٗج ٖ٢اق ؼ ٝزطٖ سييب ٟكفضيت٠اي
آس٘بٛي  ٠ً-ؼـ اٝج ايستبؼً ٝ ٟطيٌ٘ص ضويفاٛي ٠ػلفيتِيب ٙـا ثيب يي س  ٝضسيفت

ٗيِٛفيست -اق ؾ ٖٜ١ػجٞـ ًفؼٛ .بغٞاست ٠تيؾ ـا ؼـ ٗطتٖ كطيبـ ؼاؼٕ .ثيب هيؽـت ؼـ
ُٞضت١بي ؼستٖ كف ٝـكت  ٝتب اػ٘بم خب ٖٛـا سٞقاٛؽ...
ثب ؼـؼ  ٝتفس  ٝتطٞيص  ٝخ ٜٙٞتيؾ ـا اق ُٞضت١بي ًق ؼستٖ ثيفً ٙٝطيؽٕ.
ثٜؽ ثٜؽ ٝخٞؼٕ سٞغت  ٝثيضک ضؽ .هكف ٟاضٌي اق ُٞض ٠زطي٘ب ٖٛسيفاقيف ضيؽ ٝ
٘١سٜب ٠ًٙث ٠پبييٗ ٚيسُفيؽ ،پٞستٖ ـا ؾٝة ًفؼ  ٝتب ػ٘ين اسيتػٞا١ٙيبي ُٛٞي٠إ
ٛلٞؾ ًفؼ .ضُفضُف غ ٙٞاق ًق ؼستٖ ٗيزٌيؽ .ثياغتيبـ ث ٠س٘ت ؼـة ٛي٘٠ثبق ضفًت
ًفؼٕٓ ،طظبتي ثؼؽ آ ٙـا ث ٠آ١ستِي ًبٗال ثيبق ًيفؼٕ  ٝاق اتيبم غيبـج ضيؽٕ .آـإ ٝ
ثي١ؽف ؼـ تبـيٌي ث ٠پيص ٗيـكتٖ .سٞقش ُٞضت١بي پبـٟپبـ ٟضيؽٟي ؼسيتٖ ،تيب
ٗـك استػٞا ٖٛـا ٗيسٞقاٛؽٛ .بُ٢ب ٙغؽاي ٗٔرٗٔٞذ ؼ ٝا١فيً٘ ٚثيق ٚٗ ،ـا ٗتٞخي٠
غٞؼ ًفؼ .غؽا اق پطت ؼـة اتبهي ٗيآٗؽ ًً٘ ٠ي آٙسٞتف ثٞؼ .ث ٠س٘ت غؽا ـكيتٖ.
١فزٛ ٠كؼييتف ٗيضؽٕٗ ،ػٖ٘تف ٗيُطتٖ ً ٠اي ٚغؽا ،ثبيستي غؽاي قٛي ػلفيتي٠
ثبضؽ.
ُٞش١بيٖ ـا تيك ًفؼٕ .ؼـ ضبٓيًٛ ٠لکٛلک ٗيقؼٝ ،الُبٛي ـا ٘١-س ٙٞغؽاي
غفتغفت ضطفٟاي ًفيٞٗ ٝ ٠ؾي -اق ٗيبٓ ٙت١بي ٗتؼلٚاش ٛطػٞاـ ًيفؼً« :يبش
ايٓ ٚؼٜتي ٛ ٖ١جٞؼ٘١ .يطٗ ٠كاضٖ است .ؼٖٓ ٗيغٞا١يؽ ًٔي٠اش ـا ٗتالضيي ًيٝ ٖٜ
ٗـكش ـا ث ٠ضٌفا٠ٛي ًٖ ضؽ ٙضفّش ،ثپكٕ  ٝغيفات ً...»ٖٜ
غؽاي تيك ٗ ٝكغفكص ٘١سٗ ٙٞتّ ،٠ؼـ ضويو٠إ زفغيؽ ٗ ٝـكٕ ـا سيٞـاظ ًيفؼ.
ث ٠خ ٜٙٞـسيؽٕ .ث٠آـاٗي ؼـة آ ٙاتبم ـا  ْ١ؼاؼٕ  ٝؼـ ثبقضؽٛص ٝاٗبٛؽٕ .ؼـ ٗييبٙ
ٞٛـ ٗ٢تبة  ٠ً-اق پٜدف ٟاي ثكـٍ ث ٠ؼـ ٙٝاتبم ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ -ػلفيتي٠اي ـا ؼييؽٕ
ً ٠ثسبٗ ٙبـي ؿّٞپيٌف  ٝق١فآُيٚ؛ ث ٠ؼٝـ ا١فيٜ٘ي زبم ٗ ٝكغفف ضٔو ٠قؼ ،ٟا ٝـا
ؼـثفُفكت ٝ ٠ث ٠ؼٝـ ٝي ٗيپيسيؽ .سػت توال ٗيًفؼ  ٝغيک ػفم ثٞؼ...
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ٓطظ ٠اي ؼـ تبـيٌي ايستبؼٕ .يبؼ زطٖ١بي ٗب١ي؛ ًٗ ٠ظٔٗٞبٛي ٠ثي ٠ػلفيتِيبٛي
ٜٗطٞس آت٘بس ٗي ًفؼ ،اق ؾُ ٖٜ١ؿضت .تٞؼٟي آثؽاـ ثـؿيي ٗكغيفف ،ضٔوي ٖٗٞـا
كطبـ ؼاؼ .ؿفم ؼـ ٛلفت ث ٠پيرٝتبة آ ٙؼ ٝا١في٘ٗ ٚيِٛفيستٖ .ث ٠ضؽت ُيدِيبٖ١
تيف ٗيًطيؽ  ٝهؽـت ت٘فًيك اق ٗي ٚسئت ُطيت ٠ثيٞؼ١ .يديب ٙآقاؼي  ٝـ١يبيي اق
ؼيٞاـ١بي آ ٙز٢بـؼيٞاـي ٘١-س ٙٞقٗبٛي ً ٠ثب "سبـتف" ثًٞ ٠ثب ـكتي ٝ ٠ؼـ «خٜيَ
ضٌف» ِ٘١بٕ ثب "ًبستف "ٝآقاؼي ـا كفيبؼ قؼٕ -ؼـ ٗ ٚؿَٔيبً ٙفؼ...
ثياغتيبـ قٗكًٗ ٠فؼٕ:
 «اي ٚثبيؽ پبيب ٙاسبـت ٗ ٚثبضؽ .پبيبٛي ُک  ٝتٔع .تٔيعتيف اق ضيٌف .تٔيعتيف اقػسْ .تٔعتفي ٚضيفيٜي»...
ثب ؼـؼ ٗ ٝطوت آة ؼ١ب ٖٛـا هٞـت ؼاؼٕ  ٝتيؾ ـا ثب ؼهيت ثيي ٚؼ ٝاِٛطيتٖ ِٛي٠
ؼاضتًٖ٘ .فٕ ـا ـاست ًفؼ ،ٟثب ُبٕ١بيي ٓفقا ٝ ٙاستٞاـ ؼ ٝهؽٕ ث٠پيص ـكتٖ ٛ ٝبُ٢بٙ
ٛؼف ٟقؼ ٝ ٟثيٗطبثب ؼٝيؽٕ .كفغتي ثفاي ٝاًٜصٛ ،يبكتٜؽ .ت٢ٜب ثب زطٖ١بيي ُطبؼ ٠ً-
تفس  ٝتؼدت ؼـ آٞٗ ٙج ٗيقؼٗ -بت ٗ ٝجٞ٢ت ٗ ٚـا ٗيِٛفيستٜؽ ًي ٠غيٞؼ ـا ثي٠
ـٝيضب ٙپفتبة ٗيً .ٖٜپيص اق آ ٠ًٙثتٞاٜٛؽ كفيبؼي ثكٜٛيؽ ،ثـيؽ سيِٜي ٖٜـا هيي
ًفؼٕ  ٝؼـ ييزطٖثفٖ١قؼ ٙز َٜاٛؽاغت ٝ ٠ث ٠اٛؽاقٟي ت٘بٕ ثفٍ١بيي ً ٠اق ؼـغت
ًٜ٢سبّ ًٜؽ ٟضؽ ٟثٞؼ ،ثب تيؾ تيك  ٝقَٛقؼ ،ٟپيؼـپي ـٍ١بيضب ٙـا ٓيسيؽٕ...
ؼٞٗ ٝخٞؼ ثؽثػت  ٝضويف ،ؿفم ؼـ غٗ ٙٞطـ ّٞخبًٜٙؽ ٙثٞؼٛؽ ٖ١ ٚٗ .ثبالي
سفضب ٙايستبؼ ٟثٞؼٕ  ٝثيتلبٝت ث ٠زط٘بً ٙفي ٝ ٠ـ ٝث ٠غبٗٞضي ػلفيت٠اي  ٠ً-ثيب
غطيٖ  ٝتيفس ٛ ٝلييفت  ٝآت٘يبس ثيٗ ٠يي ٚغييف ٟثيٞؼ -قّ قؼ ٝ ٟثيييغيؽا ؼـ ؼٓييٖ
ٗيغٜؽيؽٕ.

ػلفيتًٞ ٠ضص ًفؼ ضفكي ثكٛؽ اٗب ٛتٞاٛستٓ .ػت٠غ١ٙٞبي ؼٓ٘ي٠ؼٓ٘ي ٠ضيؽ ٟؼـ
ُٔٞيص ٗ-ثْ تٞؼٟي ثـؿي آثؽاـ -ز َٜاٛؽاغت ٝ ٠ضٔوٗٞص ـا كطبـ ٗيؼاؼ.
ثياغتيبـ يبؼ سػ ٚغبٕٞٛخب ٙاكتبؼٕ ًٗ ٠ييُليت« :غي ٙٞهفثيبٛي ،ثيال ـا ؼكيغ
ٗيًٜؽ»...
كٌفي ٗٞؾي  ٝس٘ح اق سفٕ ُؿضت .تٔػٜؽي قؼٕ  ٝؼـ ضبٓيًي ٠آ ٙؼٞٗ ٝخيٞؼ
ٝهيص ثٗ٠بٜٛؽ ُٞسلٜؽي ؾثص ضيؽ ٟؼـ غي ِٙٞغيٞؼ ؼسيت  ٝپيب ٗييقؼٛيؽ ٝ ٝاپسييٚ
ٛلک١بيضب ٙـا ٗيًطيؽٛؽً ،ق ؼستٖ ـا ث ٠غ١ٙٞبي زفًيٚضب ٙآؿطتً ٠فؼ ٝ ٟث٠
غٞـتٖ ٗبٓيؽٕ...
ٞٛـ ٗب ٟـٝي ًبٓجؽ ثيـٝش  ٝغٛٞي ٚقٙػلفيت ٠اكتبؼ ٟثٞؼ .ثي ٠ا ٝغييف ٟثيٞؼٕ ًي٠
٘١سٜبٝ ٙهيطب ،٠ٛثب ؼ١ب ٙثبق  ٝزطٖ١بي ثيخب ٙثب ٛلفت ٗي ٚـا ٗييِٛفيسيت  ٝتيٞ
ُٞيي ضتي پک اق ٗفٍ ٛيك ؼٓص ٗيغٞاست غفغفٟإ ـا ثدٞؼ.
تٌبٛي غٞـؼٕ  ٝاقفاف ـا ِٛبً ٟفؼٕ ٠٘١ .خب غٛٞي  ٝث ٖ١ ٠ـيػت ٠ثيٞؼ .اق غيٞؼ
پفسيؽٕ « :ايٚخب ز ٠اتلبهي اكتيبؼٟ؟»  ٝاق ٝضطيت ثي ٠غيٞؼ ٓفقييؽٕ .ؼـ ًٜٔديبـي
ثيپبيب ،ٙغٞؼ ـا ٗتوبػؽ سبغتٖ اي ٚخ٢ب ٙسييب ،ٟثيفاي ٗي ٚاٗيٛ ٚيسيت  ٝثبييؽ ثي٠
ز٢بـؼيٞاـي ٗطوفٕ ثبقُفؼٕ.
اٛؽًي ثؼؽ ،اكتب ٝ ٙغيكا ٙؼـ خستدٞي ـا ٟغفٝج ثٞؼٕ...

ثب پب ُؿاضت ٚث ٠ؼـٗ ٙٝطجسٖ ،آـاٗطي ٝغقٛطؽٛي يبكتٖ .ثالكبغٔ ٠ثُٞ ٠ض٠ي اتبهٖ
غكيؽٕ  ٝپطت ثً٘ ٠ؽ ًً ٠ٜ٢ك ًفؼ ٝ ٟقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...
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اضسبس سجٌي ؼاضتٖ .اضسبس سفقٛؽُي .اضسبس ضبؼاثي ؼـغتي سجك  ٝخٞا ،ٙپک
اق  ٖٛ ٖٛثبـاٛي ثب قفاٝت ؼـ ٛػستي ٚـٝق١بي ث٢بـ .اضسبس ُيؿـ اق قٗسيتبٛي سيفؼ ٝ
ٝضطتٜبى .اضسبس ُؿـ اق ثٗٚ٘٢ب .ٟاِٛبـ ثبـش ثبـاٛي قالّ ،سيب١ي  ٝزفى ٌٛ ٝجت
ـا اق آس٘ب ٙؿجبـآٓٞؼ قٛؽُيإ ضست ٝ ٠ـٝضٜبيي  ٝپبًي ٓ ٝكبكت ـا ث ٠اـٗـيب ٙآٝـؼٟ
ثٞؼٛ .لک١بيٖ ث ٠آسيٞؼُي ـكيت  ٝآٗيؽ ٗييًيفؼ  ٝاق غيفذغيفذ ًيفٕ١يبي ؼـٙٝ
خ٘د٘٠إ ٛيك غجفي ٛجٞؼ.
اق ١يدب ٝ ٙضبؼي ثف غٞؼ ٓفقيؽًٕ .يق ًفؼٕ .ثب غٞؼٕ اٛؽيطييؽٕ« :ضيبال ؼيِيف
ٗي تٞا ٖٛؼّآسٞؼ ٟتب آغف ؼٛيب ثٜطي ٝ ٖٜؼـ زطٖ١بي ٗـ٘ي ٝ ٕٞؼٓسسيت كفضيت٠اي
آس٘بٛي ،ؿفم ض...»ٕٞ
ٛلسي ث ٠آسٞؼُي ًطيؽٕ .ز٢بـ ؼستٝپب ث ٠سٞي تػتٖ ـكتٖ  ٝثب كفاؽثيبّ ـٝي
آ ٞٓٝ ٙضؽٕ .ؼـ ضبٓي ً ٠يي ؼستٖ قيف سفٕ  ٝؼست ؼيِفٕ ـٝي ضٌٖ٘ هفاـ ؼاضت؛
زطٖ٘ ثً٘ ٠ؽ ضٌست٠ٜ٢ً ٝ ٠ي ُٞض٠ي اتبم اكتبؼ .ؼـة آٛ ٙي٘٠ثبق  ٝيي ؼسيت ٝ
يي پبي آٓٞؼ ٟث ٠غ ٙٞؼغتفي سليؽ  ٝقيجب ،اق آ ٙثيف ٙٝاكتبؼ ٟثٞؼٗ .ؽتي ثيتليبٝت
ث ٠ايٜٗ ٚظف ٟغيف ٟثٞؼٕ ً ٠غؽاي زفغبٛؽًٔ ٙيؽ ؼـة اتيبمٗ ،ي ٚـا ٗتٞخي ٠غيٞؼ
سبغت...
ٗب١ي ؼٝستؼاضتٜي ثٞؼ ً ٠ثب ٓجػٜؽ آـاٗصثػص ٘١يطيِيٝ ،اـؼ ٗييضيؽ .ؼـ
ؼٖٓ ٠ٓٞٓٝاي ثفپب ُطت ٝ ٠ثيغجفاٜٗ ٠ٛتظف ٗبٛؽٕ تب ٝاـؼ ضؽ ،ٟـٝثفٝي ٗي ٚثٜطييٜؽ ٝ
ثفايٖ ضفف قؼ ٙـا آؿبق ًٜؽ...
اٗب...
٘١ي ٠ًٚؼـة اتبم ًبٗال ثبق ضيؽ ٝ ٟپيبيص ـا ثي ٠ؼـ ٙٝاتيبم ُؿاضيتٛ ،بُ٢يبٙ
ٗيػٌٞة ضؽ .ؿفم ؼـ تفس  ٝضييفتٗ ،ي ٚـا ِٛفيسيت  ٝپيک اق آِٛ ٙيب١ص ـا ثي٠

ز٢بـُٞض ٠ي اتبم سٞم ؼاؼ .پب١بيص ضفٝع ثٓ ٠فقيؽً ٙفؼ ٓ ٝطظ٠اي ثؼيؽ ،اق اػ٘يبم
ٝخٞؼ خيـي ؼّغفاش ًطيؽُ .فيٗ ٠يًفؼ  ٝثف سف  ٝغٞـتص ٗيًٞثيؽ...
تفسيؽٕ...
ُيح  َٜٗ ٝث ٠ا ٝغيف ٟضؽٕ .ثـؽ ًفؼٕ .غٞؼٕ ـا ث ٠س٘تص ًطيؽٕ .غٞاستٖ اٝ
ـا ؼـ آؿٞش ُفكت ٠تب ضبيؽ ثتٞا ٖٛاق هٔت ٗفؼٛ ٝ ٟيبآـاٖٗ ،آـاٗيص ٛؽاضيت٠إ ـا ثي ٠اٝ
١ؽي...ًٖٜ ٠
اٗب ٘١ي ٠ً ٚث ٠س٘تص ـٝا ٙضؽٕ ،ثب ـ َٛپفيؽ ٝ ٟزطٖ١يبي ُيفؼ ،خييؾ١يبي
ثٜٔؽتفي ًطيؽ  ٝؼـ ضبٓي ً ٠قاـ ٗيقؼ ٗ ٝفتت ث ٠قٗييٗ ٚييغيٞـؼ ،ؼٝاٙؼٝا ٙؼٝـ
ضؽ...
ُيح  َٜٗ ٝؼـ ٗيب١ ٙكاـا ٙپفسص ثيپبسع ١ؿٖ ُطتٖ« :ز ٠ضؽ؟ آييب ٗب١يي
ؼزبـ خ ٜٙٞضؽ؟ ١ !٠ٛفُك! آ ٙاسكٞـٟي ٛيٌي  ٝغالثت ١فُك ؼيٞاٛيٛ ٠ػٞا١يؽ ضيؽ.
پک ز ٠ضؽ؟»...
ؼيؽ ٙا ٝؼـ اي ٚضبٓت ث٠ضؽت ثفايٖ تٔع ٛ ٝبُٞاـ ثٞؼ .زوؽـ ِٛفاٛص ثيٞؼٕ« :زيفا
ٗثْ ١ف ـٝق ٘ٛبٛؽ؟ زفا ٜٞ١ق ٛيبٗؽ ،ٟثب ايي ٚضيبّ پفيطيب ،ٙـكيت؟» ٓؼٜيت ثي ٠اييٚ
پفسص١بي س٘ح...
ث ٠قض٘ت غٞؼٕ ـا خ٘غ ًفؼٕ  ٝثي١ؽف زٜؽثبـي ؼٝـ تب ؼٝـ اتبم ـا ُك ًيفؼٕ.
سفؼي ٛػفاضيؽ ٝ ٟػجثي ً ٠ؼـ خب ٖٛاكتبؼ ٟثٞؼ ،ثيطتف اق ٘١يط ٠آقاـٕ ٗيي ؼاؼ .ثيبؼ
قٝقًٟطب ٙؼـ اتبم ٗيپيسيؽ  ٝثب ـييتٖ تينّ تين پٜديف ،ٟپيفؼٟي ٛبسيبقُبـٝ ،هيطبٛي٠
ٗيـهػيؽ.
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ث ٠قفف پٜدف ٟـٝا ٙضؽٕ  ٝؼـ ٗيب١ ٙيبٞ١ي قٝقٟي ثبؼ ،پفؼ ٟـا ًٜبـ ًطييؽٕ ٝ
ث ٠ثيف ٙٝقّ قؼٕ .ـٝثفٝيٖ ً٘-ي آٙسٞتف اق ضػيبـ پٜديف -ٟؼـغيت غطيٌيؽٟاي ـا
ؼيؽٕ ً ٠ؼـ اي ٚسيب١ي  ٝتبـيٌي ؼّغفاش ضت  ٝؼـ ٗيب ٙقٝق١ٟيبي ٗؿيطي ثيبؼ،
٠٘١ي ثفٍ١بيص ـا اق ؼست ؼاؼٛ ٝ ٟلک١بي آغفش ـا ٗيًطيؽ .كفيبؼ غسيتِي اق
ػ٘ن خب ٙؼـغت ًٜ٢سبّ ضٜيؽٗ ٟيضؽ.
ؼـ ٛبٓ١٠بي ؿٖاِٛيك ؼـغت ثيٞٛا ؿفم ثٞؼٕ ً ٠غؽاي هؽٕ١بيي ٗطيٌٞى ،اكٌيبـ
ٗطٞش ٗ ٚـا آضلتً ٠فؼ .پيفٗفؼي ؼـضت  ٝقٗػت ،ثب پبٓتٞيي ثٜٔؽً ،ال١ي ٓج٠ؼاـ ٝ
زپوي ؼـ ؼ١ب ٙآـإ آـإ قًٞ ّٞز ٠ـا ٗيپي٘ٞؼ .ثب آ ٙهؽ  ٝهبٗت غ٘يؽٟاش آ١ست٠
ٓٝي ٗطٌٖ  ٝاستٞاـ ٘١-سً ٙٞسي ًٗ ٠ػٖ٘ ٗ ٝـفٝـ ،غػفٟاي غطي ٚـا ثيف ؼٝش
ٗيًطؽُ -بٕ ثفٗيؼاضت...
ؼـ ًٜبـش ؼغتفًي خٞا ،ٙثبٝهبـ  ٝغالثت ،ثب اٛيؽاٗي ثٜٔيؽ ً ٝطييؽ ،ٟخبٗي٠اي
ُطبؼ ،زطٖ١بي ؿِ٘ي ٝ ٚثيتلبٝتٓ ،ت١بي تفىغٞـؼ ٝ ٟاٛؽاٗي ضيٌٜد ٠ضيؽ ،ٟؼـ
ضبٓي ًٗ ٠ـ٘ ٕٞثبقٝي ٝي ـا ُفكتي ٠ثيٞؼ ،ثي ٠آ١سيتِي هيؽٕ ثفٗييؼاضيت .ؼـ قييف
پب١بيضب ٙغؽاي غصغص غفؼ ضؽ ٙثفٍ١بي ثيپٜبً ٟي ٠ؼـؼٜٗؽاٛيٗ ٠طٌي ٕٞثي٠
ٛيستي ثٞؼٛؽ ،هٔت ٗ ٚـا ث ٠ؼـؼ آٝـؼ .ؿفم ؼـ استفس ثٞؼٕ ٘ٛ ٝيؼاٛستٖ زفا ثب ١يف
ُبٗي ً ٠آ ٙؼ ٝؼـ ًٜبـ  ٖ١ثفٗيؼاـٛيؽ ،غيؽاي ضٌسيت ٚاسيتػٞا١ٙيبي ٛطييلٖ ـا
ٗيض...ٕٜٞ
٘١سٜب ٠ً ٙؼـ اكٌبـ ثي٘بـ ٛ ٝبٗطػػيٖ ؿٞقيٝ ٠ـ ثيٞؼٕ ،آ ٙؼ ٝؼـسيت ـٝثيفٝي
پٜدفًٜ ٝ ٟبـ ؼـغت ثيٞٛا ـسيؽٛؽ ٛ ٝبُ٢ب ٙايستبؼٛؽ .ؼغتفى غٞـتص ـا ثي ٠سي٘ت
ٗ ٚزفغبٛؽ .ؼـ ٗيب ٙتطؼطيغ ـٝضيٜبيي زيفاؽ اتيبم ،ؼـ آ ٙتيبـيٌي پيف اق ؼٓ٢يفٝ ٟ
تطٞيص ،زطٖ١بيٖ ؼـ زطٖ١بي سيب١ص ُف ٟغٞـؼ:
ٗب١ي ثٞؼ...

ثبؼ غط ٝ ٚسٞقٛبى پبييكي ثب ت٘بٕ هؽـت ٗ ٞ١ٞ١يًطيؽ  ٝثف سيف  ٝغيٞـتٖ سيئي
ٗيقؼ .ثفٍ١بي قـؼي ًِ٘١ ٠ي اق ت ٚكفسٞؼٟي ؼـغت ًٚ٢سبّ ًٜؽ ٟضؽ ٟثٞؼٛؽ،
ثب اٛؽٛ ٝ ٟٝلفت ؼست ثبؼ ـا ُفكت ٝ ٠ثب زط٘بٛي اضيثبـ ؼـ ٞ١ا ٗييـهػييؽٛؽُ .يبٝ ٟ
ثيُب ٟغؽاي غٜؽٟي زٜؽضٜبى پيفٗػٞف ،اق ؼٝـؼست١ب ٗيآٗؽ ً ٠ز ٙٞغٜديفي
ثفّٛؽ ٟؼـ ضويو١٠بي ٗ ٚكفٗ ٝي ـكت .آؾـغطي ؼ١طتٜبى ٛظٖ آس٘ب ٙـا ثي ٠زيبٓص
ًطيؽ  ٝپفؼٟي ٛبسبقُبـ ،ثب ٞٛاي ٝضطي ثبؼ ،ـهع غٞؼ ـا ٗستب٠ٛتف ًفؼ.
ٗب١ي ؼـ ًٜبـ پيفٗػٞف ث ٠آـاٗي ؼٝـ ٗيضؽ .ثب تالضي ٗؿثٞضب ٠ٛت٘بٕ ٛيفٝيٖ ـا
خ٘غ ًفؼٕ  ٝثفاي آغفيٚثبـ غٞاستٖ غؽايص ثيك ،ٖٛاٗيب تيٞؼٟي ثـيؽ آةؼاـي ،ؼـ
ُٔٞيٖ ز َٜاٛؽاغتٛ ٝ ٠لسٖ ـا ثُفيؽ .ثييضفًيت ؼـ ؼ١بٛي٠ي پٜديف ٟغطيٌيؽٕ  ٝثيب
ثيسبـُيٗ ،ط ٞضؽ ٙا ٝـا ت٘بضب ًفؼٕ...

ؼـ ٗفثي٠ي ثبؼ ٖٖٛٛ ،ثبـا ٙثب ضک تفضٖ ثف غٞـتٖ ٗيٓـكيؽ  ٝزٗ ٙٞبؼـي آضٜب،
ثب ثـؿي ٛتفًيؽٞٛ ٟاقضٖ ٗيًفؼ...
ٓفقآٙفقا ٙث ٠سٞي ُٞض٠ي اتبم غكيؽٕ .ت٘بٕ تٗ ٖٜيٓفقيؽُٞ .يب اي ،ٚٗ ٚؼيِيف
ثفاي ٘١يط ٠ؼـ ٗ ُٖ ٚضؽ ٟثٞؼ .ثفاي ٘١يطي ٠ؼـ "ٗيُ "ٚيٖ ضيؽ ٟثيٞؼٕ .سيٞق ٝ
سفٗبي ـغً ٠ٜفؼ ٟؼـ اتبم ،ػلٛٞت١بي ـٝضٖ ـا ٗٔت٢ت ٗيًفؼ .غيؽاي غيفذغيفذ
ًفٕ١بيي ً ٠ؼـ ٗيب ٙزفى١بي ٗتٞـٕ ٗـكٕٗ ،طـ ّٞخٞيؽ ٙثٞؼٛؽ ،ؼـ غؽاي سبػت
ؼيٞاـي  ٠ً-ثب ١ف تييتبى غٞؼ ،اِٛبـ تجفي ثف كفم سيف ٗيٗ ٚييًٞثييؽ -پيسييؽ ٝ
ـػط٠اي ثيپبيب ٙثف اٛؽاٖٗ اٛؽاغت .غٞاستٖ كفيبؼي ثك ٖٛاٗب زِٜبّ سٌٞت ،ضٔويٖٗٞ
ـا ث ٠سػتي كطفؼٗ .ـكٕ ؼزبـ غبـش١بي ؼـؼٛبى ثٞؼ .ؼـ خٜٛٞي تٞإ ثب غلِي ،سفٕ
ـا ؼـ ٗيب ٙؼ ٝؼستٖ هلْ ًفؼٕ تب اق زفغص ؼيٞاـ١بي اتبم خُٔٞيفي ً ٠٘١ .ٖٜخيب
سيب ٟثٞؼ  ٝؼـ ٗيب ٙسٞت١بي ثيٝهل٠ي ١ستي ،تييتبى ؼـؼٛبى سبػت  ٝغفذغفذ
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ًفٕ١بي ٗكغفف ،پب١بيٖ سست ضؽ  ٝثب ضؽت ثً٘ ٠يؽ ًٜ٢ي ٝ ٠ضٌسيت٠ي ُٞضي٠ي
اتبم ،ثفغٞـؼ ًفؼٕ .ؼـة آ ٙثب غؽايي ٝضطتٜبى ُٞ ٠ً-ضت ت ٚآؼٕ ـا ٗيثفّيؽ -ثبق
ضؽ  ٝؼغتفي سليؽ ٘١سٗ ٙٞبـي ق١فآُي ،ٚاق پطت سف ثف ٗ ٚپفيؽ ٝ ٟثي ٠ؼٝـ ٗيٚ
پيسيؽ...
كفيبؼي اق ػ٘ن خبً ٙطيؽٕ...
***

قٗب ،ٙض٘بـش ٗؼٌيٞس ؼـ كفٝپبضياست
 ٝس ٖ٢هٔت ٗ ٚاكسٞس  ،تيف ِغبٗٞضياست
 ٚٗ ٝتٞإ  ،ت" ٠ث"ٚ٘٢تفي ٚقٗستبٛت
ً ٠ؼٝؼ ٗيض ٕٞآـإ  ، ...ثي ٚؼسيتبٛت
سپيؽٟؼٕ

زطٖ١بيٖ ـا ُطٞؼٕٝ .سف اتبم اكتبؼ ٟثٞؼٕ .سؼي ًيفؼٕ ثٜٔيؽ ضي ٕٞاٗيب پب١يبيٖ
سست ثٞؼُ ،يدِب ٖ١تيف ٗيًطيؽ  ٝسفٕ ث ٠ضؽت ؼـؼ ٗيًفؼ .اِٛبـ ًً ٠سي ثب تجف
زٜؽي ٚثبـ ث ٠كفم سفٕ ًٞثيؽ ٟثبضؽ .سٞق  ٝسفٗبي ٗكغفكي اق پٜدفٟي ٛي٘٠ثبق ،ثي٠
ؼـ ٙٝاتبم ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ .ثبؼ غط ٚپبييكي آٙسٞي پٜدف ٟث ٠آـاٗي ٗيـهػيؽ  ٝثيف
ـيص ٗٗ ٚيغٜؽيؽ .آكتبة ً٘ف َٛغجطِب١ي؛ ثب ٝخٞؼي ً ٠پطت تٌ ٠اثفي پ٢ٜيبٙ
ثٞؼ ،اٗب ٗيًٞضيؽ ٘١سٜب- ٙثب سفسػتي -ثيفم ؼـغطيٜؽُياش ـا ؼـ ؼييؽُبٗ ٙيٚ
كفًٜٝيؽ .زطيٖ١يبيٖ ـا ـييك ًيفؼٕ  ٝؼـ ًطيبًص سيفؼي ً ٝفغتيي ،ثيب ُيديي ٝ
ثيضٞغِٔي ثًٜ ٠ح اتبم غكيؽًٕ ،ك ًفؼٕ  ٝقا١ٞٛبيٖ ـا ؼـ آؿٞش ُفكتٖ...
سفٕ ؼـؼ ٗيًفؼ .اضسبس ًفؼٕ ـٝيؽاؼي ٗج٘١ ،ٖ٢س ٙٞتطؼطغ زطي٘ي ييي
ستبـٟي ؿفيت  ٝؼٓت َٜؼـ ٗيبً ٙبثٞسي ١فاساِٛيك ٝ ٝضطتٜبى ،يب سيفٝـ ُيؿـاي
يي خط ٚغبٗٞش ؼـ تبـيٌي ؼّپؿيف ٗستفاضي ٛدک٠٘١ ،زيك ـا ؼـ ١يٖ تٜييؽٝ ٟ
خ٢ب ٙـا قيف  ٝقثف ًفؼ ٟاست.
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ٛسيٖ غٜي غجطِب١ي اق پٜديفٟي ٛي٘ي٠ثيبق ٝاـؼ اتيبم ٗييضيؽ  ٝؼـ ـٝضيٜبيي
ؼٓسست پِب ،ٟؼـ اتبم ٗيزفغيؽ  ٚٗ ٝـا ٞٛاقش ٗيًفؼ .زطٖ١بيٖ ـا ثستٖ  ٝسفٕ ـا
ث ٠آـاٗي ـٝي ؼست١بيٖ ُؿاضتٖ...
ؼـ سيب١ي پطت پٔي١بيٖ ،ؼغتفًي ـا ؼيؽٕ ً ٠اِٛبـ غكٞـ ٗٞق٘١ ٝ ٙٝبٜ١يَ
زطٖ١بيص ـا ٛوبضي قثفؼست ثب هٔ٘ي آس٘بٛي ٗ ٝبٝـايي ث ٠تػٞيف ًطيؽ ٝ ٟثب ٛيٞاي
ٛسيٖ غٜي غجطِب١ي -ؼـ سبضْ اهيبٞٛسي ؼٓپيؿيف  ٝثيٌيفا -ٙؼـ آ ٙؼييؽُب ٙـٝش
ؼٗيؽ ٟاست .سپک ثب ٛكؼيي ضؽ ٙكػْ سفٗب  ٝؿٖ ٗ٢بخفت ٗفؿب ٙؼـييبيي ػبضين،
اٛؽ١ٝي ؼائ٘ي ؼـ ٙٝآ ٙزطٖ١ب ـغً ٠ٜفؼ ٟثٞؼ ً٘١ ٠ي ٚسفؼي ثيٛظيف ثيتليبٝتي،
آ ٙزطٖ١ب ـا ُفٕتف اق آتص قـتطت سبغت...٠

***

