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سیبست...
 هبدرثشرگ تْ طیبطتْ دّطت داری؟ "دّطت داػتي" کَ ًَ! دًیبی هي ًیظت! ّلی خْة دلیل ًویؼَ اس اّى چیشی کَ تْ دًیب هی گذرٍ ثی خجز ثبػن. تْ هی دًّی ّاطَ چی هیگي ،طیبطیِب ُوؼْى پْطیذٍ اى! آٍ ...گفتي ایي ززفب طبدٍ طتّ ...لی ًجبیذ فزاهْع کٌین کَ اًّب اًظبى ُظتٌذ ،ثب توبم ؿفبت خْة ّ ثذی کَ یکاًظبى هی تًَْ داػتَ ثبػَ ّ ثب یک هظئْلیت زظّبص ّ طخت کَ "ادارٍ کزدى" یک کؼْرٍ ...الجتَ اًتمبد کزدى
خیلی خْثَ ّ پبیَ ّ اطبص یک دهْکزاطیَ کَ ثب خْى ثذطت اّهذٍ ّ ...دلیمًب ثَ دلیل ُویي ارسع ثبالً ،جبیذ ثب
تسمیز ّ ًفزت کثیف ثؼَ .اکثز اًّبئی کَ دٌُؼًْْ ثب فسغ ّ تسمیز ثبس هی کٌٌذ ،خْدػْى اس درطت ادارٍ
کزدى خًْْاد ٌٍ چِبر ،پٌح ًفزٍ ػْى ػبخشًذ ،چْى ُز کض کَ هذیزیت رّ ثؼٌبطَ ،هؼکالتغ رّ ُن هی
ػٌبطَ .گفتي "ًَ" خیلی طبدٍ طت! ّلی "چرا ًَ؟" یک لـَ طْالًیَ کَ ازتیبج ثَ تفکّز ،تؼوّك ّ هظلّر ػذى
ثَ "داًغ" رّ دارٍ تب آدم ثتًَْ ثزًبهَ دیگَ ای ثب ارسع ّ اػتجبر ثیؼتز ثزای خبیگشیي کزدى "ًَ" پیؼٌِبد
کٌَ ...آدم ثبیذ یَ خْردٍ ثجیٌَ تْ کؼْرای دیگَ چی دارٍ هی گذرٍ تب در خْاطتَ ُبع سیبدٍ رّی ًکٌَ ّ
اًتظبر اًدبم ثزًبهَ ُبی "ًؼذًی" رّ ًذاػتَ ثبػَ ّ .اگز طیبطیِبی کؼْر خْدع تًْظتي یک طزی ثی
ػذالتیِب ّ ثذثختیِب رّ اس ثیي ثجزًذ ،اًّبرّ تؼْیك کٌَ ... ،آدم ُویؼَ ثبیذ لذر ارسػِبی ثذطت اّهذٍ رّ
ثذًَّ...
زبال فزاًظَ رّ ثزات هثبل هیشًن کَ تْ هی ػٌبطیغ ...فزاًظَ ،فمط ثَ دّ دلیل ُن کَ ػذٍ ،یک کؼْر فْق الؼبدٍ
خبلجَ :اّل ایٌکَ تْی ایي کؼْر ثَ ثیوبری کَ اهکبًبت هبلی ًذاػتَ ثبػَ ًویگي تْ ثبیذ ثویزی چْى پْل ًذاری! ّ
ُز ثیوبری ،ثذّى اطتثٌب ّ ،ثطْر هدبًی در ُوْى ثیوبرطتبًی هؼبلدَ هیؼَ کَ رئیض خوِْر کؼْر .در
ؿْرتیکَ در خیلی اس کؼْرُبی دًیب زتی ثزّتوٌذتز اس فزاًظَ ،ایي ًْع هسکْهیّت ثَ هزگ ،خیلی هؼوْلی ّ
رایدَ! یؼٌی :پْل ًذاری ثویز! ثَ خٌِن کَ هی هیزی!!! دلیل دّم ایٌکَ ثَ ُیچ ثچَ ای ًوی گي چْى پذر ّ
هبدرت پْل کبفی ًذارًذ تْ زك تسـیل ًذاری!ُ ...وَ چیش ثطْر رایگبى در اختیبر ُوَ ثچَ ُبطت ...در
ؿْرتیکَ ثبس در خیلی اس کؼْرُب ،زتی ثزّتوٌذ ایي هظئلَ ًَ تٌِب یک "لْکض" کَ یک "رّیب" هسظْة هیؼَ..
ّ ایي ازتزام ثَ "اًسبى" ثب سزوت ّ تالع ُویي طیبطیِبئی ثذطت آهذٍ کَ ثِؼْى هیگي "پْطیذٍ"...
هیذًّی ،تؼخیؾ ّ طپبطگشاری ،خولَ ُبی سیجبئی ًیظتٌذ کَ اًّب رّ فمط ثزای ادة ثَ دیگزی ُذیَ کٌین ...اثز
خْة ایي کبر ،در ُّلَ اّل هتْخَ خْدهْى هیؼَ ،ثَ هب لذرت دیذ ّطیؼتز ّ هٌطمی تزی رّ هی دٍ ...ثبػث
هیؼَ کَ ارسع چیشُبی خْثی رّ کَ دارین ،ثؼٌبطین ّ لذرػْى رّ ثذًّین ...هی خْاد یک ػیئی ثبػَ ،یَ دّطت
ثبػَ ّ یب یک هْلؼیت ّ غیزٍ...
ثب ًذاػتي تؼخیؾ ّ طپبطگشاری ،یب ُوَ رّ اس دطت هی دین ّ یب چْى ارسػؼْى رّ ًوی دًّین ،اسػْى اطتفبدٍ
درطت ًوی کٌین ّ در ّالغ ززّهؼْى هی کٌین ...ثمْل هؼزّف هیگي :ػزاة خْة رّ ثبیذ ثَ ػزاة ػٌبص ُذیَ
کزد ّ ...یب ضزة الوثل ایزًّی کَ هیگَ :لذر سر سرگز ػٌبطذ لذر گُْز گُْزی

 ّاطَ چی ایي طیبطیِب ایي لذر ثب ُن دػْا هی کٌي... اٍّ ...گبُی ّلتب دػْاُبػْى دلیل هٌطمی دارٍ ،گبُی ّلتب اس رّی زظبدت ّاطَ لذرتَ ...خالؿَ دالیل هختلفدارٍّ ...لی خْة ثَ لطف ُویي دػْا ُبطت کَ اًّب طؼی هی کٌي ثزًبهَ ُبی ثِتزی پیؼٌِبد کٌي ّ ...گبُی
ّلتب ایي دػْاُب ،تْطط رّػٌفکزا ّ ثخبطز یک طزی
ایذٍ آلِب تؼْیك هیؼَ ّ ثؼذ ُن تجذیل ثَ یک خٌجغ ثشرگ هیؼَ ّ اًّن ثبس ثظتگی ثَ دلت ّ ّالغ ثیٌی دارٍ کَ
ثَ اًسزاف کؼیذٍ ًؼَ...
ُ ...زکض تْ دًیب فزاًظَ رّ هی ػٌبطَ "،ژًرال دّگل" رّ ُن هیؼٌبطَ ،زتی تْ کؼْرُبی دّردطت ...اهزّس
ُوَ طیبطیِب ثزای اػتجبر دادى ثَ ثزًبهَ ُبػْى ،اس اّ ؿسجت هی کٌٌذ ،زتی طیبطیِبی ازشاة هخبلف ُن ثَ
اّ زذالل زولَ ًوی کٌٌذّ ...لی سهبًی کَ اّ در لذرت ثْد ،زذّد چِل طبل پیغ ،خیلی ُب ...فیلظْفِبًْ ،یظٌذٍ
ُب ،طیبطیِب ،ژّرًبلیظتِب ّ داًؼدُْب اًّْ "فبػیظت" هی دًّظتٌذ ّ ثبُبع ػذیذاً هخبلف ثْدًذ ...خْة ،اهزّس
آدم ثبیذ اس خْدع ثپزطَ چزا؟ چزا در اًّْلت اًّمذر تسمیزع کزدًذ ّلی اهزّس در ُوَ خبی فزاًظَ زتی در
کْچکتزیي رّطتبُبع ،یَ دًَّ هیذّى ،یَ دًَّ خیبثْى ،ثَ اطوؼَ! فمط اس ایي طزیك آدم هی تًَْ خْاطتَ
ُبػْ ثب درًظز گزفتي ُوَ اهکبًبت در خِت درطت ُذایت کٌَ ّ اس اتفبلبت ًبخْػبیٌذ خلْگیزی کٌَ...
ال
 ...اهزّس کبهالً هذ رّسٍ کَ ثَ پلیض ثگي "فبشیست" ّ "راسیست" ( ًژاد پزطت ) چزا؟ ّاطَ ایٌکَ هث ً
در زبل تؼمیت یک خالفکبر یک اتفبق تأطف آّر ّ غوگیٌی رش دادٍ ...خْة آدم ثبیذ اس خْدع ثپزطَ کَ ًمغ
پلیض چیَ؟ آیب ثبیذ اخبسٍ ثذٍ کَ یک خالفکبر هأهْریتغ رّ ثَ اًدبم ثزطًَْ؟ آیب پلیض در ایي ػغل زظبص،
سًذگی خْدػْ ثَ خطز ًوی اًذاسٍ؟ اگز تْ در زبل گزدع در ػِز ،چٌذیي ثبر هبػیي پلیض رّ هی ثیٌی ثبیذ اس
خْدت طئْا ل کٌی کَ آیب پلیض ّاطَ طزگزهی خْدع دارٍ تْ ػِز هی گزدٍ یب ایٌکَ هی خْاد اهٌیت تْ رّ
تأهیي کٌَ؟ هی ثیٌی ،ایي طئْالِب خیلی کْچیک ّ طبدٍ طت ّلی هتبطفبًَ اکثزاّلبت اًّب رّ فزاهْع هی کٌین...
طجیؼتبً تْی پلیض ُن آدم کثیف ّ هٌسزف ّخْد دارٍ ...هثل ُز ػغل دیگَ ای ُ ...وًْطْری کَ پذر رّزبًئ
"ثچَ ثبس" ّخْد دارٍُ ،وًْطْری کَ خزّاذ کثیف ّ ثی ػزف ّخْد دارٍ کَ ثچَ ُبی دسدیذٍ ػذٍ رّ خزّازی
هی کٌَ ّاطَ ایٌکَ اػضبی ثذًؼًْْ ثفزّػٌذّ ...لی ایي هظئلَ ػغل همذطغ رّ سیز ػالهت طئْال ًوی ثزٍ،
ػغلی کَ یک ًْع ُوکبرئ هظتمین ثب خذاًّذٍ ،یؼٌی ًدبت دادى "زًذگی"...
ثٌبثزایي اگَ آدم فمط ایي طئْالِبی کْچیک رّ اس خْدع ثپزطَ اًّْلت خیلی رازت ،ززف هفت ًوی سًَ...
یبدم هیبد یَ رّسی ثَ هـبزجَ ثب هبرطل کًْغ  ،Marcel Concheفیلظْف ،گْع هی کزدم ،اس اّ پزطیذًذ:
 پس شوب اًتظبر داریذ کَ ُوَ هردم فیلسْف ببشٌذ؟... خْة ُر اًسبى سبلن ّ هعوْلی ،طبیعتبً ببیذ یک فیلسْف ببشَ فقط بب پرسیذى سئْالِبی سبدٍ از خْدش...،بخبطر ایٌکَ هثل یک گْسفٌذ بی ارادٍ بَ دًببل چْپبى ًرٍ ّ اجبزٍ ًذٍ کَ گلَ اًّْ ُذایت کٌَ...
 ...خالؿَ تٌِب چیشی کَ هی تًْن ثگن ،ایٌَ کَ تْی کبفَ ایظتبدى ّ هظبئل طیبطی ّ اختوبػی رّ زل کزدى
خیلی طبدٍ طت! ایي هظئلَ هٌْ یبد یکی اس دائی ُبم هی اًذاسٍ...

یَ دائی داػتن کَ اس اّى تزیبکی ُبی لِّبر ثْد...
ُز ّلت کَ پیغ هب ثْد ّ پؼت هٌمل هی ًؼظت ّ تزیبک هی کؼیذ ،هٌن ثغل دطتغ هی ًؼظتن چْى تکَ ُبی
آتغ تْی هٌمل رّ خیلی دّطت داػتن ّ ثبُبػْى آتؼفؼبى درطت هی کزدم ،یؼٌی ثب خبکظتز یک کٍْ کْچْلْ
درطت هی کزدم ّ ثؼذ یک تکَ لٌذ ّ یک تکَ آتیغ ّطط کٍْ هی گذاػتن ّ ّلتی لٌذ آة هیؼذ ثب ززارت هی
خْػیذ ّ اس تْی کٍْ ثیزّى هی اّهذ ،درطت هثل آتؼفؼبى ّ ...دلیل دیگَ ای ُن کَ ثبػث هی ػذ هي کٌبرع
ثبػن ،ػیزیٌیِبی خْػوشٍ تْ خؼجَ کٌبر هٌمل ثْد! آخَ تزیبکی ُب ػیزیٌی سیبد هی خْرًذ...
 ...خالؿَ ّلتی اثز تزیبک اًّْ کن کن ثَ ّخذ هی آّرد ،هثل یک طخٌْر ثشرگ ّ ززفَ ای ثب اّى ؿذای گزم ّ
لؼٌگغ کَ فمط هخـْؽ تزیبکیِبطت ،ػزّع هی کزد ثَ اًتمبد کزدى ّ ػْف کزدى توبم زبکویي خِبى ّ
دّلتِبػْى ...ثؼذع ُن هی رفت طزّلت داًؼوٌذا ّ هسممیي ّ ایٌکَ اًّب خیلی خذی!! کبر ًوی کٌٌذ ّ ّاطَ
ُویي ًتیدَ کبراػْى رضبیتجخغ ًیظت ّ خیلی تأخیز دارًذ!!...
یبدهَ هذام ػبخْ هی گذاػت ثَ پزسیذًت خبًظْى ّ هی گفت" :کٌذی ُب" رّ اّى کؼتَ...
 ّ ...هٌن ثب تسظیي ًگبُغ هی کزدم ّ پیغ خْدم هی گفتن :چمذر ایي دائی هي داًؼوٌذٍ!!! ُوَ چی رّ هی
دًَّ!! ُوَ چی!...

 هبدرثشرگ ،اگَ ثِت ثگي یَ طئْال هی تًْی اس طیبطیِب ثپزطی ،چی چی اسػْى هی پزطی؟ آٍ ...خیلی چیشا دّطت دارم اسػْى ثپزطنّ ...لی در زبل زبضز ّ ثؼٌْاى یک ایزًّی ،یَ طئْالَ کَ االى چٌذطبلَ هغشهْ هی خبرًَّ.
 خْة طئْالت چیَ؟ هی دًّی االى چٌذ طبلَ کَ توبم طیبطیِبی کؼْرُبی پیؼزفتَ ،خیلی طفت ّ طخت ثب ایٌکَ ایزاى طالذ اتویداػتَ ثبػَ ،هخبلفي ّ هی گي کَ طیبطیِبی ایزاى خطزًبک ُظتٌذ ،یب ایٌکَ خْدهًْی تز ثگین دیًَّْ اًذ! خْة
زبال فزف کٌین کَ زك ثب اًّب ثبػَ ّ ایي هظئلَ ّالؼیت داػتَ ثبػَ ...طْال هي ایٌَ کَ چَ چیشی در دیًَّْ
ُبی ایزًّی ،خطزًبک تز اس ثمیَ دیًَّْ ُبطت؟! ...چْى تب اًّدبئی کَ هي هی دًّن "ُیرّشیوب" ّ
"ًبگبزاکی" ثَ دطتْر رئیض خوِْر ایزاى ثوجبراى ًؼذٍ! چْى اّى ٌُْس ثذًیب ُن ًیْهذٍ ثْد! ّ دیًَّْ ُبی
ایزًّی ُن ایي کبرّ ًکزدًذ...
ػغ هلیْى خِْد رّ ،ثَ دطتْر رئیض خوِْر ایزاى تْ اتبلِبی گبس ًظْسًّذًذ ،چْى اّى ًَ تٌِب ٌُْس ثذًیب
ًیْهذٍ ثْد ،زتی االًغ ُن هطوئي ًیظت کَ ایي فبخؼَ ّالؼیت داػتَ ّ هذام هی گَ ،اخیزاً ُن در یک هـبزجَ
ثب یک ژّرًبلیظت فزاًظْی ،گفت کَ هسممیي ثبیذ تسمیك کٌٌذ ّ ثجیٌٌذ کَ آیب ایي هظئلَ درطت ثْدٍ یب ًَ!!!! پض
هی ثیٌی کَ اّ ًجْد ّ دیًَّْ ُبی ایزًّی ُن ایي کبرّ ًکزدًذ...

ّ خالؿَ ؿذُب ًوًَْ خٌبیت ّ ًظل کؼی ثذطتْر اطتبدُبی ثشرگ خٌبیت ّ تْطط کؼْرُبی ثبؿطالذ هتوذّى
ّ پیغ رفتَ ؿْرت گزفتَ ّ اًّن ثب ػؼبرُبی پز افتخبر ...زبال اهزّس ّارثیي ایي اطتبدُبی ثشرگ ،دّر یک
هیش ًؼظتٌذ ّ فزیبد هی کؼي کَ هب اس دیًَّْ ُبی ایزًّی هی تزطین!!!
ّاطَ ُویي ثزام خیلی خبلجَ کَ دلیلؼْ ثذًّن!
چْى اگَ ّالؼبً داًؼوٌذا ثبثت کٌٌذ کَ ػالئن دیًّْگئ پیذا ػذٍ در دیًَّْ ُبی ایزًّی ،اس خطزًبکتزیي ًْػغ
ُظت ،خیلی خیلی ػبلی هیؼَ! چْى اس اًّدبئی کَ هی گي"جٌْى" ّ "ًبْغ" یک ریؼَ دارًذ ّ خیلی ثَ ُن
ًشدیکٌذ ،فکز هی کٌن ثب پیؼزفتی کَ تْ دًیبی ػلن هی ثیٌین ،داًؼوٌذا خیلی رازت ثتًْي خٌْى رّ ثَ ًجْؽ تجذیل
کٌٌذ ّ ثَ ایي ػکل دًیب ثَ خبی "خطرًبکتریي دیًَّْ ُب" ،ؿبزت "ببُْشتریي ًْابػ" هیؼًَْ ...اثغی کَ
ُزگش ثَ خْدع ًذیذٍ!!! طئْالن ُویٌَ! چْى چٌذ طبلَ کَ ثَ ززفبػْى گْع هی کٌن ّلی تب زبال خْاثی پیذا
ًکزدم ...اس لزار هؼلْم ایٌمذر اًّب ثَ ًظزػْى خطزًبک هیبى کَ اطتبدُب تـوین گزفتٌذ ،لجل اس ایٌکَ "دیًَّْ
ُب" هزتکت کبر خالفی ثؼي ،اًّبرّ تٌجیَ کٌٌذ! ّ ایي هظئلَ هٌْ یبد هالًـزالذیي ػشیشهْى هی اًذاسٍ...
 اٍّ هبدرثشرگ تؼزیف کي تْرّ خذا ،تؼزیف کي! هی دًّی تْ سهْى هالًـزالذیي اس ایي هبطت ُبی ثظتَ ثٌذی ػذٍ کبرخًَْ ای ّخْد ًذاػت ّ هبطت رّ،هبطت ثٌذُب تْ خًَْ ُبی خْدػْى درطت هی کزدًذ ّ اًّْلت ُز کظی کبطَ ػْ هی ثزد ّ هبطت هی خزیذ...
خالؿَ ُز ّلت هال هی خْاطت پظزػْ ثفزطتَ کَ هبطت ثخزٍ ،یَ دًَّ کبطَ چیٌئ لؼٌگ ثِغ هیذاد ّ ثؼذ
پظز ثیچبرٍ رّ کتک هفـّلی هی سد ّ هی گفت  :فمط ًجیٌن کَ ایي کبطَ رّ ثؼکٌی !
یَ رّسی ُوظبیَ کَ دیگَ خًْغ اس دیذى ایٌکبر ثَ خْع اّهذٍ ثْد ،طز هال داد سد :
 تْ چتَ هال ؟ دیًَّْ ػذی هگَ ؟! چزا ایي ثچّۀ ثیچبرٍ رّ ایٌدْری هی سًی اّى کَ ٌُْس کبطَ رّ ًؼکظتَهزد زظبثی !
 ّ .....هال هتفکّزاًَ ثِغ ًگبٍ هیکٌَ ّ ػبلالًَ خْاة هیذٍ :
 -ثگْ ثجیٌن دّطت ػشیش  ،ثؼذ اس ایٌکَ کبطَ رّ ػکظت  ،تٌجیَ ثَ درد چَ کبری هیخْرٍ ؟ ُب ؟

------------- تْ دلت چی هیخْاد هبدر ثشرگ ؟ کَ ایزًّیِب طالذ اتوی داػتَ ثبػٌذ یب ًَ ؟ هي خْدهْ لبطئ ایي هظبئل ًوی کٌن...فمط هثل ُز اًظبى دیگَ ای کَ ثتًَْ ؿذای للجؼْ ثؼٌٍْ ّ گْع کٌَ ،هخبلف ُوۀ دیًَّْ ُبئی ُظتن کَ کزۀ سهیي ّ ثؼزیّت رّ تِذیذ هیکٌٌذ...
ّثَ لْل ABBE PIERREپذر رّزبًی ّثشرگوْى کَ هیگفت :

" زهیي هتعلّق بَ اًسبى است "ُ ....ویي.

