
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ������� �	�
�

  ������� 	
� �
 �������



  ������� 	
� �
 �������

 ������� �	�
�



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��� �� �� ∂
��� ��
 ������ ∂����� ����� ��
 �����∂� ���� � !"#�

 �����∂� $��
 ���%&∂� !%���

   �����∂� �%�'  
 ���%(∂� «�*+��»

 �� ∂�"�"%(�-� ��

 ������� �	��
�� �� ��
 ������� �	�
�



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ��� ����	 
�� �
 ��� ���� ���	 ��� �� ���� �� ���

 



 
فهرست 

۱ پيشگفتار 
 

روز اول 
Ｑ -كابوس 

Ｑ - قلفه＾ خود را مختون سازيد 
۱۲ - پل صراط 

۲Ω - عيسا＾ ناصر＾ 
۲۷ - سنگ اول بنا＾ روزگار 

۳۱ - زوارخانه اتريش∂ 
۳۷ - مثل اين كه دارند تو＾ دلم رخت م∂شويند 

 
 روز دوم 

۳۹ - برو به راماهللا  
Ω⅛ - كابوس دوباره 

  
روز سوم 
۳⅛ - بلعين 

℮۷ - بچهها＾ سنگ انداز 
℮۸ - مزار آن بزرگ مرد 

  
روز چهارم 

۸۹ - تئاتر آزاد＾ 
℮۱Ω - كوچه پسكوچهها＾ جنين 



در خط↔ حكمران∂ اґسرائيل 
  

روز پنجم 
۱۲۱ - ديوار ندبه 

۱۳Ω - حرم الشريف 
۱۳Ｑ - كوچه آالم 
۲℮۱ - پايان درد 

  
 روز واپسين 

۳⅛۱ - پترا، شهر＾ از سنگ 
℮⅛۱ - واد＾ روم 

  
۷⅛۱ پسگفتار 

  



 
پيشگفتار 

م→∂خواس→تم ي→ادداشته→اي∂ را ك→ه در صفحات بعد م∂خوانيد، ابتدا برا＾ خودم بنويسم، با خود 
درد دل ك→→نم. ح→→وصله پ→→رچانگ∂ ن→داش→تم. ك→س∂ ك→ه از دوزخ ب→از م→→∂گردد، ح→وصله پ→رچانگ∂ 
ن→→→دارد. از ك→→جايش ب→→گويد؟ از ك→→جايش ش→→روع ك→→ند؟ ب→→س∂ گ→→فتن∂ ه→→ست، ك→→ه ع→→مر ك→→فاف 
ن→→م∂دهد ه→→مهاش را ب→→گويم. ع→→مر ش→نونده، دست ك→م ح→وصلهاش ن→يز وف→ا ن→م∂كند، ه→مهاش را 

بشنود. 
پس چرا اين صفحات را سياه كنم؟ چرا دل خواننده را بيازارم؟ چرا؟ 

ش→ايد م→∂خواس→تم به وعدها＾ كه دادم وفا كنم. در صفحات آينده خواهم گفت كه روز＾ در 
آن دي→ار ب→الخيز، زن→∂، ف→لسطين∂ در را ب→از ك→رد ك→ه ج→لو خ→انهاش را ج→ارو ك→ند. ب→ه م→ا لب→خند＾ 
زد و م→→→→→→رحباي∂ گ→→→→→→فت و پس از گ→→→→→فتوگوي∂ ك→→→→→وتاه، س→→→→→فارش ك→→→→→رد «ب→→→→→رويد ب→→→→→ه م→→→→→ملكت 
خ→→ودتان، ه→→رچه در اي→→نجا دي→→ديد، در آن→→جا ت→→عريف كنيد، ن→ه ي− ك→لمه ك→متر، ن→ه ي− ك→لمه 

بيشتر» 
م→→ن در اي→→نجا ص→→فحات∂ س→→ياه ك→→ردم، ام→→ا ن→توان→ستم ه→مهاش را ب→گويم. ص→د ك→لمه ك→متر گ→فتم و 
دي→→→→ن خ→→→→ود را ب→→→→ه او ادا ن→→→→كردم، ك→→→→ه ج→→→→لو＾ خ→→→→انه را ج→→→ارو ك→→→رد و م→→→رحباي∂ گ→→→فت. و م→→→ن در 

شگفت∂ام كه آن مردمان م∂توانند هنوز لبخند زنند و «مرحبا» گويند. 
ك→س∂ م→را ب→ه ع→نوان آدم→→∂ غ→مگين و اف→سرده ن→م∂شناسد. ام→→ا وق→ت∂ آن→جا را ديدم، با خود گفتم 
ك→ه اگ→ر م→را به چنين روزگار＾ گرفتار كنند، ب∂درنگ به زندگيم پايان م∂بخشم. خودم سرم 
را زي→ر آب م→∂كنم. ش→ايد آن «ب→زرگواران→∂» ك→ه م→ردم آن دي→ار را ب→ه چ→نين روزگار＾ گرفتار 

ساختهاند، از آن مردم همين را انتظار دارند. 
چ→→قدر ب→→ه گ→→وشمان ف→→رو ك→→ردهان→→د ك→→ه اع→→راب آدمه→→ا＾ زم→→خت∂ ه→→ستند. ب→→ا آدم دوس→→تانه رف→→تار 

نم∂كنند، آدم م∂كشند، تروريستاند، تمدن ندارند...  
ب→→يشتر م→→ا اي→→ران→→يان، ح→→ت∂ م→→سلمانان دو آت→→شه، از اس→→→الم و رژي→→م اس→→→الم∂ دلґ چ→→ركين و خ→→ونين 
داري→م. ام→→ا گ→ناهش را ب→ه گ→ردن اع→راب م→→∂ان→دازي→م. چرا آنگاه كه ي− «پاسدار انقالب» و يا 
ي− «ب→سيج∂» ب→ا چ→اقو و چ→ماق و ش→الق... ب→ه ج→انمان افتاد، به خانه م∂آييم و ادعا م∂كنيم 
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«ع→رب ب→ود»، «لب→نان∂»، «حزباله→∂» ب→ود؟ چنان كه اگر كس∂ شكم همسايه را سفره كرد، 

ب∂درنگ ادعا م∂كنيم «افغان∂ بود»؟ 
ام→→روز اگ→→ر ك→→م آب→→∂، و ك→→م ن→→→ان∂ و ب→→→∂نواي→→∂ و گ→→ران→→→∂ ه→→ست، م→→→∂گويند ب→→را＾ اي→ن است ك→ه 
پ→→ولش را ب→→→ه ف→→لسطين∂ها م→→∂دهند. ك→→م ك→→م ح→→ق است ك→اسه ك→وزه ه→مه ن→ابسامان∂ها را ب→→ر س→→ر 

فلسطين∂ شكست. كم باوران نيز باورت م∂كنند. 
ج→→→هان خ→→→واران آن س→→→ر دن→→يا چ→→نين ب→→ه گ→→وشمان ف→→رو م→→→∂كنند. چ→→را خ→→ودمان ب→→→ه گ→→وشمان ف→→رو 

نكنيم؟ 
م→∂گويند ف→رهنگ ب→االي∂ها ب→ه پ→ايين∂ها س→رايت م→∂كند. آن→ها م→∂دان→ند چ→را ب→→ه گ→وشمان فرو 
م→→∂كنند، و م→→ا ن→→م∂دان→→يم چ→→را پ→→ذيرايش ه→→ستيم. خ→→صومت اي→→ران→∂ و ع→رب و ت→ر∑ ب→را＾ آن→ان 

سودمند است. مگر نگفتند كه اگر آب را گلآلود كن∂، آسانتر ماه∂ م∂گير＾? 
ع→→→رب س→→→تيز＾، ع→→→رب ه→→→راس→→→∂ ن→→→شانها＾ از وام→→→اندگ∂ است. آدم وام→→→→انده گ→→→ناه وام→→→اندگ∂ را ب→→→ه 

گردن ديگران م∂اندازد. 
→نج ج→هان∂ كه هستيم سرنوشت ما به سرنوشت اعراب گره خورده. هم ما بو＾ نفت  Ẁدر اي→ن ك
م→→→→∂دهيم، ه→→→→م آن→→→→ان. ب→→→→ياييم اي→→→→ن ح→→→→قيقت را ب→→→پذيريم. و ب→→→كوشيم ب→→→ا آن→→→ان، اي→→→ن گ→→→ره ك→→→ور را 
ب→→→گشاييم. دش→→→من∂ و خ→→→صومت م→→→يان آن→→→ان و م→→→ا ك→→→دام گ→→→ره را م→→→∂گشايد؟ اي→→ن ن→→فاق ب→→ه س→→ود 

كيست؟ 
روز＾ ب→ود و روزگ→ار＾، دين اسالم ظهور كرد و به ما يورش برد، كه برايمان گران تمام شد 
و ب→→رايش ق→→ربان∂ دادي→→م. ام→→→ا اي→→ن اس→→→الم در ب→→خش∂ از ش→به ج→زيره ع→ربستان ظ→هور ي→افت، ن→ه از 
دهه→→ا م→→ملكت ع→→رب∂ ام→→روز＾ ك→→ه در آن روزگ→→ار «ع→→رب» ن→بودند و م→انند م→ا ق→ربان∂ ش→→دند و 
ه→مان ب→ها＾ س→نگين پ→رداخ→تند. ام→ا ام→روز ك→ار ب→ه ج→اي∂ رس→يده ك→ه  م→ا م→ردم تمام اين ممال− 
ع→→رب∂ را در س→→رنوشت اس→→→الم∂ خ→→ود گ→→ناهكار م→→→∂دان→→يم. از س→→و＾ دي→گر ارث→∂ دان→ستن گ→ناه از 
خ→→→واص دي→→→نخوي∂ ب→→→نيادگران و ع→→→قل ب→→اختگان است. چ→→را ب→→ايد اف→→غان∂ها را در گ→→ناه م→→حمود، 
ازبｅه→→ا را در گ→→ناه ت→→يمور، م→→غولها را در گ→→ناه چ→→نگيز و اع→→راب را در گ→→ناه ح→جاجبن ي→وسف 
ش→→ريｅ ب→→دان→→يم و از س→→و＾ دي→→گر از زي→→ر ب→→ار گ→→ناهان∂ ك→→ه ح→→كام ع→→زيز خ→→ودمان ب→→ه م→ليتها＾ 
دي→→→→→→گر روا داش→→→→→→→تهان→→→→→→→د ش→→→→→→انه خ→→→→→ال∂ ك→→→→→نيم. ك→→→→→ينه ب→→→→→ه م→→→→→ردم ع→→→→→رب در ت→→→→→ناقض ب→→→→→ا آرم→→→→→انها＾ 
م→→يهنپرستانه ن→→يز ه→→ست، پ→→اشيدن ت→→خم ن→فاق م→يان م→→لت اي→ران ه→م ه→ست. ب→خش∂ از ه→موطنان 
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ج→نوب و ج→نوب غ→رب∂ اي→ران ع→رب ه→ستند و ب→قيه نيز از كجا م∂دانند چه خون∂ در عروقشان 
ج→→→ار＾ است? ع→→→رب∂، ت→→رك∂، ه→→ند＾، پ→→ارس∂? پس چ→→گونه ب→→→ه خ→→ود اج→→ازه م→→→∂دهندديگران را 
دش→→من و خ→→ود را از ب→→ستگان آري→→اي∂ ف→→رنگ∂ها ب→→شمارند?آيا خ→→ونهاي∂ ك→→ه ت→→ا ك→نون ب→ه ه→در 

رفته، بس نيست?   
آر＾ اش→→→→راف و «م→→→→رزبانان» م→→→→ا اس→→→→الم را پ→→→→ذيرفتند، ش→→→→ايد ب→→→→دان ج→→→هت ك→→→ه ب→→→راي→→→شان س→→→ود＾ 
داشت، چ→→نان ك→→ه اش→→راف ع→رب ن→يز ه→مان را ب→رگزيدند. اگ→→ر آس→يب∂ رس→يد، ب→ه ت→ودهها＾ م→ردم 

رسيد، از اسالم رسيد، نه از اعراب، چه به ايران∂ و چه به عرب. 
→→→نق  Ẁاز ع→→→→رب ن→→→هراس→→→يم. م→→→→مكن است در ب→→→ازار م→→→صر و م→→→راكش ي− آدم ع→→→رب اخ→→→مو و ب→→→د ع
نق نيست، چنان  Ẁب→بين∂، در ب→ازار ت→هران و ت→بريز ه→م م→→∂بين∂. ع→رب در ذات خ→ود اخمو و بد ع
ك→→→ه اي→→ران→→∂ ه→→م ن→→يست. م→→ا را از ي− رش→→ته ب→→افتهان→→د. آن→→ها خ→→واه→→ران و ب→→رادران خ→→ودمانند. از م→→ا 

بدشان نم∂آيد. ما هم از آنان بدمان نيايد.  
آن→→→ان ك→→→ه ب→→→ه گ→→→وشمان ف→→→رو م→→→→∂كنند، ع→→→رب ت→→→روريست و آدم كش است، پ→→→شت س→→→→ر م→→ا ب→→ه 

همين گونه «غيبت» م∂كنند. 
س→رنوشت اع→راب را ب→→ه اراذل و اج→امر＾ م→انند م→ل− س→عود و م→→ل− ع→بداهللا و م→بار∑... دادهاند. 
ع→→رب را ب→→ا اي→→نان ع→→وض∂ ن→→گيريم. ت→→ا دي→→گران م→→ا را ب→→ا اراذل و اج→→امر خ→→ودمان ع→وض∂ ن→گيرند. 

بياييم كم∂ در غم آنان شري− باشيم كه آنان نيز در غم ما شري− بمانند. 
 ۱۳۹Ω شهريور

  





 
 

روز اول 
كابوس 

ك→→→→→ابوس، روي→→→→→ا＾ س→→→→→نگين و س→→→→→همناك∂ است ك→→→→→ه اض→→→→→طراب و دله→→→→ره  م→→→→→∂آورد. اع→→→→صاب و 
اح→→→→→ساس را در ه→→→→→م م→→→→→→∂ريزد و از ك→→→→→ار م→→→→→→∂ان→→→→→دازد. م→→→→→يان خ→→→→→واب و ب→→→→→يدار＾، س→→→→ينه و ق→→→→لب را 
م→∂فشارد، گ→وئ∂ س→نگ س→نگين ق→بر ب→→ر آن گ→ذاردهان→د. ن→ظم و آه→نگ ت→نفس در ه→م م∂ريزد، 
ن→فس ت→نگ∂ م∂آيد و سرسام و هيجان بدنبالش. گوي∂ با غول و جن و شيطان و ديو و اژدها 
س→→→روكار دار＾. چ→→→يزها＾ خ→→→يال∂ و آزار ده→→→نده م→→→∂بين∂. وق→→ت∂ ه→→م از خ→→واب م→→∂پر＾، خ→→يس 
ع→→رق ه→→ست∂، ك→→ه س→→رما و لرزه ه→→م دارد. در دلت چ→→نگ ان→→داخ→ته، آن→را م→شت و م→ال م→→∂دهند. 
ك→→→→ابوس ت→→→→نها ب→→→→دخواب→→→→∂ ن→→→يست. ه→→→مه كس گ→→→اه∂ دچ→→→ار ب→→→د خ→→→واب→→→∂ است. ام→→→ا ك→→→ابوس چ→→→يز 
دي→→→گر＾ است ك→→→ه پس از ب→→→يدار＾ ه→→م م→→→∂آزارد. س→→الها ب→→عد ن→→يز ه→→ر گ→→اه ب→→يادش ب→→يفت∂، م→→و＾ 

تنت سيخ م∂شود.  
م→ن در ع→→مرم ك→متر دچ→ار كابوس بودم تا اين كه سفر＾ پنج روزه به خطه حكمران∂ اسرائيل 
پ→→يش آم→→د. از آن پس دچ→→ار لك→→نت زب→ان و ق→لم ه→م ه→ستم. ن→م∂توان→م ن→ام اي→ن ق→لمرو را آن→→طور 
ك→→→ه دي→→→گران م→→→∂گويند ب→→→ه زب→→→ان و رو＾ ك→→→اغذ ب→→→ياورم. گ→→→اه∂ م→→→∂گويم «اس→→→رائ→→→يل»، گ→→اه∂ 
«ع→زرائ→يل»، گ→اه∂ م→→∂نويسم «اґزرائ→يل». اي→ن دره→م و ب→رهم∂ها آش→فتگ∂ م∂آورد. گ→ناهش 

با حضرت مل−الموت است. چارها＾ ندارم مرا ببخشيد. 
 

قلفه＾ خود را مختون سازيد 
م→ن ه→ميشه از ه→مان دوران ج→وان→∂ با دين مسئله داشتم. اما به رغم برخ∂ از هم وطنان عزيزم، 
دش→وار＾ ب→ا دي→ن ه→رگز ب→→ه ن→فرت از اع→راب نكشيد. در وجودم نوع∂ كشش و محبت نسبت به 
اي→→→→ن ج→→→→ماعت چ→→→→ند ص→→→→د م→→→→يليون∂ اح→→→→ساس م→→→→→∂كردم. م→→→ن ه→→→يچگاه ان→→→سان ع→→→رب را ب→→→→ا ان→→→سان 
م→سلمان ي→ك∂ ن→م∂گرفتم. پ→يوسته ب→ر آن ب→ودم ك→ه ن→يك∂ها و ب→د＾هاي∂ كه از آن نام م∂برند، 
از اس→الم ب→ود، ن→ه از اع→راب. اگ→ر م→وهبت ب→ود، ه→م ب→را＾ م→ا، ه→م ب→را＾ آن→ان  و اگر مصيبت بود، 
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ه→→→م ب→→→را＾ ع→→→رب ب→→ود و ه→→م اي→→ران→→∂. گ→→ناه ج→→نگها＾ س→→تمگران→→→ه م→→سلمان س→→از＾ را، ك→→ه در آن 
اي→ران→∂ ه→م ش→ركت داشت، ب→ه گ→ردن اع→راب ان→داخ→تن، ن→شانه ن→وع∂ ع→قبماندگ∂ «نژادگرايانه» 
است. ن→شانه ن→وع∂ وام→اندگ∂ ه→م ه→ست و ت→كرار م→→∂كنم ك→ه ان→سان وام→→انده گناه درهم و برهم 
ري→→ختگ∂، درم→→اندگ∂ و ن→→ابسامان∂هايش را ب→→→ه گ→ردن دي→گران م→→∂ان→دازد. و ام→روز م→→∂بينيم ك→ه 
ب→→رخ∂ م→→ردم اي→→ران گ→→ناه س→→تمگر＾ رژي→→م اس→→→الم∂ را، ك→→ه خ→→ود ب→→ر س→→ر ك→→ار آوردن→د، ب→ه گ→ردن 
اع→→راب م→→→∂ان→→→دازن→→د. و از اي→→ن ه→→م ب→دتر، آدمه→ا＾ م→سلمان پ→ر و پ→ا ق→رص اي→ران→∂ م→→∂بين∂ ك→ه از 

عرب مسلمانترند و به اعراب ناسزا م∂گويند. 
م→→→→ن پ→→→→ايم را از اي→→→→ن ف→→→رات→→→ر م→→→→∂گذارم ك→→→ه ح→→→ساب ي→→→هوديان را از ح→→→ساب ص→→→هيونيستها ج→→→دا 
م→∂دان→م و ادع→ا دارم ك→ه ص→هيونيستها ب→ه ي→هوديان ن→يز خ→يانت م→→∂كنند. «ي→هود س→تيز» واقع∂ 
ه→→→مين ص→→هيونيستها ه→→ستند ك→→ه ج→→ناياتشان را ب→→ه «ن→→يابت» ي→→هوديان ج→→ا م→→∂زنند و ب→→ه آتش 
ي→هود＾ س→تيز＾ ن→فس و هوا＾ تازه م∂دمند. جماعت يهود در پيشرفت تاريخ سهم فزونتر＾ 
داشت ت→→ا م→→سيح∂ و م→→سلمان. م→→ن از آن ج→ماعت رف→اقتهاي∂ دي→دم ك→ه ق→درش را م→∂دان→م. از 
ي→هود ستيزان به همان اندازه متنفرم تا از اسالم هراسان و هر انديشه تنگنظرانه ديگر＾. اگر 
ص→→هيونيسم ب→→ه ع→→نوان ي− اه→→رم ام→→پرياليست∂ ج→→نايت م→→∂كند، گ→→ناهش را ب→→ه گ→→ردن ي→هوديان 
ن→→يندازي→→م، در ض→→من اي→→ن ك→→ه ه→مگان، در ه→مه چ→يز＾ ك→ه ب→→ه ن→امشان رخ م→∂دهد، م→سؤولان→د. 

چه يهود＾، چه مسلمان. 
ب→نا ب→ر اين از خوانندهام م∂خواهم كه مبادا گمان كند با ي− يهود ستيز سر و كار دارد. آنان 
ك→→ه ه→→يتلر را غ→→سل ت→→عميد م→→→∂دهند و ي→→هود＾كش∂ها＾ او را ن→→ف∂ و ي→→ا ش→→ايد ت→→وجيه م→→∂كنند، 
ج→→→ا＾ پ→→→ا＾ ه→→→يتلر گ→→→ام م→→→→∂گذارن→→→د و ن→→→م∂دان→→→ند و ن→→→م∂بينند ك→→→ه اي→→→ن ب→→→از＾ م→→→سخره ب→→→→ا ت→→اريخ 

دردشان را دوا نم∂كند. 
م→→ن ب→→→ه آن ن→سل∂ ت→علق دارم ك→ه ج→نبش م→ل∂ ش→دن ن→فت و ك→ودتا＾ ۲۸ م→رداد س→→ر آغ→از درｄ و 
اح→→→ساس و آش→→→نائ∂اش ب→→→ا س→→→ياست ب→→→ود. اس→→→تعمار غ→→→رب ت→→وان→→ست ج→→نبش م→→ل∂ ك→→ردن ن→→فت را 
س→ركوب ك→ند، ام→ا ت→خم ن→فرت ب→ه غ→رب را ه→م در ق→لب چ→ند ن→سل از م→ردم اي→ران پ→اشيد. اي→ن بود 
ك→→ه ب→→ه وي→→ژه ن→→سل م→→ن ج→→نبشها＾ ض→→د غ→→رب∂ را دوست م→→∂داشت: ج→نبش م→ل∂ ك→ردن ك→انال 
س→→وئز ب→→ه ره→→بر＾ ع→→بدالن→→اصر، ك→→ودتا＾ ع→→بدالك→ريم ق→اسم ب→را＾ ب→ر ان→داخ→تن س→لطنت در ع→راق، 
قيام استقالل جويانه مردم الجزاير، قيام مردمان جنوب شبه جزيره عربستان .... از همه بيشتر 
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 ｅم→→→قاومت ف→→→لسطين∂ها در ب→→→راب→→→ر ت→→→جاوز و اش→→→غال اس→→→رائ→→→يل و ح→→→مايت وي→→→ژه غ→→رب از اي→→ن م→→ل
الم→وت. آي→ا ج→ا＾ ش→گفت∂ و س→تايش ن→يست كه جماعت∂ كه صد سال و بيشتر، آزمون جنگ 
و ف→→→→شار و خ→→→فقان و آوارگ→→→∂ و خ→→→انمان س→→→وز＾ را پ→→→شت س→→→ر دارد، ه→→→نوز ص→→→بر و ب→→→ردبار＾ و 
اي→→ستادگ∂ و ام→→يدبه ص→→لح و ام→→يد ب→→ه ف→→ردا را در دل ن→→گاه داش→→ته، خ→→ود را ن→→باخته، دست ب→→ه خ→ود 
ك→→→→→ش∂ ن→→→→→زده است و م→→→→→ن م→→→→→∂شناسم آش→→→→→نايان ع→→→→→زيز＾، از م→→→→→لت خ→→→→ود، ك→→→→ه پس از س→→→→→∂سال 
ج→مهور＾ اس→→الم∂ و م→شت و م→ال خ→ونين ف→قهاء و ب→سيجيان، پس از ان→تخابات ۸۸ روحيه خود 
را ب→اخته، از ه→مه چ→يز ن→ا ام→يد، م→→∂خواه→ند ج→انشان را ب→ردارن→د و ب→→ه ه→ر كجا راهشان دهند، فرار 

كنند 
در دوران ت→→→→→→→حصيل دان→→→→→→→شگاه∂ ن→→→→→→زديكترين ه→→→→→→مدرس∂هايم ع→→→→→→رب ب→→→→→→ودند. م→→→→→→حمد از ح→→→→→→لب 
(س→→وريه)، غ→→انم از ع→→راق، م→روان از اردن، ي→ك∂ ه→م ك→ه اس→→مش از خ→اطرم رف→ته از لب→نان. ب→ا ه→م 
درس م→∂خوانديم، تمرين م∂كرديم، تو＾ سر هم م∂زديم، مباحثه م∂كرديم، داد م∂زديم و 
م→→∂خنديديم. در س→→ياست ه→→م دوس→→ليقه داش→→تيم. ه→→مهاش در ب→→اره ف→لسطين ب→حث م→→∂كرديم. از 
ه→→مان زم→→ان ب→→ود ك→→ه ب→→ه م→→لتها＾ ع→→رب ع→شق م→∂ورزيدم. ب→ديه∂ است ك→ه ن→م∂توان ب→ه چ→ند 
م→→→لت، ي→→→ا چ→→→ند ص→→→د م→→→يليون ان→→→سان ب→→→→ا خ→→→صلتها＾ گ→→→وناگون خ→→→وب و ب→→→د، ع→→→شق ورزي→→→د. ام→→→ا 
م→→→→∂توان يｅ م→→→→لت را ب→→→→→يش از م→→→→لت∂ دي→→→→گر دوست داشت. چ→→→→→ه اي→→→→راد＾ ب→→→→→دان وارد است؟ م→→→ن 
ح→ساب م→لتها را از ح→كامشان ج→دا م→→∂دان→م. اي→ن اح→ساس در م→ورد س→اكنين مملكت اسرائيل 
هم صادق است. چه رسد مثالҐ به مردم غزه كه امروز بازداشتگاه يｅونيم ميليون فلسطين∂ در 

فضائ∂ به درازا＾ Ω℮ و عرض Ｑ كيلومتر است. يعن∂ متراكمترين جمعيت دنيا. 
رژي→م ه→يتلر ورش→و (پايتخت لهستان) را به اردوگاه بزرگ يهوديان مبدل كرده بود. نام آن را 
«گ→تو＾ ورش→و» ي→عن∂ اردوگ→اه ورش→و گ→ذاش→ته ب→ودند. ام→→ا ح→اال اي→نجا اردوگاه غزه (گتو) است 

كه وقت∂ بدان بنگر＾، از گتو＾ ورشو نيز دوزخ∂ترش م∂بين∂. 
اول م→→→→∂خواس→→→تم ب→→→→ه غ→→→زه، ب→→→ه اردوگ→→اه∂ ب→→روم ك→→ه آدمه→→ايش گ→→وئ∂ ب→→→ه لع→→ن و ن→→فرين خ→→داون→→د 
گ→→→→رفتارند. راهش را ن→→→→يافتم، گ→→→فتند ف→→→كرش را از س→→→رت ب→→→يرون ك→→→ن. ه→→→مچنين گ→→→فتند ك→→→ه دل 
دي→دن چ→نين ع→ذاب→∂ ك→ه ب→ر ان→سان م→→∂رود، ن→دارم و دي→دن دن→يائ∂ ك→ه از اي→نجا ب→ه عصر حجرش 
ان→→داخ→→تهان→د وح→شتناｄ است. آن→جا زن→→دان→∂ است م→ستحكم و ب→دون س→قف، در ح→صار اس→رائ→يل و 
ح→→كام دست ن→→شانده م→→صر.  و اي→→ن آق→→ا＾ اґزرائ→→يل و ه→→م ي→ارش ح→سن∂ م→بارｄ، دره→ا＾ زن→دان را 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۸
محكم قفل زدهاند، تا من و شما ندانيم و نشنويم كه اين خلق چه م∂كشد، زورمندان چگونه 
ب→∂دوا و ب→→∂غذايش گ→→ذاش→تهان→د، م∂كشند و م∂ميرانند، تا دنيا از شر تروريسم در امان بماند. 
م→→→∂گويند ه→→→ر ك→→→ه در آن→→جاست ت→→روريست است. ب→→چهها＾ ش→→يرخواره ه→→م اگ→→ر ب→→زرگ ش→→وند 

تروريست خواهند شد... 
ازط→→→رف دي→→گر اگ→→→ر ه→→م دل دي→→دنش را داش→→تم «اذن دخ→→ول» ن→→م∂دادن→→د و ن→→م∂دهند. ن→→ه اي→→نكه 
م→→ردم آن دي→→ار اج→→ازه ورود ن→→دهند، ن→→→ه آن→ها خ→يل∂ ه→م م→ايلند ك→س∂ ب→يايد و ب→بيند و ب→ه دي→گران 

خبر دهد. اما كليد داران جهنم «اذن دخول» نم∂دهند. 
اين بود كه سودا＾ ديدار غزه را از سر برون راندم و به سياحت منطقه غرب∂ اردن كه از سال 

۷⅛۱۹ در اشغال اسرائيل است، اكتفا كردم. همين ديدار برا＾ هفت پشتم كاف∂. 
 ｅزرائ→→→يل اي→→→ن م→→→نطقه را ب→→→ا يґچ→→→→هل و چ→→→→هار س→→→→ال پ→→→→يش، ي→→→→عن∂ ه→→→→مان س→→→ال ۷⅛۱۹ ك→→→ه ه→→→نوز ا
ش→→بيخون شش روزه (ب→→هتر است ب→→گوئيم شش س→→اعته، زي→→را در ه→مان شش س→اعت اول ك→ار را 
ت→مام كرده بودند) هنوز اشغال نكرده بود، مسافرت∂ به آنجا داشتم. مردم∂ شاد و پر هياهو به 
خ→اطرم بود. اما اين بار دين و دنيا عوض شده بود. طبيعت عوض شده بود. جغرافيا هم عوض 
ش→ده ب→ود. ش→نيده ب→ودم ك→ه غ→زه ب→زرگترين زن→دان دن→ياست. ام→ا س→احل غ→رب∂ هم ب∂شباهت به 
زن→دان ن→يست. ورود ب→ه اي→ن زن→دان و دي→دار زن→→دان→يان، آدم را ب→ه ي→اد زن→دانه→ا＾ مخوف بقيه دنيا 

م∂اندازد. 
ب→را＾ ورود و خ→روج از اي→ن دي→ار - ك→ه م∂گويند مملكت∂ است خود گردان به نام فلسطين ـ 
ت→→نها يｅ س→→وراخ ب→→از گ→→→ذاش→→تهان→→د و آن پ→→ل م→→لｅ ح→→سين است ك→ه از رو＾ ن→هر اردن م→→∂گذرد. 
اي→→ن ن→→هر اردن آن→→قدر م→عروف است ك→ه وق→ت∂ اس→مش را م→→∂شنو＾، ف→كر م→→∂كن∂ رود＾ است 
م→→→→انند ن→→→يل و ي→→→ا دان→→→وب ي→→→ا رود گ→→→نگ در ه→→→ندوستان ك→→→ه خ→→→صلت∂ خ→→→داگ→→→ونه دارد. ام→→→ا از ب→→→اال 
م→→→∂بين∂ ك→→ه اك→→نون از پ→→هنايش ب→→يش از چ→→هار پ→→نج م→→تر ن→→مانده است. در گ→→ذشته ش→→ايد خ→→يل∂ 

پهن بود اما كم كم دارد «از غصه» خشｅ م∂شود و يا دارند خشكش م∂كنند. 
پ→ل م→لｅ ح→سين را ه→م ب→ا ه→مين مقياس در نظر بگيريد. با پل گولدن گيت در سانفرانسيسكو 
و ي→→→ا ب→→→ا س→→→∂ و س→→→→ه پ→→→ل اص→→فهان ع→→وض∂ ن→→گيريد، ه→→ر چ→→ند پ→→ل م→→لｅ ح→→سين ب→→→∂گمان اب→→هت و 

دهشت∂ دارد كه آدم را به ياد " پل صراط" م∂اندازد. 
در س→→→و＾ ش→→رق∂ اي→→ن پ→→ل م→→→ملكت اردن ق→→رار دارد و در س→→احل غ→→رب∂اش م→→ملكت ع→→زرائ→→يل و 
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م→→ملكت∂ ك→→ه م→→→∂خواس→→تند اس→مش را ف→لسطين ب→گذارن→د. ك→ه ب→عض∂ها گ→ذاردن→د. اس→رائ→يل آم→د و 
آن→جا را ن→يز اش→غال ك→رد. ن→→سل م→→ا ن→قشه ج→غرافيائ∂ اين منطقه را خوب به خاطر داشت. اما نسل 
ك→نون∂ دشوار＾ دارد. زيرا در نقشههائ∂ كه اخيرا در آمريكا و اسرائيل و گاه∂ هم در اروپا 
چ→→→اپ م→→→∂كنند دي→→→گر اس→→→م∂ از ف→→→لسطين و م→→→نطقه اش→→→غال∂ س→→احل غ→→→رب∂ اردن و غ→→زه ن→→نوشته، 
ه→مهاش را ج→زء اس→رائ→يل ك→شيدهان→د ك→ه ب→→خش ج→نوب∂ س→وريه (ارت→فاعات ج→والن) را هم در بر 
م→→→∂گيرد و اگ→→→ر ق→→→ضا و ق→→در روزگ→→ار ب→→ر وف→→ق م→→رادش→→ان ب→→ماند، آن→→گونه ك→→ه ك→→تاب م→→قدس راه 
ن→→موده است، اي→→ن ن→→قشه را از غ→→رب ت→→ا رود ن→→يل و از ش→→رق ت→→ا رود ف→رات گ→سترش خ→واه→ند داد. 
ب→دان→يم و آگ→اه باشيم كه برا＾ گسترش سرزمين مقدس سند مسجل محضر＾ نيز دارند و اين 
س→ند م→سجل م→حضر＾ ح→او＾ مẀ→→هر و ام→ضا＾ م→عتبر خ→داوند (يهوه) به عنوان فروشنده و امضاء 
س→→ر س→لسله پ→يامبران ت→وحيد＾، ح→ضرت اب→راه→يم خ→ليل، ب→ه ع→نوان خ→ريدار است. س→نديت م→عتبر 
اي→→→ن خ→→→ريد و ف→→→روش را در ك→→→تاب پ→→→يدايش ب→→→اب ۱Ｑ آي→→→ات ۱۷ ت→→ا ۲Ω اي→→ن گ→→ونه م→→هر زدهان→→د: 
«.....واق→ع ش→د كه چون آفتاب غروب كرده بود و تاريｅ شد، تنور＾ پردود و چراغ∂ مشتعل 
از ميان آن پارهها گذر نمود. در آن روز خداوند با ابرام عهد بست و گفت: «اين زمين را از 
→→نґزيان و  џن→→→هر م→→→صر ت→→→ا ن→→→هر ع→→→ظيم ي→→عن∂ ن→→هر ف→→رات ب→→ه ن→→سل ت→→و ب→→خشيدهام.» ي→→عن∂ «ق→→ينيان و ق

زيان و زفائيان و اموريان و كنعانيان و جرشيان و يبوسيان را».  ẃґرџتيان و ف ґام→ضاء خ→داون→د و اب→راه→يم را ب→→∂اع→تبار س→اختن، ص→احبان ديگر＾ برا＾ اين سرزمين به رسميت قدمونيان و ح
ش→→→ناختن، ه→→→ر چ→→→ند آن→→→ان ن→→→يز ب→→ه خ→→اطر «ارت→→باط خ→→ون∂» ادع→→ا＾ ارث و م→→يراث اب→→راه→→يم داش→→ته 
ب→اشند، از معاص∂ كبيره است. حاال م∂بينيم كه اґزرائيل را تا به دندان مسلح م∂سازند كه اين 
پ→→→يمان اله→→→∂ را ب→→→دون چ→→→ون و چ→→→را، ب→→→دون ق→→→يد و ش→→→رط، ب→→→دون ح→→→د و ح→→→صر و ب→→→دون ت→→زلزل ب→→ه 
ك→→رس∂ ب→نشاند. ه→ر كس ج→يكش در آي→د، ب→ه زب→ان راي→ج خ→ودمان «م→حارب» است و ب→ه زب→ان∂ 
ك→→→ه زي→→→ركانه در اروپ→→ا و آم→→ريكا ج→→ا ان→→داخ→→تهان→→د «ي→→هود س→→تيز - Antisemitist» است و م→→ورد 

خشم خداوند دانا و برنا قرار م∂گيرد كه حكمت امضاء اين قرار داد را بهتر از ما م∂داند. 
ك→→سان∂ ك→→ه ب→→خود ج→→راџت م→→∂دهند اي→→ن ام→→ضا را م→→ورد س→→→ئوال ق→→رار ده→→ند، ن→→ادانت→→→ر از آن→→ند ك→→ه 
ب→دان→ند لغ→و اي→ن ام→ضا＾ خ→داون→→د، ب→→ه لغ→و ه→→ر ام→ضا＾ دي→گر او خ→واه→د ك→شيد. و اص→ال از خ→داون→د 

تبارｄ و تعال∂ چه انتظار كه يكطرفه قولش را زير پا بگذارد: 
خ→→داون→→د ي→→هود ب→→ه اب→راه→يم گ→فت «... اي→ن زم→ين را از ن→هر م→صر ت→ا ن→هر ع→ظيم، ي→عن∂ ف→رات ب→ه ت→و 
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ب→خشيدهام...» ام→ا ادع→ا＾ «ب→خشش» گ→زاف→→ه گ→وئ∂ است. ب→هتر است ب→گوئيم «خريد و فروش» 
ه→→→→ر چ→→→→ند اي→→→ن م→→→عامله ب→→→ا پ→→→رداخت دي→→→نار و دره→→→م و دالر ص→→→ورت ن→→→پذيرفت ك→→→ه در آن زم→→→ان 
م→مكن ه→م ن→→بود. م→طابق ن→ص صريح كتاب مقدس، از ابراهيم قول گرفت كه در ازاء آن خود 
را خ→→→تنه ك→→→ند و ف→→→رزندان و ن→→→سلها＾ ب→→→عديشان را وادار ك→→ند، خ→→ود را خ→→تنه ك→→نند و اگ→→ر خ→→تنه 
ن→كنند خ→داون→د ن→يز قول خود را فسخ خواهد كرد: پس خدا به ابراهيم گفت: «و اما تو عهد مرا 
ن→→گاه دار، ت→→و و ب→→عد از ت→→و ذريت ت→و در ن→سلها＾ اي→شان. اي→ن است ع→هد م→→ن ك→ه ن→گاه خ→واه→يد 
داشت، در م→→→يان م→→→ن و ش→→→ما و ذريت ت→→→و ب→→→عد از ه→→→ر ذك→→→ور＾ از ش→→→ما م→→ختون ش→→ود و گ→→وشت 
ق→لفه＾ خ→ود را م→ختون س→ازيد، ت→ا ن→شان آن عهد＾ باشد كه در ميان من و شماست... و اما هر 
ذك→ور ن→ا م→ختون ك→ه گ→وشت ق→لفه＾ او خ→تنه ن→شود، آن كس از قوم خود منقطع شود، زيرا كه 
ع→→→هد م→→→را ش→→→كسته است» (ك→→→تاب پ→→يدايش: ب→→اب ۱۷: ۹ـ℮۱). ي→→عن∂ ح→→سابش پ→→اｄ است و در 
اي→ن س→رزمين ب→رايش ج→اي∂ ن→يست. ج→ا＾ ش→گفت∂ است ك→ه چ→را در اي→ن سرزمين برا＾ اعراب، 
ك→ه آن→ان ن→يز م→ختونان→د و آن→ان ن→يز از ذريت اب→راه→يمان→د، ج→ائ∂ ن→يست. آيا خداوند تنها و تنها 

به گوشت قلفه＾ يهوديان چشم داشت؟ 
از سرزمين∂ ميان نهر عظيم و نهر نيل گفتگو است. يعن∂ صحرا＾ سينا (در مصر) و اسرائيل 
و ف→→→→لسطين و س→→→→وريه و لب→→→→نان و اردن و ع→→→→راق ع→→→→رب ام→→→→روز＾، ي→→→→عن∂ ت→→→قريبا ه→→→فت م→→→ملكت 

اختراع∂ پايان دوران استعمار كهن. 
اگ→→ر ص→د س→ال پ→يش ب→را＾ ك→س∂ ن→→ام اردن و لب→نان و اґزرائ→يل و ع→راق م→→∂آوردند، ن→م∂فهميد از 
چ→ه س→خن م→→∂گويند. ت→ا پ→ايان س→لطه ع→ثمان∂ و آغ→از ح→كمران→∂ ان→گلستان و ف→ران→سه از«سوريه 

بزرگ» سخن م∂ رفت، يا از «بالد شام» يا «شامات». پايتخت همه آنها دمشق بود. 
وق→→ت∂ پ→→درم ي→→ا م→ادرم و ي→ا ع→مويم و ب→قيه ق→وم و خ→ويشها از س→فر م→كه ب→→ر م→→∂گشتند، ت→عريف 
م→→∂كردند ك→→ه س→→فر＾ ه→→م ب→→→ه «ش→→ام»  ك→→ردهان→→→د و چ→قدر از آن→جا خ→وششان آم→ده ب→ود. ه→مهاش 
م→نطقها＾ ب→زرگ ف→رهنگ∂ و زب→ان∂ و تاريخ∂ تشكيل م∂داد، ميان فرات و نيل. چه خوب بود 
ك→→ه چ→→نين م→→∂ماند. ام→ا اس→تعمارگران ن→قشه ت→الش∂ و ت→كه پ→ارگ∂ آن ك→شيدند. ت→ا در م→يان اي→ن 
ت→→→كه پ→→→ارگ∂ ج→→→ائ∂ ب→→→را＾ اس→→→رائ→→→يل ه→→نوز ظ→→هور ن→→يافته خ→→لق ك→→نند. در اط→→رافش م→→ملكتهائ∂ 
ك→→وچｅ و ح→→كام∂ دست ن→→شانده، ب→→را＾ م→حافظت اي→ن م→ولود ن→وظهور و ح→فظ م→نافع اس→ترات→ژ＾ 

فاتحان جنگ اول جهان∂ و نفتنوشان آينده. 



روز اول ۱۱ 
اخ→تراع م→ملكت اردن در س→ال ۱۹۲۱ ص→ورت گ→رفت. اي→ن م→ملكت در اب→تدا م→ستعمره انگليس 
ب→→ود. ب→→→ر رأسش پ→→ادشاه∂ گ→→ذاش→→تند ك→→ه م→→لزومات و س→→ور و س→اتش، م→→جموعاҐ از لن→دن م→→∂آمد. 
اگ→→ر اي→→ن پ→→ادشاه در اج→→راء اوام→→→ر ان→→گلستان ت→→زلزل ن→→شان م→→→∂داد، ب→→رش م→→∂داش→تند و پ→سرش ي→ا 
ن→وهاش را ج→ا＾ گ→زينش م∂ساختند. همه اينها را بنام «هاشم∂» صدا م∂كردند. يعن∂ اينكه 
از «ب→ن∂ ه→اشم» ب→ودند ك→ه اع→قابشان ب→→ه خ→انواده پ→يامبر اس→→الم م→→∂رسيد ك→ه كليددار خانه كعبه 
ب→→→→→→ودند. در آن دن→→→→→→يا＾ ب→→→→→→رهوت ك→→→→→ه ا داره ث→→→→→بت اح→→→→→وال و اس→→→→→ناد و آم→→→→→ار وج→→→→→ود ن→→→→→داشت و از 
«ش→→جرهنامه» خ→→بر＾ ن→→بود و اگ→ر ه→م ب→ود، ق→الب∂ ب→ود، م→علوم ن→شد زن→جيرشان چ→گونه ب→ه خ→انواده 

رسول خدا وصل شد. حكايتشان درست مانند حكايت همين سادات خودمان بود.  
ي→ك∂ ديگر از اين خاندان هاشم∂ را به سلطنت مملكت∂ جديد الختراعتر، عراق گماشتند كه 
ب→→عد ع→→بدلكريم ق→→اسم آم→→د و ع→→ذرشان را خ→→واست. ب→→ريتانيا＾ ك→→بير از ه→→مان س→الها＾ واپ→سين 
ج→→→نگ اول ج→→→هان∂ ب→→→ه اي→→→ن س→→→رزمين چ→→→نگ ان→→→داخت و س→→→رنوشت اي→→ن م→→نطقه را رق→→م زد. اب→→تدا 
ب→سيار＾ از ح→كام پ→رنفوذ ع→رب∂ را ب→ا خ→ود همدست كرد و با اين حضرات عهد بست كه پس 
از ق→→طع س→→ركردگ∂ ع→→ثمان∂ ب→→ه ت→→اسيس يｅ ك→→شور م→→ستقل ع→→رب∂ (ب→ه ان→ضمام ف→لسطين) ه→مت 
گ→→مارد. ام→→ا درست در ه→→مين زم→→ان (دوم ن→→وام→→بر ۱۹۱۷) وزي→ر خ→ارجه ان→گلستان ج→يمز ب→الفور 
(James Ballfour) ب→ه رئ→يس ف→دراسيون انگليس∂ صهيونيست، لرد روتشيلد قول داد كه همين 
س→→→رزمين (ف→→→لسطين) را ب→→→ه آن→→→ان واگ→→→ذارد. ب→→→ه ع→→→بارت دي→→→گر ارم→→→غان را از ك→→→يسه خ→→→ليفه ب→→→ه دو 
م→→→→→→شتر＾ واگ→→→→→→ذار ك→→→→→→رده ب→→→→→→ود. الب→→→→→→ته در پ→→→→→نهان∂، ب→→→→→ذل و ب→→→→→خششها＾ دي→→→→→گر＾ ن→→→→→يز ص→→→→→ورت 
م→→→→→∂پذيرفت. ب→→→→ر س→→→→ر ت→→→→قسيم اي→→→→ن م→→→→نطقه س→→→→وق الج→→→→يش∂ م→→→→يان ان→→→→گلستان و ف→→→→ران→→→→سه ن→→→→يز ب→→→→ده 
ب→→ستانهائ∂ در ج→→ريان ب→→ود ك→→ه ب→→→ا ق→→رارداد پ→→نهان∂ س→→يكز-پيكو (Sykes-Picot Pact) م→→يانشان 
ف→→يصله ي→→افت. ي→عن∂ اي→نكه ق→درتها＾ آن→طرف∂ ب→دون اي→نطرف∂ها ب→را＾ اي→ن ط→رف ت→صميمهائ∂ 
گ→رفتند ك→ه ب→را＾ اي→ن طرف∂ها فاجعه بود. و اين فاجعه منحصر به اين طرف∂ها نماند. استعمار 
در ه→يچ ك→جا＾ دي→گر، ب→ه گ→ونه دي→گر＾ ع→مل ن→→كرد. ه→مه ج→ا رفت و ه→مه چ→يز ب→→ه ي→غما ب→رد و 
ه→→مه كس را ب→→ه ج→→ان ي→→كديگر ان→→داخت. وق→→ت∂ رفت ه→→ر چ→→ه ت→→وان→→ست ب→→ا خ→→ود دزدي→→د و ب→رد و 
ح→كام∂ ب→ه ج→ا＾ گ→ذاشت كه برخ∂شان رو＾ ارباب را سفيد كردند. آر＾، استعمار كهن، به 
س→→→ان اس→→→تعمار ن→→→وين، در ه→→→مه ج→→→ا＾ ج→→→هان ب→→→ذر ن→→فرت و خ→→شونت و ن→→ا آرام→→∂، ن→→اام→→ن∂، ب→→لوا و 
آش→→وب، خ→→ون ري→→ز＾ و م→→لت ك→→ش∂ و ان→ديشه ك→ش∂، ب→نيادگرائ→∂ ي→هود＾ و م→سيح∂ و اس→→الم∂ 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۱۲
پ→اشيد. س→رنوشت غ→م ان→گيز م→ردم اي→ران ه→م اگ→ر زير ذره بينش بگذار＾، همين بود. افغانستان 

و عراق هم همين بود. و اين رشته سر دراز دارد. 
 ｅع→→→بداهللا ث→→→ان∂ است ك→→ه از ك→→مر م→→ل ｅاز م→→→→ملكت اردن م→→→∂ گ→→→فتم ك→→→ه پ→→→ادشاهش ام→→→روز م→→→ل
ح→سين «ه→اشم∂» و ش→كم يｅ ب→انو＾ ان→گليس∂ بر سر اين جماعت خراب شده. اينجا را با نور 

محمد＾ كه از نورافكن بريتانيائ∂ م∂ تابد، چراغان∂ كردهاند. 
 

پل صراط 
روز اول، ص→بح زود، پ→يش از ط→لوع آف→تاب ب→ود ك→ه از ه→تل ب→سو＾ پ→ل ملｅ حسين راه افتاديم. 
در اي→→ن س→→و＾ پ→→ل ك→→نترل م→→قامات اردن→→∂ ص→ورت م→→∂گرفت. ت→قريبا ن→وع∂ آم→اده س→از＾ ب→را＾ 
ك→→نترلها＾ ب→→عد ك→→ه ت→وسط اґزرائ→يل در پ→يش ب→ود. ب→ايد پ→رسشنامههاي∂ پ→ر م→→∂كرديم، س→ين ـ 
ج→→يم، اي→→ن ك→→ه ك→→يستيم و از ك→→جا م→∂آئيم و غ→رض از وج→ود و خ→لقتمان چ→يست. وج→ه ن→اقابل∂ 
ه→→→م ب→→را＾ ح→→قالع→→مل پ→→رداخ→→تيم. ح→→اللشان ب→→اشد. ب→→عد م→→نتظر ات→→→وبوس∂ اي→→ستاديم ت→→ا م→→ا را از پ→→→ل 
ب→→→→گذران→→→→د. ح→→→→دود ي→→→→كساعت و ن→→→→يم م→→→→نتظر م→→→→انديم. اگ→→→→→ر م→→→→→∂گذاش→→→→تند پ→→→→ياده ب→→→→رويم، در اي→→→→ن 
ي→→→كساعت و ن→→→يم ب→→→ارها رف→→→ته و ب→→رگشته ب→→وديم. ام→→ا ش→→وخ∂ ن→→داش→→تند و ن→→گذاش→→تند پ→→ياده ب→→رويم. 
خ→→→الصهاش اي→→→ن ك→→→ه س→→→ران→→→جام س→→وارم→→ان ك→→ردند و ب→→→ه آن س→→و ران→→دند. ه→→وا م→→→ه آلود ب→→ود ن→→ديديم 
چ→گونه از اردن ب→→ه ج→و اґزرائ→يل رس→يديم. ه→وائ∂ كه به سينه فرو م∂رفت و بر م∂آمد، پر بار و 

سنگينتر م∂ شد. بو＾ سرب م∂آمد.  
پس از س→→→∂ چ→→→هل م→→→تر اي→→ست∂ دادن→→د و ف→→رمان پ→→ياده ش→→دن. پ→→ياده ش→→ديم. ف→→رمودند ب→→رويد آن→→جا 
ب→→ايستيد، رف→→تيم آن→→جا اي→→ستاديم. در يｅ ق→→فس آه→→نين ك→→ه ت→→نها س→→قفش آزاد ب→→ود. دو ج→→وانｅ ب→ا 
 .ｅهر دو مسلسل به دست و آماده شلي .ｄو ديگر＾ پسر ｄلب→اس س→رباز＾ آمدند. يك∂ دختر
ي→ك∂ پ→ائين ات→وبوس م→اند و دي→گر＾ س→وار ات→وبوس ش→د. از جلو تا به عقب در هر رديف نشانه 
مسلسل را به پشت اين صندل∂ و آن صندل∂ گرداند. تا شايد درالبال＾ صندل∂ها تروريست∂ 
ب→يابد و دن→يا را از وج→ودش پا∑ سازد. اما چيز＾ نيافت، چيز＾ هم نبود كه بيابد. اردن∂ها هم 
گ→شته و ن→يافته ب→ودند. آي→ا ع→قل خ→ودش ب→→ه اي→نجا م→→∂رسيد ك→ه ب→دان→د چ→يز＾ ن→يست؟ ي→ا اين كه 
م→→→∂خواست م→→→ا را ب→→→ترساند. چ→→→يره س→→→اختن ت→→→رس ب→→→→ر ان→→سان ي→→ك∂ از ش→→يوهها＾ در ه→→م ش→→كستن 
ش→→→خصيت اوست و ح→→→ضرت ع→→→زرائ→→→يل م→→→∂خواه→→د ش→→خصيت ب→→ن∂ آدم را در ه→→م ش→→كند. ب→→→ه ه→→ر 



روز اول ۱۳ 
حال امر فرمودند كه سوار شويم كه شديم. نفس راحت∂ كشيديم بدين باور كه مشكل اصل∂ 
ع→بور از م→رز را پ→شت س→→ر گ→ذاردهاي→م. پس از ده دوازده م→تر، پ→→ل كوچｅ ديگر＾ را پشت سر 

گذاشتيم كه اسمش را« جسراґلґґنب∂» يعن∂ پل «النب∂» گذاشته بودند. 
ح→اال دي→گر ب→ه خ→طه ح→كمران→∂ اس→رائ→يل رس→يده ب→وديم. هوايش چون سرب سنگين بود. تفتيش 
س→→وم اي→→نجا ش→→روع م→→→∂شد. س→الن∂ س→اخته ب→ودند ك→ه ح→دود ۲Ｑ در ۳Ω م→تر＾ ب→ود. در اي→ن پ→شت 
دي→→وار ب→→ايد اول چ→→مدانه→→ايت را ت→→حويل ده→→∂، ك→→ه ب→→را＾ آن ن→→يز ب→→ايد ص→→ف ب→→بند＾. ح→دود ده 
پ→انزده دق→يقه ط→ول ك→شيد ت→ا چ→مدانه→ايمان را گ→رفتند. ك→ه از اي→ن ط→رف دي→وار ب→ه داخ→→ل س→الن 
ب→ياندازن→د ك→ه اگ→ر اق→بال ورود به سالن را يافتيم آنرا از پشت ديوار برداريم. رسيد و سند＾ هم 

برا＾ دريافت چمدانهايمان ندادند. 
ب→را＾ ورود ب→ه س→الن ب→ايد دوب→اره پ→شت باجها＾ برا＾ كنترل گذرنامه بايست∂. سه باجه بود كه 
ف→قط ي→ك∂ از آنه→ا را ب→از گ→ذاش→ته بودند و اين يك∂ حوصله زياد داشت و وظيفه تفتيش را به 
دقت ان→→جام م→→→∂داد. ج→→وان→→ك∂ ب→→ود ه→→يجده، ن→وزده س→اله. ده→انش ه→نوز ب→و＾ ش→ير م→→∂داد. آدمه→ا 
پ→→شت ب→→اجه، ص→→فґ دراز ك→→شيده ب→→ودند. ش→→ايد ه→→شتاد ن→→فر. ح→→ساب ك→→ردم ك→ه ب→را＾ ك→نترل ه→ر 
گ→→→ذرنامه دوس→→→ه دق→→يقه وقت م→→→∂گذرد. ي→→عن∂ ت→→ا ب→→ما ب→→رسد ح→→دود س→→→ه چ→→هار س→→اعت وقت الزم 
است. س→→→→اعت ي→→→→ازده ش→→→→نبه ب→→→→ود. ي→→→→عن∂ «س→→→→بت خ→→→→داون→→→→د» ب→→→→→عض∂ها ك→→→→ه پ→→→→شت ص→→→ف ب→→→ودند، 
م∂گفتند كه مفتش از ساعت دوازده به مناسبت سبت تعطيل م∂كند. يعن∂ باجه را م∂بندند 

و هر كه نوبتش نرسيده بود بايد همان جا بماند و صبر كند. خيل∂ صبر كند. 
خ→→ودم را ب→→→ه ك→→وچه ع→→ل∂ چپ زدم، پ→→رروئ∂ ك→→ردم، ه→→ر آدم→∂ ك→→ه ج→لو م→→∂رفت، خ→ودم را ال＾ 
آدمه→→→ا＾ دي→→→گر دوس→→→ه ن→→→فر ج→→→→لو م→→→→∂ان→→→داخ→→تم. ب→→→عض∂ها چپ چپ ن→→گاه م→→→∂كردند. ام→→→ا ك→→س∂ 
چ→يز＾ ن→گفت و اع→تراض→∂ ن→كرد. كم∂ پس از ساعت دوازده به باجه رسيدم. هنوز آنرا نبسته 

بودند. شايد ساعتشان عقب م∂رفت يا ساعت من جلو. 
ج→→→وان− س→→→رباز م→→→فتش ع→→→ال∂ م→→→قام ه→→→جده، ن→→→وزده س→→→اله، ش→→→ايد ه→→→م ج→→وانت→→ر ب→→ه ن→→ظر م→→→∂رسيد. 
گ→→ذرنامهام راگ→رفت، ص→فحاتش را ورق زد. ي→كبار از چپ ب→→ه راست، ي→كبار از راست ب→ه چپ. 
ن→→گاه∂ ب→→ه ع→→كسم در گ→→ذرنامه ان→→داخت و ن→→گاه∂ ب→→ه خ→→ودم. ب→→→ه ق→→يافه خ→→ستهام. ب→→ه س→ان «ن→گاه 
ك→ردن ع→اقل ان→در س→فيه» ش→ايد دله→رهام را م∂ديد و يا گمان م∂كرد تنها آدمها＾ عقل باخته 

و سفيه هوس ديدار فلسطين در خطه حكمران∂ اґزرائيل دارند. شايد هم حق داشت. 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۱℮
پ→رسيد از ك→جا آم→دها＾؟ م→حل ت→ولد و تابعيتها＾ گذشتهات چه بود؟ جوابش دادم، نم∂دانم 
ج→→→→واب→→→م راش→→→نيد ي→→→ا ب→→→رايش ب→→→→∂تفاوت ب→→→ود. پ→→→رسيد «م→→→قصدت ك→→→جاست؟» ج→→→واب دادم «ب→→→يت 

المقدس، رام اهللا ...». پرسيد «چرا بدانجا م∂ رو＾؟» 
«نذر كردهام به زيارت سرزمين مقدس بروم» 

«آيا كس∂ را در اين سرزمين م∂شناس∂؟» 
الب→→→ته ك→→→س∂ و ك→→→سان∂ را در آن ط→→→رف م→→→→∂شناختم. ب→→→ه ف→→كرم رس→→يد اگ→→→ر اس→→م∂ از ك→→س∂ ب→→برم 

دردسر بيشتر م∂شود. 
«نه هيچ كس∂ را نم∂شناسم» 

«چرا از اينجا به خاｄ اسرائيل وارد م∂شو＾، نه از تلآويو؟»  
«م→سافرت ت→وريست∂ ب→ه م→ملكت اردن داش→تم. گ→فتم ح→اال ك→ه خ→رج ك→ردهاي→م و اي→نجا آمدهايم 

از اينجا هم ديدن كنيم» 
دوب→→→اره ص→→→فحات را از اي→→→ن ط→→→رف ب→→→ه آن ط→→→رف و از آن ط→→→رف ب→→ه اي→→ن ط→→رف ورق زد، ب→→دون 
اي→نكه ن→ظر＾ ب→ه چ→هرهام ارزان→∂ دارد و ي→ا چ→يز＾ ب→گويد، گ→ذرنامه را جلو انداخت كه بردارم و 
ب→روم. خ→يل∂ ذوق ك→ردم و ب→ا خ→ود گ→فتم ت→مام ش→د. آن→قدرها ه→م ك→ه م∂گفتند دشوار نبود. چند 
م→→→تر رف→→→تم و ب→→→ه س→→→الن وارد ش→→→دم و دي→→دم ك→→→ه در ذوق زدگ→→∂ ع→→جله ك→→رده ب→→ودم. در اي→→ن ط→→رف 
س→→الن ح→→دود ده ب→→اجه دي→→گر ك→→نترل ب→→ود. ت→→فتيش اص→→ل∂ از اي→نجا ش→روع م→→∂شد. پ→شت ي→ك∂ از 
آنها ايستادم تا نوبت رسيد، گذرنامه را از زير شيشه باجه گرفت و شروع كرد به ورق زدن، 
از چپ ب→→→ه راست، از راست ب→→ه چپ. ن→گاه∂ ب→→ه ع→كس گ→ذرنامه ان→داخت و ن→گاه∂ ب→ه ق→يافهام، 
ه→→ردو ن→→گاه ب→→ه س→→ان«نگه ك→→ردن ع→→اقل ان→→در س→→فيه» و گ→→فت «از ك→→جا آم→→دها＾، م→→حل ت→ولدت 
ك→→→→جاست؟ چ→→→→ه م→→→→ملكت∂؟» اي→→→→نها ك→→→ه ه→→→مهاش در گ→→→ذرنامهام ن→→→وشته ب→→→ود. چ→→→را ن→→→م∂توان→→→ست 
ب→→خوان→د؟ ي→ا اي→نكه ب→→ه آن→چه ك→ه در آن ن→وشته ب→ود اع→تماد ن→→داشت؟ ب→هر ص→ورت ج→وابش را دادم 

اما نفهميدم شنيد يا نشنيد و يا اصال برايش مهم بود. 
«مقصدت كجاست؟» 

«سرزمين مقدس، اورشليم، راماهللا، اريحا، بيتلحم.....» 
«كس∂ را در اين شهرها م∂شناس∂؟» 

«متاسفانه نه، نم∂ شناسم» 



 ۱Ｑ روز اول
«پس كجا م∂خواب∂؟» 

«هتل»  
«كدام هتل؟» 

«در بيت المقدس، زوارخانه كاتوليك∂ اتريش»  
«چرا از اين جا به خاｄ اسرائيل م∂آييد؟ نم∂توانستيد از تلآويو بياييد؟»  

«مسافرت توريست∂ به اردن داشتيم، همين نزديك∂ها، گفتيم از اينجا بياييم» 
«ب→→ه ج→→نين ه→→م م→→∂رويد؟» الب→ته ق→رار ب→ود ب→ه ج→نين ه→م ب→رويم. ج→نين ه→دف اص→ل∂ م→سافرتمان 
ب→ود. ام→ا ش→نيده ب→وديم ك→ه اسم جنين برا＾ اґزرائيل چندشآور است به اين خاطر ترجيح داديم 

جواب سر باال بدهيم. 
«ب→رنامهمان ب→از است. ه→→ر جا گذارمان افتاد، م∂ رويم. بايد اول ببينيم در اين چهار پنج روزه 

فرصت هست يا نه» 
«به تلآويو هم م∂رويد؟» 

«فكر نم∂كنم» 
ن→→→گاه∂ دي→→→گر ب→→→ه ق→→→يافهمان ان→→→داخت دوب→→→اره و م→→→ثل ه→→→ميشه ب→→→→ه س→→→ان «ن→→گه ك→→ردن ع→→اقل ان→→در 
س→→→→→فيه» ش→→→→→روع ك→→→→→رد دل و ج→→→→→گر گ→→→→→ذرنامه را زي→→→→→رورو ك→→→→→ردن، از فｅ و ف→→→→→اميل پ→→→→رسيد و در 

كامپيوتر ثبت كرد. بعد گذرنامه را چند تكان داد كه شايد گرد و خاكش بريزد.  
«برو آنطرف بنشين، صدايت ميكنم» 

هم اين طرف صندل∂ بود هم آنطرف و هم روبرو. 
«اينطرف بنشينيم، يا آن روبرو؟» 

«برو بنشين صدايت م∂كنم» 
پيش از اينكه از باجه دور شوم، پس از دو قدم بر گشتم و خجوالنه پرسيدم: 

« ممكن است بفرمائيد، تقريبا چقدر طول م∂ كشد؟» 
«برو بنشين صدايت م∂كنيم» 

 ｅرب→ع گ→ذشت، ن→يم ساعت، ي ｅرف→تيم و ه→مانطور ك→ه ف→رمودند ن→شستيم، ت→ا ص→داي→مان ك→نند. ي
س→اعت... ج→و س→الن چ→نان س→نگين ب→ود كه از جايمان تكان نخورديم، مثل بچهها＾ با ادب در 

ز كرديم و در خود فرو رفتيم. ترس هم داشتيم.   ґآن روبرو ك



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۱⅛
ام→→روز ص→بح زود ك→م ص→بحانه خ→ورده ب→وديم، ش→ايد ه→م ب→→ه ع→لت ف→شار اع→صاب، گ→رسنه ب→وديم. 
در ك→→نارمان ك→→يوسك∂ ه→→م ب→→ود ك→→ه م→→→∂توان→→ستيم ش→→كالت و آب ن→→بات ب→→خريم. ام→→→ا از ج→ايمان 
ن→جنبيديم ك→ه م→بادا حضرات صدايمان كنند و نشنويم و نباشيم و قضيه دشوارتر از اين گردد 
ك→ه ب→ود. ح→وصله ص→حبت ك→ردن ب→ا ي→كديگر را ه→م ن→داش→تيم. پس از دو س→اعت انتظار، همسرم 

نگاه∂ به من انداخت و زمزمه كرد: 
«چ→→را اي→→نجور＾ ب→→ا آدم رف→→تار م→→∂كنند؟ ك→→اشك∂ اص→→ال ن→→يامده ب→→وديم، م→→ن ك→→→ه دي→→گه ب→→ه اي→نجا 

نخواهم آمد. آخر ما چه كارهايم؟ چه كردهايم؟. مقصودشان از اين كارها چيست؟» 
ش→→→انه ب→→→اال ان→→→داخ→→→تم و چ→→يز＾ ن→→گفتم. ن→→م∂دان→→ستم چ→→ه ب→→گويم. گ→→رچه ب→→ا ح→→سرت دي→→دار س→→احل 
غ→→→→رب∂ ب→→→→→ه اي→→→→نجا آم→→→→ده ب→→→→ودم. ام→→→→ا اگ→→→→ر م→→→→→∂گفتند «ب→→→رگرد» ت→→→شكر م→→→→∂كردم و ب→→→ر م→→→→∂گشتم. 
اح→ساسم ام→ا اي→ن ب→ود كه راه باز گشت هم نيست، مشكوｄ م∂شوند. از همسرم پرسيدم: «تنها 

دوسه ساعت است اينجاهستيم، اما چرا زمان اين قدر دير م∂گذرد؟».  
از دور ج→→وان→→ك∂ آم→→د ك→→→ه اس→→→م م→→ا را ك→→م∂ ع→→وض∂ ص→→دا م→→→∂كرد. ان→→دام→→→∂ ب→لند و ب→اال و ك→شيده 
داشت. لب→→اس اس→→تتار＾ ج→→نگ، ب→→ا لك→→→هها＾ روش→→ن و ت→اريｅ زي→تون∂ ب→ه ت→ن داشت. ب→→ه پ→شتش، 
ن→زديك∂ها＾ م→قعدش رولور＾ بسته بود. گوئ∂، مظفرانه از جنگ بازگشته بود، نزديｅتر شد. 
چ→هرهاش، اگ→ر اي→ن گ→ونه ق→يافه ن→م∂گرفت، زي→با و دوست داش→تن∂ ب→ود. هيجده، نوزده ساله به 
ن→→ظر م→→→∂رسيد، ش→→ايد ه→→م ك→→متر. ب→→ه اص→→طالح خ→→ودمان، «ه→→نوز ده→→انش ...» ك→→م∂ م→ودبتر از 

همياران به نظر م∂رسيد.  
دوب→اره اس→→مها را، ك→م∂ ع→وض∂، ص→دا كرد. مثل بچهها＾ مدرسه، دستم را با انگشت سبابه باال 

آوردم كه ببيند و بداند كه اينجا نشستهام. 
«از ك→→جا آم→→دها＾؟ م→→حل ت→→ولد؟ ت→→ابعيت اولي→→ه؟ ه→→مه اي→→نها را پ→→يش از اي→ن ه→م گ→فته ب→ودم، در 

كامپيوتر هم ثبت كرده بودند، دوباره همهاش را جواب دادم.  
«مقصدت كجاست؟» 

«اورشليم... راماهللا.... اريحا.... بيتلحم» 
«چه كس∂ را در اين شهرها م∂شناس∂؟» 

« متاسفانه هيچكس. آمدهام سر＾ به سرزمين مقدس بزنم و برگردم» 
«به جنين هم م∂رو＾؟» 



روز اول ۱۷ 
«برنامهام باز است، اگر مشكل∂ نباشد م∂روم، چرا نه؟» 

«به تلآويو هم ميرو＾؟» 
«فكر نم∂كنم» 

«چرا از تلآويو به مملكت اسرائيل نيامد＾؟» 
«ن→→→م∂دان→→→م ب→→→ه ف→→→كرم ن→→→رسيد. م→→→سافرت ت→→→وريست∂ ب→→→ه اردن داش→→→تم. گ→→فتم ب→→د ن→→يست از ف→→رصت 

استفاده كنم. انشااهللا دفعه ديگر از راه تلآويو م∂آيم» 
چ→→ند چ→→يز دي→→گر پ→→رسيد ك→→ه دي→→گر ب→ه ي→ادم ن→يست. س→ر ان→جام ن→گاه∂ ب→→ه ق→يافهام ان→داخت ب→سان 
«ن→گه ك→ردن ...». گ→فت «ه→مين ج→ا ب→نشينيد ت→ا ص→داي→تان ك→نيم». دي→گر به ساعتم نگاه نكردم 
ك→ه چ→قدر ط→ول ك→شيد ت→ا ه→مان ج→وانｅ س→رباز خوش رو و خوش قد و باال آمد. صدايش مثل 
بچهها＾ ده دوازده ساله شده بود. يك∂ از آن باجهها＾ روبرو را نشان داد و گفت «برويد به 
آن ب→→→اجه. گ→→→ذرنامه آن→→→جاست». رف→→→تيم و پ→→→شت ص→→ف اي→→ستاديم و ان→→تظار ك→→شيديم و ن→→وبتمان 

رسيد. دخترｄ سرباز＾ بود خوش رو، اما پرافاده و متكبر، دهانش هنوز بو＾ شير... 
« از كجا آمدها＾؟ .... محل تولد؟.... تابعيت قبل∂؟...» 

خ→→الصه ه→→مان س→→ين، ج→→يمها＾ پ→→يشين. م→→ثل دس→تگاه ات→وماتيｅ، س→ينها را از ح→فظ و ج→يمها را 
آم→→→اده داش→→→تيم. ام→→→ا اي→→→ن ي→→ك∂ زي→→اد لف→→تش ن→→داد. گ→→ذرنامه را ب→→دستمان داد ك→→ه ب→→رويم و رف→→تيم، 

نگاه∂ در پشتمان به سان «نگه كردن ...». 
ح→دود چ→هار پ→نج م→تر آن→طرفتر ج→وانｅ س→رباز＾ دي→گر ايستاده بود كه او هم گذرنامه مطالبه 

كرد، ديد＾ زد و چند پرسش∂، شبيه آن اول∂ها.... و بعد:  
«آيا چمدان داريد؟» 

«آر＾» 
«چه چيز＾ با خودتان حمل م∂كنيد؟» 

«جامه و زير جامه و رو جامه و ب∂جامه ... وسائل نظافت ... وسائل شخص∂» 
«وسائل شخص∂ يعن∂ چه؟ چيز＾ داريد كه ورودش به اسرائيل غدغن باشد؟»  

«فكر نم∂كنم، نم∂دانم چه چيز＾ به اسرائيل غدغن است»  
«آيا اسلحه داريد؟» 

«نه»  



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۱۸
گ→→→وئ∂ م→→→→∂خواست ب→→→گويد، درس روان→→→شناس∂ خ→→→وان→→ده، م→→→∂دان→→د ك→→ه راست م→→→∂گويم ام→→ا ب→→نظر 
ن→→م∂رسيد ك→→ه ع→→قلش ب→→ه اي→→ن ح→→رفها ب→→رسد. از ن→→گاه∂ ب→→ه م→→ا ب→→سان «ن→→گه ك→→ردن ..... » ص→رف 

نظرنكرد و گفت «چمدانهايتان آنجاست، برويد، پيدا كنيد و بر داريد». 
رف→تيم ب→ه پ→شت دي→وار＾ ك→ه چ→مدانه→ا را از آن→→طرف ب→يرون، به اين طرف درون انداخته بودند. 

شروع گشتن و زيرورو كردن. 
ب→→→ه ي→→→اد س→→الها＾ ك→→ودك∂ام اف→→تادم ك→→ه گ→→اه∂ پ→→در، م→→ا را، در ت→→عطيالت ت→→ابستان ب→→ه م→→شهد، ب→→ه 
زي→ارت ش→اه ق→به طال حضرت رضا م∂فرستاد. جاده قديم تهران به مشهد، از كوير م∂گذشت 
و ه→نوز اس→فالت∂ ن→بود. يｅ ب→ار دي→دم ك→ه ات→→وبوس∂ ك→ه از آنطرف م∂آمد، چپه شده بود. بعض∂ 
از م→→→سافرين م→→→جروح، ب→→رخ∂ دي→→گر دس→→تپاچه... ت→→صميم گ→→رفتيم ب→→ه دادش→→ان ب→→رسيم. چ→→مدان و 
ك→→يسهها＾ پ→→ر ش→→مار＾ ك→ه رو＾ ت→اق ات→وبوس گ→→ذاش→ته ب→ودند، در ه→م و ب→ر ه→م و ق→ات∂ و پ→ات∂ 
رو＾ س→نگ و خ→ار ب→يابان اف→تاده، ب→عض∂ها اس→بابش ه→م ب→يرون ري→خته بود، كج و كوله و پر از 
گ→رد و خ→اｄ. اك→نون در اي→ن سالن ورود＾ حضرت اґزرائيل روز و روزگار چمدانها＾ ما، كه 
ف→قط از آن ط→رف دي→وار، ب→ه اي→نطرف آم→ده ب→ود ب→هتر ن→→بود از چ→مدانها و كيسهها و گون∂ها＾ 
ص→→→→→حرا＾ ب→→→→→رهوت. ه→→→→→نوز ه→→→→→م ه→→→→→ر چ→→→→→ه ف→→→→→كر م→→→→→∂كنم، س→→→→→ر در ن→→→→م∂آورم ك→→→→ه چ→→→→گونه و چ→→→→را 
چ→مدانهايمان را به آن وضع اسفناｄ انداخته بودند. هر چه بود به دنبالشان گشتيم و يافتيم و 
از آن ت→لمبار در ه→م و ب→ر ه→م ب→يرون ك→شيديم و براه افتاديم، از خراشيدگ∂ و پارهگ∂ شان هم 
ن→اراحت ن→شديم، آن→چه اص→ال ب→→ه ف→كرمان ن→م∂رسيد، اي→ن ك→ه ادع→ا＾ خ→سارت ك→نيم. اي→نجا جا＾ 

اين شوخ∂ها نبود. 
پ→يش از اي→نكه از س→الن ب→يرون ب→يائيم، م→فتش ديگر＾ كه آن آخرها نشسته بود، نگاه ديگر＾ 
ب→ه خ→ودمان و گ→ذرنامههامان ان→داخت. اي→ن ي→ك∂ دي→گر ده→انش ب→و＾ ش→ير ن→م∂ داد، آدم→∂ بود 
چ→→→→→→→→هل، پ→→→→→→→نجاه س→→→→→→→اله. گ→→→→→→→وي∂ او را آن→→→→→→→جا ب→→→→→→→را＾ م→→→→→→→ردم آزار＾ ن→→→→→→→گمارده ب→→→→→→→ودند. دلش ب→→→→→→→را＾ 
چ→→مدانه→→امان س→→وخت و چ→→يز＾ ن→→گفت، م→→ودبانه اج→→ازه داد ك→→ه رد ش→→ويم. آق→→ا＾ ب→لند و ب→اال＾ 
دي→گر＾، ب→ا س→ن ح→دود پ→نجاه، ش→صت س→ال، ك→ه ب→→ا او اخ→تالط م→∂كرد و ب→ا او م→→∂خنديد، م→ژده 
داد ك→ه ت→مام ش→د، ي→عن∂ به پايان پل صراط رسيدهايم. ما باورش نم∂كرديم تا اينكه ناممان را 

آورد. ما را از كجا م∂شناخت؟ اما م∂شناخت. 
«شما آقا＾ ... هستيد؟ خانم .... هستيد؟» 



روز اول ۱۹ 
ح→ساب ت→فتيشها و س→ين، جيمها از دستم رفته بود. اما اين يك∂ مفتش نبود، تنها اين بود كه 
آن→ها را خ→وب م→∂شناخت. راه→نماي∂ ب→ود ك→ه از پ→يش ت→وسط آژانس س→فارش داده بوديم كه ما 

را به اين طرف و آنطرف ببرد و اينجا و آنجا را نشانمان دهد.  
ام→→ا ب→→→ا آن راه→→نماها＾ دي→→گر ك→→ه ع→رب ف→لسطين∂ ب→ودند، ك→ه ن→وع∂ ص→ميميت و م→حبت داش→تند 
ف→رق م∂كرد. از گفتارش خودخواه∂ و تنفر نسبت به جماعت فلسطين بر م∂آمد. م∂گفت 
ع→→→ربها و م→→→سلمانها زم→→→خت و ح→→→قه ب→→→از ه→→→ستند. س→→→ر آدم را ك→→→اله م→→→→∂گذارن→→→د. ب→→عد م→→علوم ش→→د 

خودش هم عرب فلسطين∂ است، هر چند مسيح∂.  
خ→→ود را م→→عرف∂ ك→→رد. ب→ا اي→ن ك→ه ع→رب ب→ود، ن→م∂گفت ف→لسطين∂ است. م→→∂گفت اه→ل م→ملكت 
اس→→رائ→→يل است. اع→→تراف م→→→∂كرد «وض→→ع اي→→نجا خ→→يل∂ وح→شتآور است. م→سلمانان ب→ا ي→هوديان 
ه→→يچ گ→→اه ب→→ه ص→→لح و ص→→فا ن→→خواه→ند رس→يد. اگ→ر اي→نجا ف→قط ي→هوديان و م→سيحيان ب→ودند، ك→ار ب→ه 
اي→نجا ن→م∂كشيد، ب→ا ه→م ت→ا ك→نون ب→ه ت→واف→ق رس→يده ب→ودند. اي→نطور نيست كه اسرائيل∂ها صلح و 
ص→فا ن→م∂خواه→ند ... خ→يل∂ ه→م م→∂خواه→ند. ام→ا ف→لسطين∂ها ن→م∂گذارن→د، ه→ر چ→ه ب→ه آن→ها بده∂، 
ب→يشتر م→→∂خواه→ند...». ح→ال م→را ام→روز م→فتشين، ج→وانｅه→ا＾ س→رباز اس→رائ→يل∂، خ→يل∂ ب→ه هم زده 
ب→→→ودند. ام→→→ا اي→→→ن ي→→→ك∂ ن→→→زديｅ ب→→→ود ب→→→ه ع→→ق و اس→→تفراغ→→م ب→→يندازد. ش→→ايد ب→→→ه ان→→دازه ك→→اف∂ ص→→بحانه 

نخورده بودم كه بتوانم به اندازه كاف∂ استفراغ كنم. خوب∂ گرسنگ∂ كشيدن همين است. 
در ط→→ول م→→سافرت∂ ك→ه ب→ه آن م→نطقه داش→تم چ→ند ب→ار راه→نما ع→وض ك→ردم. ه→مهشان گ→شاده رو 
ب→→→ودند، ب→→→ه آدم اح→→ساس رف→→اقت م→→∂دادن→→د. ب→→ارها ف→→كر ك→→ردم، اف→→سوس ك→→ه اي→→ن م→→ردمان از م→→ن 
دورن→→د و ب→→دين روزگ→→ار واوي→→ال گ→→رفتار، و گ→→ر ن→→ه م→→→∂توان→→ستند رف→→يق خ→→وب∂ ب→→اشند. ي→→ادشان ب→ه 
خ→ير، ب→ه وي→ژه ي→اد «اح→مد» و يا  «مروان». با اين دوم∂ در اردن آشنا شدم. اهل ساحل غرب∂ 
ب→→ود. خ→→انواده و فｅ و ف→→اميلش آن→→جا زن→→دگ∂ م→→→∂كردند. ام→→ا خ→→ودش ف→→رار＾ ب→→ود و م→→→∂دان→→يم ك→ه 
اґزرائ→→→→يل ن→→→→م∂گذارد ف→→→→راري→→→→ان ب→→→→از گ→→→→ردند. م→→→→روان خ→→→→يل∂ ح→→→→رارت و اح→→→→ساسات داشت. وق→→→ت∂ 
م→→∂خواست م→→طلب∂ را ش→→رح ده→→د، م→→انند يｅ ه→→نرمند پ→→انتوميم، پ→→يش از اي→→ن ك→→ه ب→→ا زب→→ان س→خن 
گ→→→ويد، ب→→→ا ح→→ركات دست و پ→→ا و س→→→ر و ت→→ن ش→→رح م→→→∂داد. وق→→ت∂ از او ج→→دا ش→→→دم و خ→→داح→→افظ∂ 
ك→ردم، دست ب→ه گ→ردن ش→ديم و رو＾ ي→كديگر را ب→وسيديم، ب→ه اميد اين كه روز＾ يكديگر را 

دوباره ببينيم. آيا اقبالش را دارم كه دو باره او را ببينم؟ 
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عيسا＾ ناصر＾ 

ه→وا＾ آن دي→ار م→عموال ص→اف و آف→تاب∂ است. ام→ا ام→روز م→ه آلود و گ→رد و خ→اك∂ بود. قطرات 
ك→وچｅ ب→اران ه→م م→→∂آمد. گ→وئ∂ ص→حنه ط→ور＾ ساخته  كه با افسردگ∂ ما جور آيد. هوا تيره، 
دي→دار اي→ن ط→رف و آن ط→رف ج→اده دش→وار ب→ود. چ→→ه رس→د ب→ه ت→پهها و آب→اد＾ها＾ دورتر. در راه 
اري→→→→حا از يｅ اردوگ→→→→اه ف→→→→راري→→→ان گ→→→ذشتيم. چ→→→يز＾ زي→→→اد ن→→→ديديم، ام→→→ا دي→→→ديم ك→→→ه ف→→→الكتبار و 

متروｄ بود. كم كم رسيديم به «اريحا».  
آي→ا م∂دان→يد ك→ه اري→حا ك→هنترين ش→هر دن→ياست؟ ده ه→زار س→ال دوران ش→هرنشين∂ و س→كونت 
دارد. م→→ن اي→→ن را از پ→→يش ن→→م∂دان→ستم. ام→ا م→ردم دي→ار ف→لسطين ب→ه اي→ن ش→هر م→→∂بالند. زن→دگ∂ در 
اري→حا اف→تخار دارد. دي→دارش ه→م همچنين. سطح اين شهر ۲ＱΩ متر پائينتر از سطح درياست. 
در اي→→نجا س→→اختمانهائ∂ از دوران ه→→شتهزار س→ال پ→يش از م→يالد م→سيح ك→شف ش→ده است. ب→ا 
دي→واره→ائ∂ ب→ه پ→هنا＾ دو م→تر و ب→لند＾ ن→→ه متر و برج∂ به قطر ۹/۸ و بلند＾ ۹ متر. با وجود اين 
آث→ار دي→دن∂، آق→ا＾ راه→نما، م→ا را پ→يش آش→نايش ب→رد ك→ه ب→را＾ م→ردان چ→پيه و ب→را＾ زن→ان م→قنعه 
م→→→→∂فروخت. آن→→→→ها را ب→→→→ر س→→→→رمان گ→→→→ذاشت ك→→→ه ع→→→→كس ب→→→گيريم و ب→→→عدها در آلب→→→وم خ→→→انوادگ→→→∂ 

بچسبانيم و به ديگران پز دهيم كه به سرزمين هزار و يｅ شب مسافرت كردهايم.  
ب→عدش م→→∂خواست ك→ه اي→نها را ب→خريم ك→ه ن→خريديم، گ→فتيم ب→ه ق→يافهمان نم∂آيد. گفت همه 
ت→→وريستها اي→→نها را م→→∂خرند و س→→وقات∂ م→→∂برند، گ→→فتيم ب→→ه ق→→يافهمان ن→→م∂ آي→د. اص→→الҐ ه→مه م→ا 
آدمه→→→→→ا＾ ت→→→→→نهائ∂ ه→→→→→ستيم، ك→→→→→س∂ را ن→→→→م∂شناسيم ك→→→→ه ب→→→→رايش س→→→→وقات∂ ب→→→→بريم. اي→→→→ن را ب→→→→ا ك→→→→م 
ح→→→→وصلگ∂ گ→→→→فتيم، ح→→→→وصله اي→→→→ن خ→→→→وشمزگ∂ها را ن→→→→داش→→→تيم. ج→→→وانｅه→→→ا＾ س→→→رباز ح→→→وصله را از 
س→→→رمان ب→→→رده ب→→ودند. آق→→ا＾ راه→→نما ك→→م∂ دلخ→→ور ش→→د، دالل∂اش را از دست داده ب→→ود. ب→→عد م→→ا را 
پ→هلو＾ آش→نا＾ دي→گرش ب→رد ك→ه م→يوه م→→∂فروخت. گرسنهمان هم بود، بدمان نم∂آمد، چيز＾ 
 ｅب→→خوريم. م→→ا را ب→→→ه ف→→روشنده م→→عرف∂ ك→→رد. س→→ه ن→→ارنگ∂ خ→→ريديم، دو م→وز، س→→ه س→يب، ح→دود ي
ك→يلو م→∂شد. ۹ ي→ورو از م→→ا ت→يغ زد.  م→فت چ→نگش، گ→رسنه ب→وديم و خ→ورديم (ب→لعيديم) و م→زه 
ك→→رد و گ→لو＾ خ→شكمان را آرامش داد. ام→ا در اي→نجا، ب→يرون از ردي→ف ب→گويم ك→ه وق→ت∂ دوس→ه 
س→اعت ب→عد، ح→دود غروب در بيتلحم از مغازه ميوه فروش∂، م∂گذشتيم، ديديم كه برا＾ هر 
پ→نج ك→يلوميوه، خ→واه م→وز و س→يب و پ→رتقال و ن→ارنگ∂.... ب→هائ∂ م→عادل يｅ يورو زده بودند. اما 
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آق→→ا＾ راه→نما＾ م→ا رفاقت∂ ب→ا م→يوه ف→روشґ اي→نجا داشت، م→→∂خواست س→ود＾ ب→→ه رف→يقش و دالل∂ 
ب→را＾ خ→ودش ب→گيرد. خ→الصهاش اي→نكه م→ا از اي→ن ش→هر ده ه→زار ساله تنها دو چيزش را زيارت 
ك→→→رديم (م→→→يوه ف→→→روش∂ و چ→→→پيه ـ م→→→قنعه ف→→→روش∂اش را). گ→→→فت ب→→دويم، ع→→جله ب→→ايد ك→→رد. دي→→ر 

م∂شود بايد به بيتلحم برويم، هوا تاريｅ شده... 
در راه آن→چه ك→ه ج→لب ت→وجه م→→∂كرد، اي→ستگاهها＾ ب→ازرس∂، م→يان ج→ادهها ب→ود. ات→ومبيل اجازه 
ن→→داشت ب→→ه ن→→زديｅ آن ب→→يايد و آن→→گاه ب→→ايستد. ب→→ايد ح→→دود ب→يست م→تر ب→دان ج→ا ن→رسيده، ت→وقف 
 ｅه→→ا＾ س→→رباز، ك→→ه ه→→نوز ده→→انشان ...، از دور ب→→ا يｅك→→→ن∂، م→→→نتظر ب→→→مان∂ ت→→ا ي→→ك∂ از آن ج→→وان
ع→المت، ش→بيه ب→→شكن، ت→را ب→ه پيش بخواند. وقت∂ به پيش رفتيم يك∂ از بچهها مسلسل بدست، 
ن→→زديك∂هامان پ→اس م→∂ داد. لوله ت→فنگ را ب→→ه اي→ن س→و و آن س→و م→→∂گردان→د، گ→وئ∂ م→→∂خواه→د 
ورزش ع→→→ضالت ش→→→كم و ك→→→مر ك→→→ند، و آن دي→→گر＾ از ب→→→يرون م→→اشين ن→→گاه ك→→نجكاوان→→→ها＾ ب→→ه 
درون ان→→→داخت ك→→ه ب→→يش از آن ك→ه ك→نجكاوان→ه ب→→اشد ب→→ه «ن→گه ك→ردن ...» ش→باهت داشت. ب→عد 
ع→→المت داد «رد ش→→ويد»، ع→→المت ب→→ا ان→→گشت، ن→→ه ب→ا زب→ان. از اي→ن ك→ه ب→ه ت→رسمان ان→داخ→ته ب→ود، 
پ→→→→وزش ن→→→→خواست و پس از آن ه→→→→م ه→→→→يچ ك→→→→دام→→→→شان ك→→→→ه م→→→→عطلمان م→→→→∂كردند و ب→→→ه ت→→→رسمان 

م∂انداختند، پوزش نطلبيدند. اين بود تربيت خانوادگ∂شان. 
م→→→∂گويند ب→→يتلحم، ، زادگ→→اه ع→→يسا＾ م→→سيح است. ام→→ا اگ→→ر ب→→ا دي→→د ت→→اريخ∂ ب→→نگريم، از ع→→يسا 
م→سيح خ→بر＾ ن→يست و اگ→ر وج→ود او م→ورد ت→رديد ب→اشد، زادگ→اه او نيز قالب∂ است. در سرآغاز 
ت→اريخ م→سيحيت ن→يز زادگ→اهش را ن→→ه ب→يتلحم، ب→لكه ن→اصريه م→→عرف∂ م∂كردند. بدين جهت به 
«ع→→→يسا＾ ن→→→اصر＾» م→→→عروف ب→→→ود. واژه «ن→→→صران→→→∂»، «ن→→→صارا» ازه→→→مين ب→→→اور س→→رچشمه گ→→رفته 
است. ام→ا بعدها مدع∂ شدند كه زادگاهش بيتلحم است تا آن را با پيش بين∂ كتاب مقدس 
(ك→→→تاب اش→→→عياء) ك→→→ه م→→→سيحاي∂ خ→→→واه→→→د آم→→→د ك→→→ه زادگ→→→اهش ب→→يتلحم است ... در ت→→ضاد ق→→رار 

ندهند. 
ب→يتلحم ش→هر＾ ك→وچｅ و دوست داش→تن∂ ب→ود ك→ه چ→هل و چ→هار س→ال پ→يش (۷⅛۱۹) ه→م آن→را 
دي→ده و خ→اطره خ→وش∂ داش→تم. ام→ا اي→ن ب→ار م→و＾ تنم سيخ شد وقت∂ ديدم كه در وسط اين شهر 
ه→→م از آن دي→→واره→→ا＾، در ج→→هان م→→عروف ب→→ه دي→→وار آپ→→ارتايد، از ب→تون، ب→ه ب→لند＾ ح→دود ۹ ت→ا ده 
م→تر، ت→ازه ب→االيش ه→م ان→بوه∂ س→يم خ→ار دار، ك→شيدهان→د. در درازايش، ه→ر ب→يست، س∂ متر＾ و 
در گ→→وشههايش ب→→رجها＾ دي→→ده ب→→→ان∂ و ن→شانهگير＾ و ت→يران→داز＾ ق→رار داشت. دي→وار ب→را＾ اي→ن 
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ب→→→ود ك→→→ه اي→→→نجا را از ك→→→ولون∂ اґزرائ→→→يل∂ ك→→→ه در آن ط→→→رف ب→→→ر پ→→→ا ك→→→رده ب→→→ودند ج→→→دا س→→→ازد. ب→→دين 
ت→→→→→رتيب اي→→→→→ن ط→→→→→رف∂ها آن ط→→→→رف را ن→→→→بينند و آن ط→→→→رف∂ها ن→→→→دان→→→→ند ك→→→→ه ب→→→→ر اي→→→→ن ط→→→→رف∂ها چ→→→→ه 
م∂گذرد. اين ديوارها كه در همه جا＾ ساحل غرب∂ اردن برپاست، كه بر دنيا＾ فلسطين∂ها 

سايه شوم م∂افكند از ابتكارات آريل شارون بود. 
اي→ن دي→وار ب→تون∂ از ك→نار خ→يابان ن→م∂گذشت. آن را اي→نطرف پ→ياده رو ك→ار گذاشته بودند كه 
ج→ا＾ ع→بور يｅ م→اشين را ه→م ت→نگ ك→رده ب→ود. ش→ناسنامه ش→هر، دي→گر ك→ليسا＾ م→عروف زادگاه 
ع→يسا ن→بود. ه→مين دي→وار ب→ود ك→ه ب→ايد ه→يبت اґزرائ→→يل را ب→يش از ه→ر چيز به رختان بكشد. برا＾ 
رس→→يدن ب→→ه ك→→ليسا＾ زادگ→→اه ب→ايد از اي→نجا ب→گذر＾. ح→ق ه→م ن→دار＾ از ك→نار دي→وار ب→گذر＾. اي→ن 
دي→→واره→→ا ش→→ايسته اح→→ترام→→ند. دست زدن ب→→ه آن→→ها ب→→∂خطر ن→يست. ب→هتر است از آن ط→رف ع→بور 
ك→→ن∂. ه→→ر چ→ند ج→وان→ان∂ رو＾ آن ن→قاش∂ ك→رده ب→ودند، ه→نر＾ وي→ژه ك→ه در آدم اح→ساس∂ وي→ژه 
م→∂آورد. در يｅ ج→ايش چ→رخ∂ ب→زرگ ب→ه ق→طر ب→يشتر از دو م→تر ك→شيده بودند، به سان فرمان 
ك→→→شت∂. در ك→→نارش ب→→ه زب→→ان و خ→→ط ان→→گليس∂ ج→→ملها＾ ن→→وشته ب→→ودند، ب→→دين م→→فهوم : «اي→→ن ن→→يز 
ب→→→→→→گذرد». ه→→→→→→م ن→→→→→→قاش∂ و ه→→→→→→م خ→→→→→→ط زي→→→→→→با ب→→→→→→ود و غ→→→→→→م ان→→→→→→گيز. ش→→→→→بيه اي→→→→→ن گ→→→→→ونه دي→→→→→وارن→→→→→گار＾ 
(گ→→→راف→→→يت∂Graffiti)، در آم→→→ريكا و اروپ→→→ا ه→→→م ه→→→ست و ب→→→را＾ خ→→→ودش ه→→نر وي→→ژها＾ است ك→→ه 
رو＾ دي→→→واره→→ا و پ→→لها و س→→اختمانها＾ ب→→زرگ .... ش→→بانه و پ→→نهان∂، ب→→ه ن→→شانه اع→→تراض و ع→→دم 
اط→اعت، ن→گارهها＾ انتزاع∂ م∂كشند. اوائل حكاك∂ م∂كردند. بعدها با قلم مو م∂كشيدند و 
ام→→روز از ق→→وط∂ها＾ اس→→پر＾ اس→→تفاده م→→→∂كنند. ام→→ا م→→→ن آن→→چه را ك→→ه رو＾ دي→→واره→→ا＾ آپ→→ارتايد 
ك→شيدهان→د ب→يشتر پ→سنديدم. در اي→ن ف→كر ه→م ب→ودم ك→ه اي→ن ن→وع نقاش∂ در اروپا و آمريكا هم، 
ب→→ه خ→→اطر آس→→يب ب→→ه م→→الكيت دي→گران، غ→دغن است. اگ→→ر در آن→جا گ→ير ب→يافت∂ ب→ه خ→اطر ع→مل 
غ→→ير ق→→انون∂ ب→→ايد ج→→ريمه ب→→ده∂. ام→→ا اگ→→→ر در اي→→نجا ب→→بينندت، ت→→ير م→→∂ان→→دازن→→د ك→→ه م→مكن است 

جانت را هم بر باد دهد. 
ه→→مه م→→→∂دان→→ند و ب→→→ه رو＾ خ→→ود ن→→م∂آورند ك→→ه س→اختمان چ→نين دي→واره→ا＾ م→خوف يｅ ج→نايت 
ج→نگ∂ است. ب→نا ب→ه ح→كم دادگ→اه ب→ينالم→لل∂ در س→ال ℮۲ΩΩ : «س→اختن دي→وار در م→نطقه اشغال∂ 
ف→→لسطين، و ه→→مچنين ب→→يتالم→→قدس ش→→رق∂ و ح→ومه آن و ه→مچنين س→اختارها＾ م→ربوط ب→ه آن، 
در ت→ضاد ب→ا ح→قوق ب→ينالم→→لل∂ است... اس→رائيل موظف است به اين رويه خاتمه دهد... موظف 
است ت→→مام خ→→سارتها＾ س→→اختمان اي→→ن دي→واره→ا و س→اختارها＾ م→ربوط ب→→ه آن را ج→بران ك→ند... 



روز اول ۲۳ 
س→→ازمان م→→لل، ب→→→ه وي→ژه م→جمع ع→موم∂، ب→ايد ت→صميمات الزم ب→را＾ ب→رطرف س→اختن اي→→ن ش→راي→ط 
غ→ير ق→انون∂ ات→خاذ ن→مايد...». ب→ه اي→ن ح→كم ℮۱ ع→ضو را＾ م→ثبت دادن→د و تنها يｅ را＾ منف∂ بود 

(آن هم مثل هميشه از نماينده امريكا). اسرائيل هم مطابق معمول به آن اعتناء نكرد. 
ب→→→ا اي→→ن ع→→جله ب→→ه ب→→يتلحم آم→→ده ب→→وديم ك→→ه ب→→ه زي→→ارت زادگ→→اه ع→→يسا＾ م→→سيح ب→→رسيم. ام→→ا آق→→ا＾ 
راه→→نمايمان ت→→رجيح داد يｅ ن→→مايشگاه «ب→→سيار زي→→با، ب→→سيار ه→→نر＾، ب→→سيار ج→→الب، از ك→→ارها＾ 
دس→→→ت∂» ن→→→شانمان ده→→→د. م→→→ا را ب→→→ه ف→→→روشگاه∂ ب→→→رد ك→→→ه ت→→→نها م→→جسمههائ∂ از م→→صائب ع→→يسا، از 
چ→→وب، اح→→تماالҐ ه→→م از پ→→ول∂ رزي→→ن (Polyresin)، خ→→مير＾ م→→صنوع∂ ش→بيه چ→وب، ت→راش→يده، ب→ه 
ن→→→→→مايش گ→→→→→ذاش→→→→→ته و م→→→→→→∂فروختند. در آن→→→→→جا م→→→→→گس∂ ه→→→→→م پ→→→→→رواز ن→→→→→م∂كرد، ت→→→→→نها م→→→→ا ب→→→→وديم و 
راه→→نمايمان، و ي→ا آدم ب→خت ب→رگشته و ع→قل ب→اختها＾ ك→ه م→→∂خواست در اي→نجا س→وقات∂ ف→راه→م 
آورد. ه→→مهاش م→→جسمهها＾ ده س→→انت∂، ب→→يست س→انت∂... پ→نجاه س→انت∂ و ب→زرگتر، از ع→يسا پ→سر 
م→→ريم، از م→ريم، از ش→وهرش ي→وسف «ن→جار» ي→ا از ه→ر س→→هشان، گ→اه∂ گ→وسفند＾ در ج→لوشان، 
االغ→→→→∂ پ→→→→شت س→→→→رشان. گ→→→→اه∂ گ→→→→هوارها＾ چ→→→→وب∂، در آن ن→→→وزاد＾، از ش→→→كم ب→→→اكرها＾ زاده .... 
اي→→نقدر از اي→→ن آش→→غالها ب→→ود ك→→ه ح→→ال آدم را ب→→ه ه→→م م→→→∂زد. از خ→→ود پ→→رسيدم «ك→→ج س→→ليقگ∂ و 

ب∂هنر＾ تا كجا؟» 
 
 
 
 
 
 
 

خانم خوش برخورد و خوش پوش فروشنده م∂كوشيد خود شيرين∂ كند: 
«آيا اين را م∂پسنديد؟ يا بيشتر آنرا؟ رنگ كدامشان بهتر است؟» 

«خيل∂ ممنون همهشان خوباند، اما خانه＾ ما پر است از كارها＾ هنر＾» 
«اما چيز＾ از اينجا نيست» 

«چرا هست. عمويم پنج، شش سال پيش اينجا به زيارت آمد. چند تا برايمان آورده بود» 

ديوار آپارتايد 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل   ۲℮
«ام→ا ك→ار م→ا در دن→يا تｅ است. م→→∂بينيد ق→يمتها ه→م خ→يل∂ ج→البان→د. چون ما از عمده فروش 

نم∂خريم، خودمان م∂سازيم. بعض∂ها از چين وارد م∂كنند» 
ب→ه ه→مسرم چ→شمك∂ زدم ك→ه ب→رويم. آق→ا＾ راه→نمايمان هم كه خودش مسيح∂ بود و ما را نزد 
آش→نا＾ م→سيح∂ خ→ود آورده بود كه سود＾ به او برسد و يｅ دالل∂ هم بگيرد، كم∂ جا خورد 
و م→توجه ش→د ه→وا پس است و ك→م ك→م داري→م ع→صبان∂ م→→∂شويم، از آن→ان خ→داحافظ∂ كرد. من 

برا＾ اين كه به صاحب فروشگاه بر نخورد گفتم: 
«خ→→يل∂ م→منون، واق→عا ك→ه زي→با و ه→نر＾ ه→ستند. ام→ا ام→روز خ→ستهاي→م، ش→ايد ف→ردا ب→يائيم، ب→ه ام→يد 
دي→→→دار». ام→→→ا در دلم گ→→→فتم ام→→→يدوارم دي→→→گر ن→→→بينمتان. خ→→→انم ش→→→ايد از درون دلم آگ→→→اه∂ ي→→→افته، 
ج→→→واب خ→→→داح→→→افظ∂ م→→→ان را ن→→داد. در ب→→ستيم و ج→→يم ش→→ديم. زي→→ر لب غ→→رغر م→→∂كردم ك→→ه «اي→→ن 
دي→→→وثها و ق→→→رمساقها خ→→→جالت ن→→→م∂كشند، خ→→يال م→→∂كنند از راه دور ب→→ا اي→→ن ه→→مه زح→→مت و 
ت→→حمل اي→→ن اه→→انتґ ج→→وانｅه→→ا＾ س→→رباز، ب→→ه اي→→نجا آم→→دهاي→→م ك→→ه اي→→ن آش→→غالها را ت→ماشا ك→نيم». 
گ→مان اي→ن ك→ه م→ن آدم→∂ ب→→اشم ك→ه اين آشغالها را به مملكت∂ ديگر به ارمغان ببرم و يا برا＾ 

دكور خانهام استفاده كنم، از توهين آن سربازｄها دردناｄ تر بود.  
اوق→اتم چ→نان ت→لخ ب→ود ك→ه ت→ماشا＾ ك→ليسا＾ زادگ→اه ع→يسا＾ م→سيح ه→م لط→ف∂ ن→داشت، كم∂ هم 
رع→→شه آور ب→→ود. ك→→م∂ اك→راه م→→∂آورد.  م→ن ك→ليساها＾ زي→اد＾ دي→ده ب→ودم، در ه→→مه ج→ا＾ دن→يا. 
ب→→رخ∂شان واق→→عا ش→→اهكار ه→→نر ب→→ودند. ام→→ا اي→→ن ي→→ك∂ ن→→هايت ب→→→∂مزگ∂ ب→→ود و ك→→ج س→→ليقگ∂. ه→ر 
تكهاش به يك∂ ديگر از فرقهها＾ مسيح∂ تعلق داشت. بيش از دو ميليارد آميزاد اين دنيا به 

اين حرفها باور دارند. 
وارد م→→→حوطها＾ از ك→→→ليسا ك→→→ه م→→→→∂شديم، راه→→→∂ داشت ب→→→ه پ→→→لههاي∂ ك→→ه ب→→→ه زي→→رزمين م→→→∂رفت، 
ه→مان ج→ائ∂ كه گويا عيسا بدنيا آمده بود. جلو اين پلهها يｅ صف طوالن∂ كشيده بودند كه 
اح→تماالҐ يｅ س→اعت∂ الزم داشت ك→ه به جلو برس∂ و به زير زمين راه ياب∂. وقت ما كم بود. اما 
راه→نمايمان پ→ارت∂ داشت و ت→وان→ست م→ا را از آن س→و＾ دي→گر خروج∂ به زيرزمين برساند. در 
اي→→نجا زائ→→رين ف→→راوان ب→→ودند. از خ→→يل∂ م→→ليتها. يｅ گ→→روهشان روس→→∂ ص→حبت م→→∂كرد. گ→روه 
دي→→گر از ن→→يجريه آم→→ده ب→→ود. پ→→وستشان س→→ياه ب→→ود. و از اي→→ن ن→ظر آق→ا＾ راه→نما＾ م→ا ك→ه ب→ه ع→→لت 
م→→سيح∂ ب→→ودن، م→→→∂بايد ب→→لند ن→→ظر＾ م→→سيحاي∂ راه→نمايش ب→اشد، لط→ف∂ ب→→ه آن→ان ن→→داشت. «اي→نها 
ه→→→مهشان ب→→→و＾ گ→→→ند م→→→∂دهند. ب→→و＾ گ→→ندشان ه→→يچ چ→→∂، خ→→يل∂ ه→→م س→→روصدا راه م→→→∂ان→→دازن→→د». 



 ۲Ｑ روز اول
ب→→وي∂ ك→→ه آن→→جا م→→→∂آمد ب→→و＾ س→→ياه پ→→وست ن→→بود، ن→م زدگ→∂، ش→ايد ق→ارچ دي→واره→ا＾ زي→ارت گ→اه 
ب→ود. ه→ر چ→ند ه→مه زائ→رين ه→مه م→عابد دن→يا ب→و＾ م→خصوص∂ دارن→د، چه بودائ∂، چه اسالم∂، چه 
م→→سيح∂. گ→→وي∂ «زي→→ارت م→→عبد م→→قدس» در ب→→دن، ه→→ورمونها＾ واژه زي→→ارت و غ→دد م→تصل ب→ه 

آن را به كار م∂اندازد كه برا＾ همه زائرين دنيا همان بو＾ ويژه را به بيرون م∂تراود.  
ام→→→→ا اي→→→→ن س→→→→يه پ→→→→وستان پ→→→→→ر اح→→→ساستر از س→→→پيد پ→→→وستان  ب→→→ودند، س→→→ر و ص→→→داي→→→شان ب→→→يشتر ب→→→ود. 
 ｅمتر، عمقش هم حدود ي ｅمتر و نيم و بلند＾ حدود ي ｅبه ي ｅس→وراخ→∂ ب→ود ب→ه پ→هنا＾ نزدي

متر و نيم. كه گويا مريم فرزندش را دوهزار سال پيش در آن زائيده بود.  
در اي→→→ام ك→→→ريسمس در ب→→→سيار＾ از ك→→→ليساها ص→→→حنههائ∂ از م→→→اجرا＾ زايش ع→→→يسا＾ م→→→سيح ب→→ه 
ن→→مايش م→→→∂گذارن→→د. در آن گ→هوارها＾ چ→وبين ك→→ه ن→وزاد ق→نداق ش→ده را در وس→طش گ→ذاردهان→د. 
در اي→→→→ن ط→→→→رفش م→→→→ريم، در آن ط→→→→رف ي→→→→وسف ن→→→→جار، ه→→→→→ر ك→→→دام اي→→→ن دست را رو＾ آن دست 
گ→→ذاش→→ته، از ق→→دوسيت ب→→چه م→→ات و خ→→يره، در ب→حر اع→جاز و اي→مان ف→رو رف→ته، گ→اه∂ ه→م االغ→∂ 
پ→شت سرشان، گاه∂ گوسفند＾، مرغ∂ در جلوشان .... عقلم كفايت نداد، دريابم كه چگونه 
اي→→ن آدمه→→ا و ح→→يوان→ات، در اي→ن س→وراخ ك→وچｅ ج→ا＾ م→→∂گرفتند. ب→ايد دوال م→∂شد＾ ك→ه ه→مه 

اين سوراخ مقدس را كه به تاقش قنديل برنج∂ هم آويزان بود، ببين∂.  
 
 
 
 
 
«زيارت»  

 ｄزوار ن→يجريه ب→ه ح→الت س→جده س→رشان را ب→ه اي→ن س→وراخ ف→رو م∂بردند، شايد برا＾ اين كه تبر
ش→ود. ش→ايد ه→م ب→را＾ اي→ن ك→ه ي→ك∂ از ه→مراه→ان ازش→ان در اي→ن ح→الت ع→كس∂ ب→گيرد. دو تا دو 
ت→ا، ك→نار ه→م، چ→نين م→∂كردند و م→ن ه→م از آن→ها چ→ند عكس گرفتم كه نه سر و كله اين زوار 
م→حترم را، ك→ه ت→نها ن→شيمنگاهشان را ن→شان م→→∂داد. زوار س→فيد پ→وست ه→م چ→نين م∂كردند اما 
ب→→→→→ه ن→→→→→ظر م→→→→→∂رسيد ك→→→→ه س→→→→يه پ→→→→وستان ص→→→→داقت ب→→→→يشتر＾ داش→→→→تند. ه→→→→ر دو ج→→→→ماعت م→→→→ضحｅ و 
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خندهآور بودند، شايد هم كم∂ تهوعآور. ياد فيلسوف بزرگ انگليس∂ «تامس هابز» افتادم 
ك→→ه ع→→ميقاҐ ب→→ه م→→سيحيت ب→→اور داشت و از ع→→يسا ب→→→ه اس→→م ن→→ام ن→→م∂برد، م→→→∂گفت «ن→جات ده→نده 
م→→→ا». ام→→→→ا ح→→→قيقت∂ گ→→→فت ك→→ه ه→→مه ج→→ا ب→→ه ك→→ار م→→→∂آيد: گ→→فت ك→→ه م→→راس→→م و م→→ناسｅ ه→→ر دي→→ن∂ 
آن→چنان ه→يجانان→گيز و پ→يچيده گ→شته ك→ه ب→را＾ پيروان اديان ديگر خندهآور است. اين را در 
اث→→→ر م→→→عروف او لوي→→→اتان (Leviathan) خ→→وان→→دم و م→→ن ب→→→ه گ→→فتار اي→→ن ف→→يلسوف اض→→افه ك→→نم ك→→ه 
ب→يش از آن→كه خ→ندهآور ب→اشد، غ→م انگيز است، به ويژه برا＾ مردم نيجريه، مملكت∂ آفريقائ∂ 
م→→سلمان ن→→شين ك→→→ه ط→→عم اس→→تعمار م→→سيح∂ اروپ→ائ∂ را چ→شيده ب→ودند و ه→نوز م→→∂چشند. و ح→اال 
م→سيحيان اوان→گليكال آم→ريكا دارن→د زي→ر آب→∂ م→→∂زنند، آدمه→ايش را با خدعه و پول، مسيح∂، 
پ→روتستان، اوان→گليكال∂ م→∂كنند و اي→ن ن→ه ت→نها در ن→يجريه و آف→ريقا، در ب→قيه دن→يا ه→م ص→ورت 

م∂پذيرد و شنيدهام در ايران هم، دست بكار شدهاند. 
پس از زي→→ارت اي→→ن ك→→ليسا＾ م→→قدس، س→→ر＾ ه→→م ب→→ه م→→سجد زدي→م، پس از آن ب→→ه ب→ازار ب→يتلحم 
ك→ه از ه→ر دو آن→ها دي→دن∂تر ب→ود. و من در چند صفحه پيش شرح دادم كه در اينجا پنج كيلو 
از ه→→ر م→→يوها＾ را م→→عادل يｅ ي→→ورو م→→→∂فروختند، ن→→ه ۹ ي→ورو ب→را＾ يｅ ك→يلو، آن→جائ∂ ك→ه آق→ا＾ 
راه→→نمايمان ن→→شان داده ب→→ود. در ع→→لم ح→→ساب آم→→وخته ب→→ودم ن→→ه ض→رب در پ→نج، م→→∂شود چ→هل و 

پنج بار گرانتر. 
ك→→→→م ك→→→→م دي→→→→ر م→→→→∂شد. ب→→→→ه س→→→→مت اورش→→→ليم (ب→→→يت الم→→→قدس) ح→→→ركت ك→→→رديم، گ→→→ذار از ه→→→مان 
دي→→→→→واره→→→→→ا، ه→→→→→مان ت→→→→→فتيشها＾ ات→→→→→ومبيلمان و خ→→→→→ودمان و گ→→→→→ذرنامهمان. ب→→→→→ه وي→→→→→ژه در ورود ب→→→→→→ه 
ب→→يتالم→→قدس ك→→ه اي→→نجا را از اس و اس→اس م→تعلق ب→ه خ→ودشان، اґزرائ→يل، م→→∂دان→ند. ه→ر چ→ند ك→ه 
ه→→مه ج→→ا＾ اش→→غال∂ را م→→تعلق ب→→→ه اґزرائ→→يل م→→→∂دان→→ند، ام→→→ا ب→→يتالم→→قدس را م→→تعلقتر م→→→∂دان→ند. زي→را 
خ→داون→د ت→بارｄ و ت→عال∂ اولي→ن س→نگ ب→نا＾ س→اختمان دن→يا را در اي→نجا ك→ار گذاشت و بعدها هم 
ب→→ا اب→→راه→→يم خ→→ليل س→→ند م→→سجل م→→حضر＾، ب→→→ا ت→مبر و م→هر ... ام→ضا ك→رد ك→ه ك→پيهاش در ت→ورات 
ض→→بط است. ب→→دين م→→ضمون ك→→ه اگ→→ر م→→ردان اي→ن ج→ماعت آلت→شان را خ→تنه ك→نند، س→رتاسر اي→ن 
سرزمين، از فرات گرفته تا نيل، بدانان تعلق دارد و اين قرار داد يｅ طرفه فسخ شدن∂ نيست. 
اب→→راه→→يم خ→→ليل ب→ا وج→ود ك→بر س→ن، خ→ودش را ب→ا آن چ→اقو＾ ك→ندش خ→تنه ك→رد، ج→انشينانش ب→ه 
ه→مچنين. ب→دين ت→رتيب ب→ها＾ س→رزمين را پرداختند و خداوند را هم، كه پيش از آن از خطائ∂ 
ك→→ه ب→ر ق→لم ص→نع رف→ته و آدم→∂زاد را از اول ب→دون آن پ→وست ن→اچيز خ→لق ن→كرده ب→ود، خ→وشحال 



روز اول ۲۷ 
ك→ردند، در ع→وض، از آن پس ه→مه چ→يز م→تعلق ب→ه آن→ان. البته بعدها مسلمين نيز ختنه شدند و 
آن ت→كها＾ ك→ه خ→داون→د را چ→نان ع→ذاب م→→∂داد، از آلت زدودن→د. ام→ا چ→ون دي→رتر رس→يده بودند، 

سرشان ب∂كاله ماند. 
 

سنگ اول بنا＾ روزگار 
اورش→ليم ن→ام رس→م∂ ب→يتالمقدس است كه در زبانها＾ غير عرب∂ همين معنا دارد. اول ورود 
ب→ه اي→ن ش→هر＾ ك→ه در دن→يا ن→اب است و از دو ه→زار س→ال پ→يش ب→→ه خ→اطر تصاحبش ف∂سبيلاهللا 
خ→→→ون م→→→يليونها ان→→→سان ري→→ختهان→→د، س→→ر＾ ب→→ه ك→→ليسا＾ م→→ليتها زدي→→م. اي→→ن ك→→ليسا در دام→→نه ت→→په 
زي→تون ـ ج→ائ∂ ك→ه گويا عيسا را زندان∂ كرده بودند كه فردا محاكمه و اعدامش كنند ـ قرار 
دارد. ه→ر گ→وشهاش م→تعلق ب→ه «م→لت∂» است، ب→هتر است ب→گويم م→تعلق ب→ه ك→ليسا＾ ملت∂ است. 
رو＾ ه→م رف→ته زي→اد ه→م ت→حفه ن→يست. ام→ا از ب→يرونش ش→هر اص→ل∂ ب→يتالم→قدس را با عظمت پر 
م→→→عنايش ت→→→ماشا م→→→→∂كن∂. از ك→→→ليسا ج→→→البتر، درخته→→ا＾ زي→→تون ج→→لو＾ ك→→ليساست ك→→ه ه→→ر 
ك→→دام→→شان ع→→مر＾ ب→→→يش از ه→→زار س→→ال دارد. ك→ج و ك→وله و ك→لفت و ورم ك→رده، خ→يل∂ دي→دن∂. 
ع→ظمت و ه→يبت اي→ن چ→ند درخت، ك→ه ج→نگها＾ ص→ليب∂ را ه→م پ→شت س→ر گ→ذاردهاند، آدم را 
ت→حت ت→اثير ق→رار م→∂دهد. پ→اپ گ→ذشته له→ستان∂ґ وات→يكان ه→م وق→ت∂ ب→ه اينجا آمد، به يادگارش 
يｅ درخت زي→تون كاشتند كه البته زيباست، اما در برابر اين درختها＾ كهن احساس خود 
ك→→م ب→→ين∂ دارد. ه→→يچ يｅ از ج→→نگها و ق→→حط∂ها و ف→→الكتها و اه→انتها＾ ت→اريخ∂ را ت→جربه 

نكرده... بايد هزار سال ديگر بگذرد تا اين تجربيات را از سر گذرانده باشد. 
 
 
 
 
 
زيتون، با عمر＾ بيش از هزار سال  

از اي→نجا ب→→ه س→مت درون ش→هر اص→ل∂ و ق→ديم∂ ب→يتالمقدس حركت كرديم. دوساعت∂ از شب 
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م∂گذشت. تاريｅ شده بود و كم كم سر و صداها م∂خوابيد. 

آق→→ا＾ راه→→نما س→→وار ات→→ومبيلمان ك→→رد ك→ه ب→ه ه→تل ب→برد. ش→هر ق→ديم∂ اورش→ليم ب→اال＾ ت→پها＾ ق→رار 
داشت ك→→→ه ي→→→هوديان ب→→→ه آن ت→→→په م→→عبد م→→→∂گويند. م→→كانها＾ م→→قدس و زي→→ارتگاه ي→→هوديان و 
م→سيحيان و م→سلمانها در اي→نجاست. در اه→ميت اي→ن م→كان ح→كايات و اف→سانهها＾ ف→راوان∂ به 
ه→→م ب→→افتهان→→د. در اي→→نجا ب→→ود ك→→ه خ→→داون→→د اح→د و واح→د دست ب→ه ك→ار ش→د و ه→→مه چ→يز را س→اخت. 
زادگ→→اه م→→سيح و م→→قبرهاش ـ ك→→ه ب→→عد از آن→جا ه→م ب→رخاست و ب→ه آس→مان رفت ـ در اي→نجاست. 
ع→روج پ→يامبر اس→→الم ب→→ه آسمان برا＾ بازديد از بهشت و جهنم در همين جاست. بيتالمقدس 

در زمان داود نب∂ ـ كه وجود او نيز ثابت نيست، پايتخت مملكت يهودا بود. 
ب→عد از او پ→سرش س→ليمان ن→ب∂ م→عبد ك→ذائ→∂ را س→اخت ك→ه ب→عدها ح→كام ب→ابل وي→رانش ك→ردند و 
ي→→→هوديان را ب→→→ه اس→→→ارت ب→→→ردند. پس از ره→→→ائ∂ آن→→→ان ك→→→ه م→→→→∂گويند ك→→→وروش ك→→بير ه→→م در آن 
دست داشت، ب→يشترشان ب→ه ب→يتالم→قدس ب→از گ→شتند و ب→ر ويرانهها＾ معبد اول، معبد جديد＾ 
س→→→اختند ت→→→ا اي→→→ن ك→→→ه در ق→→→رن اول م→→يالد＾ ق→→يامهائ∂ ع→→ليه اش→→غالگران روم→→∂ ان→→جام گ→→رفت ك→→ه 
س→→ركوب ش→→د و روم→→يان م→→عبد دوم را ه→→م وي→→ران ك→→ردند (س→→ال ۷Ω م→→يالد＾) و م→→→∂گويند از آن 
زم→→→ان ي→→→هوديان وي→→→الن و س→→رگردان→→ند و ح→→اال ب→→ا ت→→شكيل اس→→رائ→→يل ب→→ه اي→→ن وي→→الن∂ و س→→رگردان→→→∂ 
خ→→→اتمه م→→→∂دهند. در ق→→→رن ش→→→انزدهم دورادور اي→→→ن ش→→→هر، ب→→→اال＾ ت→→→په، دي→→→واره→→ا＾ س→→نگ∂ و ب→→لند 
س→→→اختند ب→→→ا س→→→∂وچهار ب→→رج و ه→→شت دروازه. ت→→كه ت→→كه اي→→ن دي→→وار و اي→→ن ب→→رج و دروازهه→→ا، از 
ت→اريخ پر ماجرائ∂ گفتگو دارند، و همچنين افسانههاي∂ كه دوسه ميليارد بن∂آدم رو＾ زمين 

(مسيحيان، مسلمانان) باورش م∂كنند. دكان∂ با رونق پايان ناپذير. 
اف→سانه م→يالد و رس→الت ع→يسا مربوط به سالها＾ قبل از فروپاش∂ معبد دوم است. جنبشها＾ 
گ→وناگون م→سيحاي∂ ك→ه در ك→تاب مقدس يهود نيز پيشبين∂ شده بود در اين سالها به وقوع 
پ→→يوست ك→→ه م→→عروفترينش آغ→→از ه→→مين م→→سيحيت ك→نون∂ است. ب→نا ب→ر رواي→ات دي→ن∂، ع→يسا 
پ→→سر خ→→دا ب→→ود ك→→ه از ش→→كم ب→→انوئ∂ ب→→اكره ب→→ه دن→→يا آم→→د و ب→→ا م→→قام خ→→دائ→∂ ب→را＾ ع→فو گ→ناه اولي→ن 
ب→شريت ب→ه ت→صليب و ق→ربان∂ ش→دن ت→ن درداد و پس از س→ه روز از م→زار ب→رخاست و به آسمان 
ع→روج ك→رد و در آن→جا ب→ه خ→داون→→د پ→در و روحالق→دس پ→يوست. ي→گانه ش→دن م→قدس اين سه در 

يｅ وجود (تثليث در توحيد) بنياد دين∂ مسيحيت است.  
در اح→اديث م→قدس م→سيح∂، از ج→مله چ→هار ان→جيل رس→م∂ م→وجود، حكايت از روزها＾ زايش 
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است و اي→→ام واپ→→سين زن→→دگ∂ و م→→رگ و ت→→صليب. ك→→متر رواي→→ت∂ از دوره＾ م→يان زايش و م→رگ 
ك→→ه س→→∂وسه س→→ال ب→→ود، گ→→فته و ن→→وشتهان→→د. ش→→ايد در ان→→جيلها＾ دي→گر＾ ك→ه رس→ميت ن→يافت و 
ب→عدها (زم→ان ق→يصر دوم،ك→نستانتين، ك→ه ب→ا همدست∂ مسيحيان بر رقبا پيروز و مسيحيت را به 
دي→ن رس→م∂ روم م→بدل س→اخت) ن→ابود ش→دند، ح→كايات∂ م→→ربوط به اين دوره مفقوده به هم بافته 
ب→→ودند، ك→→ه چ→→ون ب→→اق∂ ن→→ماندند، ب→→ه ف→→رام→→وش∂ گ→رويدند. ام→→ا در ب→اره اف→سانه و ت→راژد＾ «خ→يانت 
ي→→→→هوديان» ك→→→→ه ع→→→→يسا را لو دادن→→→د و ت→→→قاضا＾ اع→→→دامش ك→→→ردند، ف→→→راوان ن→→→وشتند. و اي→→→ن ان→→→گاره 
س→→رچشمه ن→→فاق و دش→→من∂ دو ه→→زار س→→اله ي→→هود و ن→→صاراست. م→→سيحيان گ→→ناه ق→→يصر روم را ك→ه 
گ→→ويا ب→→ه ف→→رمانش ع→يسا را ب→→ه ص→ليب ك→شيدند، ب→خشيدند و از او چ→نان ب→د ن→م∂گويند. ام→ا گ→ناه 
ي→→→هوديان را ب→→خشش ن→→اپذير م→→→∂دان→→ند. خ→→ودشان س→→يصد س→→ال ب→→عد ب→→ه اط→→اعت و گ→→وش ب→→فرمان∂ 
ام→پرات→ور اي→ستادند. ق→رون وس→ط∂، دوران س→ياه∂ در تاريخ، آغاز شد و يازده قرن طول كشيد. 
آث→→→ار خ→→→ونينش ت→→→ا ك→→→نون ه→→→فده ق→→→رن ب→→→ر ت→→اريخ س→→ايه اف→→كند. ب→→ا وج→→ود اي→→ن ك→→ه در اي→→ن اواخ→→ر، 
م→صلحت ج→هانخوران آن→ان را وادار به هميار＾ و صف بند＾ در برابر دشمن ديگر ـ اسالم- 
ك→رده، نفاق و خرده حساب با يكديگر از دلشان بر نبسته است و شايد روز ديگر＾، كه باز 

هم مصلحت روزگار باشد، دوباره سر بر آورد.  
ب→ه ه→ر ح→ال ع→يسا را در اي→ن ش→هر ب→→ه ص→ليب ك→شيدند. م→دفن او در ه→مين ج→است كه زيارتگاه 
ب→→زرگ امت م→→سيح∂ است. ك→→وچههائ∂ ك→ه ع→يسا ص→ليب خ→ود را ب→ر دوش ح→مل م→→∂كرد و ب→ه 
م→→يدان اع→→دام م→→∂كشيد، ه→مين ج→است ك→ه ك→وچه آالم (Via Delorosa) ن→ام دارد. در ب→ين اي→ن 
راه ع→→يسا＾ م→→حكوم ب→→→ه م→→رگ، از درد و خ→→ستگ∂ و ف→→شار م→→∂اف→→تاد و ب→→ر م→→∂خاست و ج→ماعت 
ان→داخ→تند، ك→تكش ه→م م→→∂زدند.  ẅ∂→ي→→هود ن→→فرينش م→→∂كردند و م→→سخرهاش، ب→→ه ص→→ورتش ت→ف م
ك→→ينه م→→سيحيان ب→→ا ي→هوديان از ه→مين ب→اور ري→شه گ→رفت. س→رآغاز آن→ت∂ س→يميتيسم ي→عن∂ ي→هود 
س→→تيز＾، ه→→مين ج→→است. ب→→→يش از شش س→→ده ب→→عد، ه→مين م→نطقه از ج→مله اي→ن ش→هر ب→ه ت→صاحب 
اس→→→→الم درآم→→→د، ك→→→→ه ت→→→ا اواس→→→ط ق→→→رن ب→→يستم (ب→→ه ج→→→ز م→→دتها＾ م→→حدود＾ در درازا＾ ج→→نگها＾ 
ص→ليب∂) در دست آن→ان ب→ود. اي→ن شهر در كنار مكه و مدينه از مقدسترين شهرها＾ اسالم∂ 
است و ب→→→→ه رواي→→→→ت∂ از م→→→→→كه و م→→→→دينه ه→→→→م م→→→قدستر است. زي→→→را پ→→→يامبر اس→→→→الم ب→→→را＾ ص→→→عود ب→→→ه 

آسمان و بازديد از بهشت و جهنم، نه از مكه و مدينه، كه از اينجا برخاست. 
م→سجد ع→مر(حرم الش→ريف) ك→ه ادع→ا م→→∂شود در زم→ان ع→مربن خطاب و به ابتكار و＾، اما در 
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ح→قيقت ب→ه ف→رمان و اب→تكار عبدالملｅ، خليفه امو＾ ساخته شده، و همچنين مسجد االقص∂ در 
ه→مان ميدان، بر رو＾ تپها＾ بنا شده است كه به باور يهوديان ابتدا معبد ويران شده آنان بود 
و ه→ستند ي→هوديان ب→نيادگرائ→∂ كه رسالت خود را در ويران ساختن اين دو مسجد و باز ساز＾ 

معبد م∂بينند. 
از دوه→→زار س→→ال پ→→يش، اي→→نجا ش→→ايد م→→همترين ن→→قطه دن→→ياست. ب→→ه وي→→ژه اگ→→ر ه→→م ب→→اور ك→نيم ك→ه 
خ→داون→د اولي→ن س→نگ ب→نا＾ ع→الم را اي→نجا ك→ار گ→ذاشته است. دويست سال جنگها＾ صليب∂، 
ب→→→→را＾ ت→→→→صاحب اي→→→→ن ش→→→→هر ك→→→→وچｅ ب→→→→ود. چ→→→→ند ب→→→ار م→→→سيحيان آن→→→را از چ→→→نگ م→→→سلمانان ب→→→يرون 

كشيدند و نتوانستند نگاهش دارند و سرانجام پس دادند. 
س→ه دين توحيد＾ هر يｅ خود را جانشين به حق ابراهيم خليل م∂دانند. هر كدام مدع∂ است 
ك→→ه ع→→زيز دردان→→→ه خ→→داون→→د است. ام→→ا ب→→مانند ه→→وو چ→شم دي→دار و دل ت→حمل ي→كديگر را ن→دارن→د. 
ج→نگها＾ خ→ونين اين اديان دوهزار سال بر تاريخ سايه افكند. و بر اين ماجرا پايان∂ نيست. 
در اي→→→→ن دوران ي→→→هود و اس→→→الم گ→→→اه گ→→→اه∂ ي→→→كديگر را ت→→→حمل م→→→→∂كردند. م→→→سيحيت را دش→→→من 
م→شترｄ خ→ود م∂دانستند، كه ب∂گمان چنين هم بود. مسيحيت هر گاه به جان اسالم م∂افتاد، 
ي→هود＾ را نيز م∂كشت. اما امروز حكايت وارونه است. مسيحيت با تمام قدرت و عظمت و 
ج→هان ش→مول∂اش از ش→كم يهود بيرون آمد و در شرف بازگشت به اوست. اين دو، امروز در 
پ→→→شت س→→→نگر＾ ق→→→رار گ→→→رفتهان→→→د ك→→→ه ب→→ا ي→→كديگر ب→→ا اس→→→الم م→→قابله م→→→∂كنند و اي→→ن س→→نگر ب→→ند＾ 
م→→∂رود، دن→→يا را ب→→→ه ف→→اجعه دي→گر＾ ب→كشاند. ش→ايد ه→م ت→اريخ ب→از ه→م ورق خ→ورџد و ص→ف ب→ند＾ 

ديگر＾ بپروراند. ك∂ م∂داند؟ 
ب→∂گمان دع→وا＾ اص→ل∂ ب→→ر س→→ر خ→داون→د و س→نگ اول ب→نا＾ عالم نيست. بر سر زور و زر است، 
ب→→→ر س→→→→ر م→→→نطقه ن→→→فوذ و پ→→ايگاه ق→→درت است. در گ→→ذشته ه→→م ج→→ز اي→→ن ن→→بود. دع→→وا از روم ش→→روع 
م→∂شد ي→ا از ق→سطنتنيه ي→ا ب→قيه اروپ→ا و ي→ا از درب→ار خ→لفا＾ ع→ثمان∂ و امروز هم دعواي∂ كه بين 
ب→نيادگراي→ان م→سيح∂، ي→هود＾، اس→الم∂ در گ→رفته بر سر تورات و انجيل و قرآن نيست. بر سر 
دستان→→→داز＾ ب→→ه م→→ناطق اس→→ترات→→ژيｅ، ت→→سلط ب→→ر چ→→اهها＾ ن→→فت، ح→→فظ راهه→→ا＾ ع→→بور و م→رور و 
س→→→→نگر س→→→→از＾ ج→→→→نگ∂ است. م→→→→→ن از رو＾ ك→→→→نجكاو＾ گ→→→→اه∂ ت→→→→ورات را ورق م→→→→∂زنم، گ→→→اه∂ 
ان→→جيل را و از ق→→رآن ه→→م ص→→رفنظر ن→→م∂كنم. ام→→ا ن→→م∂دان→→م چ→→را در م→→ن ه→ورمون∂ ف→عال است ك→ه 

وقت∂ اين كتب را باز م∂كنم، از البال＾ صفحاتش بو＾ نفت به مشامم م∂رسد.  
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خ→→الصهاش اي→→ن ك→→ه در ط→→ول ت→→اريخ اگ→→→ر خ→ون ق→ربانيان ج→نگها＾ دي→ن∂ را ب→→ه ن→هر＾ س→رازي→ر 
م→∂كردند، از ن→هر ك→ذائ→∂ اردن پ→هنتر م→→∂شد، و اگ→→ر به سان نهر اردن به بيتالميت (دريا＾ 

مرده) م∂رسيد آن را رنگين م∂كرد. بگذريم 
و م→→→→→→→ن در س→→→→→→→ال ۷⅛۱۹ ي→→→→→→→عن∂ چ→→→→→→→هلوچهار س→→→→→→→ال پ→→→→→→→يش، چ→→→→→→→ند م→→→→→→→اه∂ پ→→→→→→→يش از ج→→→→→→نگها و 
دستان→→داز＾ اس→رائ→يل ب→ه اي→ن پ→هنه، دي→دار＾ از آن→جا داش→تم. در آن زم→ان ب→يتالمقدس قديم∂ 
را به اردن بخشيده بودند. شهر＾ بود فعال و سرزنده. نيم∂ از دنيا را در آنجا م∂ديد＾. كوچه 
و ب→→→ازارش پ→→→ر ب→→→ود از آدمه→→→ا＾ ش→→→اد و پ→→→ر س→→→ر و ص→→→دا. ك→→اسبهائ∂ ك→→ه در دك→→→ههاشان، ي→→ا در 
ب→→يرون آن اي→→ستاده ب→→ودند. ه→→رچه م→→→∂خواس→→ت∂ م→→→∂فروختند. ب→→ا يｅ ح→مله چ→ند س→اعته، ب→ا اذن و 
اج→ازه آم→ريكا، ب→يتالم→قدس را گ→رفتند و ت→راژد＾ ب→ه ط→ور ج→د＾ آغ→از شد. اґزرائيل اعالم كرد 
«ب→→→ه اي→→→نجا آم→→→دهاي→→→م ك→→→ه دي→→→گر ه→→→رگز ب→→→از ن→→→گرديم. اي→→نجا پ→→ايتخت ف→→لسطين ن→→يست، پ→→ايتخت 
م→→→→است». از ه→→→→مان روز ش→→→→روع ك→→→→ردند خ→→→→انهها＾ م→→→→ردم را خ→→→→راب ك→→→→ردن و ك→→→ولون∂ ي→→→هود＾ 

ساختن... كه بعداҐ دوباره به آن اشاره خواهم كرد. 
 

زوارخانه اتريش∂ها  
از پيش، وقت∂ برنامه مسافرت م∂ريختيم، به اين فكر بوديم كه در كدام هتل اقامت گزينيم 
ام→→→→ا ه→→→→ر ه→→→→تل خ→→→→وب∂ را در ب→→→→يتالم→→→→قدس در ن→→→→→ظر م→→→→→∂گرفتيم، م→→→علوم م→→→→∂شد در ك→→→ولون∂ها＾ 
اس→→رائ→→يل است و م→→ا ن→→م∂خواس→→تيم در ك→→ولون∂ اس→→رائ→→يل ب→→يتوته ك→نيم. در س→الها＾ پ→يش ش→نيده 
ب→→→→وديم ك→→→→ه ه→→→→تل م→→→عروف ش→→→پرد (Shepherd Hotel) در ب→→→يتالم→→→قدس ش→→→رق∂، در م→→→→حله ش→→→يخ 
ج→راح، ت→اريخ و س→نت ط→والن∂ دارد و خ→يل∂ دي→دن∂ است. اي→نجا را م→حمد امين الحسين∂ (يك∂ 
از ش→→خصيتها＾ ف→لسطين∂ دوران زايش اس→رائ→يل) س→اخته ب→ود كه خودش در ابتدا آنجا اقامت 
داشت. پس از ج→→نگ دوم، ان→→گليس آن را در اخ→→تيار اردن ق→→رار داد. ت→→ا اґزرائ→يل ه→جوم آورد و 
آن را ه→→→→→م اش→→→→→غال ك→→→→→رد. ن→→→→→م∂دان→→→→→ستم ك→→→→→ه آن را در س→→→→→ال ۱۹۸Ｑ ب→→→→→ه يｅ م→→→→→يليونر روس→→→→∂ ت→→→→بار 
آم→ريكائ∂ (اي→رونيｅ م→سكويچ)، ي→ك∂ از رف→قا＾ ن→زديｅ نتاياهو، نخست وزير كنون∂ و از پر 
و پ→→→→→→ا ق→→→→→→رصترين ه→→→→→→واداران ك→→→→→→ولون∂ س→→→→→→از＾ ي→→→→→→هود＾ در م→→→→→ملكت اش→→→→→غال∂، ف→→→→→روخته ب→→→→→ودند. 
ن→م∂دان→ستم ك→ه اي→نجا ديگر هتل نيست. دارند خرابش م∂كنند تا يｅ كولون∂ جديد با بيست 
دس→→→→تگاه آپ→→→→ارتمان ب→→→→سازند. دي→→→→گر ان→→→→تخاب اي→→→ن ه→→→تل ب→→→راي→→→مان م→→→مكن ن→→→بود. پس ب→→→ايد ج→→→ا＾ 
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ديگر＾ انتخاب كنيم. 

در ميان شهر قديم، در همان كوچه آالم (Via Delorosa) مكان∂ است به نام مهمانگاه و يا 
زوارخانه اتريش (Oesterreichische Hospitz) كه رفقايمان پيشنهاد كردند. و اين زوارخانه 
ت→→اريخ و س→→نت ف→→راوان دارد. م→→→حل اق→→امت و ب→→يتوته زائ→→رين ك→اتوليｅ است ك→ه از ات→ريش ب→را＾ 
زي→ارت ام→كنه م→قدس م→→∂آيند. س→اختمانش ت→اريخ∂ است ك→ه ب→ه امر پادشاه اتريش در اواسط 
ق→→رن ن→وزده ب→نا گ→شته است و ت→ا ك→نون، ه→م پ→ادشاه و ك→اردينال و اش→راف را س→كونت داده، ه→م 
ف→قرا و م→ستمندان را. اخ→تيار و ادارهاش ه→نوز دست ك→ليسا＾ كاتوليｅ اتريش است و اسرائيل 

تا كنون بدين جا دست نينداخته. 
آق→ا＾ راه→نمايمان دلش از اي→ن ك→ه م→ا آن→جا را ان→تخاب ك→رده ب→وديم، خ→وش ن→بود. ب→ا ت→رشروئ∂ 
پ→رسيد چ→را يｅ ه→تل ح→ساب∂ ن→گرفتيد. زوار خانه اتريش زياد خوب نيست، جايش بد است و 
رس→يدن ب→ه آن دش→وار: «اگ→ر ق→بال م→→∂دان→ستم، يｅ ه→تل خوب برايتان رزرو م∂ كردم. اين همه 
ه→تل خ→وب و م→جلل ه→ست، خ→يل∂ ب→هترند، خ→يل∂ راحت، قيمتشان هم بد نيست، شايد بيشتر 
از زوار خ→→→انه ات→→→ريش ن→→→باشد. ات→→→ومبيل ه→→→م ت→→→ا ج→→لو درش م→→→∂آيد، خ→→وب و راحت، ام→→ا اي→→نجا از 
دروازه دور است.». از ران→→→→نده ات→→→→ومبيل ه→→→→م گ→→→واه→→→∂ گ→→→رفت. ك→→→ه «دور است، ات→→→ومبيل ت→→→ا آن 
ن→→→زديك∂هايش ن→→→م∂آيد، چ→→ون داخ→→ل ش→→هر ق→→ديم، داخ→→ل دي→→وار ش→→هر ق→→ديم، ب→→ه ات→→ومبيل اج→→ازه 

عبور نم∂دهند، ممكن هم نيست، سرازير＾، سرباالئ∂ است، پله هم زياد دارد.» 
ه→مان گ→ونه ك→ه در پ→يش ي→اد آور＾ ش→د ح→صار شهر ديوارها＾ سنگ∂ و مرتفع دارد، با هشت 
دروازه. م→→→ا را ج→→→لو＾ «دروازه دم→→→شق» پ→→→ياده ك→→→رد، ك→→→ه از اي→→→نجا ب→→ايد چ→→مدانه→→ايمان را ح→→مل 
ك→→نيم ك→→ه الب→→ته چ→رخ داش→تند و ح→مل آنه→ا م→عموالҐ دش→وار ن→بود. ام→→ا از اي→نجا ت→ا ه→تل س→رازي→ر＾ 
ب→→ود، زم→→ين∂ ق→→لوه س→نگ∂ و ن→اصاف داشت. ه→→ر چ→ند م→تر، پ→→له ه→م ب→ود. غ→لتاندن چ→مدانه→ا رو＾ 
چ→→رخشان ام→→كان ن→→داشت. ب→→ايد آن→→ها را ب→→ا دست ت→→ا زوارخ→→انه ح→→مل م→→∂كرديم. ه→مه ج→ا＾ دن→يا 
ش→→→رط ادب است ك→→→ه آق→→→ايان چ→→→مدان خ→→→انمها را ح→→→مل ك→→نند. ي→→ا دست ك→→م ت→→عارف ك→→نند ك→→ه 
آم→→اده ك→→مｅ ه→→ستند. ام→→ا آق→→ا＾ راه→→نما ب→ه ه→مسرم ن→شانها＾ ن→→داد ك→ه ح→اضر است چ→مدان او را 
ح→→→مل ك→→→ند. ب→→→ر ع→→→كس، از ف→→→رصت اس→→→تفاده ك→→→رد و ه→→→∂ غ→→→ر م→→→→∂زد ك→→→ه چ→→→را اي→→نجا را ان→→تخاب 
ك→→ردهاي→→م. چ→→را يｅ ه→→تل پ→→نج س→→تاره، در ه→→مين ن→→زديك∂ها، ب→يرون دي→وار ش→هر، ن→گرفتيم. ام→ا م→→ا 
م→∂دان→ستيم ك→ه چ→را. ن→م∂خواس→تيم در يｅ ك→ولون∂ ن→وين اґزرائ→يل م→سكن گ→زينيم ك→ه بر ويرانه 
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زادگ→→اه و خ→→انه ف→→لسطين∂ها ب→ر پ→ا ش→ده ب→ود. ح→دود پ→انزده دق→يقه گ→ذشت ك→ه خ→سته و ك→وفته ب→ه 
زوارخ→انه ات→ريش رس→يديم ك→ه م→يان كوچه آالم عيسا بنا شده بود. در اينجا از پيش بگويم كه 
ف→ردا＾ آن روز ك→ه ت→اكس∂، ب→ا ران→ندها＾، عاقل مرد فلسطين∂ عرب، به استقبالمان آمد. كه ما 
را ب→ه راماهللا ب→رد، ت→وان→ست ت→ا پ→شت دي→وار زوارخ→انه ب→ا ت→اكس∂ بيايد. اين كار دشوار هم نبود. از 
دروازه دي→→گر＾ ب→→ه ش→→هر آم→→ده ب→→ود ك→→ه ب→→ه زوارخ→→انه راه ات→→ومبيل داشت و اي→→ن را ه→→مه، ن→→ه ت→→نها 
ت→→→→اكس∂ران→→→→ان م→→→→∂دان→→→→ستند، ب→→→گذريم. ح→→→اال ك→→→ه ب→→→ين دروازه دم→→→شق و زوارخ→→→انه ب→→→وديم، آق→→→ا＾ 
راه→→→→نما، ع→→→→الوه ب→→→→ر غ→→→→ر زدن، ت→→→وضيحات∂ ن→→→يز در ب→→→اره آن چ→→→ه در راه ب→→→ود م→→→→∂داد. از ك→→→وچها＾ 
گ→ذشتيم ك→ه ب→اال＾ س→رمان يｅ ب→االخانه ق→ديم∂ بود كه مانند پل، ديوار چپ و راست را به هم 
وص→ل م→→∂كرد. در ب→االيش پ→رچم اس→رائ→يل ب→ود. آقا＾ راهنما آن باال را نشان داد و گفت اينجا 

خانه آريل شارون است. 
«آيا اينجا زندگ∂ م∂كند؟» 

«نه. اما خانه متعلق به اوست» 
ن→→خواس→→تم ب→→ا او در اي→→ن ب→اره ب→حث ك→نم ك→ه آي→ا اي→ن خ→انه را از پ→در و م→ادرش ب→ه ارث ب→رده و ي→ا 
ص→→احبان ف→→لسطين∂اش را ب→→يرون ران→→ده، غ→→صب ك→→رده ب→ود. ف→ايدها＾ ن→داشت. ام→ا م→→∂دان→ستم ك→ه 
ب→رخ∂ اґزرائيل∂ها م∂آمدند و هنوز م∂آيند، يｅ سند قالب∂ رو＾ ميز م∂گذارند كه اين خانه 
روز＾ ب→→ه اج→→دادش→→ان ت→→علق داش→ته، و ب→عدا ف→لسطين∂ها ض→بط ك→ردهان→د. ص→احب اص→ل∂ را ب→→يرون 
م→∂ان→دازن→د و پ→رچم اس→رائيل را بااليش م∂افرازند و م∂گويند مال ماست. همين و بس. دست 
ص→→احب اص→→ل∂ خ→→انه دي→→گر ب→→ه ج→→ائ∂ ب→→ند ن→يست، ب→ايد ب→رود. آي→ا خ→انه ش→ارون ه→م از ه→مين راه 
ع→→ايدش گ→→رديد؟ م→→فت چ→→نگش! ح→ضرات م→حترم رج→ال اґزرائ→يل چ→قدر از اي→ن خ→انهها دارن→د؟ 
، م→→∂دان→يم ك→ه پس از حمالت ب∂شمار در  Ґخ→دا م→→∂دان→د. از ه→مين ح→ضرت آري→ل ش→ارون، م→ثال
آغ→از ژوئ→ن ۸℮۱۹ به شهرها و محالت∂ در غزه مانند نجد (Najd)، بوراير (Burayr)، سيمسيم 
(Simsim)، ك→→→وفخا (Kwafakha)، م→→→وحرقه (Muharraqa) و ه→→→وج (Huj) و ق→→→تل اه→→→ال∂ و ي→→→ا 
آواره ساختن آنان و به هر حال ويران ساختن مسكن و ماوايشان، در همين هوج، برا＾ خود 
خ→انه م→جلل∂ ب→ه نام هاوات هاشيكميم بر پا كرد كه وسعتش ＱΩΩΩ دونام بود (دونام در حدود 

۷ＱΩ متر مربع). حتما پرچم اسرائيل را هم بر فراز آن افراشت. بگذريم.  
از ق→→ضا＾ روزگ→→ار ب→→عدها ب→→ا ي− خ→→انم پ→→زش− ف→→لسطين∂ آش→→نا ش→→دم ك→→ه داس→→تان «خ→انه آق→ا＾ 
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ش→→ارون» را ب→→→ه گ→→ونه دي→→گر＾ ش→→رح داد اي→→ن ك→→ه پ→→درش م→سلمان ب→ود و م→ادرش م→سيح∂ ك→ه ب→ا 
م→→→→ادر ب→→→→زرگ در اي→→→→ن خ→→→→انه زن→→→→دگ∂ م→→→→∂كرد. پس از درگ→→→→ذشت م→→→→ادر ب→→→زرگ، ط→→→بعاҐ خ→→→انه ب→→→ه 
دخ→ترش م∂رسيد. اما، بدين خاطر كه قباله خانه را پيدا نم∂كند، از آنجا بيرونش انداختند و 

خانه را به اقا＾ شارون، بدون توجه به اين كه او هم قبالها＾ ندارد، واگذار كردند.  
خ→→→انم دك→→→تر ش→→رح داد ك→→ه در آن ط→→رفґ ح→→ياطґ «خ→→انه آق→→ا＾ ش→→ارون» ب→→انو＾ س→→المند دي→→گر＾ 
زن→→دگ∂ م→→∂كند. در ان→→تظارند ك→→ه او ه→→م ب→ميرد و ب→قيه خ→انه را غ→صب ك→نند. م→→∂ خ→واس→تند ب→→ه او 
پ→→→ولك∂ ده→→→ند ك→→→ه خ→→→انه را پ→→→يش از م→→→رگش غ→→→صب ك→→نند، گ→→فت ت→→نها ج→→نازه م→→را از اي→→ن خ→→انه 
ب→→→→يرون خ→→→→واه→→→→يد ب→→→→رد. او ه→→→→نوز زن→→→→ده است و در ه→→→→مانجاست. ام→→→→ا ف→→→رزندان و ب→→→ستگانش ح→→→ق 

مالقات با او در اين خانه را ندارند، تا مبادا بعدها ادعا＾ ارث و وراثت داشته باشند. 
در ب→ين راه از دروازه دم→شق ت→ا زوارخ→انه ات→ريش دك→→هها＾ ك→وچك∂ ب→ودند، برا＾ فروش لباس، 
ك→→→فش، ج→→→واه→→→رآالت، لوازم خ→→→انگ∂، لوازم خ→→→وراك→→→∂، ادوي→→→ه... دك→→→انها، دي→→گر رون→→ق چ→→هل و 
چ→→هار س→→ال پ→→يش را، ك→→ه م→→ن دي→→ده ب→→ودم، ن→→→داش→→تند. ام→→ا ب→→ه ب→ازاره→ا＾ خ→ودمان، ب→ازاره→ا＾ ت→رك∂، 
ع→→→→رب∂ و ه→→→→ند＾ ش→→→→باهت داش→→→→تند. م→→→غازهداران داخ→→→ل دك→→→انشان ن→→→شسته و ي→→→ا اي→→→ستاده ك→→→س∂ را 
ج→→→لو＾ در گ→→→ذاش→→→ته ب→→→ودند ك→→→ه ره→→→گذران را ب→→→→ه داخ→→→→ل دع→→→وت ك→→ند. آق→→ا＾ راه→→نمايمان ه→→راس 
داشت ك→→ه م→→بادا اي→ن ب→ازاري→ان س→رمان را ك→→اله ب→گذارن→د: «م→واظب ب→اشيد. خ→يل∂ م→واظب ب→اشيد، 
اي→→→→نها خ→→→→يل∂ ح→→→→قه ب→→→→ازند، س→→→→ر ه→→→→مه را ك→→→→اله م→→→→→∂گذارن→→→→د، اج→→→→ناس را دو ت→→→ا س→→→ه ب→→→راب→→→ر ق→→→يمت 
م→∂فروشند، ش→ايد ه→م ب→يشتر. ت→ازه ج→نس خ→وب ه→م ن→دارن→د، ب→نجل، ب→ايد دور ب→يانداز＾. مبادا از 
اي→ن آدمه→ا چ→يز＾ ب→خريد، اگ→ر خ→واس→تيد چ→يز＾ ب→خريد، به خودم بگوئيد، م∂برمتان جائ∂ كه 

هم قيمت خوب باشد، هم جنس. اينجا بايد خيل∂ مواظب باشيد». 
گفتيم كه «ما برا＾ خريد اينجا نيامدهايم». گفت «با اين همه خيل∂ مواظب باشيد. هيچ چ∂ 
ن→→→→→خريد، خ→→→→→وردن∂ ه→→→→→م ن→→→→→خريد، م→→→→→سموم م→→→→→→∂شويد». گ→→→→→فتم ك→→→→ه «ب→→→→ه م→→→→ا گ→→→→فته ب→→→→ودند ك→→→→ه در 
«ب→→→يتالم→→→قدس ش→→→رق∂» چ→→→يزها＾ خ→→→وب∂ م→→→∂توان خ→→→ريد و س→→→وقات ب→→رد». گ→→فت «اس→→م اي→→نجا 
دي→گر «ب→يتالم→قدس ش→رق∂» ن→يست، ه→مه اي→نجا اس→رائ→يل است. اگ→→ر گفتهاند كه در اين شهر 

م∂توان چيزها＾ خوب خريد، درست گفتهاند،اما  نه از اين جماعت». 
ن→→→→→فرت او از اع→→→→→راب ف→→→→→لسطين∂ را رو＾ پ→→→→→يشان∂اش ن→→→→→وشته ب→→→→→ودند. اي→→→→→ن گ→→→→→فتگو ه→→→→→م ي→→→→→ك∂ از 
ت→جربهها＾ ت→لخ آن روز لع→نت∂ ب→ود. خ→ودش ه→م ف→لسطين∂ م→سيح∂ ب→ود. چ→را م∂خواست آدم را 
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ن→→سبت ب→→ه اي→→ن ف→→لسطين∂ها ك→→ه از اول روزگ→→ار اي→→نجا ب→→ودند و ك→→ار و ك→→اسبيشان را داش→→تند، ب→د 
ب→ين ك→ند؟ آي→ا يｅ ب→ازار＾ م→سيح∂ و ي→ا ي→هود＾ (كه حاال قسمت∂ از بازار فلسطين∂ها＾ عرب 
را خ→→→راب ك→→→رده ب→→→ه اي→→→ن دو ج→→→ماعت واگ→→→→ذار ك→→→رده ب→→→ودند) ب→→→ه م→→→شتريشان ص→→→داقت ب→→→يشتر＾ 
داش→تند؟ م→ن از دوران ك→ودك∂ در خ→اطرم ه→ست كه در بازار تهران، بازاريان مسلمان بودند و 
ي→→هود＾. دي→→نشان، ب→→∂گمان م→→تفاوت ب→→ود. ام→→ا در ب→→ازار＾ ب→→ودن، چ→انه زدن... ت→فاوت∂ ن→داش→تند. 
ب→→→→ازاري→→→→ان ه→→→→ندوستان و م→→→→راكش ن→→→→يز ب→→→→ه ه→→→مين گ→→→ونهان→→→د و ص→→→د الب→→→ته خ→→→يل∂ خ→→→وب است ك→→→ه 

چنيناند. اگر نم∂خواه∂ بخر＾، نخر. 
شايد تبليغات ضد فلسطين∂ راهنمايمان از رو＾ حساب بود. سياست∂ بود، همه جانبه كه كار 
و ك→اسب∂ ف→لسطين∂ها را از رونق بياندازند، كه خسته شوند و پ∂ كارشان بروند تا ديگران، از 

ما بهتر، از دستشان راحت شوند. فلسطين∂ زدائ∂ تنها با زور صورت نم∂پذيرد. 
اص→→رار آق→ا＾ راه→نمايمان اع→صابم را خ→ردتر م→→∂كرد. م→→∂خواس→تم ب→ه آق→ا اردن→گ∂ ب→زنم و ب→گويم 
«ب→→رو گ→مشو». ام→ا ج→راџتش را ن→داش→تم. ج→ايش اي→نجا ن→بود. زورم ه→م ن→م∂رسيد، پ→هلوانت→راز م→ن 

بود، به اين آسان∂ها هم راهنما＾ ديگر＾ يافت نم∂شد.  
چ→→مدانه→→ايمان را از پ→→→لهها＾ زوارخ→→انه ات→→ريش ب→→اال ب→→رديم و خ→→ودمان را م→عرف∂ ك→رديم. آق→ا＾ 
راه→نمايمان در شگفت∂ بود كه چرا ما سه روز ديگر اينجا هستيم، بدون اين كه از او خواسته 
ب→→اشيم ب→→ا م→→→ا ب→→اشد. ق→→رارم→ان را ب→ه روز چ→هارم م→وكول ك→رديم. ن→م∂دان→ست در س→ه روز آي→نده ب→ا 
دوس→→→تان ف→→→لسطين∂ و ي→→→هود＾مان ق→→→رار گ→→→ذاش→→→ته ب→→→وديم. ح→→→اال پ→→→∂ ب→→→رد ك→→→ه اي→→→ن س→→→→ه روز ج→→→ا＾ 
دي→→گر＾ ه→→ستيم، ن→→ه در اي→→ن زوارخ→→انه. از گ→→فتگو＾ م→ا ب→→ا ج→وانｅ ات→ريش∂، م→هماندار زوارخ→انه، 
ب→→→→→دان ب→→→→→و ب→→→→→رد و خ→→→→→داح→→→→→افظ∂ ك→→→→رد و ق→→→→رار را ب→→→→ه چ→→→→هار روز ب→→→→عد گ→→→→ذاش→→→→تيم ك→→→→ه در دي→→→→دار از 

بيتالمقدس راهنمايمان باشد. وقت∂ ما را ترｄ كرد و رفت، نفس راحت∂ كشيديم. 
زوارخ→→→→انه ات→→→→ريش س→→→→ه ط→→→بقه داشت ك→→→ه از پ→→→شت ب→→→امش ش→→→هر ق→→→ديم اورش→→→ليم ن→→→مايان ب→→→ود، ب→→→ا 
ب→رجها＾ ك→ليساها، ب→ا م→نارها＾ م→ساجد، ب→ا ساختمانها＾ كهن، با ديوارها＾ حصار شهر قديم 
و دروازهه→ا و برجهايش. زيبائ∂ سحرآميز＾ داشت. آدم نم∂دانست از آن خوشش بيايد، يا 

به غصه و غم فرو رود.  
آن چ→→ه ت→→مام م→→نظره را ت→→حت ش→→عاع ق→→رار م→→→∂داد، م→→سجد ع→→مر ب→ود ك→ه م→→انند ن→گين∂ ب→زرگ، ب→ر 
ان→→گشتر＾ زي→→با، ج→→لوه خ→→اص∂ داشت. اي→ن م→سجد ك→ه « ح→رم الش→ريف» ه→م ب→ه آن م→→∂گويند، 
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۱۳۲۱ س→ال است كه در آنجا برپاست و به راست∂ كه از شاهكارها＾ هنر معمار＾ است. من 
ك→ه ن→ه اولش را ق→بول دارم و ن→→ه آخ→رش را و از اس و اساس، دنيا باورم، من كه اين همه معابد 
و م→→ساجد و ك→→ليساها＾ م→→عروف و م→→جلل دي→→دهام، و از ه→→نر م→→عمار＾ ك→م∂ ه→م س→ررشته دارم، 
ه→يچ ك→دام→شان را ب→ه زي→بائ∂ و س→حر انگيز＾ اين ساختمان نيافتم. خيل∂هاشان مجللتر از اين 
ب→→→→ودند، ب→→→→ا ش→→→→اهكارها＾ ن→→→→قاش∂ و م→→→جسمه س→→→از＾ ب→→→زرگان اي→→→ن ح→→→رفه.  ام→→→ا ب→→→ه اي→→→نجا ك→→→ه وارد 
م→→→∂شو＾، م→→→وها＾ ت→→→نت س→→→يخ م→→→→∂شود. در ب→→اره اي→→ن م→→سجد، ص→→فحات آي→→نده، ن→→كات ب→→يشتر＾ 

خواهم آورد.  
ب→رگرديم ب→ه زوارخ→انه اتريش كه سه طبقه داشت. در هر طبقه راهروئ∂ به پهنا＾ شش، هفت 
م→→→تر و درازا＾ ت→→→مام س→→→اختمان، در اي→→→نطرف و آن→→→طرفش ات→→→اقها＾ ب→→→زرگ، س→→النها＾ خ→→واب، 
ب→→را＾ زائ→→رين ع→→اد＾ گ→→رفته ت→→ا اع→يان و اش→راف و پ→اپها و ك→اردينالها و سالطين. ت→ابلوهاي∂ 
در اي→→ن ط→→رف و آن ط→→رف ك→ريدور، ب→خش∂ از ت→اريخ پ→ر ت→الطم اي→ن خ→انه را ض→بط ك→رده ب→ود. 

صحنههائ∂ از تاريخ يｅ قرن و نيم گذشته را به ياد م∂آورد. 
ات→→→اق∂ ب→→→ما دادن→→→د خ→→→يل∂ ق→→→ديم∂، ق→→→ديم∂، ن→→→ه ت→→→نها در و دي→→وارش، ك→→ه رخ→→تخواب و م→→بل و وان 
ح→→→مامش. ح→→→مام∂ خ→→→يل∂ س→→→اده، ب→→→ه س→→→ان ص→→→د س→→ال پ→→يش، در اي→→ن ح→→مام ت→→نها يｅ آي→→نه ب→→سيار 
ك→→وچｅ آوي→→زان ب→→ود ك→→ه ت→→نها ص→→ورتت را در آن م→→→∂ديد＾. ت→→ختخوابش ب→→سيار ب→→زرگ و ب→لند، 
پ→→→→نجره اط→→→→اق ك→→→→وچｅ ام→→→→ا دي→→→وارش ح→→→دود يｅ م→→→تر ع→→→مق داشت. يｅ ك→→→مد ب→→→ه پ→→→هنا＾ ه→→→شتاد 
س→→انتيمتر، ق→→فسها＾ ه→→م ن→→بود. ه→→→مه چ→يزت را ب→ايد در ه→مين ب→گنجان∂. يｅ ص→ندل∂ ه→م ب→ود، ام→ا 
ه→→يچ م→→بلمان دي→→گر＾ ن→→→داشت. ه→→→ر چ→→ه ب→→اشد، پ→→ناهگاه∂ ب→→ود ك→→ه ن→→اگزير ن→→باشيم ب→→ه ه→تلها＾ 

كولون∂ها＾ نوين اґزرائيل برويم. 
گ→→→فتند اگ→→→ر ش→→→ام م→→→→∂خواه→→→يم، ب→→→ه س→→→الن ن→→→هارخور＾ ب→→رويم وگ→→ر ن→→ه ب→→زود＾ م→→يبندندش. اي→→نجا 
س→الن∂ ب→ود ب→دون دك→ور. پ→يش خ→دمتهايش ج→وان→ان ات→ريش∂ ب→ودند ك→ه ب→→ه اينجا م∂آيند، چند 

هفته م∂مانند و بدون دستمزد از زائرين پذيرائ∂ م∂كنند. 
 (Schwester Bernardet) ت ґات→ريش∂ ب→ه ن→→ام خ→واه→ر ب→رنارد ｅخ→→انم راه→به م→يان س→ال ك→اتولي ｅي
ب→ه م→ا خ→ير م→قدم گ→فت. او در واق→ع ه→مه ك→اره زوارخ→انه ات→ريش ب→ود. دي→گران زي→ر دستش كار 
م→→→∂كردند و از او ح→→→رف ش→→→نو＾ داش→→تند. ه→→مه چ→→يز را زي→→ر ن→→ظر داشت. از چ→→هرهاش اح→→ترام و 
م→حبت ب→ر م→→∂آمد و در ع→ين ح→ال ت→بسم∂ ب→→ر لب داشت. پرسيد آيا راض∂ هستيم؟  كمبود＾ 
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نداريم، همه چيز روبراه است؟  كم و كسر＾ نيست؟ بعد از يｅ روز كذائ∂ كه همه آدمها 
ت،  ґه→→ا ب→→ه س→→ان « ن→→گه ك→→ردن ع→اقل ...» ن→گاهمان ك→رده ب→ودند، ب→رخورد خ→واه→ر ب→رناردｅو آدم
م→→قام ان→→سانيت را ب→→ما ب→ر م→→∂گردان→د. وق→ت∂ پ→شت م→يز ن→هار خ→ور＾ ن→شستيم، ب→راي→مان ه→مان ب→ود 
ك→→→ه گ→→→وئ∂ پ→→→شت م→→→يز ض→→→يافت ح→→→ضرت س→→→ليمان ن→→→شستهاي→→م. ق→→طرها＾ اشｅ در گ→→وشه چ→→شمم 

غلتيد. 
خ→→وراك→→مان را آورن→→د ك→→ه ات→→ريش∂ ب→→ود. ن→→ه اي→→ن ك→→ه ام→→روز در ات→→ريش م→تداول ب→اشد، ص→د س→ال 
پ→→→يش ات→→→ريش∂ها چ→→→نين م→→→∂پختند و ن→→→وش ج→→→ان م→→→→∂كردند. اول س→→→وپ. ب→→→عد خ→→وراｄ و س→→االد، 
ب→→عدش دس→→ر، گ→→وي∂ از آن زم→انه ب→ود. خ→يل∂ م→زه ك→رد و راض→∂ ب→وديم. وق→ت∂ م→∂خواس→تيم ب→را＾ 
خ→→واب ب→→ه ات→→اقمان ب→→رويم، خ→→واه→→ر ب→→رنادت گ→→فت ه→→وا خ→→شｅ است، ت→→شنه خ→→واه→→يد ش→د، ب→رويد 
زي→→رزمين، دست چپ يｅ ش→→ير آب ه→→ست، آب آش→→اميدن∂، پ→→ر ك→→نيد ك→→ه شب ت→→شنه ن→→مانيد. 
گ→→لويتان خ→→شｅ ن→→شود. ب→→→ا دو دس→→تش دس→→تمان را ف→→شرد و گ→→فت «ام→يدوارم ام→شب، پ→هلو＾ م→ا، 

شب∂ آرام و خوب∂  داشته باشيد».  
خسته بوديم، رفتيم بخوابيم. بايد صبح زود از خواب بيدار شويم كه به «راماهللا» برويم.  

 

مثل اين كه دارند تو دلم رخت م∂شويند 
ام→→ا م→→→گر م→→→∂شد چ→→شمت را ب→→بند＾ و ب→→→خواب→→∂ و خ→→ستگ∂ آن روز ب→ه ط→ول ص→د س→ال را از ت→نت 
ب→→يرون ب→→ريز＾؟  آن→→چه در آن روز از س→ر گ→ذران→ده ب→ودم ب→→ه پ→يش چ→شمانم م→→∂آمد و م→→∂رفت، 
دوب→→→اره م→→→∂آمد و... ب→→→ا آن خ→→→ستگ∂ ك→→→ه در ج→→سم و روح داش→→تم ب→→ايست∂ ب→→ه آس→→ان∂ ب→→→ه خ→→واب 
م→→→→∂رفتم. ب→→→→ا اي→→→ن ه→→→مه خ→→→واب در ك→→→ار ن→→→بود. دچ→→→ار غ→→→→مزدگ∂ ب→→→ودم ك→→→→ه روح→→→م را م→→→→∂خراش→→→يد. 
گ→→→اهگاه∂ ك→→→ه در اث→→→ر خ→→→ستگ∂ و ك→→وفتگ∂ خ→→واب→→∂ ب→→سان ب→→يهوش∂ در ب→→رم م→→→∂گرفت، ق→→امت 
ع→→→→زرائ→→→→يل ب→→→→→ا آن ب→→→→لند ب→→→→االئ∂اش ظ→→→→هور م→→→→→∂يافت ك→→→→ه از او م→→→→∂ترسيدم. ق→→→بولش ن→→→→داش→→→تم. ام→→→ا 
 ｄو دخ→→تر ｄه→→ا＾ پ→→سرｅم→→→∂ترسيدم.  گ→→→مان م→→→∂كردم ب→→يدارم. ام→→ا در خ→→واب ب→→ودم. دي→→دم ج→→وان
ه→مهشان س→→ربازｄ ب→ا م→سلسل رژه م→→∂روند و ب→→ه س→ويم م→→∂آيند. ده→ان همه اين برو بچهها بو＾ 
ش→→→→ير م→→→→→∂داد، ام→→→→ا ت→→→→فنگهايشان پ→→→→الستيك∂، اس→→→باب ب→→→از＾ چ→→→ين∂ ب→→→ودند ك→→→ه لولهه→→→ايشان ب→→→ه 
ع→→المت ش→→ليｅ ب→→ه س→→و＾ م→→ن ب→→ود.  ن→→م∂دان→→ستم ش→→ليｅ م→→→∂كنند، ي→ا ت→نها م→∂خواه→ند روح→يهام را 
دره→م ش→كنند. از م→ن ب→از خ→واست م→→∂كردند ك→ه چ→را از راه ت→→لآويو به اسرائيل نيامد＾. جواب 
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م→→∂دادم، اش→→تباه ك→ردم، دي→گر از اي→ن ك→ارها ن→م∂كنم. از ن→گاهشان در ن→م∂يافتم ك→ه وق→ت∂ م→را 
م→→∂ديدند، آدم م→→→∂ديدند ي→ا گ→وسفند＾ ت→و س→ر＾ خ→ورده را. م→→∂ديدم چ→ند ت→ا از اي→ن س→ربازｄها 
گ→ذرنامهام را ب→→سو＾ ي→كديگر ش→وت م→→∂كنند و ق→اه ق→اه م→∂خندند. ي→ك∂ از آن→ها آن را ري→زريز 
ك→→→رد و ب→→→ه ه→→→وا ان→→→→داخت ك→→→ه ري→→→زهها＾ ك→→→اغذهايش م→→→ثل ب→→→رف ب→→→ه زم→→→ين م→→→∂باريد. ي→→ك∂شان 
دخ→→→→→ترك∂ ب→→→→→ا م→→→→→وها＾ ب→→→→→ور گ→→→→→فت «پ→→→→اره ك→→→→رديم ت→→→→ا دي→→→→گر ن→→→→يائ∂». گ→→→→فتم «ن→→→→م∂آيم، دي→→→→گر 

نم∂آيم».  
پ→→يوسته ب→→يدار م→→→∂شدم و در ع→→ين ح→→ال ب→→→خواب م→→→∂رفتم. دق→ايق پ→شت س→ر ه→م م→→∂گذشت. دلم 
درد گ→→رفته ب→→ود. ي→اد خ→الهام اف→تادم ك→ه س→→∂سال پ→يش دن→يا را ب→درود گ→فت. ي→ادم آم→د ك→ه او در 
چ→→→نين ح→→→التهائ∂ م→→→∂گفت «م→→→ثل اي→→→ن ك→→ه دارن→→د ت→→و＾ دلم رخت م→→→∂شويند». در ط→→ول اي→→ن 
ك→→→→ابوس ف→→→→هميدم ك→→→→ه او چ→→→→ه ح→→→→الت∂ داشت ك→→→→ه اي→→→→ن چ→→→→نين ت→→→شبيه م→→→→∂كرد. دل م→→→→ن ه→→→م درد 
م→→→∂كرد، م→→→ثل اي→→ن ك→→ه داش→→تند ت→→ويش رخت م→→→∂شستند و چ→→نگ م→→→∂زدند و لوله م→→→∂كردند و 
م→∂چالندند. اع→صابم م→→انند ت→ار و پ→ودґ رخته→ائ∂ ك→ه م→∂شستند، ك→شيده م→∂شد و در ه→م و بر 
ه→→م م→→∂رفت.  درد اع→→صاب دل دردم را ش→→ديدتر م→→→∂كرد و دل درد ش→→ديدتر اع→صاب را ب→يشتر 
ك→شش م→∂داد. چ→شمانم را ب→از ك→ردم، از آن ب→طر＾ آب ك→ه خ→واه→ر ب→رنادت داده بود، نوشيدم، 
ت→ا آخ→رش را س→ر ك→شيدم. وق→ت∂ ت→مام ش→د، ده→انم و زب→انم ه→نوز خ→شｅ ب→ود. در روي→ائ∂ كه بين 
خ→واب و ب→يدار＾ ب→ود ف→رو رف→تم. دي→دم م→را در ب→يابان∂ وادار ك→ردهان→د ب→ه زان→→و درآيم، سرم را دوال 
ك→نم، ن→گاهم ب→ه زم→ين دوخ→ته، گ→اه گ→اه∂ دو سربازｄ، دخترｄ و پسرｄ هنوز تكليف نشده، از 
كنارم م∂گذشتند، يك∂ مسلسل، شبيه به اسباب باز＾ چين∂ در دست، به سو＾ من نشانه، به 
→→∂ گ→→ذشت يｅ ت→→و س→→ر＾ م→→∂زد و م→→∂رفت. ب→→ه ي→كباره  ع→→المت ش→→ليｅ، دوم→→∂ وق→→ت∂ از ك→→نارم م
ت پ→يدايش ش→د ك→ه اخ→م ك→رده ب→ود و ب→→ه اي→ن دو ن→وجوانｅ ت→شر م→→∂زد: «خ→جالت  ґخ→→واه→→ر ب→رنارد
ن→م∂كشيد؟ چ→را ب→ه اي→ن پ→يرمرد ك→ه ك→ار＾ ب→كارتان ن→داش→ته ت→وسر＾ م→∂زنيد؟ ن→م∂بينيد ك→ه ب→ا 

اين سن و سالش جا＾ پدر بزرگ شماست؟ كم∂ هم انصاف داشته باشيد...». انصاف؟  



 
 

روز دوم 
«برو به راماهللا» 

ص→بحانه زوارخ→انه ات→ريش، م→→انند ش→ام و ن→اهارش ب→ه سنت و شباهت صد سال پيش بود. من از 
ت→→شنگ∂ س→→ه ف→→نجان ق→→هوه خ→→وردم و ب→→عدش چ→→هار ف→→نجان چ→→ا＾. از خ→→واه→ر ب→رنادت خ→داح→افظ∂ 
ك→→رديم ك→→ه ب→→ا ه→→ر دو دس→→تش دس→→تمان را م→→∂فشرد، ب→→ه ام→→يد دي→→دارґ س→→ه شب ب→→عد. ب→را＾ دوشب 

آينده، در هتل∂ در راماهللا جا سفارش داده بوديم.  
رف→قايمان ن→م∂توان→ستند ب→ه سراغمان بيايند و از اينجا به آنجايمان ببرند. با اينكه راه دور نبود، 
گ→ذار از اي→نجا ت→ا ب→دان→جا چ→نان گ→رفتار＾ داشت ك→ه آس→انتر ب→ود ت→اكس∂ س→فارش ده→ند كه به 
دن→بالمان ب→يايد. اي→ن ب→ار الزم ن→→بود ت→ا دروازه دم→شق پياده برويم. تاكس∂ پشت درب ساختمان 

منتظر بود. كه ما را به راماهللا برساند.  
ع→→بور از ج→→ادهها＾، ب→→را＾ ف→→لسطين∂ ه→→ا ب→→سته، دي→→واره→→ا＾ آپ→→ارتايد ب→→تون∂ ب→→د ش→كل و ب→د ق→واره، 
س→يمها＾ خ→اردار، پ→اسگاهها＾ ك→نترل.. ه→مه اي→نها ب→ه ن→وع∂، ادام→→ه ك→ابوس شب گذشته بود، با 
اي→→→ن ت→→→فاوت ك→→→ه در اي→→→نجا ب→→→ا واق→→→عيت س→→→ر و ك→→→ار داش→→تيم، ن→→→ه ب→→ا خ→→واب و خ→→يال. م→→ردم م→→ناطق 
اش→→→غال∂ ف→→→لسطين، اج→→→ازه ورود ب→→→ه ب→→→يتالم→→→قدس را ن→→→دارن→→→د، ه→→→رچند ب→→→نا ب→→→→ر ق→→وان→→ين ب→→ينالم→→لل∂، 
ب→→→يتالم→→→قدس پ→→→ايتخت ك→→→شور＾ است ك→→→ه م→→تعلق ب→→ه آن→→هاست. ام→→ا اس→→رائ→→يل و ج→→هان خ→→واران 
ه→وادارش، اي→ن ح→رفها س→رشان ن→م∂شود. م∂گويند: «بيتالمقدس را گرفته تا ابدالدهر پس 
ن→→دهند». ج→هان خ→واران غ→رب ه→م از اي→ن ادع→ا ح→مايت ض→من∂ دارن→د، ام→ا خ→جالت م→→∂كشند ب→ه 
ه→→مين ص→→راحت ح→→رفشان را ب→→گويند. ب→→ه ه→→ر ح→→ال ف→→لسطين∂ها، اگ→→ر ب→→→خواه→→ند ب→ه ب→يتالم→قدس 
ب→→روند، ب→→ايد پ→→روان→→ه ع→→بور ب→→گيرند، ام→→ا اي→→ن پ→→روان→→ه را ب→ندرت ص→ادر م→→∂كنند. گ→اه∂ ه→م ص→ادر 
م→∂كنند، ام→ا وق→ت∂ ب→ه پ→اسگاه ك→نترل م→∂رس∂، دس→تور آم→ده كه امروز كس∂ را از اينجا عبور 

ندهند. نه حساب هست، نه كتاب.  
داس→تان ب→ازگشت ن→يز از ه→مين ق→رار است. اگ→ر ه→م يｅ ف→لسطين∂ م→قيم بيتالمقدس بخواهد به 
س→احل غ→رب∂ ب→رود، مثال برا＾ ديدار بستگان، احتمال دارد كه جواز عبور بگيرد، اما وقت∂ باز 
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گردد، راهش نم∂دهند. و اين سياست فلسطين∂زدائ∂، سياست عموم∂ اґزرائيل است.  

در س→→→احل غ→→→رب∂ ك→→→ه س→→→رزمين ك→→→وچك∂ است و ق→→→سمتهاي∂ از آن را ه→→م ب→→→صورت ك→→ولون∂ 
ج→→→دا ك→→→رده و در ب→→→ستهان→→→د، ح→→→دود ۳Ω⅛ پ→→→اسگاه ب→→→ازرس∂ ع→→بور و م→→رور گ→→ذاش→→تهان→→د. ب→→رخ∂ از 
پ→→اسگاهها م→→تحرｄان→→د، ك→→ه پ→→يش از ع→→بور ك→→س∂ ن→→→دان→→د و ن→→→توان→→د پ→→يش ب→ين∂ و ح→ساب ك→ند ك→ه 
ك→نترل در ك→جاست. ب→دين ترتيب به يｅ باره به پاسگاه بازرس∂ بر م∂خور＾ كه تا ديروز و 
ت→→ا ي→→كساعت پ→→يش ن→→بود و ح→→اال ت→→را م→→عطل م→→→∂كند و ف→→ردا  ش→ايد ج→ا＾ دي→گر＾ ب→اشد. م→ثالҐ در 

ي− ماه، مطابق آمار ۷۷۸ بار پاسگاهها＾ متحرｄ را جا به جا كردهاند. 
ه→ر ف→لسطين∂ ك→ه ب→ايد س→ر ك→ارش ب→رود، ب→→ه ط→ور م→توسط روزان→ه دو ب→ار در اينجا معطل است و 
روزان→→ه ح→→دود دو س→اعت «وقت» از دست م→→∂دهد. «وقت» ك→ه ب→زبان م→ا اي→ران→→∂ها، ط→→الست. 
م→ن از خ→ودم بگويم كه فلسطين∂ نيستم و مشكالت روزانه آنها را تجربه نكردهام. اما هر گاه 
از اي→ن پ→اسگاهها گ→ذشتم، اح→ساسم اي→ن ب→ود ك→ه ب→خش∂ از ح→يثيت و ش→خصيتم را دزديدند. اين 
م→→→سلسلهائ∂ ك→→→ه ب→→→دست ج→→→وانｅه→→→ائ∂ دادهان→→→د، ك→→→ه ده→→→انشان ه→→نوز ...، وق→→ت∂ لولهاش ب→→→سو＾ 
ت→→وست، ن→→م∂توان→→د ن→→ترساندت، ن→→م∂توان→→د ب→→ه اع→→تماد ب→→→ه ن→→فس ص→دمه ن→زند. ب→→ه وي→ژه وق→ت∂ ب→ا آن 
چ→شمها＾ ه→رزهشان به آدم نگاه م∂اندازند به سان «نگه كردن عاقل اندر سفيه». بعد هم كه 
ب→→→→→→ا ان→→→→→→گشتشان اج→→→→→→ازه ع→→→→→بور م→→→→→→∂دهند اي→→→→→ن اح→→→→→ساس را م→→→→→→∂آفرينند ك→→→→→ه چ→→→→→قدر ب→→→→→لند ن→→→→→ظر و 
س→→→→خاوتمند ه→→→→ستند ك→→→→ه اج→→→→ازه ف→→→→رمودند از آن→→→→جا ب→→→→گذر＾. وق→→→→ت∂ ه→→→م ب→→→ا ات→→→ومبيل ب→→→ه پ→→→اسگاه 
م→→∂رس∂، ح→→ق ن→→دار＾ ب→→ه ات→→اقｅ ن→زديｅ ش→و＾، ب→ايد در ف→اصلها＾ دورت→ر اي→ست ك→ن∂ ت→ا از دور 

عالمت دهند كه حاال م∂توان∂ نزديｅ شو＾. 
ك→سان∂ ك→ه ب→عنوان ت→وريست ب→دان→جا م→→∂روند، اي→ن م→شكالت∂ ك→ه م→ن داش→تم ن→دارن→د. آنها را در 
ات→→→وبوسها＾ وي→→→ژها＾ ج→→→ا＾ م→→→∂دهند ك→→ه ب→→دون ك→→نترل ع→→بور م→→∂كنند. آن→→ها از دش→→وار＾ه→→ا و 
س→خت∂ها＾ ف→لسطين∂ها و م→همانهاي∂ م→ثل م→ن ب→∂خبرند و ب→∂خبر م→→∂مانند. راستش را بخواه∂ 
 ｅه→مه دن→يا ب→→∂خبر است. م→ن اي→ن اه→انتها را پ→نج روز تحمل كردم. حال حساب كنيد كه ي
ف→لسطين∂ ك→ه پ→يوسته در آن→جاست، چ→ه اح→ساس∂ دارد، م→ثال وق→ت∂ در سرزمين خودش بخواهد 
از اي→→ن ده ب→→→ه آن ده، ب→→ه دي→→دار ع→→مه و خ→→الهاش ب→→رود. چ→→ه س→→خت∂هاي∂ را ب→→ايد از س→→ر ب→گذران→د، 
ب→→رايش ه→→م م→→علوم ن→→باشد ك→→ه آن ج→→وان س→→ربازك∂ ك→→ه ده→→انش ه→→نوز... ب→→ا آن لوله م→→سلسل ك→→ه 
ب→→سويش ن→شانه گ→رفته، چ→ه خ→واه→د ك→رد و اي→ن لولهه→ا＾ م→سلسل ب→→∂خود ب→سو＾ ان→سانها ن→شانه 
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ن→→→يست، گ→→اه∂ ه→→م ش→→ليｅ م→→→∂شود. ض→→رب و ج→→رح و ق→→تل و ب→→ازداشت ع→→ابرين از دس→→→تور ك→→ار 
خ→→→→ارج ن→→→→يست. گ→→→→اه∂ ه→→→→م ي→→→→ك∂ از ع→→→→ابرين را، ب→→→→ه ب→→→هانههائ∂ خ→→→ندهدار، ب→→→ازداشت م→→→∂كنند، 
چ→شمانش را م→حكم م→→∂بندند و آن→جا م→→∂نشانندش، ت→ا ديگران عبرت بگيرند. شما دور هستيد 

و كمتر به گوشتان م∂رسد كه اين گونه باز＾ها استثناء و اندｄ نيست.  
ب→گذريم. وق→ت∂ ب→ه راماهللا رس→يديم، پ→يش از آن ك→ه ب→ا ك→س∂ م→→القات كنيم به هتل∂ رفتيم كه از 
پ→يش س→فارش داده ب→وديم، ك→ه س→ر و ص→ورت∂ ب→شوئيم و چ→مدانهايمان را آنجا بگذاريم. هتل∂ 
ب→ود پ→نج س→تاره ك→ه س→اختمانش ه→نوز به پايان نرسيده، هنوز افتتاح نشده، يك∂ دو طبقهاش را 

باز كرده بودند و به ما اتاق دادند. 
راماهللا م→ركز «م→وقت» حكومت خودگردان فلسطين به رياست حضرت «پريزيدنت» محمود 
ع→باس است ك→ه دوره پ→ريزيدنت∂اش از ۲ΩΩ۹ پايان يافته، اما هنوز پريزيدنت است و معلوم 
نيست ك∂ خيال دارد رفع زحمت كند. بعض∂ها حكومت حضرت پريزيدنت را به حكومت 
وي→ش∂ ت→شبيه م∂كنند. ك→ه ح→كومت ف→ران→سو＾ دست نشانده هيتلر بين Ω℮۱۹ و ℮℮۱۹ بود. از 
آن→→→جا ك→→→ه اي→→→ن ح→→→ضرت «م→→→اشااهللا»  ب→→→را＾ خ→→→ودش م→→قام واالئ→→∂ دارد و م→→يهمانان و ن→→مايندگان 
رس→→م∂ و غ→→ير رس→→م∂ و وزرا و وك→ال＾ دولته→ا＾ م→مالｅ ج→هانخوار، گ→اه گ→اه∂ ب→→ه دي→دارش 
م→→∂آيند  ك→→ه ه→→ندوان→→ها＾ زي→→ر ب→غلش ب→گذارن→د و ب→را＾ م→دت∂ دلش را خ→وش ك→نند و ب→روند و از 
آن→→جا ك→→ه اي→→ن ح→→ضرات ن→→مايندگان ع→→ال∂ م→→قام را ن→→بايد در يｅ م→→سافر خ→→انه م→عمول∂ ج→ا＾ داد، 
ب→→→→→→→رايش اي→→→→→→ن ه→→→→→→تل لوكس و م→→→→→→جلل را س→→→→→→اختهان→→→→→→د ك→→→→→→ه آب→→→→→→رو＾ دولت خ→→→→→→ودگردان و رئ→→→→→→يس 
واالم→قامش ن→رود. رو＾ هم رفته در اين اواخر در راماهللا از اين ساختمانها＾ عريض و طويل 
زي→اد س→اختهان→د. زي→را م→وسسهها＾ دولت→∂ و ب→ينالم→لل∂ زي→اد ه→ستند. م→∂گويند ن→مايندگ∂ سه تا 
چ→هار ه→زار ب→نياد خ→يريه ب→ينالم→لل∂ (NGO) در آن→جاست و اس→رائ→يل ك→ه در ك→ران→ه غ→رب∂ خ→انه 
ه→ر كس∂ را خراب م∂كند، اگر بپرسند «پس كجا برويم؟» م∂گويد «برو به راماهللا» و اين 
با منافع اسرائيل منطبق است كه راماهللا آباد شود و گسترش يابد و خصلت بينالملل∂ به خود 
گ→→→→→→يرد. ش→→→→→→ايد ب→→→→→→دين خ→→→→→→اطر ك→→→→→→ه م→→→→→ردم ف→→→→→لسطين ش→→→→→هر＾ آب→→→→→اد ب→→→→→يابند و آس→→→→→انتر ب→→→→→توان→→→→→ند از 
ب→يتالم→قدس ب→عنوان پ→ايتخت ص→رف ن→ظر ك→نند. ش→ايد ه→م ب→دين خاطر كه اگر اسرائيل دولت 
پ→→→وشال∂ خ→→→ودگردان را از آن→→→جا ران→→د (ك→→ه ب→→عيد ه→→م ن→→يست روز＾ چ→→نين ك→→ند) ش→→هر＾ آب→→اد ب→→ه 

چنگش بيافتد كه مخارج ساختمانش را بنيادها＾ بينالملل∂ پرداخته باشند.  
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در ه→تل چ→مدانه→ا را ت→حويل دادي→م، چ→ند اس→تكان چ→ا＾ خورديم تا رفيقمان و همكارمان آمد 
كه ما را به جيفلｅ (Jiflik)، بزرگترين ده جنوب كرانه غرب∂ ببرد و آنجا را نشانمان بدهد.  
اي→→ن رف→→يق ي→→هود＾، اس→→مش ه→→م م→→شخص و ي→→هود＾ ب→→ودنش را ف→→وراҐ ن→شان م→→∂داد. م→→∂گفتند در 
سراسر راماهللا كس∂ به اين اسم نيست و فلسطين∂ها در شگفت∂اند كه چگونه كس∂ با اين نام 
در راماهللا زن→→→دگ∂ م→→→→∂كند. او در اي→→→ن اواخ→→→ر ت→→→ابعيت اس→→→رائ→→→يل را پس داده، ام→→→ا پ→→در و م→→ادرش 
ه→نوز ت→ابع اس→رائ→يلان→د. در ض→من اي→ن ك→ه ب→ه ف→لسطين∂ها س→مپات∂ دارن→د و معموالҐ در تظاهرات∂ 

كه عليه سياست اشغال∂ برگزار م∂ شود، شركت م∂كنند.  
ب→→ا او س→→وار ات→→ومبيل ش→→ديم و ب→→ه س→→و＾ ج→→يفلｅ ح→ركت ك→رديم. در راه ي→كنفر دي→گر، ف→لسطين∂، 

مسئول امور تربيت و همكار＾ با كشاورزان آن نواح∂، به ما پيوست.  
در اي→نجا الزم ب→ه ي→ادآور＾ است ك→ه ي→ك∂ از مواد پيمان اسلو كه در سال ۱۹۹۳ ميان اسرائيل 
و ج→→بهه خ→→لق ف→→لسطين ب→→ه ره→→بر＾ ي→→اسر ع→رفات و «پ→ا در م→يان∂» آم→ريكا ب→رقرار ش→د، ع→بارت 

  .C و B  و A بود از تقسيم مناطق اشغال∂ فلسطين به مناطق
م→ناطق A  ش→هرها و ده→ات ب→زرگ را ت→شكيل م→→∂داد ك→ه در آن→جا ح→→كومت خ→ود گردان، اداره 
 B ام→→→→→ور ن→→→→→ظام∂(پليس) و ام→→→→→ور غ→→→→→ير ن→→→→→ظام∂ (س→→→→→اختار＾)  را ب→→→→→ه عه→→→→→ده گ→→→→→رفت. در م→→→→→ناطق
م→سئوليت ام→ور غ→ير ن→ظام∂ (م→دارس، ب→يمارستانها، آبرس→ان∂، ف→اضالب... به عهده حكومت 
خ→→→ودگردان م→→→اند، ام→→ا م→→سئوليت ام→→ور ن→→ظام∂ و ام→→نيت∂ ب→→ا ح→→→كومت اґزرائ→→يل. در م→→ناطق C، ه→→م 
ام→ور ن→ظام∂ و ام→نيت∂ و ه→م م→سئوليت ام→ور غ→ير ن→ظام∂ در اخ→تيار اґزرائ→يل ب→اق∂ م→→اند ي→عن∂ اين 
ك→ه ازرائ→يل ه→رچه ب→خواه→د در اي→نجا ان→جام ده→د ق→انوناҐ م→ختار است. بدين ترتيب شصت درصد 
س→رزمين اش→غال∂ در اخ→تيار ك→امل و ت→قريبا س→∂ درصد بقيه در اختيار «نيمه كامل» اґزرائيل و 
ب→→→→را＾ ح→→→→كومت خ→→→→ودگردان ب→→→→يش از ده درص→→→د ب→→→اق∂ ن→→→يست و م→→→ا م→→→→∂دان→→→يم ك→→→ه در اي→→→نجا ه→→→م 
آخ→رين تصميم را اґزرائيل م∂گيرد و آخرين حرف را اґزرائيل م∂زند و ما بارها ديديم كه در 
ه→مين م→ناطق A، اґزرائ→يل هر گاه اراده كرد و تصميم گرفت، هر كار خواست انجام داد. آمد 
و زد و خ→→→→راب ك→→→→رد و ك→→→→شت و... و ب→→→→ه اع→→→→تراضه→→→→ا＾ رس→→→→م∂ و م→→→→تعارف∂ و از ت→→→ه ق→→→لب و ي→→→ا 
چ→→→اپلوسانه ب→→→قيه آدمه→→ا＾ دن→→يا و ب→→رخ∂ ن→→مايندگان رس→→م∂ م→→مالｅ ج→→هانخوار، م→→حل سگ ه→→م 
ن→گذاشت. از ي→ادمان ن→رود ك→ه آن روزهائ∂ كه م∂خواستند انتفاضه دوم (قيام فلسطين∂ها) را 
س→→ركوب ك→→نند و ي→→اسر ع→→رفات را ك→→ه در اي→→ن ان→→تفاضه ن→→قش∂ ن→داشت، م→خالف آن ه→م ب→ود، ب→→ه 
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ه→→→مكار＾ ب→→→ا خ→→→ودشان وادارن→→→د، آم→→→دند و ت→→ا ن→→صف خ→→انهاش را خ→→راب ك→→ردند و آب و ب→→رق را 
ب→ستند، ت→لفون را ق→طع ك→ردند ب→ه ط→ور＾ ك→ه ح→ضرت پ→ريزيدنت زي→ر ن→ور چ→راغ ن→فت∂ زن→دگ∂ و 
ك→ار م→∂كرد و ب→را＾ رف→تن ب→ه ت→والت ه→م م→شكل داشت. و امروز هم در آن منطقه باق∂ مانده، 
ك→ران→ه غ→رب∂ و ن→وار غ→زه ن→يز ه→مان م→→∂كنند ك→ه م∂كردند. افزون بر آن در آن دنيا＾ برهوت 
آن→قدر ك→ولون∂ م→∂سازند، آنه→ا را ب→ا ج→ادهها＾ ج→ديد＾ ك→ه ب→را＾ فلسطين∂ها ممنوع است، به 
ه→م وص→ل و ج→ا را ب→را＾ م→ردم ت→نگ م→→∂كنند ك→ه ب→ه ج→راџت م→∂توان گفت كه حوزه حكومت، 

آن هم محدود، دولت خودگردان به شش درصد مجموعه منطقه اشغال∂ هم نم∂رسد. 
ج→→→يفلｅ، ده→→→∂ ك→→ه ب→→ه دي→→دارش م→→→∂رفتيم در م→→نطقه C ق→→رار دارد ك→→ه اخ→→تيار ك→→املش در ك→→ف 

حضرت اґزرائيل است. 
ج→→→ادهها＾ پ→→→هن و ط→→→والن∂ و م→→→درن∂ ك→→→ه س→→→اختهان→→→د، در ان→→→حصار ه→→→مان امت است. م→→ا ب→→ايد از 
ج→ادهها＾ ن→سبتا م→حقر＾ اس→تفاده م→→∂كرديم ك→ه ب→يش از پ→نجاه س→ال پ→يش، در زمان∂ كه هنوز 
در اخ→→→→تيار ح→→→→كومت اردن ب→→→→ود، س→→→→اخته ب→→→→ودند. الب→→→→ته وق→→→ت∂ ت→→→وريستها م→→→∂آيند، آنه→→→ا را ب→→→ا 
ات→→وبوسها＾ م→→درن از آن→→جا، ب→→دون ك→→نترل م→→→∂گذران→→ند ت→→ا ب→→→∂خبر ب→→مانند ك→→ه ب→→→ر س→→ر ص→احبان 
اص→ل∂ اي→ن س→رزمين چ→ه م→→∂آيد. ما توريست نبوديم و بايد از همين جادهها＾ متروｄ استفاده 
ك→→→نيم ك→→→ه در اي→→→نجا و آن→→→جايش در اي→→ن اواخ→→→ر ت→→ابلوهاي∂ ك→→ار گ→→ذاش→→ته ب→→ودند ب→→دين م→→ضمون: 
«ه→→→→→شدار، م→→→→→نطقه ت→→→→→مرينها＾ ن→→→→→ظام∂ و ت→→→→→يران→→→→→داز＾، ورود م→→→→→منوع» ب→→→→→ه زب→→→→انها＾ ع→→→→بر＾ و 
ان→گليس∂ و ع→رب∂. اي→نجا و آن→جا خ→انهها و آلونｅه→ا＾ ك→شاورزان قرار داشت كه معلوم نبود با 
چ→ه ح→ساب∂ گ→ذار از خ→انه و ك→لبههاشان م→منوع و خ→طرناｄ و م→رگ بار گرديده و پاسخ∂ نبود 

به اين كه اينها از كجا عبور كنند. 
 
 
 
 
 
 

ديوار آپارتايد اعالم خطر    
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ام→→→ا اґزرائ→→→يل م→→→سئول ب→→→→ه پ→→→اسخ ه→→→يچ پ→→→رس∂ ن→→→يست و ب→→→→ا ك→→س∂ ه→→م ش→→وخ∂ ن→→دارد.  اخ→→→يرا م→→نطقه 
ش→مال∂ ج→اده ن→ابلس را م→نطقه م→→انور ن→ظام∂ اع→→الم ك→ردهان→د ك→ه در آن س→→ربازان ب→ه اين طرف و 
آن ط→→→رف ت→→→يران→→→داز＾ م→→→→∂كنند. در آن ط→→→رف ج→→→اده (ش→→مال اري→→حا) اه→→ال∂ ده ام→→كان ح→→ركت 
ن→→→→دارن→→→د. در ح→→→ال∂ ك→→→ه ج→→→ا ب→→→ه ان→→→دازه ك→→→اف∂ ه→→→ست. در ح→→→قيقت اي→→→نجا را ان→→→تخاب ك→→→ردهان→→→د ت→→→ا 

كشاورزان از كشاورز＾ در سرزمين∂ كه تا همين اواخر مال خودشان بود، باز بمانند. 
وض→ع ك→لبهها، خ→انهها، آلونｅها.... كه روز＾ سر و صورت∂ داشت، در حال عقبگرد است. 
از ص→د س→ال پ→يش ه→م ب→دتر م→→∂شود. ب→ه ج→ا＾ شيشهها＾ شكسته پنجره، از پالستيｅ و لته پاره 
و م→→قوا اس→→تفاده م→→→∂شود. ب→→رق را اگ→→ر ه→→م در س→→ابق ب→→ود، ق→→طع ك→→ردهان→د. آب را، ك→ه در گ→ذشته 
ب→→ود، ب→ايد از م→اشينها＾ آبب→ر＾ ت→حويل ب→گيرند، ي→ا ب→ا س→طل از آن→جا ك→ه آب ه→ست ب→→ه اي→نجا 

حمل كنند. آب در اينجا كم است و بايد رو＾ قطرههايش هم حساب كرد. 
ام→→ا وض→→ع ك→→ولون∂ها＾ ج→→ديد الت→اسيس ب→ه گ→ونه دي→گر＾ است. در آن ط→رف ك→ه ب→ا دي→واره→ا＾ 
آپ→ارتايد و ب→ا س→يمها＾ خ→اردار م→رتفع از اي→نجا ج→دا ش→ده است، ب→→ه ان→دازه كاف∂ آب هست. در 
ك→→→→ولون∂ م→→→→اسوا (Massva) ص→→→رفهجوئ∂ آب اص→→→ال م→→→طرح ن→→→يست. ك→→→شتگاهها＾ گ→→→وناگون، 
ان→→گور، گ→وجه ف→رنگ∂ و ف→لفل زرد و س→بز و ق→رمز و م→ركبات و خ→رمالو و غ→يره. در ن→خلستانها 

ميوههائ∂ بار م∂آيد كه در بازارها＾ اروپا با قيمت باال بفروش م∂رسند.  
ب→را＾ ت→وسعه و ت→سهيل ف→روش و ص→ادر ك→ردن، ه→م از ج→انب اس→رائ→يل، ه→م از جانب دول غرب 
ج→→→هانخوار، ي→→→اران→→ه پ→→رداخت م→→→∂شود ك→→ه ب→→ا م→→→حصوالت م→→مالｅ دي→→گر، ك→→ه ت→→وليدش آس→→انتر 
است، ق→→→ابل رق→→→ابت ب→→→اشد (ب→→→گذريم از اي→→→ن ك→→→ه، ب→→يشتر اي→→ن م→→يوهها م→→حصول اس→→رائ→→يل ن→→يست، 
ب→يشترش م→حصول س→احل غ→→رب∂ اردن است ك→ه اґزرائ→يل ب→دان چ→نگ ان→→داخ→ته، در آن→جا كولون∂ 
س→→اخته و م→→طابق ه→→يچ يｅ از ق→وان→ين ب→ينالم→لل∂ «اس→رائ→يل» ن→يست. در ح→قيقت ب→ايد م→∂نوشتند 
«م→→→→→حصول م→→→→→ناطق اش→→→→→غال∂ ف→→→→→لسطين». ام→→→→→ا اґزرائ→→→→→→يل چ→→→→→نين ن→→→→م∂نويسد و ج→→→→هانخواران→→→→∂ ك→→→→ه 
م→واظ→بتش م→→∂كنند، چ→نين م→طالبها＾ ندارند. در حال∂ كه مطابق قوانين جهان∂ تجار＾، وظيفه 
دارن→→د اط→→→الع ده→→ند ك→→ه اي→→ن، م→→→حصول ك→→جاست). ام→ا ب→هر ح→ال ك→شت اي→ن س→بز＾ها و م→يوهها 
آب ف→راوان م∂طلبد. برا＾ هر درخت∂ كه در آنجاست، روزانه يｅ متر مكعب آب الزم است 
ك→→→ه از ف→→→لسطين∂ها ك→→→وتاه∂ م→→→∂كنند و ب→→→ه ك→→→ولون∂ها م→→∂رسانند. در ج→→لو ه→→ر وي→→ال ب→→اغچها＾ 
زي→→→با، ب→→→ا گ→→→ل و س→→→بز＾، اس→→→تخرها＾ ش→→نا ب→→ا آب ت→→ازه س→→اختهان→→د. ب→→را＾ م→→هاجرين ج→→ديدالورود 
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اس→تخرها＾ «ع→موم∂» ه→م س→اختهان→د. آن طرف قرن بيستويكم آمريكا و اروپاست و اينجا 

قرون گذشته آفريقا، شايد هم خشｅتر و عقب ماندهتر. 
ك→→ولون∂ها را، ت→→ا آن→→جا ك→→ه م→→مكن است، ب→رفراز ت→پهها＾ م→رتفع م→∂سازند ك→ه ه→م دي→د خ→وب و 
دور و زي→→→→با داش→→→→ته ب→→→→اشد و ه→→→م از م→→→رتبه ب→→→االتر ام→→→نيت∂ ب→→→رخوردار ب→→→ماند. ح→→→→ضرات م→→→هاجرين 
ج→ديدالورود گ→اه∂ زب→الههايشان را از ب→اال به زير، رو＾ اين دهات قديم∂ و بر سر مردمانش 

م∂ريزند. 
در م→→→ناطق C ت→→→ا ك→→→نون ۲۲۱ ك→→ولون∂ س→→اختهان→→د، وق→→ت∂ اي→→ن س→→طور اق→→بال م→→طالعه ش→→ما را ب→→يابد، 
ت→→عدادش اف→→زون ب→→ر اي→→ن خ→→واه→→د ب→→ود و ت→→ازه ك→ولون∂ها＾ ب→ر پ→ا ش→ده در ب→يتالم→قدس ج→زء اي→ن 

اعداد نيست.  
ج→→يفلｅ ك→ه در م→نطقه C  ق→رار دارد دارا＾ چ→هارهزار ج→معيت است ك→ه چ→ندان ك→م ن→يست. ام→ا 
در ج→→ادها＾ ك→→ه م→→∂رويم ن→→ام و ع→→→المت∂ از آن ن→→م∂يابيم. اس→ام∂ يｅ يｅ ك→لون∂ها＾ ب→زرگ و 
ك→وچｅ اґزرائ→يل ه→مه ج→ا، ب→ا ع→→المت ف→لش برا＾ رسيدن به آن هست اما از جيفلｅ نام و نشان∂ 
ن→يست. م→→∂دان→يم ك→ه اس→رائ→يل ت→ا آن→جا ك→ه ت→وان→ست شهرها و دهات فلسطين∂ را با خاｄ يكسان 
و م→→→حو و ن→→→→ابود ك→→→رد ك→→→ه دي→→→گر ن→→ام∂ ه→→م از آن→→ان در ن→→قشه ج→→غراف→→ياي∂ ن→→ماند. س→→هل است ن→→→ام 
ب→سيار＾ از آن→ها را ك→ه ه→نوز ب→اق∂ م→اندهان→د، از ن→قشه ج→غرافياي∂ حذف كرده و برا＾ رسيدن به 

آنها، در جادهها نيز عالمت∂ نماند. 
از ق→ديم گ→فتهان→د آب م→ايه زن→دگ∂ است. لولهه→ا＾ ضخيم آب م∂بينيم كه به كولون∂ها＾ باال 
م→→∂رود و در آن→→جا دك→→→لها＾ ب→→لند＾ ب→→ر پ→→ا ك→رده، م→نبعها＾ آب را رويش س→اختهان→د، ت→ا ك→وچ 
ك→نندگان كه تا ديروز در روسيه و آمريكا كار و بار＾ نداشتند، برا＾ مفت خور＾ و زندگ∂ 

پارازيت∂ تشنه نمانند. 
ان→سانها＾ اي→ن پ→ائين ك→ه ب→ا دش→وار＾ ك→م آب→∂ و ب→→∂آب∂ س→روكار دارن→د، اج→ازه ندارند چاه آب 
ح→فار＾ ك→نند. ره→بران→شان در پ→يمان اس→لو اي→ن ح→ق را ب→ه اس→رائ→يل ب→خشيدند. بنا بر همين پيمان 
اخ→→→→→تيار ه→→→→→ر آن→→→→→چه زي→→→→→ر زم→→→→→ين و ب→→→→→اال＾ زم→→→→→ين (ي→→→→→عن∂ آس→→→→مان) ق→→→→رار دارد، ب→→→→ا اґزرائ→→→→يل است.  
م→→→∂گويند ب→→→را＾ ح→→→فار＾ و آبي→→اب∂ ب→→ايد اج→→ازه گ→→رفت. ام→→ا اس→→رائ→→يل از س→→ال ۷⅛۱۹ ت→→ا ك→→نون 
چ→→→نين اج→→→ازها＾ را ـ ك→→→ه در ق→→→وان→→→ينش پ→→→يش ب→→→ين∂ ش→→ده ـ ص→→ادر ن→→→كرده است و اگ→→ر لولهه→→ا＾ 
م→→→وجود آب رس→→→ان∂ ه→→→م خ→→→راب ش→→→ود و از ك→→→ار ب→→→يفتد، ب→→ه ن→→درت اج→→ازه ت→→عمير لولهه→→ا را ص→→ادر 
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م→→∂كند. و اگ→→ر ص→ادر ك→ند ت→عمير ك→ننده را ب→→ه اس→تفاده از لولهه→ا＾ ب→اريｅتر م→وظف و م→→كلف 
م→∂سازد. زي→را آب م→ايه زن→دگ∂ است و م→ايه زن→دگ∂ را از ف→لسطين∂ م→→∂گيرند و برا＾ آن اراذل 
ك→→ه از روس→→يه و ي→→نگه دن→→يا آم→→دهان→→د، ح→فظ م→→∂كنند. م→∂گويند ش→هر ت→اريخ∂ ه→برون (خ→ليل) 
ه→→نوز ح→→دود ۲ΩΩ ه→→زار ن→→فر ج→→معيت دارد. اي→→نجا يｅ ك→→لون∂ اґزرائ→→→يل ب→→رپاست ك→→ه پ→→انصد ن→فر 
ك→وچ ك→رده در آن زن→دگ∂ م→∂كنند ك→ه پيوسته در تالش آزار اهال∂ اصل∂اند. به آنها سنگ 
م→→→∂ان→→→دازن→→د و ت→→ير ه→→م ش→→ليｅ م→→→∂كنند و ك→→ودكانشان را در راه خ→→انه و م→→درسه آزار م→→→∂دهند و 
ك→→→تｅ م→→→∂زنند، ت→→→ا ش→→→ايد روز＾ ه→→→مه را از اي→→نجا ب→→ران→→ند. ك→→ودكان زخ→→م∂ م→→∂شوند و گ→→اه∂ از 
ض→→ربات اه→→ال∂ ك→→ولون∂ م→→→∂ميرند. زن→→دگ∂ در اي→→نجا در س→→ايه ت→رور ح→ضرت ع→زرائ→يل است. از 
يｅ دوست اي→→تاليائ∂ ش→→نيدم ك→→ه در اي→تاليا ج→معيت∂ ب→را＾ دف→اع از اي→ن ك→ودكان ه→ست. ع→دها＾ 
از آن→ان، ب→ه ن→وبت، ب→→ه ه→برون م→→∂آيند ت→ا از اي→ن ك→ودكان، در راه خانه و مدرسه مراقبت كنند. 
و گ→اه∂ ه→م ك→سان∂ از خ→طه ح→كمران→∂ اسرائيل، از يهوديان∂ كه اينگونه عذاب به انسانيت را 
ب→→رنم∂تابند، م→→∂آيند ت→ا ن→گذارن→د ك→وچ ك→نندگان ب→ا زن→جير و رولور ب→ه ج→ان ك→ودكان ف→لسطين∂ 
ب→يفتند. ك→ولون∂نشينها، گ→اه∂ ن→يز گ→اوها و گ→وسفندان اه→ال∂ ه→برون را و ي→ا خرمنهايشان را 
 «Wild West ،∂م→→→→سموم م→→→→→∂كنند. ب→→→→عض∂ از آن→→→→ان در م→→→→قايسه ب→→→→ا داس→→→→تانها＾ «غ→→→رب وح→→→ش
(دست ان→→→→→→→داز＾ه→→→→→→ا＾ ك→→→→→→ابوها＾ س→→→→→→فيد پ→→→→→→وست ب→→→→→→ه ب→→→→→→وميان آم→→→→→→ريكا) ن→→→→→→ام اي→→→→→→ن گ→→→→→ونه دست 
 «Wild East ،∂ان→داز＾ه→ا＾ ك→ولون∂ ن→شينها＾ ه→برون، ب→ه ص→احبان اص→ل∂ آن را «ش→رق وحش
گ→→ذاش→→تهان→→د. س→→→ربازان و م→→اموران ام→→نيت∂ ك→→ه ق→→انوناҐ م→→سئول ح→→فظ ام→نيت ت→مام اه→ال∂ان→د، اي→ن را 
م→→→→∂بينند و ت→→→→ا ك→→→→نون از ه→→→→يچ ف→→→→رد＾، از ه→→→يچ «ك→→→ولونيست∂» ك→→→ه اي→→→ن گ→→→ونه ج→→→نايت م→→→∂كند 

بازخواست∂ نكردهاند و اين جنايات را با بردبار＾ و لبخند تحمل م∂كنند.  
دي→→→واره→→→ا＾ آپ→→→ارتايد ه→→برون ب→→را＾ ح→→فظ ك→→ولون∂هاست. ب→→را＾ ح→→فظ اه→→ال∂ ه→→برون ن→→يست. از 
پ→ائين ب→ه ب→اال س→نگ انداز＾ دشوارتر است تا از باال به پائين. كوچ كردگان مسلح هستند و از 

سالح خود استفاده هم م∂كنند. 
راه→ها＾ ع→بور و مرور هم بيشتر برا＾ استفاده كولون∂ نشينهاست. برا＾ عبور ساكنان اصل∂ 
ب→→اريكها＾ گ→ذاش→ته ان→د. دوس→ت∂ از آلم→ان ت→عريف م→→∂كرد، وق→ت∂ از اي→ن ب→اريكهها م→∂گذشت 
ي→→→ك∂ از ه→→→مانها ب→→→ه او پ→→→رخاش ك→→→رد «چ→→را از اي→→نجا م→→→∂گذر＾، م→→→گر ن→→م∂دان→→∂ ه→→→مه اي→→ن ه→→ا 

[فلسطين∂ها] قاتلاند، م∂خواهند ما را بكشند، شايد ترا هم...».  
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ب→→→→→→ه ه→→→→→→ر ح→→→→→→ال از آب م→→→→→→∂گفتم و ح→→→→→ق اس→→→→→تفاده از آن. ف→→→→→لسطين∂ها ۲ΩΩ ه→→→→→زار ن→→→→→فرند و اي→→→→→ن 
ك→ولونيستها حدود ＱΩΩ ن→فر. ام→ا آن ۲ΩΩ هزار نفر تنها از بيست درصد آب موجود استفاده 
م→∂كنند، و ح→ال آن ك→ه اگ→ر ح→يوان ه→م بودند، بيشتر آب م∂خواستند و در عوض اين اجامر 
ك→→→وچ ك→→→رده از ه→→شتاد درص→→د آب ب→→رخوردارن→→د. و اي→→ن آب ن→→ماد＾ از س→→ياست ك→→ولونياليست∂ 
است ك→→ه در ك→ولون∂ها＾ كالسيｅ اس→تعمار＾ ن→يز ب→ه ه→مين گ→ونه ب→ود. آر＾ آب م→ايه زن→دگ∂ 
است. ك→اف∂ است ب→→ه ارق→ام زي→ر ت→وجه ك→نيم ك→ه تنها بخش∂ از حقيقت زندگ∂ فلسطين∂ است. 

ميزان و بها＾ آب∂ كه اسرائيل تحويل م∂دهد:  
ل ب→→→را＾ ه→→→ر م→→→تر م→→كعب  ґك→→→ ґش Ω/۳ ＾۳۳  لي→→→تر ب→→→ه ب→→→هاΩ ب→→→را＾ س→→→اكنين ك→→→ولون∂ها: روزان→→→ه ـ 

ل = يｅ يورو)  ґك ґش Ｑ .ل واحد پول اسرائيل است ґك ґش)
ل برا＾ هر متر مكعب  ґك ґش Ω/۸ ＾۲۲ ليتر به بهاΩ زرائيل: روزانهґبرا＾ ساير ساكنين ا ـ 

ل  ґك ґبرا＾ فلسطين∂ها: روزانه ۳۲ ليتر به بها＾ ⅛/℮ ش ـ 
ي→→عن∂ ك→→متر از يｅ ده→→م آب دري→→افت م→→∂كنند و ب→→رايش ب→→ها＾ ب→→يشتر＾ از آن اول∂ه→ا و 
دوم→→∂ها م→→∂پردازن→→د. و اي→→ن آب ه→→ديها＾ ن→→يست ك→→ه اґزرائ→→يل آورده ب→→اشد. آب از ه→مين 
س→احل غ→رب∂ است ك→ه ۸۱ درص→دش را از ف→لسطين∂ها م→∂گيرند و ت→قريباҐ ب→ه ط→ور رايگان 
در اخ→→تيار ك→ولون∂ ن→شينها ق→رار م→∂دهند. ب→را＾ اط→العات ب→يشتر＾ در اي→ن زم→ينه م→→∂توان 

 www.staytuned.at/sig/0021/32892.html :مراجعه كرد به
ب→→→→رگرديم ب→→→→ه ه→→→→برون. ب→→→→نيادگراي→→→→ان اس→→→→رائ→→→يل ب→→→را＾ ه→→→برون (خ→→→ليل) اه→→→ميت وي→→→ژها＾ ق→→→ائلند و 
م→→∂خواه→→ند ه→→مه ف→→لسطين∂ها را از ان→→جا ب→→ران→→ند ك→→ه ه→→نوز ن→→توان→ستهان→د، زي→را ف→لسطين∂ها＾ اي→نجا 
م→صممان→د ه→ر ط→ور ش→ده ب→مانند ت→ا س→رنوشت ف→راري→ان گ→ذشته را تجربه نكنند كه رفتن همان و 

از حق باز گشت محروم ماندن، همان. 
ام→ا ب→نيادگراي→ان ص→هيونيست از ك→وشش باز نم∂مانند. بنا بر افسانهها＾ يهود＾ مدفن حضرت 
اب→→→راه→→→يم خ→→→ليل س→→→→ر س→→→لسله ي→→→هوديان در اي→→→نجا در غ→→→ار م→→→اخپال (Machepla) است و ت→→→ا ك→→→نون 
 ｅك→شفيات ب→استان ش→ناسان هم فايدها＾ نبخشيده كه م∂گويند مدفن ابراهيم نيست، جنازه ي
ش→→→→يخ م→→→سلمان ع→→→رب در اي→→→نجا م→→→دفون است. ص→→→رفنظر از اي→→→ن ك→→→ه م→→→سيحيان و م→→→سلمانان ه→→→م 
م→→دع∂ وراثت اب→→راه→→يم ه→→ستند، و ك→→س∂ ك→→ه اص→→الҐ وج→→ود خ→→ارج∂ ن→→داش→→ته ط→→بيعتاҐ م→→قبرها＾ ه→م 
ن→→دارد. ام→→ا در اي→→ن دن→→يا＾ ب→→رهوت، م→∂توان وارث ارث→يه ك→سان∂ ب→ود ك→ه اص→→الҐ وج→ود ن→داش→→تهان→د. 
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افسانه جا＾ حقيقت را م∂گيرد. 

ام→روز روزگ→ار＾ است ك→ه اگ→→ر بگوئ∂ اґزرائيل آدم م∂كشد، كمتر باورت م∂كنند تا بگوئ∂ 
ف→→→→→لسطين∂ها و اگ→→→→→ر ب→→→→→گوئ∂ ف→→→→لسطين∂ «وح→→→→ش∂» و اґزرائ→→→→يل «م→→→→تمدن» است، ب→→→→يشتر ب→→→→اورت 

م∂كنند تا بر عكسش را كه به «حقيقت»  نزديｅتر است. اما كدام «حقيقت؟»  
و اي→→ن، در ح→→ال∂ ك→→ه م→→→ا از دي→ن خ→ود آم→وختيم، ع→زرائ→→يل ج→ان ه→مه را م→→∂گيرد و خ→ون ه→مه را 
م→→∂مكد. وق→→ت∂ آب و خ→→انه و م→→درسه و ب→→يمارستان و ك→→ارخانه و ك→→ارگاه... س→→اختارها و پ→يش 
س→→→اختارها را از ت→→→و ب→→→ربايند، ام→→كان آن را ه→→م ب→→ربايند ك→→ه آدم→→∂زاد＾ ب→→→ه ك→→مكت ب→→يايد، ب→→را＾ 

زندگ∂ چه م∂ماند؟ 
درآم→د م→توسط  يｅ خ→انواده ف→لسطين∂ (با سه فرزند)، ماهيانه حدود Ω⅛ يورو است (در ساحل 
غ→→→رب∂ اردن ك→→→م∂ ب→→→يشتر و در غ→→زه خ→→يل∂ ك→→متر) در ح→→ال∂ ك→→ه ب→→ها＾ يｅ لي→→تر روغ→→ن زي→→تون 
ه→شت ي→ورو است. گ→رايش ب→ه پ→ائين است آدمه→ا ب→ه ت→دريج ض→عيف و ب→يمار م→→∂ ش→وند. و اين 

ب∂گمان آگاهانه صورت م∂پذيرد. 
ن→→→وزادان ض→→→عيف و ب→→→يمار ب→→→ه دن→→→يا م→→→→∂آيند. در دن→→→يائ∂ ك→→ه ق→→د م→→توسط ن→→وزادان ج→→هان (ه→→نگام 
ت→ولد) به تدريج باالتر م∂رود، قد متوسط نوزادان اينجا، به ويژه در غزه، روبه كوتاه∂ است. 
در غ→زه م→واد خ→وراك→∂، و س→اير چ→يزها را، از راه ت→ونلهائ∂ ك→ه ب→طور غ→ير ق→انون∂ ب→→ه م→صر نقب 
زدهان→→→→→د، وارد م→→→→→→∂كنند. ب→→→→→ديه∂ است ك→→→→→ه ق→→→→اچاقچ∂ها＾ م→→→→حترم م→→→→→صر، ب→→→→هترين و ت→→→→ازهترين 
اج→→ناس را ت→→حويل ن→→م∂دهند. ح→→ضرات ح→→كم ران→→ان م→→→صر ه→م دلش→ان ب→را＾ اي→ن ج→ماعت ب→خت 
ب→رگشته نسوخته است و كنترل∂ در كار نيست. قاچاقچيان چاق و پولدار م∂شوند، اما اوضاع 
خ→→وراك→→∂ اي→→ن ط→→رف ف→→اجعه است. ب→دين ت→رتيب ح→كام م→صر ب→ه ه→مراه→∂ اґزرائ→يل م→ردم غ→زه را 
ب→→سو＾ م→→رگ ت→دريج∂ م→→∂كشانند. ب→را＾ ك→شتار، ت→نها ب→مباران ش→يميائ∂ و «ف→سفر س→فيد» الزم 
ن→يست، م→حاصره خ→وراك→∂ و درم→ان∂ ه→م ك→ارساز است. ك→وچｅترين ص→دا＾ اع→تراض→∂ ب→ه اين 
ج→نايت ت→اريخ∂ ب→ا ات→هام «ت→روريست»، «ي→هود＾ س→تيز＾، آن→ت∂سيميتيزم» پ→اسخ داده خ→واه→د 
ش→د. رس→انهها＾ ج→هان∂ ه→م ه→مگ∂ دست ب→كارند ت→ا بر پيشان∂ هر كس كه جيكش در آمد و 
اع→→تراض→∂ و ان→تقاد＾ ب→→ه رف→تار ض→دان→سان∂ ك→رد، انگ «ي→هود＾ س→تيز＾» ب→كوبند و ص→دايش را، 

تا به كس∂ نرسيده، خفه كنند. 
ب→→را＾ اي→→نكه در اي→→نجا اع→→صابم در ه→→م ن→→شكند، ب→→→ه م→→وضوع ج→→يفلｅ ب→→از م→→→∂گردم. گ→→فتم ك→ه در 



روز دوم ℮۹ 
اي→نجا ه→نوز چ→هار ه→زار ف→لسطين∂ نگون بخت «زندگ∂» م∂كنند. يعن∂ اين كه عمر نكبتبار 
ب→→سر م→→→∂رسانند. در اي→→نجا ك→→ولون∂هائ∂ س→→اختهان→→د ب→→ه س→→بｅ م→عمار＾ ب→هشت و م→ن ن→م∂دان→ستم 
ف→→→→اصله ب→→→→هشت و دوزخ چ→→→→نين ك→→→→وتاه است. در آن س→→→→و، در آن ب→→→→اال، در ف→→→→اصله چ→→→→ند م→→→→تر＾ 
ن→→→→→خلستانها＾ زي→→→→→با و پ→→→→→رپشت، درخ→→→→→تان م→→→→يوه، گ→→→→لخانهها＾ ب→→→→زرگ و س→→→→قف پ→→→→وشيده ب→→→→را＾ 
پ→→→→رورش ه→→→→ر گ→→→→ياه و س→→→→بز＾، در ه→→→→→ر م→→→→اه س→→→→ال، در اي→→→→نجا م→→→→زرعهها＾ م→→→تروｄ ك→→→ه ن→→→م∂دان→→→∂ 
م→→حصولش در پ→→ايان ف→صل ب→اق∂ است و ي→ا آن→طرف∂ها س→مپاش∂ ك→رده و از ب→ين ب→ردهان→دش. در 
آن س→→و دك→→→لها＾ ب→→لند＾ ك→→ه س→→يمها＾ ب→→رق ق→و＾ را ب→را＾ ك→وچ ك→ردگان م→→∂برد و در اي→ن س→و 
ت→اريك∂. در آن س→و دك→→لها＾ ب→لند＾ كه منبعها＾ بزرگ آب بر فرازش قرار دارد، دكلها＾ 
ب→→لند＾ ب→→را＾ دي→→دبان∂ و ت→→يران→→داز＾ ب→→→ه اي→→ن ج→→ماعت و در اي→→نجا ت→→شنگ∂ و ب→∂آب∂. در آن س→→و 
آب→→→اد＾، در اي→→ن س→→و وي→→ران→→∂، در آن س→→و س→→بز و خ→→رم و در اي→→ن س→→و خ→→شｅ و ب→→→∂آب و ع→→لف. 
آخ→→ر س→→رش ه→→م ب→→ه م→→→غز خ→→ستهات م→→→∂چپانند ك→→ه اي→→ن ت→→فاوت ن→→اش∂ از زي→رك∂ و ك→اردان→∂ آن 

باالي∂ها و ندانم كار＾ و عقب افتادگ∂ اين پايين∂هست! 
 
 
 
 
 
 

 
 

رس→→→→→انهها＾ غ→→→→→رب ه→→→→→م از ن→→→→→فس ن→→→→→م∂اف→→→→→تند و م→→→→→→∂گويند ك→→→→→ه م→→→→→ردم اس→→→→→رائ→→→→→يل پ→→→→يش رف→→→→تهتر، 
م→→→→تخصصتر و ك→→→→اردانت→→→→رند و از ه→→→→يچ، ه→→→مه چ→→→يز م→→→→∂سازند. ام→→→ا ن→→→م∂گويند ب→→→يشترش از راه 
چ→پاول ح→اصل گ→شته، پ→اسخ∂ ن→دارن→د ك→ه چرا مردم فلسطين كه پنجاه سال پيش آب داشتند، 
ب→رق داش→تند، م→→حصوالت كشاورز＾ فراوان داشتند و به همه جا＾ دنيا صادر م∂كردند امروز 
در خشك∂ و تاريك∂ به سر م∂برند؟ آبشان را ك∂ دزديده و برقشان را ك∂ بريده است؟  

اص→→والҐ اي→→ن ادع→ا ك→ه اس→تعداد م→لت∂، ق→وم∂، «ن→ژاد＾» ذات→اҐ ن→→اش∂ از ام→تيازات ژن→تيｅ است، ش→ايد 

فلسطين∂ها در سالمه ساختهاند اين پارｄ عموم∂ يافا را بر ويرانه قبرستان شد كه در سال ۸℮۱۹ به خاｄ و خون كشيده شد اين پارｄ عموم∂ در حيفا بر ويران∂ «تانتورا» برپا 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ＱΩ
در زم→→→→ان آدولف ه→→→→يتلر خ→→→→ريدار داشت و اگ→→→→→ر ه→→→نوز دارد، خ→→→ريدارانش را ب→→→ايد در آدمه→→→ا＾ 
س→→بｅ م→→غز ج→→ستجو ك→→رد. اي→→ن ادع→→ا ب→→ه ش→→راي→ط م→اد＾ رش→د و ت→كامل اع→تناء ن→دارد. ش→راي→ط∂ ك→ه 
ح→ضرت ع→زرائ→يل ب→را＾ م→ردم ف→لسطين ايجاد كرد، م∂توانست هر ملت و «نژاد» ديگر＾ را به 
ره آدم→→→∂ را ف→→→شردن ك→→→ه ن→→→فس ف→→رو ن→→رود و ب→→رنيايد س→→بب م→→رگ و ن→→اتوان→→∂  ґرخ→→→ ґع→→→قب ب→→→ران→→→د. خ

م∂گردد. 
اي→→ن ه→→مه خ→انه وآب→اد＾ خ→راب ك→ردند ك→ه از زلزله وح→شتناｄتر ب→ود. اي→ن ه→مه م→زارع م→سموم و 
وي→→→ران ك→→→ردند ك→→→ه از س→→→يل وخ→→→يمتر ب→→→ود. در گ→→→زارش س→→ازمان ع→→فو ب→→ينالم→→لل∂ م→→→∂خوان→→يم ك→→ه 
«اس→رائ→يل ص→دها ه→زار درخت زي→تون، م→ركبات، ب→ادام و خرما را از ريشه كند... اين درختان و 
ب→→اغستانها ب→→را＾ ب→سيار＾ از س→اكنين ت→نها م→نبع درآم→د و زن→دگ∂ ب→ود... ب→سيار＾ از ف→لسطين∂ها 
دار و ن→→دار خ→ود را برا＾ توسعه مزارع و گلخانهها و آبيار＾ به كار انداختند و ديدند كه پيش 
از درو و خرمن همهاش زير بلدوزرها＾ اسرائيل نيست و نابود شد» (لندن ۱۹۹۹ صفحه ۳) 
خ→→→انم س→→→ارا رو＾(Sara Roy) م→→→تخصص «ت→→→حقيقات اق→→→تصاد＾ ه→→→اروارد در م→→→ركز ام→→→ور خ→→اور 
ن→زديｅ» خ→اطر ن→شان ك→رد ك→ه ض→ربه اق→تصاد＾ كه به اينجا آمد، از مستعمرات ديگر فزونتر 
 (Sara Roy,  the Gasa strip: the political Economy of De Development, Washington 1995).بود
س→ارا رو＾ م→→∂گويد: «ه→دف س→ياس∂ و اي→دئولوژي− اي→ن اس→تعمار ش→ديدتر ب→ود ت→ا اس→تعمار در 
س→اير ن→قاط جهان... زيرا ساكنين را از مهمترين منابع زندگ∂ محروم كرد، هم از زمين، هم از 
آب و ه→→→م از ك→→→ار...» در زم→→→ين∂ ك→→→ه م→→→تعلق ب→→ه ف→→لسطين∂هاست ت→→قسيم زم→→ين ب→→را＾ يｅ ك→→وچ 
ك→ننده ۸Ｑ ب→راب→ر يｅ ف→لسطين∂ است. ب→نا ب→→ر گ→زارش ج→ورج آب→د (Georg Abed) رئ→يس صندوق 
ب→→→→→→ينالم→→→→→→لل∂ پ→→→→→→ول: ف→→→→→→لسطين ت→→→→→→ا يｅ روز پ→→→→→يش از ج→→→→→نگ اش→→→→→غال∂ ۷⅛۱۹ از يｅ ت→→→→→وليد خ→→→→→وب 
ك→→شاورز＾، ب→→دون م→حدوديت آب، از رواب→ط پ→ر ب→ار ت→جار＾ ب→ا ش→رق اردن و س→اير ك→شورها＾ 
 ｅس→→→→→اختار پ→→→→→ر درآم→→→→→د ت→→→→→وريست∂ و از پ→→→→→يشساختارها＾ م→→→→→ناسب و ك→→→→اف∂ و ي ｅع→→→→→رب∂، از ي
آم→وزش، م→طابق ب→ا آن زم→ان ب→ا س→طح ع→ال∂، از ام→كان ت→حصيالت آك→ادميك∂... ب→رخوردار ب→ود 
ك→ه پس از اشغال همهاش را از دست داد. بنا بر اين مردم فلسطين عقبمانده نبوده و نيستند. 
اي→ن م→دعيانان→د ك→ه عقب م∂مانند. و به رغم دستآوردها＾ فن∂ و ماد＾شان عقب م∂مانند. 
اي→→→→ن چ→→→→ه دستآورد＾ است ك→→→→→ه ب→→→→ر رو＾ ج→→→→ان آدم→→→يزاد ب→→→→ر پ→→→ا م→→→→∂گردد.زيباي∂ را ب→→→ا زش→→→ت∂ 

عوض∂ نگيريم. 



 Ｑ۱ روز دوم
م→→حاصره اق→→تصاد＾، دي→→واره→→ا＾ آپ→→ارتايد و س→→يم خ→→ارداره→→ا＾ اґزرائ→→يل ن→→قش ب→زرگ∂ در اخ→تالل 
ك→ار و ك→سب ن→واح→∂ اش→غال∂ ب→ه ع→هده دارد. ب→را＾ ك→سب و ك→ار، عبور و مرور هم الزم است. 
اي→ن دي→واره→ا و س→يمها＾ خ→اردار گ→اه∂ خ→انه يｅ روس→تائ∂ را از م→زرعهاش ج→دا م∂سازد، يعن∂ 
از ب→→→→→ين خ→→→→→انه و م→→→→زرعهاش م→→→→→∂گذرد. دي→→→→گر ن→→→→م∂توان→→→→د ب→→→→ه آن ط→→→→رف ب→→→→رود. ب→→→→نابراي→→→→ن، دم و 
دس→→→تگاهها＾ آپ→→→ارتايد ب→→→را＾ ح→→→فظ «ام→→→نيت» م→→→ردم اґزرائ→→يل از «ت→→روريسم» ن→→يست. ب→→را＾ آن 
ه→→ست ك→→ه م→→زرعه اي→ن روس→تائ∂ از ك→ار ب→يفتد، ك→ه ب→عداҐ ب→يايند و در آن→جا يｅ ك→ولون∂ ب→سازند. 
ب→عداҐ ه→م گ→اه∂ آن→قدر ب→زرگوار ه→ستند (ب→ودند) كه اين آدم روستا را برا＾ كمｅ و خدمت در 
م→→→زرعه «س→→→ابقش» ك→→→ه ام→→→روز در اخ→→→تيار ك→→→ولون∂ ج→→→ديد است، اس→→→تخدام ك→→نند ت→→ا ب→→رود و در 
م→زرعها＾ ك→ه م→تعلق ب→ه خ→ودش ب→ود، نوكر＾ كند. صبح م∂رود، تا شب جان م∂كند. حقوق∂ 
م→عادل ده ي→ورو ب→→ه او م→→∂دهند. ك→ه الب→ته ك→م ن→يست، ام→ا هيچ روز＾ كه در آنجا كار م∂كند، 
ب→رايش روش→ن ن→يست ك→ه آي→ا ف→ردا ه→م اجازه عبور م∂دهند و اگر ندهند نان خود و خانواده را 
چ→→گونه ت→→امين ك→→ند. ب→→التكليف∂ ج→→زء ب→→رنامه است. از يｅ خ→→انم ك→→ه در اس→رائ→يل ب→نياد م→اخصوم 
واچ (Machsom Watch) را ت→→→→→→اسيس ك→→→→→→رده ك→→→→→→ه در آن ص→→→→→→دها زن ب→→→→→→ا وج→→→→→→دان اس→→→→→رائ→→→→→يل ب→→→→→→ه 
پ→→→→اسگاهها＾ ك→→→→نترل م→→→→∂آيند و ب→→→→ه ت→→→→ماشا＾ زورگ→→→→وئ∂ و آزار ف→→→→لسطينيان در اي→→→ن پ→→→اسگاهها 
م→∂ايستند، كه آنرا به ديگران گزارش دهند و وجدان انسان∂ آنان را برانگيزند، شنيدم كه در 
م→→→→صاحبها＾ از ي→→→→ك∂ از ژن→→→→راله→→→→ا＾ اґزرائ→→→→يل پ→→→→رسيد، س→→→→ياست ش→→→→ما ن→→→→سبت ب→→→→ه م→→→ردم ف→→→لسطين 
چ→→يست. پ→→اسخ اي→→ن ح→→ضرت چ→→نين ب→→ود ك→→ه «ف→→لسطين∂ها ه→يچگاه اح→ساس اط→مينان و ام→نيت 
ن→→→→→يابند». ب→→→→→ر اي→→→→→ن م→→→→→بنا، ج→→→→→ا＾ ش→→→→→گفت∂ ن→→→→→يست ك→→→→→ه روز＾ اي→→→→→ن روس→→→→→تاي∂ ف→→→→→لسطين∂ را ب→→→→را＾ 
ك→ار«نوكر＾» در زمين∂، كه تا ديروز از آن خودش بود، بپذيرند و روز＾ نپذيرند و كم كم 
ك→→→→ار ب→→→→ه ج→→→→ائ∂ ب→→→→رسد ك→→→→ه اص→→→الҐ ن→→→پذيرند. زي→→→را ك→→→ه در اي→→→ن اواخ→→→ر ن→→→يرو＾ ك→→→ار از ت→→→ايلند وارد 

م∂كنند و ديگر به اين فلسطين∂ها نياز＾ نيست.  
ب→از ه→م ب→گذريم. ب→را＾ دي→دار ج→يفلｅ آم→ده ب→ودم. وق→ت∂ آمدم، به خود گفتم كاش نيامده بودم. 
ك→ه اي→ن ه→مه رنج اعصاب تحمل كنم. رنج اعصاب مانند موج فرام∂آمد و جسم و جان را در 
ب→ر م∂گرفت. هوائ∂ كه تنفس م∂كردم نحس و نكبت بار بود. بغض گلويم را م∂ فشرد. در 
دلم ب→ه خ→دا و ش→يطان ن→فرين م→→∂ ف→رستادم ك→ه چ→را ب→ا ي→كديگر ه→مدست ش→ده، م→ردمان را ب→دين 
روز ان→→→داخ→→→تهان→→→د. چ→→→را در اي→→→ن دن→→→يا ك→→→س∂ ن→→→يست ك→→→→ه از اي→→→نان دف→→→اع ك→→→ند. گ→→→ناه اي→→ن م→→ردمان 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  Ｑ۲
چ→→→يست؟ ه→→→مه چ→→→يزشان را از دست دادهان→→→د و آن→→→چه ه→→→نوز در دست دارن→→→د در ش→→→رف ن→→ابود＾ 
است. ب→ه ف→رمان ح→كمران→ان اґزرائيل، هر روز م∂آيند، خانها＾ را، خانههاي∂ را ويران م∂كنند. 
خ→انه، چ→ه بگويم؟ محل سكونت محقرانها＾ را ويران م∂كنند. پاس∂ از نيمه شب، سر و صدا 
م→∂شنو＾ ك→ه ب→لدوزر＾ م→→∂آيد. از خ→واب م→→∂پران→د، م→∂گويد ب→رويد، س→اختمان را م→→∂كوبد و 
م→→∂ريزد. ام→→شب ن→→وبت ت→→وست، ف→ردا شب ن→وبت دي→گر＾. م→عموالҐ اط→الع دق→يق∂ ه→م ن→م∂دهند 
ك→ه ك→دام روز ن→→وبت ت→ست. خ→بر م→→∂دهند اي→ن ساختمان مجوز ساختمان∂ نداشته، غير قانون∂ 
است و ب→ايد خ→راب ش→ود. م→مكن است فردا شب بيايند، يا چند ماه، يا چند سال ديگر. شانس 
اهللا ب→→→ختك∂ است. وق→→→ت∂ ب→→→→ه رخ→→→تخواب م→→→∂رو＾ ن→→→م∂دان→→→∂ آي→→→ا آخ→→→رين ش→→ب∂ است ك→→ه اي→→نجا 
م→→→∂خواب→→→∂. از خ→→اطرات ن→→وشته يｅ ج→→وان ب→→يستويｅ س→→اله (ف→→اد＾ ك→→رم) ن→→قل ك→→نم ك→→ه چ→→نين 
ي→ادداشت ك→رده است: «وق→ت∂ آم→دند، ه→نوز خ→واب ب→ودم. پ→ليس ب→ا مسلسل آمد، لولهاش را بما 
ن→→→شانه گ→→→رفت و گ→→→فت: ب→→ايد ب→→رويد. م→→ا م→→→∂دان→→ستيم روز＾ م→→→∂آيند خ→→انه را خ→→راب ك→→نند. ام→→ا 
ن→→→شانها＾ ن→→→بود ك→→→ه ام→→→شب م→→→∂آيند. ف→→قط ش→→نيده ب→→وديم اي→→نجا م→→∂خواه→→ند يｅ ك→→ولون∂ ب→→سازند. 

همين». 
داشتن و نداشتن مجوز ساختمان پيراهن عثمان شده، بهانها＾ برا＾ اينكه خراب كنند. مجوز 
س→→اختمان∂ ي→→عن∂ چ→→ه؟ پ→→يش از اي→→ن ك→→ه اس→→رائ→→يل اي→→نجا را اش→→غال ك→→ند، ب→→يست س→→ال∂ م→→تعلق ب→ه 
اردن ب→→→ود، پ→→→يش از آن در اخ→→تيار ان→→گلستان و پ→→يش از آن در ق→→لمرو ع→→ثمان∂. در آن زم→→انها 
ك→ه م→جوز س→اختمان∂ را ج→د＾ ن→م∂گرفتند و اگ→ر ه→م م→جوز＾ ب→ود در اي→ن همه گير و دارها و 

كشمكشها شايد گم شده بود. 
از خ→ودم م→∂گويم ك→ه پ→درم خ→انها＾ خ→ريده ب→ود ك→ه دوران ك→ودك∂ را در آن→جا گ→ذران→دم. هيچ 
كس ن→م∂دان→ست اي→ن خ→انه م→→جوز س→اختمان∂ داش→ته و دارد. اص→ال ه→يچ ك→دام→مان ن→م∂دان→ستيم 
«م→→→جوز س→→→اختمان∂» ي→→عن∂ چ→→∂ و از ك→→جا ب→→ايد گ→→رفت. روز＾ پ→→درم ب→→نẃا آورد و ب→→ه س→→اختمان 
خ→انهمان يｅ ات→اق اض→افه ك→رد. اي→ن هم بدون «مجوز ساختمان∂». حال برا＾ خود تصور كنيم 
ك→→→ه يｅ ح→→→كومت اش→→→غال∂، م→→→ثالҐ روس→→→ها،  ي→→ا ان→→گليس∂ها، م→→→∂آمدند، م→→جوز س→→اختمان∂ م→→طالبه 
م→→∂كردند، و اگ→→ر ن→→داش→→تيم، خ→→انه را ب→→ر س→→رمان خ→→راب م→→→∂كردند. آي→→ا م→ردم «م→مالｅ م→تمدن» 
ه→→مدست اґزرائ→→يل ك→→ه از ف→→رو ك→→وب∂ خ→→انه ف→لسطينيان آگ→اه م→→∂شوند، اي→ن ح→الت را ب→را＾ خ→ود 

مجسم م∂ كنند؟ م∂توانند خودشان را جا＾ اينها بگذارند؟ 



 Ｑ۳ روز دوم
«م→جوز س→اختمان∂» ب→هانه است و اي→ن بهانه را، در هر كجا كه بخواهند به كار م∂برند. كس∂ 
ه→→م ب→→ه ش→→كايت ق→ربانيان ب→→∂خانمان م→حل سگ ن→م∂گذارد. م→→∂گويند م→∂توان→يد در اي→ن زم→ين 
س→→→→→اختمان ج→→→→→ديد ب→→→→→سازيد، ام→→→→→ا ب→→→→→ايد ب→→→→→ه م→→→→→قامات اش→→→→→غال∂ ن→→→→قشه س→→→→اختمان ب→→→→دهيد و «م→→→→جوز 
س→→اختمان» ب→→گيريد. واق→→عيت ام→→ا چ→نين ه→ست ك→ه م→قامات اش→غال∂ از س→ال ۷⅛۱۹ ك→ه ب→ه اي→نجا 
ي→→ورش آورده و ص→→احب اخ→→تيار است، ت→→ا ك→→نون ح→→ت∂ يｅ «م→→جوز س→→اختمان∂» ص→→ادر ن→→كرده 

است. 
و ب→را＾ اس→تفاده ت→نها كشاورز＾ هم، تنها برا＾ Ｑ درصد تقاضاها＾ ارائه گشته، مجوز دادهاند. 
ب→→→را＾ ت→→→عمير و م→→→رمت س→→→اختمانهائ∂ ك→→→ه ه→→→نوز در ف→→→كر وي→→→ران ك→→→ردنش ن→→يستند، ن→→يز م→→جوز 

صادر نم∂كنند.  
از ن→→→ه س→→ال پ→→يش م→→قامات ژاپ→→ن∂ ب→→را＾ م→→رمت و م→درن س→اختن يｅ ب→يمارستان ت→قاضا دادهان→د و 
ه→→→نوز پ→→اسخ∂ دري→→افت ن→→كردهان→→د. ب→→يمارستان م→→درن ب→→را＾ ت→→روريستها چ→→را؟ و اگ→→ر اґزرائ→→يل 
ت→→فاهم و ت→→حمل داشت ك→→ه ف→→لسطين∂ها ب→→يمارستان داش→→ته ب→→اشند، ب→→ا اب→→تكار و ن→→يرو＾ خ→→ودش، 

بيمارستانها＾ موجود را بمباران و نابود نم∂كرد. 
م→→∂گويند در م→→ملكت∂ ك→→ه ق→→انون ح→→كمفرماست، ن→→بايد ه→ر كس، ه→رچه دلش ب→خواه→د ب→سازد. 
ب→→→→∂گمان چ→→→→نين ق→→→→انون∂ در ه→→→→مه ج→→→→ا ض→→→→رور＾ است. ام→→→ا ب→→→سيار＾ از س→→→اختمانها＾ ك→→→ولون∂ 
→→→→لґم (B‘ Tselem م→→→→ركز اط→→→→→العات∂  ґن→→→→→شينان، م→→→→→جوز س→→→→→اختمان∂ ن→→→→→دارن→→→→د. ب→→→→نا ب→→→→→ه گ→→→→زارش بت س
اس→رائ→يل∂ حقوق بشر در مناطق اشغال∂) «كولون∂ نشينها هزاران واحد خصوص∂ و عموم∂ و 
ص→→نعت∂، ب→→دون م→→جوز رس→→م∂ س→→اختهان→→د... در اي→→ن م→→ورد ب→→ا ارف→اق و م→اليمت رف→تار م→∂شود. ت→ا 
... ب→ا  Ґس→اختمان ب→دون م→→جوز وي→ران ش→ده و م→عموال ｅآن→→جا ك→→ه م→→ا اط→→الع داري→→م ت→→ا ك→→نون ف→قط ي
ش→تاب ب→را＾ س→اختمانها＾ ب→دون م→جوز، مجوزهاي∂ صادر م∂كنند كه عطف بماسبق است» 

  .(Demolishing  Peace گزارش دسامبر ۱۹۹۷ صلح ويران سازانه)
وي→→ران س→→از＾ ب→→خش∂ از س→ياست ع→موم∂ اس→رائ→يل است ك→ه ع→رصه زن→دگ∂ را ب→را＾ ف→لسطين∂ها 
ت→→نگ و ي→→ا زم→→ينه را ب→→را＾ ب→→ر پ→ا ك→ردن ك→ولون∂ها＾ ن→وين آم→اده م→→∂كنند. گ→اه∂ ن→يز ب→ه خ→اطر 
ض→→روريتها＾ ن→→ظام∂ و ام→→نيت∂. ارتش اس→→رائ→→يل گ→→اه∂ س→→راس→→→ر يｅ ن→→احيه را وي→→ران م→→∂سازد، 
م→ثالҐ ب→دين ج→هت ك→ه از اي→نجا ت→ير＾ ب→→ه س→و＾ ن→ظاميان رها شده و يا اين كه در زير اين ناحيه 
گ→→→ويا ت→→ونل∂ ب→→را＾ ق→→اچاق اس→→لحه ن→→قب زدهان→→د. در اي→→نجا ج→→ان ان→→سان ه→→م ح→→ساب ن→→دارد. ش→→مار 
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كسان∂ كه زير آوار خراب∂ بلدوزر م∂ميرند، اندｄ نيست. 

گ→فتم «م→جوز س→اختمان∂» ب→هانه است. اگ→→ر ه→م ش→انس بياور＾ و يｅ «مجوز» رسم∂ و معتبر 
رو＾ م→يزشان ب→گذار＾، هيچ درد＾ دوا نم∂شود. و اين حكم نه تنها در مناطق اشغال∂ به اجرا 
در م→→∂آيد، ب→لكه در س→رزمين∂ ه→م ك→ه اس→ماҐ و رسماҐ در اختيار اسرائيل قرار گرفته و اسمش را 
«منطقه اشغال∂» نم∂گذارند. در سرزمين رسم∂ اسرائيل هم نسبت به اعراب كه مقيم و تابع 
آنان→→→د، ه→→→مين س→→→ياست ف→→→لسطين∂ زدائ→→∂ ب→→ه ك→→ار م→→→∂رود. م→→ثال ده الع→→راك→→يب (Al Arakib) را 
ب→→ياورم ك→→ه در ب→→يابان ن→جف، ج→نوب اس→رائ→يل ق→رار گ→رفته است. س→اكنين اي→ن ده، ب→اديه ن→شينان 
س→ابق، ب→ا ارائه مدارｄ معتبر＾ ثابت كردند كه برا＾ امالｄ و خانههايشان مجوز مربوط به صد 
س→→ال پ→→يش، دوران س→→لطه ع→→ثمان∂، ص→→ادر گ→→شته است. ام→→ا س→→رپرست اداره «ت→→ساو＾ ح→→قوق و 
ه→مزيست∂»، خ→انم ميشال روتم (Michal Rotem)، اعالم كرد كه «دولت اسرائيل» قانون∂ به 
ت→صويب رس→انده ك→ه اس→ناد م→الكيت م→ربوط ب→ه س→الها＾ پيش از ۸℮۱۹(سال نكبت و تشكيل 

دولت اґزرائيل، مصوب سازمان ملل) از اعتبار افتادهاند. 
ح→→→قيقت اي→→→ن است ك→→→ه م→→→∂ خ→→→واه→→→ند ك→→→ولون∂ ب→→سازند و اراذل و اوب→→اش∂ از روس→→يه، آم→→ريكا و 
خ→→→اور اروپ→→→ا ب→→→ياورند و در آن→→→جا اس→→→كان ده→→ند. ب→→دين ت→→رتيب ش→→مار＾ از اع→→راب م→→نطقه ع→→رب 
ن→→→→شين ب→→→→يتالم→→→→قدس را ران→→→دند، خ→→→انههايشان را وي→→→ران ك→→→ردند و دوي→→→ست ه→→→زار ك→→→وچ ك→→→ننده 
ج→→→ديد، ب→→→دان→→→جا گ→→→سيل دادن→→→د، ج→→→ائ∂ ك→→→ه رس→→→ما پ→→→ايتخت ف→→لسطين خ→→واه→→د ب→→ود. و اي→→ن ح→→ق ب→→ه 

رسميت بينالملل∂ شناخته شده را، امريكا نيز هنوز به زير سوال نبرده است 
ام→→→→ا وي→→→→ران→→→→∂ خ→→→→انه اع→→→→راب ف→→→→لسطين∂ دس→→→→تور ك→→→ار ه→→→مه روزه است. ب→→→لدوزر م→→→∂آيد و در ه→→→م 

م∂كوبد. مطابق كدام قانون؟  
م→→→→عموالҐ آش→→→→غال و خ→→→→اكروبه خ→→→→انهها＾ خ→→→→راب ش→→→→ده را ج→→→→مع ه→→→→م ن→→→→م∂كنند و ن→→→→م∂برند. اي→→→ن 
ب→∂گمان ب→ا ن→يت پ→اك∂ ن→يست ام→ا خ→وب و ك→ار س→از است. س→اكنين خ→انه خ→راب ش→ده ك→ه پناه 
گ→→اه∂ ن→→دارن→→د ب→ا ه→مان م→صالح و خ→اكروبهها و آج→رها... خ→انه دي→گر＾ م→→∂سازند ك→ه ك→يفيت 
زي→ست∂ ك→متر و ن→اقصتر＾ دارد. ام→ا ب→→ه از ه→يچ چ→∂ است. از م→صالح ج→ديد س→اختمان∂ خبر＾ 
ن→يست. اج→ازه ورود و خ→ريدش ه→م ن→يست و اگ→→ر ه→م باشد، چنان گران كه امكان پرداختنش 
ن→→→→يست. از ه→→→مان م→→→صالح ب→→→اق∂ م→→→انده ب→→→هره م→→→→∂برند و اگ→→→→ر ك→→→اف∂ ن→→→باشد از خ→→→راب→→→→هها＾ دي→→→گر 

م∂آورند. 



 ＱＱ روز دوم
در يｅ ك→→ودكستان م→→تروｄ ف→لسطين∂ دي→دم ك→ه رو＾ در ات→اق ب→ا خ→→ط ع→بر＾ چ→يز＾ ن→وشته ش→ده 
ب→→→ود. پ→→→رسيدم م→→→عنا＾ اي→→→ن ك→→→لمه چ→→→يست. گ→→→فتند: م→→→ستراح. م→→→علوم ش→→→د ي→→→ك∂ از اه→→ال∂ اґزرائ→→يل 
خ→انهاش را خ→راب ك→رده ب→ود ك→ه س→اختمان ن→→و بسازد و اهال∂ اينجا از خاكروبهها＾ آنجا، اين 

در را كه در آنجا درب مستراح بوده، بيرون كشيده، در اينجا بكار برده بودند. 
اي→ن ب→ازساز＾ها زي→ر ن→ظر اґزرائ→يل ان→جام م→∂گيرد، ك→ه گ→اه∂ ن→يز اي→ن را ت→حمل م→→∂كند، ب→ا اي→ن 
آرامش خ→→اطر ك→→ه ب→را＾ وي→ران س→اختن دوب→اره دي→گر ت→وجيه∂ الزم ن→يست. ب→دين ت→رتيب ت→مام 
خ→→→→انهها غ→→→→ير ق→→→→انون∂ و غ→→→→ير م→→→→→جوز م→→→→→∂گردند و ه→→→→مگ∂ ب→→→→→∂اع→→→→تبارند. اي→→→→ن ش→→→→يوه م→→→نحصر ب→→→→ه 
خ→→→انهها＾ م→→→سكون∂ ن→→→يست، ك→→ودكستان، م→→درسه و درم→→انگاه ن→→يز ب→→ه ه→→مين س→→رنوشت گ→→رفتار 
است. س→→راس→→ر يｅ ده ن→→يز ب→→→ه ي→→كبار، غ→→ير ق→→انون∂ است. در س→→رزمين اش→غال∂ ح→دود ＱΩ ده (ه→ر 
ك→دام ب→ه ط→ور م→توسط شش خ→انواده ده ن→فر＾، ي→عن∂ ش→امل سه هزار روستائ∂) غير قانون∂اند و 
اґزرائ→يل ه→→ر لح→ظه ب→ه خ→ود ح→ق م∂دهد تمام ده را با خاｄ يكسان كند. اشｅ و زار＾ و شيون و 
الت→→→ماس س→→اكنين ه→→م ك→→ارساز ن→→يست. ت→→نها ام→→كان م→→حدود اي→→ن است ك→→ه ب→→ا خ→→اكروبهها＾ ده 
وي→→→→→→ران ش→→→→→→ده، خ→→→→→→انهها＾ ج→→→→→ديد＾ ب→→→→→ساز＾. گ→→→→→اه∂ ن→→→→→يز ش→→→→→مار＾ از ج→→→→→وان→→→→→ان ص→→→→→لح دوست و 
آزاد＾خ→→واه و گ→روهها＾ «ح→قوق ب→شر＾»، از ق→لمرو اس→رائ→→يل م→→∂آيند ت→ا از وي→ران س→از＾ ج→لو 
گ→يرند، ك→ه الب→ته اي→نان ن→يز از ض→رب و ش→تم و اه→انت س→ربازان و ماموران ويران ساز＾ در امان 
ن→→يستند. ه→→مين ج→→وان→→ان، پس از وي→→ران→→∂، دوب→→اره م→→→∂آيند و گ→→اه∂ م→→صالح∂ ب→ا خ→ود م→∂آورند 
(آج→→→→→ر، آهｅ....) ت→→→→ا ب→→→→ا آن و م→→→→صالح خ→→→→اكروبهها＾ ب→→→→اق∂ م→→→→انده، چ→→→→هار دي→→→→وار＾ ب→→→→سازند ت→→→→ا 
ب→∂خانمانها ن→اگزير ن→باشند شب را رو＾ ش→ن و خ→اｄ ب→ه روز برسانند. اما دير＾ نم∂پايد، كه 

دوباره م∂آيند و دوباره ويران∂. 
م→→ثال ه→→مين ده الع→راك→يب را م→→∂آورم ك→ه در ب→اال از آن ن→ام ب→ردم و ي→ادآور＾ ك→ردم ك→ه اه→ال∂ 
ده م→درｄ و س→ند م→الكيت آن را ه→م دارن→د. ت→ا  ه→مين ام→روز ك→ه اي→ن س→طور را م→→∂نويسم س→يزده 
ب→ار خرابش كرده و ده نشينان از مصالحش چهارديوار＾هاي∂ باز ساختهاند. در همين ويران∂ 
س→→→→→يزدهم  ي→→→→→ك∂ از ف→→→→عالين «ح→→→→قوق ب→→→→شر＾» م→→→→ملكت اґزرائ→→→→يل ب→→→→ه ن→→→→ام آلون ك→→→→وهن لي→→→→فشيتز   
(Alon Cohen Lifshiz) م→→→→∂خواست پ→→→يش ب→→→رود و اع→→→تراض ك→→→ند. از ج→→لو رف→→تنش ج→→لوگير＾ 
ك→ردند و گ→فتند اي→نجا ع→بور م→منوع است. پ→رسيد م→نطقه م→منوعه از كجا تا كجاست. با دست 
از اي→ن اف→ق ت→ا آن اف→ق ن→شان دادن→د و گ→فتند «از اي→ن اف→ق ت→ا آن اف→ق». پرسيد «نقشه داريد؟». 
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در پ→اسخ، او را ك→شان ك→شان ب→→ه س→مت ماشين پليس كشاندند و هفت ساعت در آن حبسش 

كردند. 
در اي→→→ن ب→→→ار س→→→يزدهم م→→→امورين اґزرائ→→يل ت→→مام م→→صالح و خ→→اكروبهها＾ ب→→اق∂ م→→انده را ه→→م ج→→مع 
ك→→ردند و ب→→ا خ→→ود ب→→ردند، ت→→ا اي→→ن ب→→ار، دي→→گر ب→→ازساز＾ ن→→شود. ام→→شب اه→→ال∂ شب را رو＾ ش→ن و 
خ→→اｄ ب→→ه ف→→ردا خ→→واه→→ند ك→→شاند. اي→→ن ب→→ار ق→→برستان ده را ه→→م ك→→ه اج→→دادش→→ان از ص→د س→ال پ→يش ت→ا 
ك→نون در آن م→دفون ب→ودند، ب→→ا خ→اｄ يكسان كردند. مسجدش را هم با خاｄ يكسان كردند كه 
اي→ن مسجد تنها برا＾ عبادت نبود، اهال∂ و بچهها برا＾ اينكه كم∂ از سرما در امان بمانند، به 

آن پناه م∂بردند و گاه∂ در آن م∂خوابيدند. 
اس→→→رائ→→يل م→→→∂گويد، در ن→→ظر است ك→→→ه ب→→نياد م→→ل∂ ي→→هود (INF) در اي→→نجا ج→→نگل ب→→سازد. ج→→نگل 
ب→را＾ چ∂؟ در اينجا دست خداوند تبارｄ و تعال∂، كه انگليس∂ زبانان به او (God) م∂گويند 
در ك→ار است. در اي→نجا ت→لويزيون خ→داون→د (God TV) ف→∂ سبيلاهللا به تبليغ مشغول است. اين 
ت→→لويزيون از ج→→انب اوان→→گليكالها＾ آم→ريكا، ش→عبها＾ از پ→روتستان م→سيح∂، در ع→ين ح→ال از 
ص→→→→→هيونيست ه→→→→→ا＾ ي→→→→→هود＾، ص→→→→→هيونيستتر ب→→→→→ر پ→→→→→ا گ→→→→شته است. اي→→→→ن ح→→→→ضرات ك→→→→ه از ف→→→→رط 
ب→نيادگرائ→∂ دست ط→البان اف→غانستان و خ→ر م→قدسها＾ خودمان را از پشت بستهاند، در مخارج 
ب→→ر پ→→ا س→→اختن اي→ن ج→نگل ش→ريｅان→د. «ت→لويزيون خ→داون→د» اع→الم ك→رده است ك→ه «ت→بديل اي→ن 
ص→حرا ب→ه ج→نگل∂ سبز و خرم، آنطور كه در آن زمان [؟] بود، رفتار＾ رسوالنه است. كه اين 
س→→→→رزمين م→→→→قدس را ب→→→→را＾ ب→→→ازگشت «ش→→→اه ش→→→اهان» آم→→→اده س→→→ازد». ا＾ وا＾ ك→→→ه خ→→→راف→→→ات چ→→→ه 

نيرومند است و تعصب و حماقت چه عظمت∂ دارد. 
ن→→م∂دان→→→م در ك→→جا خ→→وان→→دم ك→→ه وق→→ت∂ ت→→عصب و ح→ماقت رنگ دي→ن∂ پ→ذيرد، از رح→م و ان→صاف 
وم→روت وان→سانيت اثر＾ نم∂ماند. صهيونيستها＾ مسيح∂، به ويژه در اياالت متحده، دست 
ص→→→→→هيونيستها＾ ي→→→→→هود＾ را از پ→→→→→شت ب→→→→ستهان→→→→د. ب→→→→سيار＾ از ج→→→→نايات∂ ك→→→→ه در اي→→→→نجا ص→→→→ورت 
م→→∂پذيرد، زي→→ر س→→ر اي→→ن ح→→→ضرات است. ت→→ا ج→→ائ∂ ك→→ه اگ→→→ر ي→→هوديان ف→→ريب خ→→ورده، ب→→ه ه→وش 
آي→→→ند و ب→→→خواه→→→ند اي→→→ن گ→→→ره ك→→→ور ت→→→اريخ∂ را ب→→ا ان→→گشت ب→→از ك→→نند، م→→ورد خ→→شم و غ→→ضب اي→→ن 

فتنهگران ـ اوانگليكال ـ ينگه دنيائ∂ قرار خواهند گرفت. 
در اي→ن ج→ا ج→مله معترضه ديگر＾ بياورم كه روند ويران ساز＾ خانهها＾ فلسطين∂ها و ايجاد 

كولون∂ها＾ اґزرائيل پيوسته رشد هندس∂ داشته است. 



 Ｑ۷ روز دوم
پس از ج→نگ شش روزه ۷⅛۱۹، س→ازمان م→لل ك→ولون∂ س→از＾ را غ→دغن ك→رد. ام→ا اґزرائيل محل 
سگ ه→→م ب→→دان ن→→گذاشت. اب→→تدا اي→→ن ف→→عاليت، ب→→ه ن→→سبت ام→→روز، م→→حدود ب→→ود. ام→ا پس از پ→يمان 
ز، ش→دت گ→رفت و اي→ن رون→د س→ال به سال  ґر→ґاس→لو، م→يان ي→اسرعرفات و اس→حاق راب→ين و ش→→مون پ
ب→→ا ت→→صاعد ه→ندس∂ ش→دت ي→افت. ب→نا ب→ر ن→→شريه اґزرائ→يل∂ ه→اآرتص (Haaretz) م→ورخ ⅛۲ ژان→ويه 

۲Ω۱۱، تعداد ويران ساز＾ خانه فلسطين∂ در سال ۲Ω۱Ω سه برابر سال ۲ΩΩ۹ بوده است. 
م→ن در ش→گفت∂ ه→ستم از ب→رد ب→ار＾ مردم اين سرزمين كه اين همه رنج و اهانت را بر م∂تابند 
و ب→→→→ه ف→→→كر خ→→→ودكش∂ ن→→→يستند. ج→→→وان→→→ان ص→→→لح دوست و ح→→→قوق ب→→→شر＾ اس→→→رائ→→→يل، ك→→→ه م→→→تاسفانه 
ت→→عدادش→→ان چ→→ندان زي→→اد ن→→يست، از ج→→ريان وي→→ران س→از＾ الع→راك→يب وي→دئوئ∂ گ→رفته ب→ودند ك→ه 
س→→بعيت م→→امورين و ف→→رياد اع→→تراض و ش→→يون اه→→ال∂ را ن→→شان م→→→∂داد ك→→ه ه→→→مهاش ت→→كان ده→نده 
ب→ود. ام→ا دو ت→صويرش از پ→وسته مغزم گذشته، درون آن نقش بسته و محو شدن∂ نيست. يك∂ 
ك→ودك∂ ه→شت ن→ه س→اله ك→ه اشｅ در چ→شمانش ح→لقه زده، ام→ا گ→ريه ن→م∂ ك→رد و ن→شان م→→∂ داد 
ه→ر ط→ور شده از زار＾ و شيون خوددار＾ م∂كند. ديگر تصوير پيرمرد＾ با چپيه فلسطين∂ بر 
س→→ر، ك→→ه ن→→شسته ب→→ود و زار زار م→→→∂گريست و دان→→→هها＾ اش→→كش را ب→→ا چ→→پيهاش خ→→شｅ م→→∂كرد. 
ش→→ايد اگ→→ر م→→→ن ب→→ودم ت→→ير خ→→الص را ب→→ه م→→غزم ره→ا و خ→ود را از اي→ن زن→دگ∂ ن→كبت ب→ار در ق→لمرو 

حكمران∂ عزرائيل خالص م∂كردم. عزرائيل∂ كه آن باال نشسته و كمين جان گرفته. 
از خ→→→اطرات دي→→→دار ج→→→يفلｅ م→→→→∂گفتم. ح→→→اال م→→→∂كوشم م→→→وضوع دي→→→گر＾ در اي→→ن م→→يان ن→→ياورم. 
ام→روز دوم→ين روز س→فرمان ب→ه خ→طه ح→كمران→→∂ اґزرائ→يل ب→ود. آن→چه در اي→ن ده ـ ج→يفلｅ ـ ديدم 

برا＾ هفت پشتم كاف∂ بود. تازه كس∂ هم نبود كه بپرسد «كجايش را ديدها＾؟». 
ب→ا ات→ومبيل از اي→ن س→مت ج→يفلｅ ب→→ه آن س→→و ح→ركت كرديم. م∂گفتند كه پريروز در آنجا نيز 
خ→→→انههائ∂ را خ→→→راب ك→→→ردهان→→د. ب→→ه آن→→جا ك→→ه رس→→يديم ك→→ولون∂ها (آب→→اد＾ ن→→شين∂ها＾) ن→→وين از 
ن→→→زديｅ ن→→→مايان ب→→→ود. ج→→→يفلｅ ب→→→يچاره را م→→→يان چ→→ند ك→→ولون∂ س→→بز و خ→→رم م→→حاصره ك→→رده ب→→ودند. 
س→بز＾ و خ→رم∂ ب→→∂گمان زي→بائ∂ داشت. اما زيبائيش بو＾ خون م∂داد. باز هم تابلوئ∂ ديديم 
ك→→ه رويش ب→ه س→→ه زب→ان ع→بر＾، ان→گليس∂ و ع→رب∂ ه→شدار م→→∂دادن→د «ت→وجه داش→→ته ب→→اشيد: م→حل 
ت→→→→→مرين ن→→→→→ظام∂، ورود م→→→→→منوع». ي→→→→→عن∂ اي→→→→→ن ك→→→→→ه در اي→→→→→نجا ه→→→→→مه چ→→→→→يز م→→→→→→∂توان→→→→→د رو＾ ده→→→→د. 

مسئوليتش با خودت، هشدار باش را كه ديده بود＾، نم∂توان∂ بهانه بياور＾ كه نديده بود＾.  
از ات→ومبيل ك→→ه پ→ياده ش→ديم، دو ج→وانｅ سربازｄ كه دهانشان هنوز ...، يك∂ دخترｄ و ديگر＾ 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  Ｑ۸
پ→سرｄ، م→سلسل به دست از كنارمان عبور كردند، نگاه∂ هم به ما نيانداختند كه ببينيم «نگه 
. قابل اين نگاه بوديم يا نبوديم. در آن طرف دو جوان  Ґك→ردن ع→اقل ان→در سفيه» بود و يا اصال
غ→→→→ريبه دي→→→ديم، ح→→→دود س→→→∂ س→→→اله، اروپ→→→ائ∂، ي→→→ك∂ س→→→وئد＾ و دي→→→گر＾ اي→→→رلند＾ ك→→→ه خ→→→ود را از 
ح→→اميان ح→→قوق ب→→شر م→→عرف∂ ك→→ردند. ك→→ه از ص→→بح ت→→ا شب در اي→→نجا ق→→دم م→∂ زن→ند ت→ا س→ربازكان 
م→→الحظه ك→→نند و ت→→ير ن→→يندازن→→د و آدم ب→→→∂گناه∂ را ب→→→ر خ→→اｄ ن→→يفكنند. از آن→→ان پ→→رسيدم آي→→ا اي→ن 
س→→→ربازكان م→→→الحظه ش→→→ما را م→→→→∂كنند. گ→→→فتند گ→→→اه∂ م→→→∂كنند و گ→→اه∂ ه→→م ن→→ه. ام→→→ا ب→→هتر است 

كس∂ اينجا باشد تا دست كم خبرش را به بيرون بفرستد. 
 
 
 
 
 
 
 

ك→→→م∂ ن→→→زديｅتر رف→→→تيم، ب→→→ه آن→→جا رس→→يديم ك→→ه م→→امورين س→→ه خ→→انه خ→→راب ك→→رده و خ→→اكروبه و 
آش→→غالهايش را ه→→م ن→→برده ب→→ودند. در اي→→ن س→→→ه خ→انه دوازده ن→فر ف→لسطين∂ زن→دگ∂ م→∂كردند ك→ه 
ح→→اال از ب→→اق∂ م→→انده م→→صالح و چ→→وبها و لولهه→→ا يｅ چ→→هار دي→→وار＾ ب→→ر پ→→ا ك→→رده ب→→ودند ك→→ه ه→→ر 
دوازده ن→فر در آن «زي→ست» م→→∂كردند. دي→واره→ايش از م→قوا و پالستيｅ و پارچه كهنه＾ پاره 

پوره بود. برا＾ ورود＾ پردها＾ به جلو آويزان كرده بودند.  
ه→→→وا م→→→ه آلود ب→→→ود، ق→→→طره ق→→طره، ب→→فهم∂، ن→→فهم∂ ب→→اران م→→→∂آمد. م→→→∂گفتند ك→→ه زن→→دگ∂ اي→→نها ب→→ا 
دام→دار＾ (گ→وسفند و ب→ز) م→→∂گذشت. اف→زون ب→ر آن س→ه خ→انه، ط→ويله اين گاو و گوسفندها را 
ن→→→يز در ه→→→م ك→→→وبيده ب→→→ودند. ح→→→اال اي→→ن ب→→زها و گ→→وسفندها، در ح→→صار＾ ك→→وچ− و م→→حدود ج→→ا 
داش→→تند ك→ه م→علوم ب→ود خ→يل∂ ت→نگ است. ام→كان ح→ركتشان ك→م و م→حدود ب→ود. پ→يوسته از س→ر و 
ك→→له ه→→م ب→→اال م→→→∂رفتند و ب→→ع ب→→ع م→→∂كردند. ق→طرهها＾ ب→اران رو＾ پ→وست و پ→شمشان، ه→مچنين 
ب→خار پ→شكلهايشان ب→و＾ وي→ژها＾ در ه→وا پراكنده بود كه م∂توانست مطبوع و رمانتيｅ باشد: 
ب→و＾ دام→دار＾، ب→و＾ ح→يوانه→ا＾ ب→∂آزار. ام→ا بع بع آنها گاليه و شكايت بود. چرا نم∂گذارند 

خانه ويران شده 



 Ｑ۹ روز دوم
آزاد و زن→→دگ∂ م→عمول∂ گ→وسفندان و ب→زها داش→ته ب→اشند. ام→ا چ→اره چ→ه ب→ود؟ م→→∂گفتند اگ→ر آزاد 
ب→→→→اشند، م→→→→مكن است ب→→→→روند آن→→→→طرف، ب→→→→→ه ك→→→→ولون∂ها ك→→→→ه آب و ع→→→→لف ب→→→يشتر است. ام→→→ا آن→→→ها 
ح→→يوانه→→ا را در م→→حوطها＾ ح→→بس م→→∂كنند ك→ه ع→لفها＾ آن→جا را ن→خورند. و ب→را＾ پس گ→رفتن 
آن→→→→→ها ب→→→→→ايد م→→→→خارج و ج→→→→ريمه داد ك→→→→ه م→→→→بلغش گ→→→→اه∂ ب→→→→يشتر از آن است ك→→→→ه گ→→→→وسفند س→→→→ود 
م→→→→→∂رساند. ب→→→→→نابراي→→→→→ن گ→→→→وسفند و ب→→→→ز ب→→→→يچاره را ب→→→→ايد در اي→→→→ن ت→→→→نگنا ح→→→→بس ك→→→→رد. س→→→→رنوشت و 
تقديرشان جز اين نيست. و با سرنوشت و تقدير صاحبان فلسطين∂شان رقم خورده است. 

ب→→ا ي→→ك∂ از ب→→زرگترها＾شان گ→→فتگو ك→→رديم. ه→→مه چ→→يز را ك→وتاه و م→ختصر، ب→دون اح→ساسات، 
ت→عريف ك→رد. از ت→عريف ك→ردن ه→م خ→سته ب→ود. پ→يش از ما عدها＾ ديگر به آنجا رفته و ماجرا 
را ب→→را＾ آن→→ان ن→يز ت→عريف ك→رده ب→ود، ع→→القها＾ ب→ه ت→→كرار م→كررات ن→داشت. در اي→نجا ه→مه چ→يز 
ت→كرار م→كررات است. برا＾ انسان و برا＾ حيوان. همه چيز آب و رنگ نكبت دارد. از تمدن 
و دست آوردها＾ آن خبر＾ نيست. شايد روز＾ خبر＾ بود. اما ديگر نيست. همه چيز را از 
دست داده ب→ودند. ت→والت ن→بود، آب نبود؟ چرا. چند سطل آب بود. ازكجا آورده بودند؟ رو＾ 
س→طلها＾ آب الي→ه ن→ازك∂ از گ→رد و غ→بار ب→سته ب→ود، ن→شان م→→∂داد چ→ندان ت→ازه ن→يست. قطرات 

باران رو＾ اين اليه نازｄ گرد و خاｄ م∂افتاد، آن را م∂شكافت و به باال م∂پريد. 
 
 
 
 
 
 

 
ب→→ه آن چ→→هارديوار＾ ن→→زديｅ ش→→ديم ك→→ه ح→→اال دوازده ن→فر در آن زن→دگ∂ م→∂كردند. پ→رده ج→لو＾ 
آن→→→را ك→→→نار ك→→→شيده ب→→→ودند، دوزن و دو دخ→→→تربچه از آن→→→جا ب→→→→ه س→→→و＾ م→→ا ن→→گاه ان→→→داخ→→تند. ام→→ا چ→→→ه 

نگاه∂؟ 
در ص→→فحات پ→→يش از آن وي→→دئوي∂ ك→→ه در الع→→راك→→يب گ→→رفته ب→ودند ت→عريف ك→ردم ك→ه در م→ن 

چه اثر＾ گذاشت. چهره آن كودｄ بغض در گلو را، شيون آن پيرمرد نگون بخت را. 

گوسفندان نيز جاي∂ م∂خواهند آلونｅ ديگر＾ به جايش ساختند 
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ام→→ا ن→→گاه اي→→ن دو زن و اي→→ن دو دخ→تر ب→چه، ن→گاه دي→گر＾ ب→ود. ن→ه گ→ريه ب→ود و ن→ه ش→→يون. خ→ندان 
ك→→ه ن→بودند، ام→ا گ→ريان ه→م ن→ه. ن→ه ش→اد＾ م→→∂ديد＾ ن→ه غ→م، ن→ه ام→يد و ن→ه ن→وميد＾. ه→يچ اح→ساس∂ 
ن→بود. ن→گاهشان ك→ه ب→سو＾ م→ا ب→ود، ب→→ه م→ا ن→بود. م→ا را م→→∂شكافت و از م→ا م→→∂گذشت و گ→وئ∂ در 
 ｅن→→→→→قطها＾ در ب→→→→→→∂نهايت، ب→→→→→→ه پ→→→→→ايان م→→→→→∂رسيد و در ه→→→→مان ج→→→→ا م→→→→يخكوب م→→→→∂ماند. گ→→→→وئ∂ پ→→→→ل
دي→دگانشان ي→خ ب→سته بود. اصال مژه نم∂زدند. آيا زنده بودند و يا ما ناظر چهار مجسمه بوديم. 

مجسمه بودند؟ شايد چيز＾ شبيه مجسمه. 
آن→چه را ك→ه م→ن در اين نگاه ديدم، نظيرش را هرگز نديده بودم و اميدوارم هرگز نبينم. دشمنم 
ه→→→→م ن→→→→بيند. م→→→→وها＾ ت→→→→نم س→→→→يخ ب→→→→ود. م→→→→→∂پرسيدم در پ→→→→شت اي→→→→ن ن→→→→گاه، چ→→→→ه ان→→→→ديشهاي→→→ست. آي→→→ا 
ان→ديشهاي→∂ از مرگ است يا زندگ∂؟ خواب است يا بيدار＾؟ چه كابوس∂ است؟ اينها كه در 

اينجا ايستادهاند، روحشان كجاست؟ 
م→→→ن ن→→→يز دي→→→گر در آن→→→جا ن→→→بودم. در ب→→→االي∂ ب→→→رزخ ب→→→ودم ك→→→ه ب→→درون دوزخ م→→→∂نگريستم. رف→→يق 
ه→مراه→مان ب→ا ب→زرگترها＾ اي→ن ق→ريه گ→فتگو م→∂كرد. ي→ك∂ دون→فر هم بودند كه در يادم نماند، 
ك→→→→يستند. چ→→→→يزهائ∂ م→→→→∂گفتند ك→→→→ه ن→→→→فهميدم چ→→→→يستند. دلم م→→→→∂خواست ب→→→→ه آس→→→→مان ب→→→→روم، ب→→→→→ه 
س→راپ→ايم ب→مب و نارنجｅ آويزان كنم و به رو＾ كره ارض بپرم و خودم را با تمام عالم منفجر 

كنم. 
كابوس دوباره  كس∂ دستم را گرفت، به سو＾ اتومبيل∂ كشاند كه بايد به راماهللا باز گرديم. 

پ→→اسگاهها＾ ك→→نترل م→→يان راه را ن→→شمردم، گ→→اه∂ ن→→م∂دان→→ستم چ→→يستند. ج→وانｅه→ا＾ ت→فنگدار＾ 
كه بين راه نگاهمان م∂داشتند و سين ـ جيم، مثل سايه از كنارمان م∂گذشتند. در واقع آنان 

ايستاده بودند و ما م∂گذشتيم، اما بنظرم بر عكس م∂آمد. 
رس→→يديم ب→→ه ه→→تل م→→جلل پ→→نج س→→تارها＾. از پ→→لهها ك→→ه ب→→اال م→→→∂رفتم ب→→ه س→→نگفرشها＾ م→رمرين و 
چ→→→هل چ→→→راغه→→→ا＾ ب→→→لورين ن→→→گاه ان→→→داخ→→→تم. اح→→→ساس ك→→→ردم از خ→→→ودم ب→→→دم م→→→∂آيد. گ→→رفتار آزار 
وج→دان ب→ودم ك→ه ن→دان→ستم در دل خ→ود و ي→ا ب→ا ص→دا＾ ب→لند دش→نام م∂دهم. چه چيز من كه حاال 
ه→تل پ→نج س→تاره در اخ→تيار دارم ب→هتر و ب→يشتر از آن→هاست. ك→ه شب م→→∂خواب→ند و نم∂دانند كه 

صبح از خانه بيرونشان م∂اندازند و آن را با خاｄ يكسان م∂كنند. 



روز دوم ۱⅛ 
گ→رسنه ب→ودم ام→ا ب→دون اشتها تكه نان∂ از گلو پائين دادم و به رختخواب تميز و بزرگ و گرم 
ون→رم اف→تادم. ام→ا از خ→واب راحت و آرام خ→بر＾ ن→بود. روز＾ را پ→شت س→رداش→تم كه تنم را هنوز 
م→∂لرزان→د و گ→مان ن→م∂كنم ب→→ه اي→ن زود＾ه→ا دست از س→رم ب→ردارد. ب→را＾ خ→ود ت→جسم م→∂كردم 
ك→→→ه ه→→→مين اآلن ب→→لدوزر＾ م→→→∂آيد و ات→→اقم را در اي→→ن ه→→تل پ→→نج س→→تاره وي→→ران م→→∂كند. آن→→وقت 
لحاف و تشｅ و متكايم را از زير آوار بيرون م∂كشم كه رو＾ شن و خاｄ بيابان بيندازم كه 
ب→خوابم. قطرات ريز و درشت باران هم بود كه خيسم م∂كرد و به چندشم م∂آورد. باد بيابان 
ه→→م ب→→ود ك→→ه ش→→ن و خ→→اｄ را ب→→→ه چ→→شم و گ→→وش و ب→→ين∂ و ده→→ان م→→→∂چپاند. م→→ار و ع→قرب ه→م ب→ود 

كه... 
چ→→شمم را م→→→∂بستم ك→→ه ه→→يچ ن→→بينم، ام→→ا ه→→مه چ→→يز م→→→∂ديدم. از ه→→ر گ→→وشه و ك→→نار پ→ردها＾ پس 
م→→→∂رفت و ه→→→مان دو زن و ه→→→مان دو دخ→→→تر ب→→→چه، از آن→→→جا، ب→→→سويم ن→→گاه م→→→∂ان→→داخ→→تند. ام→→ا م→→را 
ن→→→→→→→م∂ديدند. ن→→→→→→→گاهشان م→→→→→→را م→→→→→→→∂شكافت و از م→→→→→→→ن م→→→→→→→∂گذشت و در ن→→→→→→قطه ا＾ در دورت→→→→→→رين 
ك→→ران→→هها＾ اف→→ق م→يخكوب م→∂شد. ام→شب آن دو زن و آن دودخ→تربچه رو＾ چ→∂ م→→∂خواب→ند؟ 
آي→ا ك→ابوس∂ م∂گذران→ند. ي→ا اي→نكه در خواب م∂بينند كه در يｅ رختخواب هتل پنج ستاره لم 

دادهاند؟ 
دلم درد م→→∂كرد. گ→وئ∂ در آن رخت م→→∂شستند، رخت كلفت و زمخت و كثيف م∂شستند، 

آنها را مشت مال م∂دادند كه كثافتهايش در آب و صابون حل شود. 
م→ن در خ→انواده＾ ب→زرگ∂ ت→ولد ي→افتهام و اف→زون ب→ر پ→در و م→ادر، خواهران، برادران، رفقائ∂ را از 
دست دادهام. غ→→→م از دست دادن اي→→→نان ق→→→لبم را ف→→→شردهان→→→د. ب→→ا اي→→ن ه→→مه، ك→→س∂ اشｅ م→→را ن→→ديده 
است. ب→ارها غ→مگين ب→ودهام، بارها بغض گلويم را فشرده است. اما نگذاشتم بشكند. م∂گفتم، 
م→∂توان غ→مگين ب→ود و از گ→ريستن خ→وددار＾ ك→رد. گ→ريستن را ن→شانه وام→→اندگ∂، ن→شانه تسليم 
ب→→ه رن→→ج و غ→→م م→→→∂دان→→ستم، ن→→ه اي→ستادگ∂ در ب→راب→→ر آن. ام→ا در اي→ن شب، در رخ→تخواب ه→تل پ→نج 
س→→تاره اش→→كم س→رازي→ر ش→د. ب→ا ص→→دا＾ ي→واش، ب→دون اي→نكه ب→ه گ→وش∂ ب→رسد، ه→ا＾ ه→ا＾ گ→ريستم. 
ن→م∂ دان→ستم ب→را＾ چ→ه م→→∂گريم. ت→نها ب→را＾ آن ن→گونبختهائ∂ ن→بود ك→ه خ→انه را ب→ر س→رشان ف→رو 
م→→∂ريزند. وام→→اندگ∂ام چ→→نان ب→→ود ك→→ه ب→→هتر م→→→∂دان→ستم ب→گريم. ش→ايد ب→را＾ س→رنوشت ان→سان ك→→ه 

اين همه آزمونها＾ سخت پشت سر گذاشته از آن عبرت نگرفته است. 
دو م→يليون س→ال است ك→ه انسان كنون∂ از حيوانات جلو افتاده، « تمدن» يافته است. اما هنوز 
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از گ→رگ و ش→ير و پ→لنگ ب→يشتر م∂كشد، بيشتر شكم پاره م∂كند. نه گرگ، نه شير و پلنگ 
و عقرب و افع∂... هيچ حيوان وحش∂ پيدا نم∂كنيم كه همنوعان خويش را اينقدر بيازارد. از 
درن→→دگ∂ درن→→دگانґ گ→ذشته ه→م درس ن→م∂آموزند. از درن→دگ∂، دست چ→نگيز، ه→يتلر و ت→يمور... 
را از پ→شت ب→ستهان→د، سهل است، از درندگ∂ها＾ هيتلر ابزار ساز＾ م∂كنند كه بگويند حق با 

ماست كه درندگ∂ كنيم. 
ده→→ان وگ→→لويم خ→→شｅ ش→→ده ب→ود، ه→ر چ→ه آب م→→∂خوردم ت→→ر ن→م∂شد. ه→م گ→رمم ب→ود، ه→م س→ردم، 
ه→→م ع→→رق م→→∂ريختم و ه→→م م→→∂لرزيدم. ن→→م∂دان→→→م چ→ند ب→ار ب→→ه اي→ن ط→رف، آن ط→رف غ→→لتزدم.و 
ن→→→→→→شستم و دوب→→→→→→اره دراز ك→→→→→→شيدم. ه→→→→→→يچ كس ب→→→→→→اور ن→→→→→→م∂كند، م→→→→→→→ن ه→→→→→→م آدم→→→→→→∂ ب→→→→→→اشم اي→→→→→نقدر 

«احساسات∂». از ته دل نفرين م∂كردم. اما نفرين به ك∂؟  



 
 

روز سوم 
  Bel in بلعين

در م→نطقه اش→غال∂ ف→لسطين، ب→ه كمｅ مردم و بنيادها＾ غير دولت∂ و خارج∂ ادارها＾ ساختهاند 
ب→→→ه ن→→→→ام ان→→→جمن ام→→→داد＾ پ→→→زشك∂ ف→→لسطين (PMRS – Palestin Medical Relief Socity). اي→→ن 
اداره در ب→→هزيست∂ و ت→→ندرست∂ م→ردم ف→لسطين، ت→ا آن→جا ك→ه دس→تش ب→از است، ت→→الش م→→∂كند و 
در ش→→→راي→→→ط∂ ك→→→ه اґزرائ→→→→يل آگ→→→اهانه ب→→→سيار＾ از ب→→→يمارستانها و درم→→→انگاهها را ب→→→ا خ→→اｄ ي→→كسان 

كرده ، نقش ويژها＾ به عهده دارد. 
ص→→→→→بح روز س→→→→→وم اق→→→→امتمان در خ→→→→طه اґزرائ→→→→يل، از اي→→→→ن اداره ب→→→→ازديد و ب→→→→ا م→→→→سئولين آن گ→→→→فتگو 
ك→رديم. س→اختمان اداره در رام اهللا ب→ود. ك→اركنان م→وسسه ب→ا م→ا ب→رخورد دوستانه و صميمانه ا＾ 

داشتند و اطالعات جالب∂ در اختيارمان گذاردند. 
م→سئول آم→وزش و ت→ربيت ب→هداران ع→بداهللا اب→وشراره بود، از دشوار＾ها＾ كار در حوزه فعاليت 
خ→ود ش→رح داد. در اي→نجا زن→ان و م→ردان→∂ ك→ه ازج→انب ك→ميته روستا پيشنهاد م∂شوند، آموزش 
پ→→زشك∂، ك→→مｅها＾ اولي→→ه و ك→→مｅها＾ ف→→ور＾ و چ→→گونگ∂ ك→مｅرسان∂ را ي→اد م→→∂گيرند و ب→ه 
روس→تا＾ خ→ود ب→از م→→∂گردند ت→ا ب→ه ك→مｅ ب→يماران ب→رسند و اگ→ر اґزرائ→يل، ب→→ه هر بهانها＾، يورش 
آورد و اف→راد＾ را زخ→م∂ ك→رد، به بيماران نيز كمｅ برسانند. آموزش اين زنان و مردان بهدار 
ب→ه ش→رط∂ است ك→ه ح→اضر ب→اشند ب→ه ه→ر ش→هر و ده اشغال∂ دوردست و صعبالوصول بروند و 
ك→→مｅ رس→→انند. ش→→مار＾ ج→→وان→→ان داوط→→لب ن→→يز از م→→مالｅ اط→→راف و از اروپ→→ا، داوط→→لبانه ب→→ه اي→نجا 
م→∂آيند و چ→ون اط→العات و ساختارها و پراتيｅ امداد＾ و پزشك∂ و داروئ∂ در هر كشور به 
گ→→ونه دي→→گر＾ است، دوره ه→ا＾ آم→وزش∂ وي→ژه ا＾ ب→ر پ→ا م→→∂دارن→د ت→ا ف→عاليتها＾ ام→داد＾، ام→ا 
گ→→وناگون اي→→ن ج→→وان→→ان را ي→→كدست و ب→→نا ب→→ر ن→→يازها＾ م→→حل، ب→→ه ك→→ار ان→دازن→د، ب→ا داروه→ا و اب→زار 
م→داوائ∂ كه در آنجاست، آشنائ∂ يابند. بدون برقرار＾ اين دورهها＾ كوتاه آموزش∂، نيرو＾ 

كمك∂ جوانان∂ كه با دل و جان به اينجا آمدهاند، هدر م∂رود و نتيجها＾ به بار نم∂آورد. 
ب→ا رئ→يس ان→جمن (ح→يدر اب→→و غ→وش) ه→م م→→القات ك→رديم ك→ه م→رد＾ ب→سيار ش→وخ و ص→ميم∂ ب→ود 
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(ك→→→→ه ب→→→نظرم آم→→→د، ش→→→وخ∂ و ص→→→ميميت ي→→→ك∂ از خ→→→واص ع→→→موم∂ ف→→→لسطين∂هاست). او ن→→→يز ب→→→ا 
دش→→→→→→وار＾ه→→→→→→ا＾ ف→→→→→→راوان→→→→→∂ س→→→→→روكار دارد. از ج→→→→→مله اي→→→→→نكه ان→→→→→جمن Ｑ م→→→→→اشين آم→→→→→بوالنس ب→→→→→را＾ 
ك→مｅها＾ اولي→ه و ف→ور＾ ب→→ه ب→يماران اض→طرار＾ ت→هيه و ت→جهيز ك→رده است. اي→ن اق→دام، ب→ه وي→ژه 
از آن→→→جا ك→→→ه اґزرائ→→→يل ب→→→يمارستانها و درم→→→انگاههاي∂ را ب→→→مباران ك→→→رده و وي→→→ران س→→اخته، ب→→سيار 
س→→ودمند و ض→→رور＾ است. ه→→مانطور ك→→ه م→→→∂دان→→يم اґزرائ→يل در س→الها＾ اخ→ير، ب→→ه وي→ژه پس از 
پ→→يمان اس→لو، ك→ولون∂ها＾ ف→راوان→∂ س→اخته و آن→ها را ب→ا ج→ادهها و ات→وبانها＾ م→درن ب→ه ي→كديگر 
وص→ل ك→رده است. اس→تفاده از اي→ن ج→ادهها ب→را＾ م→ردم ف→لسطين م→جاز ن→يست و ن→زديｅ ش→دن ب→→ه 
آن→→ها خ→→طرناｄ است و م→→اشينها＾ آم→→بوالنس ان→→جمن ن→→يز از اس→→تفاده＾ اي→ن ج→ادهها م→→حرومند. 
ب→→→→دين ت→→→→رتيب ت→→→→كهها＾ س→→→→رزمين اش→→→→غال∂ م→→→→→انند ت→→→→ار ع→→→→نكبوت ب→→→→ا خ→→→طوط و ب→→→ندها＾ اف→→→ق∂ و 
ع→→مود＾ از ي→→كديگر ج→→دا و ع→→بور از اي→→نطرف  ب→→ه آن ط→→رف م→→حدود است. ب→→ه ط→ور＾ ك→ه اي→ن 
م→اشينها＾ آم→بوالنس گاه∂ برا＾ كمｅرسان∂ از اينجا به آنجا كه فاصله هواي∂شان بيش از 
دوه→→زار م→→تر ن→→يست، ب→→ايد ح→→دود س→→ه س→→اعت ب→→ران→→ند و ي→→ا ب→→را＾ ع→→بور در پ→→اسگاهها＾ پ→→ر ش→مار 
م→نتظر ب→مانند ت→ا ب→→دان→جا ب→رسند. ح→ال ح→ساب ك→نيد كه با اين دشوار＾ها＾ توجيه ناپذير، خطر 
م→→رگ ك→→س∂ ك→→ه س→→كته ق→→لب∂ و م→→غز＾ ك→→رده، ي→→ا زي→→ر م→اشين رف→ته و ي→ا از ب→اال ب→→ه پ→ائين اف→تاده، 

چند بار افزايش م∂يابد و از شانس نجاتش چند بار كاسته م∂شود. 
وق→ت∂ ك→مｅ ه→ا＾ اولي→ه صورت گرفت و به نظر رسيد كه بايد بيمار را به بيمارستان∂ در خطه 
ح→كمران→∂ اґزرائ→يل ف→رستاد، ب→→ه خ→اطر خطر جان∂، بايد از آنان اجازه گرفت و تازه وقت∂ هم به 
م→رز م→→∂رسند، از آنجا كه اين آمبوالنسها اجازه ورود به اسرائيل ندارند، بايد بيمار را از اين 
م→→اشين پ→→ياده ك→→نند، ب→→يرون ك→→شند و در م→→اشين آم→بوالنس رس→م∂ اґزرائ→يل ج→ا＾ ده→ند و ب→دين 
ت→→→رتيب ن→→→يز وقت ب→→→سيار از دست م→→→→∂رود و خ→→→طر اف→→→زايش م→→→→∂يابد ت→→→ا آن→→→جا ك→→ه گ→→اه∂ ب→→يمار 
م→→∂ميرد ي→→ا «زائ→→و» س→→→ر زا م→→→∂رود. ش→→مار اي→→ن گ→→ونه پ→→يشآمدها ف→→راوان و آم→→ار رس→→م∂اش ه→→م 

قابل دسترس∂ است و همه م∂دانند.  
از آنجا كه مركز اين انجمن در راماهللا است، بهتر م∂ تواند به مناطق نزديｅ كمｅ برساند. اما 
دش→وار＾ه→ا، در ش→هرها، و م→ناطق دوردست ب→يشتر از آن ه→م ه→ست ك→ه نقل كردم. مردم شهر 
ه→برون و ن→زديك∂هايش ب→ا دش→وار＾ه→ا＾ فزونتر＾ سروكار دارند. و ب∂گمان از آن وخيمتر 

مردم غزه كه دوران مجازات كلكتيو (همگان∂) اґزرائيل را م∂گذارانند. 



 ⅛Ｑ روز سوم 
اگ→ر چ→ه س→فر م→→ن ب→→ه ك→ران→ه غ→رب∂ اردن، ب→ود. ام→ا ب→گذاري→د در اينجا مثال∂ بياورم كه راه و رسم 

كار در غزه - كه نبودم اما آمارش را گرفتم- چگونه است: 
س→→ياست اґزرائ→→يل در غ→→زه، س→→ياست∂ است م→→وسوم ب→→ه «ح→→داق→→ل ن→→ياز ان→→سان∂» ب→→دين م→→عنا ك→ه ه→ر 
ك→→مك∂ از آن→→ان، و از ه→→→ر ج→→ا＾ دي→→گر، ن→→بايد از «ح→→داق→→ل» ن→ياز ب→را＾ زن→ده م→اندن ف→زون∂ ي→ابد. 
م→→→سئوليت اґزرائ→→→يل ح→→→داق→→→ل م→→→سئوليت ب→→→را＾ ن→→→يازها＾ خ→→وراك→→∂، آبرس→→ان∂، درم→→ان∂ ... است. 
ه→مين و بس. ج→لو＾ ه→ر ك→مك∂، ب→اال＾ اي→ن خ→ط، گرفته م∂شود. در اينجا همه چيز را در هم 
ري→→→خته و در ه→→→م ك→→→وبيدهان→→→د. ب→→→نا ب→→→ر گ→→→زارش ان→→→جمن اس→→→رائ→→يل∂ «پ→→زشكان ب→→را＾ ح→→قوق ب→→شر» 

 :«Physicans for Human Rights   اطباء لحقوق االنسان»
۱⅛ درصد مردم غزه  به كمبود غذائ∂ و عدم تامين غذائ∂ گرفتاراند  ـ

۹Ω ت→→ا ۹Ｑ درص→→د چ→→شمهها＾ آب، آلوده و م→→سمومان→د. از يｅ س→و ع→زرائ→يل در ب→يتالحيه  ـ
ＱΩ (Beit Lahia) ه→→→→زار ت→→→→ن م→→→واد ش→→→يميائ∂ و آش→→→غالها＾ ن→→→ظام∂ ري→→→خته ك→→→ه م→→→واد س→→→م∂ 
خ→→→طرناｄ است و از س→→→و＾ دي→→→گر ب→→→مباران م→→وسسات ف→→اضلآب، آب زي→→رزمين را م→→سموم 

م∂ كند. 
۷۱ درص→→→د خ→→انوادهه→→ا＾ غ→→زه ب→→ه ك→→مｅ و اع→→انه خ→→ارج واب→→ستهان→→د (از آن→→جا ك→→ه ك→→مｅها و  ـ 
اع→انهها＾ خ→ارج∂، خ→واه ج→نس∂، خ→واه م→ال∂، ب→ايد از اґزرائ→يل بگذرد و بدينجا برسد ـ اگر 
 ۷Ｑ زرائ→→يل م→→→∂رود، ب→→ه ط→→ور ت→→خمينґب→→→گذرد ـ ب→→→يشتر ارزش اع→→→انهها ب→→ه ج→→يب دالله→→ا＾ ا

درصدش) 
و اين دشوار＾ ها از سال ۲ΩΩ۳ به بعد افزايش يافته و سال به سال اوج م∂گيرد. وخامت آن 
پس از ي→→ورش و ب→مباران اґزرائ→يل (دس→→امبر ۲ΩΩ۸ ـ ژان→ويه ۲ΩΩ۹) ب→→دان→جا رس→يده  ك→ه ش→رحش 

نيز وحشتناｄ است و شنيدنش دل شير م∂خواهد 
اґزرائ→يل ب→ه خ→اطر فشار بينالملل∂ در سال ۲Ω۱Ω اعالم كرد كه اقالم اجناس ورود＾ به غزه را 
كم∂ افرايش م∂دهد، اما نه تا بدان جا كه برا＾ زندگ∂ مردم تسهيالت∂ فراهم آيد. مردم غزه 
ه→→→نوز ب→→→ه وارد ك→→→ردن م→→→واد＾ از ت→→→ونلها＾ ق→→→اچاق ك→→→ه ب→→→ا ت→→→حمل و ب→→→ا ن→→→ظارت اґزرائ→→→يل و م→→→صر 
گ→→شودهان→→د، ن→ياز دارن→د، و اي→ن ق→اچاقچ∂ ب→از＾ ب→يش از آن→→كه ب→ه س→ود م→ردم غ→زه ب→اشد، ب→ه س→ود 
ق→اچاقچيان است ك→ه اج→ناس∂ را ك→ه ع→مر م→→صرفشان ب→ه پ→ايان رس→يده و ق→ابل فروش نيستند، به 

فروش رسانند و سود فراوان برند. 
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ام→ا اґزرائ→يل م→ردم اي→ن دي→ار را ب→ه م→رگ ت→دريج∂ م→حكوم ك→رده و آم→اده ن→يست آن را يｅ درجه 
ت→→→→→خفيف ده→→→→→د. در اي→→→→→نجا از ورود اج→→→→→ناس∂ ك→→→→→ه از «ن→→→→→ياز ح→→→→→داق→→→→ل» ب→→→→يشتر ب→→→→اشد، ج→→→→لوگير＾ 
م→∂كنند. ح→تا قايقهائ∂ را ك→ه ب→را＾ ماه∂گير＾ به دريا م∂آيند و نزديك∂ها＾ ساحل ماه∂ 
م→→→→∂گيرند از ك→→→→ار م→→→→→∂ان→→→→دازن→→→→د.  در اب→→→→تدا ب→→→→ه م→→→→اهيگيران اج→→→→ازه م→→→→∂دادن→→→→د ت→→→→ا ف→→→→اصله ۲Ω م→→→→يل 
م→اه∂گير＾ ك→نند. ب→زود＾ اي→ن ف→اصله را ت→ا ⅛ م→يل و س→پس ب→ه ۳ ميل كاهش دادند. از اين هم 
گ→ذشته م→اهيگيران→∂ را ك→ه، ب→از ه→م ن→زديｅتر به ساحل به كار مشغولند امان نم∂دهند. يｅ بار 
ب→→ه ج→→وان→→∂ ك→→ه در ف→→اصله Ｑ/۲ م→→يل م→→اه∂ م→→∂گرفت ت→→ير ان→→داخ→تند و ك→شتند و چ→ندين ب→ار ن→يز 
م→→→→→→اه∂گيران را در ه→→→→→→مين ف→→→→→اصله رب→→→→→ودند و ب→→→→→ردند و ب→→→→→→ه زن→→→→→دانه→→→→→ا＾ اґزرائ→→→→→يل روان→→→→→→ه ك→→→→→ردند. 

قايقهايشان را در همان جا  به «امان خدا» گذاشتند. 
از ورود اج→ناس∂ ك→ه ك→م∂ ك→ار م→→∂آفرينند و درآم→د م→∂آورد، ج→لو م→→∂گيرند ت→ا م→ردم غزه از 
ك→→→→ار و پ→→→→يشه  وه→→→→ر گ→→→→ونه ك→→→→سب ودرآم→→→→د＾ م→→→→حروم ب→→→→اشند و م→→→→ن ك→→→ه اك→→→نون اي→→→ن س→→→طور را 
م→∂نويسم، ع→كس∂ از يｅ س→اختمان م→→رغدار＾ در پ→يش چ→شم دارم ك→ه آن را ن→يز در همكوفته 
و وي→ران س→اخته ب→ودند. م→علوم ن→يست ب→ه س→ر مرغها چه آمده است. كس∂ نم∂پرسد كه چرا به 

مرغها رحم نم∂كنيد. 
ورود م→→واد س→→اختمان∂، آج→→ر و گ→چ و س→→يمان و آه→ن... ب→ه ك→ل∂ غ→دغن است م→→∂گويند ب→ا اي→ن 
م→→→واد م→→→→∂توان ب→→→مب س→→→اخت و م→→→وجوديت م→→→ملكت «ب→→→→∂سالح و دف→→→اع» ع→→→زرائ→→→يل را ب→→→ه خ→→→طر 
ان→داخت. ب→دين ترتيب خرابهها＾ جنگها و بمبارانها＾ اґزرائيل همچنان باق∂ است. مدارس 
را ب→→مباران ك→→ردهان→→د و ن→→م∂گذارن→→د دوب→اره ب→سازند. ب→يمارستان و ك→ارگاه و... ب→ه ه→مين ت→رتيب. 
اي→→→نگونه وي→→→رانس→→→از＾ها ن→→→ه س→→→هواҐ ك→→→ه ب→→ا ح→→ساب دق→→يق∂ ص→→ورت م→→∂پذيرد. ف→→لسطين∂ را ب→→ايد 
ع→قبمانده ن→گاه داشت و اگ→ر ع→قب ن→يست به عقب كشاند. تعليم و تربيت از لوازم پيشرفت 
است و راه پ→يشرفت را ب→ايد ب→ر اي→ن م→لت ب→ست. در اينجا بهتر است بچهها و جوانان به مدرسه 
ن→روند، ب→يكار ب→مانند و درك→وچه و خ→يابان پ→رسه زن→ند و آيندها＾ نداشته باشند. تمدن را بايد به 
ق→→→→هقرا ان→→→داخت. ف→→→اشيسم ه→→→يتلر＾ و ش→→→يوه چ→→→نگيز و ت→→→يمور ن→→→يز ج→→→→ز اي→→→ن ن→→→بود و م→→→ا از ت→→→اريخ 
اس→→تعمار آم→→وختهاي→م ك→ه ي→ك∂ از ش→راي→ط پ→يشرفت، ع→قبان→داخ→تن و ع→قبنگاهداش→تن دي→گران 

است. 
اولي→→→ن ه→→→دف ه→→→ر ج→→→نگ ت→→→جاوزكاران→→→ها＾، ب→→→مباران و وي→→رانس→→از＾ دستآورده→→ا＾ ف→→رهنگ∂، 
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رف→اه∂ و ف→ن∂ دي→گران است. خ→واه خ→انه ب→اشد، خ→واه م→درسه، خ→واه ب→يمارستان، خ→واه ك→ارخانه و 

ساختارها و پيش ساختارها＾ اقتصاد＾ (جاده و فرودگاه و بندر و آب و فاضالب...). 
م→ردم ف→لسطين، پ→يش از ش→روع اي→ن «ن→كبت»، آب داشتند و سيستم فاضالب هم در كار بود. 
ام→→→→ا ام→→→→روز آبرس→→→→ان∂ و ف→→→→اضلآب، م→→→→ثالҐ در غ→→→→زه، ف→→→→اجعه است. دره→→→→م ك→→→وفتن اي→→→ن س→→→يستم 
ب→→→→سيار＾ از م→→→→ردم را ب→→→ه ب→→→يمار＾ها＾ م→→→عده و روده م→→→بتال ك→→→رده است. در اث→→→ر ب→→→مباران س→→→يستم 
ف→اضلآب، ن→ود تا نود و پنج در صد آبها＾ زير زمين مسموم و دارا＾ نيترات و امالح سم∂ 
ه→→→→→ستند ك→→→→→ه ن→→→→→وشيدن آن خ→→→→→طرناｄ است و آب دي→→→→→گر＾ ب→→→→→را＾ ن→→→→→وشيدن ن→→→→→يست و ب→→→→→ه خ→→→→اطر 
م→→→حاصره اق→→→تصاد＾ و ج→→→غراف→→→يائ∂ اґزرائ→→→يل و م→→→→صر ت→→عمير س→→يستم ف→→اضالب، گ→→رچه ب→→ودجهاش 
تأمين است، امكان ندارد. جا＾ شگفت∂ هم هست كه اين جنايت از جانب محافل گوناگون 
ج→→هانخواران آم→→ريكا و اروپ→ا ك→ه م→→∂كوشند م→مالｅ دي→گر را ب→→ه رع→ايت م→قررات ج→هان∂، ك→ه 
بيشترش از جانب خودشان مقرر گشته، مكلف و موظف سازند، مورد تقبيح قرار نم∂گيرد.  
در م→اده ن→ه اس→ترات→ژ＾ س→ازمان ب→هداشت ج→هان∂  م→→∂خوان→يم: «ت→امين م→واد غ→ذائ∂ در تمام سنين 
ع→→مر و ح→→مايت از ب→→هداشت ع→موم∂ و ت→كامل م→داوم آن». ام→→ا گ→وئ∂ م→ردم غ→زه را ب→ايد از اي→ن 
ح→→→→→→→ق م→→→→→→→حروم س→→→→→→→اخت.  در اي→→→→→→نجا ب→→→→→→خاطر م→→→→→→حاصره اق→→→→→→تصاد＾ و از ب→→→→→→ين ب→→→→→→ردن ام→→→→→→كانها＾ 
ك→→→شاورز＾ و م→→→اه∂گير＾ و م→→منوعيت واردات و م→→منوعيت ح→→ركت، اي→→ن ح→→قوق م→→سلم و ب→→ه 
رس→→→ميت ش→→→ناخته ان→→→سان∂ را ب→→→را＾ ك→→→وچｅ و ب→→→زرگ، پ→→→ير و ج→→وان و ك→→ودｄ، زن و م→→رد ح→→ذف 
ك→→ردهان→→د. ب→→ا م→→سمومساختن آب آش→→اميدن∂ ( از ج→→مله ب→→مباران س→→يستم ف→اضالب) ب→ا ت→شخيص 
س→→→ازمان ب→→→هداشت ج→→→هان∂ (WHO) دي→→→گر ه→→→يچ آب→→→∂ ك→→→ه ب→→→را＾ آش→→→اميدن و پ→→ختن و م→→صرف 
م→→ناسب ب→→اشد، م→→وجود ن→→يست. ب→→دين ت→→رتيب ن→→ه ت→→نها آب ش→→ديداҐ م→→سموم و زي→→ان ب→→خش است، 
اگ→ر ه→م روز＾ اين محاصره اقتصاد＾ پايان يابد و يا مردم غزه در اثر مسموميت بميرند و يا 
اґزرائ→→→→يل ش→→→→انس ب→→→→ياورد و ت→→→→مام م→→→→ردم غ→→→→زه خ→→→→ودكش∂ ك→→→→نند.... زم→→→→ين آن→→→جا ب→→→خاطر ف→→→رورفتن 
آبه→→→ا＾ م→→→سموم و ه→→→مانطور ك→→→ه ت→→→ذكر دادم، ب→→→خاطر س→→→موم ش→→→يمياي∂ و ن→→ظام∂، ب→→را＾ ت→→وليد 
ك→→→شاورز＾ ت→→→ا م→→دت∂ غ→→ير ق→→ابل اس→→تفاده خ→→واه→→د م→→اند. و ام→→روز چ→→ون ف→→اضالب ن→→يست، ب→→يشتر 
آبه→→→→→ا＾ آلوده ب→→→→→ه دري→→→→ا م→→→→→∂ريزند. آب س→→→→واح→→→→ل غ→→→→زه، در دري→→→→ا＾ م→→→→ديتران→→→→ه ن→→→→شانگر ن→→→→وع∂ 
م→سموميت ب→را＾ ج→انوران دري→ائ∂ است. و چ→ون آب دري→ا مرز نم∂ شناسد، اين مسموميت به 
س→واح→ل غ→رب∂ اس→رائ→يل، در دري→ا＾ م→ديتران→ه رس→يده است و اگ→→ر اي→ن ج→نايت ادام→ه ي→ابد، ميزان 
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اي→ن م→سموميت از ح→دود ق→ابل ت→حمل ت→جاوز خ→واه→د ك→رد و زي→انش به اتباع اґزرائيل نيز خواهد 

رسيد. و اين خود نشانه ديگر＾ است كه خونآشامان خون خود＾ها را نيز م∂نوشند. 
س→→→→ياست م→→→→ينيماليست∂ « ح→→→→داق→→→→ل ن→→→→ياز ان→→→سان∂» در ام→→→ور دي→→→گر ب→→→هداش→→→ت∂ و ام→→→ور پ→→→زشك∂ و 
درم→→ان∂ ه→→م م→→عتبر است. ت→→نها آن→→چه را ك→→ه ب→→را＾ زن→→دهماندن ض→→رور＾ است و ب→→دون آن م→→رگ 
م→∂آيد، آن ه→م واب→سته ب→ه ش→راي→ط∂، م→جاز م∂دارند. از آنجا كه بيشتر بخشها＾ بيمارستانها 
و درم→→→انگاهها＾ م→→→وجود وي→→→ران ش→→→ده و اج→→→ازه ب→→→ازساز＾ ن→→→يست، ت→→نها ب→→ه ك→→سان∂ ك→→ه در خ→→طر 
م→→→رگ ه→→→ستند، اج→→→ازه م→→∂دهند ب→→ه ب→→يمارستانها＾ اґزرائ→→يل م→→راج→→عه ك→→نند. ام→→ا ب→→ايد اول ت→→حقيق 
ك→→→نند و ب→→→عد م→→→جوز ص→→→ادركنند ك→→→ه ب→→→يشترش را ه→→→م ب→→→ه اي→→→ن ب→→→هانه ك→→→ه خ→→طر م→→رگ ن→→يست، رد 
م→→→∂كنند. در م→→→اه س→→→پتامبر ۲Ω۱Ω ب→→→را＾ دخ→→→تر دوس→→→الها＾ ك→→ه ب→→→ه ب→→يمار＾ س→→رطان گ→→رفتار ب→→ود، 
ت→قاضا＾ م→جوز ك→ردند ت→ا در ب→يمارستان∂ در اس→رائ→يل ج→راح∂ پيوند مغز استخوان به عمل آيد. 

پاسخ مثبت را بعد از ده روز دادند، اما دخترｄ بعد از دو روز مرده بود. 
ب→→→را＾ ج→→→وان→→→ك∂ ك→→→ه ع→→→ضالت پ→→→ايش دچ→→→ار ع→→→فونت ش→→→ده ب→→→ود، ت→→→قاضا＾ م→→→جوز ك→→ردند ك→→ه ب→→→ه 
ب→→→يمارستان اґزرائ→→→يل ب→→→رود ك→→→ه ب→→→ا م→→→داوا＾ ك→→→اف∂ ع→→→فونت را ب→→→ر ط→→→رف ك→→→نند. زي→→را در غ→→ير اي→→ن 
ص→ورت چ→اره دي→گر＾ ن→يست ج→ز اي→ن ك→ه پ→ايش را ق→طع كنند. اما پاسخ اґزرائيل چنين بود كه 
اي→→ن ك→→ار ب→→ا س→→ياست «ح→→داق→→ل ن→→ياز ان→→سان∂» در ت→→ضاد است. زي→را ان→سان ب→ا يｅ پ→ا＾ ب→ريده ه→م 

م∂تواند زندگ∂ كند.  
اگ→ر ه→م ب→را＾ ك→س∂ م→جوز ص→ادر ك→نند، م→→حض رض→ا＾ خ→دا ص→ادر ن→م∂ ك→نند. م→خارج م→عالجه 
آن→→→ان در ب→→→يمارستانها＾ اґزرائ→→→→يل ب→→→→ه ع→→→هده دولت خ→→ودگردان است و م→→عموال ب→→ايد از پ→→يش ب→→ه 
ح→→ساب ري→→خته ش→→ود. ام→→ا اґزرائ→→يل، ك→→ارهايش ح→→ساب دارد. اگ→→ر س→→ران→جام ب→يمار＾ ب→دان ج→ا راه 
ي→→افت، ت→→مام آزم→→ايشها＾ م→→مكنه، الزم ي→→ا غ→→ير الزم را رويش ب→ه ع→→مل م→→∂آورند. اگ→→ر ك→س∂ 
ق→لبش ب→يمار است، از ق→وزｄ پ→ايش ه→م «MRT» م∂گيرند. بارها پيش م∂آيد، برا＾ تشخيص 
و م→→عالجه ب→→يمار＾ا＾ ك→ه در اروپ→ا پ→نج ت→ا ده ه→زار ي→ورو خ→رج دارد، ص→ورت ح→سابها＾ ص→د 
ه→زار ي→وروئ∂ ص→ادر م→→∂كنند و در آن ن→يز آزمايشهائ∂ را به حساب م∂آورند كه نكردهاند. 
ح→كومت خ→ودگردان ن→يز خ→يل∂ ح→ساب پ→رداز و م→ودب است، ب→را＾ اي→نكه اس→مش بد در نرود، 
م→→∂پردازد. چ→→اره دي→→گر＾ ه→→م ن→→دارد زي→→را اґزرائ→→يل وج→→ه م→→ورد ادع→→ايش را از م→→بلغ∂ ك→→ه ب→ايد ب→ه 

خاطر وجوه گمرك∂، بنا بر پيمان اسلو، به دولت خودگردان بپردازد كسر م∂كند. 
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اس→رائ→يل ب→را＾ آس→يب ب→→ه ب→نيه ب→هداش→ت∂ و ت→ندرست∂ ف→لسطين ك→وشش ف→راوان ب→ه ك→ار م∂برد. بنا 
ب→ه گ→زارش ان→جمن اس→رائ→يل∂ (پ→زشكان ب→را＾ حقوق بشر - PHR)  «نيرو＾ اسرائيل از ۱ تا ۲۳ 
اك→→→تبر س→→→ال ۲ΩΩΩ،  ۱۷ دس→→→تگاه آم→→→بوالنس ف→→→لسطين∂ را ك→→→امالҐ ن→→→→ابود و ب→→→ه ۲۳ دس→→تگاه دي→→گر 
خ→سارت ج→د＾ وارد ك→رد. م→طابق گ→زارش ه→مين ان→جمن، ب→هداران و ران→ندگان آم→بوالنس م→ورد 
ت→حقير و ك→تｅ س→ربازان ع→زرائ→يل ق→رار دارند... [مثالҐ]...ساعت ۹ صبح ۲ آوريل ۲ΩΩ۲ تانｅها 
از ع→بور يｅ آم→بوالنس ج→لوگير＾... دس→→تور دادن→د پ→ياده ش→وند و ب→ه سو＾ تانｅ آنان، در حال∂ 
ك→→ه ب→→اران م→→∂آمد، ب→خزند. س→اعت ۷ و ن→يم شب آزاد ش→دند، وض→عشان چ→نان ب→ود ك→→ه ب→ه م→عالجه 
پ→→→زشك∂ اح→→→تياج داش→→→تند». ح→→→ال ح→→→ساب ك→→→نيم ك→→→ه ب→→→ه س→→ر آن ب→→يماران→→∂، ك→→ه اي→→ن ب→→هداران ب→→→ه 

سراغشان م∂رفتند، تا آن وقت چه آمده است. 
 *            *              *

  .(PMRS) برم∂گردم به گزارش مالقاتمان با مسئولين انجمن امداد＾ پزشگ∂  فلسطين
پس از م→→القات ب→ا م→دير ان→جمن و ب→→ا مسئول مدارس آموزش بهدار＾ عموم∂، گفتگوئ∂ هم با 
م→سئول رواب→ط خ→ارج∂ «س→امح ج→اراهللا» داش→تيم. او م→ا را ه→مراه خ→ود ب→ه مركز بيمار＾ها＾ قلب 

و مركز كمｅ به بيماران ديابت برد.  
پس از ج→→→دائ→→→∂ و خ→→→داح→→افظ∂ از آن→→ان ب→→→ا يｅ پ→→زشكيار م→→→القات داش→→تيم ك→→ه وس→→ط ش→→هر راماهللا 

سوار ماشينمان شد كه ما را به «بلعين» برد. 
در راه ب→ه ب→لعين ه→مان دي→وارها＾ آپارتايد، سيمها＾ خاردار، ايستگاهها＾ پاسدار＾ و بازرس∂ 
ك→→→→ه ك→→→→م∂ ش→→→→رحش را دادهام، از ع→→→→ظمت ح→→→→→ضرت ع→→→زرائ→→→يل و ف→→→→الكت م→→→ردم م→→→نطقه اش→→→غال∂ 
حكايت داشت . «بلعين» شهر كوچｅ فلسطين∂ است كه آنرا رو＾ نقشهها＾ جغرافيائ∂ كه 
در اخ→→→تيارات→→→ان م→→→→∂گذارن→→→د، ن→→→م∂يابيد. ام→→→ا اي→→ن ش→→هر در م→→يان ك→→سان∂ ك→→ه ب→→ر اوض→→اع ف→→لسطين 
ن→→ظارت دارن→→د، آوازها＾ ي→→افته است. اґزرائ→→→يل م→→→∂كوشد ب→→ا ح→→ذف ن→→ام ب→لعين از ن→قشه ج→غراف→يائ∂ 
آن را ب→→ه ف→→رام→وش∂ ب→سپارد، ت→ا اگ→→ر روز＾ ب→را＾ س→اختمان ك→ولون∂ها＾ ج→ديد، ب→ا خ→اｄ ي→كسان 

كرد، كس∂ دنبالش نگردد.  
م→ردم اي→ن ش→هر ك→وچｅ در م→حاصره ك→امل كولون∂ها＾ اґزرائيل و جادهها و خطوط ارتباط∂ و 
س→وقالج→يش∂ ق→رار دارن→د. گ→وئ∂ يｅ ت→ورماه∂گير＾ رو＾ «ب→لعين» انداختهاند كه رشتههايش 
آن را ب→→→ه چ→→→ند پ→→→اره ت→→→قسيم م→→→∂كند. در اي→→→نجا ده→→→قان، از م→→→زرعهاش، ب→→→يمار، از درم→→→انگاهش، 
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دانشآم→→→→وز، از م→→→درسهاش، خ→→→واه→→→ر، از ب→→→رادرش، ف→→→رزند از والدي→→→نش ج→→→دا اف→→→تادهان→→→د و ب→→→→ه ه→→→م 

نم∂رسند. 
ب→→→ر رو＾ ت→→→پهها＾ اط→→→راف ك→→→ولون∂هاي∂ س→→→اختهان→→→د، ب→→→ا ت→→→سلط ك→→→امل ب→→→ر اي→→→ن ش→→→هر. ج→→→ادهها＾ 
آپ→→→→ارتايد از ه→→→→ر ط→→→رف آنه→→→ا را ب→→→→ه ه→→→م وص→→→ل م→→→→∂كند. در آن س→→→و＾ ش→→→هر يｅ آب→→→اد＾ ن→→→شين 
ب→→زرگ ب→→رپا ك→→ردهان→→د ك→ه گ→وئ∂ يｅ ق→لعه ن→ظام∂ است. ازه→ر س→و ب→دين س→و، ج→ادهها＾ ب→زرگ∂ 
س→اختهان→د. از جمله دو جاده كه از دو جا＾ مختلف م∂آيند، به يكديگر نزديｅ م∂شوند و با 
زاويها＾ بين ۲Ｑتا ۳Ω درجه به يكديگر، به اين كولون∂ م∂رسند. در اينجا، در انتها＾ اين دو 
ج→→→→اده، ب→→→→رج دي→→→دبان∂ ب→→→سيار ب→→→لند و ب→→→االئ∂ است ك→→→ه ه→→→→مه ج→→→ا را و ه→→→مه چ→→→يز را در ن→→→ظر دارد. 
دوش→اخه ان→بر را در ن→ظر ب→گيريد ك→ه در ن→وｄ آن، ي→عن∂ پ→ايان دوش→اخه＾ ان→بر اي→ن ب→رج ديدبان∂ 

را مانند برج ايفل به باال كشاندهاند. 
ميان اين دو شاخه انبر، نزديك∂ها＾ انتهايش، خانه و مزرعه يｅ خانواده فلسطين∂ است، كه 
 Ґخ→→→انه ن→→→سبتا ｅتر ك→→→نند، له و لورده م→→→→∂شود. در اي→→→نجا يｅاگ→→→→ر دو ش→→→→اخه ان→→→→بر را ب→→→→ه ه→→→→م ن→→→→زدي
آب→رومند فلسطين∂، با درختها＾ زيتون فراوان، از همان دور جلب توجه م∂كند، بدون نگاه 
ب→→→→ه اط→→→→راف، م→→→→نظرها＾ زي→→→→با و ش→→→→اعران→→→→→ه است. ام→→→ا اي→→→ن م→→→نظره زي→→→با ب→→→ه م→→→نظره وح→→→شت ت→→→بديل 
م→∂شود، وقت∂ به آن نزديｅ م∂شو＾، م∂بين∂ چگونه در منگنه حضرت اґزرائيل گير كرده و 
ب→ه ش→به ج→زيره ان→دوه وغم و درد تبديل شدهاست. استفاده از دو جاده بزرگ برا＾ فلسطين∂ها 
مجاز نيست، اما از شهر «بلعين» جاده قديم∂ و محقر＾ هست كه در دوران گذشته احداث 
ش→→→ده و  ش→→→هر را ب→→→ه اي→→→نجا وص→→→ل م→→→∂كند. اي→→→ن ج→→→اده ش→→→بيه ن→→→يمساز＾ است م→→→يان آن دو ج→→اده 

بزرگ آپارتايد كه به اين كولون∂، به اين برج م∂رسد. 
اي→→ن ج→→اده م→→حقر، اي→→ن خ→انه، م→زرعه و درخ→تان زي→تون م→→∂رود ك→ه ش→هرت ج→هان∂ ب→يابد، دست 

كم ميان كسان∂ كه حوادث آنجا را در نظر دارند. 
روزه→→→→ا＾ ج→→→→معه ه→→→→ر ه→→→→فته ت→→→→ظاهرات و راه→→→→پيمائ∂ است. ت→→→→عداد ت→→→→ظاهركنندگان زي→→→اد ن→→→يست 
(ح→→→دود ه→→→زار ن→→→فر). ت→→→ظاهركنندگان ت→→→نها اه→→→ال∂ «ب→→لعين» ن→→يستند، از ك→→شورها＾ م→→ختلف دن→→يا 
ه→ستند.  از ت→ابعين م→ملكت اґزرائ→يل هم هستند. از جمله پدر و مادر رفيق يهود＾مان. با اينكه 
ت→→نها ه→→زار ن→→فر ه→ستند، م→∂توان گ→فت ك→ه ه→زار دالور ه→ستند. زي→را م∂دان→ند ج→انشان در خ→طر 
است و ح→→ضرت اґزرائ→يل رح→م و ش→فقت و ان→صاف ن→م∂شناسد. ب→ا اي→ن ه→مه م∂آيند. بدون ساز 
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و ب→→رگ دف→→اع∂ ه→→م م→→∂آيند ت→→ا ب→→هانه اي→→جاد ن→كنند ك→ه م→سلح ب→ودهان→د و ب→ايد از خ→راب→كار＾شان 
ج→لوگرفت. اي→ن ت→ظاهرات اس→ماҐ و رس→ماҐ يｅ راه→پيمائ∂ م→سالمتآميز است ب→دون كوچكترين 
خ→→طر＾ ب→→را＾ آن ب→→االئ∂ها. پ→→زشكيار ج→→وان ه→مراه م→→ا ت→عريف م→∂كرد ك→ه او و چ→ند پ→زشكيار 
دي→→گر ن→→يز ه→→ربار ب→→را＾ ك→→مｅها＾ اولي→→ه ب→→ه م→→ضروبين و م→جروحين م→→∂آيند. ه→مگ∂ داوط→لب 
ه→→ستند و ه→→رهفته روزه→→ا＾ ج→→معه، ح→→ضورشان ض→→رور＾ است. زي→→را ج→→نگآوران ع→زرائ→→يل ب→ا 
ك→→→س∂ ش→→→وخ∂ ن→→→دارن→→→د. از ب→→→اال م→→→→∂آيند و ب→→دون ه→→شدارب→→اش ت→→ظاهركنندگان را ب→→ه ت→→ير و آتش 
م→→∂بندند. ه→→ر ه→→فته ش→→مار＾ از راهپ→→يمايان زخ→→م∂ م→→∂شوند و ج→→راح→→ات ج→د＾ م→∂يابند. ت→عداد 
ج→معههائ∂ ك→ه ك→شته و ت→لفات ب→اق∂ م∂ماند، بسيار است. يعن∂ اگر كه به آنجا م∂رو＾ بايد 
ه→ر خ→طر＾ را م→حتمل ب→→دان→∂. در آخ→رين ج→معه س→ال ۲Ω۱Ω ن→يز چ→نين ب→ود، چ→ندين نفر زخم∂ 
ش→دند و يｅ ن→فر ك→شته ش→د. پس از چ→ند روز در ش→هر ت→→لآويو پ→ايتخت اس→رائ→يل ت→ظاهرات→∂ ب→ه 
خ→اطر ه→مدرد＾  ب→ا اي→ن زخم∂ها و به يادبود كشتهشدگان، از جانب حاميان حقوق بشر بر پا 
ش→→→د. ك→→→ه اي→→→ن ن→→→يز ب→→ا ح→→مالت وح→→شيانه م→→→اموران و «ب→→سيج∂ها＾» اґزرائ→→يل روب→→رو گ→→شت. ام→→ا 
راه→پيمايان «ب→لعين»، اي→ن ه→زار نفر＾ كه جمعهها م∂آيند، ددمنش∂ عزرائيل را م∂بينند و باز 
ه→م م∂آيند و من تا آنروز كه بدانجا رفتم، از اين راهپيمائ∂ و تظاهرات چيز＾ نشنيده بودم. 
زي→را رس→انهها＾ غ→رب∂ ك→ه در دس→ترسم ه→ست در تالش حفظ آبرو＾ عزرائيلاند و يا از خشم 
ح→→ضرت م→→لｅالم→→وت م→→→∂هراس→→ند و ي→→ا ن→→م∂خواه→ند ب→ه س→ر＾ ك→ه درد ن→م∂كند دس→تمال ب→بندند. 

اين است كه بر حقيقت و بر واقعيت سرپوش م∂گذارند. 
ه→→ر چ→→ه ب→ه ن→وｄ اي→ن زاوي→ه و م→نگنه ن→زديｅ م→∂شديم، آث→ار ج→نگ∂ ب→يشتر م→∂شد. در م→صاف ب→ا 
اي→→ن راهپ→→يمايان ب→∂آزار ه→زار ن→فره، آث→ار ج→نگ∂ م→∂ديديم ك→ه گ→وئ∂ م→يان دهه→ا ه→زار ج→نگنده 

باق∂ ماندهاند. 
پ→زشكيار ه→مراه→مان اط→راف آن جاده محقر را نشانمان داد. باق∂ مانده بمبها و نارنجｅها＾ 
گ→از و آتش زا، آن→قدر ف→راوان ك→ه ديگر قابل شمارش نبودند. م∂گفت كه اين بمبها به هر 
ك→س∂ اص→ابت ك→ند، م→رگ ح→تم∂ است. مثل كوره آتش م∂سوزد. باق∂ مانده يعن∂ پوكه اين 
ب→→مبها، ب→→دون م→→حتوا و خ→→ال∂ ب→→ودند. م→→انند يｅ ت→→ور خ→→ال∂ ش→→ده و ب→→ه ان→→→دازه يｅ گ→→الب∂. ام→ا ب→ه 
رنگ س→→ياه. ب→→→عض∂هاشان ف→→لز＾ ب→→ودند ك→→ه ش→كل اس→توان→→ه داش→تند ب→ه ق→طر دو ت→ا س→ه س→→انتيمتر و 
ط→→→→ول شش ت→→→→ا ه→→→→شت س→→→→انتيمتر. ب→→→→رخ∂ از آن→→→→ها آتش زا ب→→→→ودند و زم→→→→ين را ه→→→→م م→→→→→∂سوزان→→→دند. 
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ت→→كههاي∂ از زم→→ين ب→→ه ق→→طر دوس→ه م→→تر، س→ياه و س→وخته ب→ود. ح→ال ح→دسش راب→زنيد چ→ه ش→جاعت∂ 
الزم است ك→ه ب→ا اين مخاطرات، به اينجا بيائ∂ و باز هم بيائ∂ و بر ترس خود چيره شو＾. من 
از خ→→→→ودم ب→→→→→گويم ك→→→→ه از چ→→→→نين ش→→→جاعت∂ ب→→→→∂بهرهام. ش→→→ركتكنندگان در ت→→→ظاهرات، ب→→→رخ∂ از 
س→→→→→→الحهاي∂ را ك→→→→→→ه اґزرائ→→→→→→يل در اي→→→→→→نجا ب→→→→→→ه ك→→→→→→ار م→→→→→→∂برد م→→→→→→∂شناسند و ب→→→→→رخ∂ را ن→→→→→م∂شناسند. 

م∂گويند سالحها＾ جديد＾ در اينجا آزمايش م∂كنند. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

پ→زشكيارمان م→∂گفت كه او و ساير پزشكان، پوشش هالل احمر دارند و مطابق تمام قوانين 
ج→نگ∂، از آنجا كه مسلح نيستند و تنها برا＾ نجات جان و كمｅها＾ اوليه در راهاند، نبايد به 
اي→→→نان ش→→→ليｅ ش→→→ود. ام→→→ا ح→→→ضرت ع→→→زرائ→→→يل اي→→→ن ش→→→وخ∂ها س→→→رش ن→→→م∂شود. آن→→ها ك→→ه خ→→ود اي→→ن 
م→→قررات را س→→اختهان→→د و ت→→→صويب ك→→ردهان→→د، خ→→ودشان را در ن→→ظرنداش→→ته و ن→→دارن→→د و خ→ودشان را 

متعهد به اجرا＾ آن نم∂دانند. 
از او پ→→رسيدم ب→→ا وج→→ود اي→ن س→رنوشت دوزخ→∂، چ→گونه م→→∂توان→د از زن→دگ∂ س→ير ن→→شود و ب→از ه→م 
زن→دگ∂كند. پ→اسخ داد آدم ب→ه ه→→مه چ→يز ع→ادت م→→∂كند، آن→ها ه→م ع→ادت كردهاند. از روز تولد 

بمبها، نارنجｅها... 
پوكهها^ 
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تا كنون چيز ديگر＾ نديده و نم∂شناسند. 

م→→→قدار＾ ع→→→كس گ→→رفتم. ب→→ه وي→→ژه از آن پ→→وكهها ك→→ه رو＾ ه→→م ت→→لمبار ب→→ود. و از آن زم→→ينها＾ 
س→وخته. پ→زشكيار ج→وان گ→فت ع→كس ن→گيرم ك→ه خ→طرناｄ است و در آن ب→اال نظارت م∂كنند 
و م→→را زي→ر دورب→ين دارن→د. م→→مكن است م→حض رض→ا＾ خ→دا، ت→ير＾ ب→ه س→ويم ره→ا ك→نند. م→ن ن→يز 
ك→→→ه ت→→→رسو ه→→→ستم دورب→→ين را ب→→ستم و در ج→→يبم گ→→ذاش→→تم. ام→→ا وق→→ت∂ در اي→→نجا ع→→كسها را چ→→اپ 
ك→→ردم دوب→→اره ص→→دها ب→مب خ→ال∂ ش→ده و زم→ينها＾ س→وخته و آن ب→رج ك→ذائ→∂ و آن ج→ادهها＾ 
آپ→→→→ارتايد و س→→→→يم خ→→→→اردار＾ و آن ك→→→ولون∂ها＾ ب→→→اال＾ ت→→→په و اي→→→ن خ→→→انه در م→→→نگنه گ→→→ير ك→→→رده 

فلسطين∂، حضور حضرت عزرائيل را برايم زنده كرد.  
ام→→ا ب→→ه اي→→ن خ→→انه ف→→لسطين∂ ك→→ه رس→→يديم، زن→→∂ در را ب→→از ك→→رد ك→→ه ج→→لو＾ خ→→انه را ج→اروب ك→ند. 
پ→زشكيار ه→مراه→مان م→رحبائ∂ گ→فت، خبر داد كه ما را آنجا آورده تا نشانمان دهد، روزها＾ 
ج→→→معه چ→→→ه خ→→→بر است. آن زن ب→→→ما لب→→خند＾ زد و م→→رحبائ∂ گ→→فت. ن→→م∂دان→→ستم چ→→ه ب→→گويم ام→→ا 
ن→→م∂خواس→→تم لب→→خندش را ب→→→∂پاسخ ب→→گذارم. گ→→فتم خ→→انهاش خ→→يل∂ ق→→شنگ است، ب→→→ه وي→ژه م→يان 
اي→ن ه→مه درخ→تان زي→تون.  آه→∂ ك→شيد و با انگشتش آن برج را نشانمان داد و چيز＾ نگفت.  
ب→عد گ→فت ب→فرمائيد ت→و، گ→فتيم ن→يامدهاي→م م→زاح→مش ش→ويم. پ→رسيدم چرا اين خانه ميان گازانبر 
ق→→رار دارد. ب→→از ان→→گشت ن→→شانهاش را ب→اال ب→رد و چ→ند ب→ار ج→نباند و چ→يز＾ ن→گفت. ي→عن∂ اي→ن ك→ه 
م→∂خواه→د ش→كايت ك→ند، ام→ا نم∂داند به ك∂. گفتيم دلمان م∂خواهد كار خوب∂ برايش انجام 
ده→يم، ام→ا ن→م∂دان→يم چ→ه ك→ار. گ→فت «ب→رويد ب→ه م→ملكت خ→ودتان و هر چه را در اينجا ديديد، 

در آنجا تعريف كنيد، نه يｅ كلمه كمتر و نه يｅ كلمه بيشتر» 
ح→→→ركت ك→→→رديم ك→→→ه از م→→يان درخ→→تها＾ زي→→تون ب→→ه س→→مت ات→→ومبيل ب→→رگرديم. از ب→→ارندگ∂ ش→→ديد 
زم→→ين ن→→رم و خ→→يس و گ→ل∂ ب→ود. ك→فشها در گ→→ل ف→رو م→→∂رفت. ب→ا اي→ن ك→فشها＾ ب→سيار گ→ل∂ 
ن→م∂خواس→تيم س→وار ات→ومبيل ش→ويم. ي→ك∂ از آن پ→وكه ن→ارنجｅها را ب→رداشتم، به پشت و رو＾ و 
ك→ف ك→فش م→اليدم ك→ه گلها را بخراشم و فروريزم و بزدايم. از دستمالها＾ كاغذ＾ هم كه 
ه→→مراه داش→→تم اس→→تفاده ك→→ردم. خ→→يل∂ ب→→هتر ش→→د، ام→→ا ن→→→ه آن→→قدر ك→→ه م→اشين را ك→ثيف ن→كند. رف→يق 

جوان∂ كه همراهمان بود گفت عيب∂ ندارد. 
با پزشكيار خداحافظ∂ و روبوس∂ كرديم و آرزو＾ موفقيت برايش. 
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ح→ال ب→ا يｅ رف→يق ج→وان→∂ ك→ه ه→مراه→مان ب→ود ت→نها م→انديم. آدم شوخ و خوش برخورد＾ بود. از 
ق→بيل آن→هائ∂ ك→ه آدم زود ب→ا آن→ها ج→وش م→→∂خورد. از دش→وار＾ه→ا＾ روزمره گفتگو م∂كرد و 
از اي→→→نكه اґزرائ→→→→يل ب→→→را＾ اي→→→ن م→→→ردمان ب→→→خت ب→→→رگشته، س→→→رنوشت∂ س→→اخته است ك→→ه ب→→∂سرنوشت∂ 
 ｅم→→طلق است. اي→→ن ك→→ه ه→→يچكس ن→→م∂توان→→د ح→ساب ك→ند ك→ه ف→ردا چ→∂ ب→ر س→رش م→→∂آيد. ب→ا ي
ت→→صميم از آن→طرف ه→مه چ→يز واژگ→ون م→→∂شود.، اي→ن ك→ه رؤي→ا و آرزو＾ ان→سان، ك→ه ب→را＾ ه→مه 
ه→ست و ن→م∂توان→د ن→باشد، ب→ا ي− رع→د و برق در هم م∂پاشد و به ترس و دلهره باز م∂گردد، 
اي→→ن ك→→ه ت→→و در ق→→فس ه→→ست∂، دن→→يا گ→→اه∂ از اي→→ن ق→فس چ→يزهاي∂ م→∂شنود، ام→→ا ب→ه درون ق→فس 
ن→گاه∂ ن→م∂ان→→دازد، اي→ن ك→ه تصميمهاي∂ را كه مربوط به سرنوشت و آينده توست، دشمنانت 

م∂گيرند، دشمنان∂ كه دل∂ ندارند كه برايت بسوزد. 
گ→فتم دن→يا از اي→ن ت→راژد＾، اي→ن ط→ور ك→ه ه→ست خ→بر ن→→دارد. گ→فت ش→ايد خبر دارد و خودش را 
ب→→ه ب→→→∂خبر＾ م→→∂زند. از ي→→ك∂ از دوس→→تانش ن→→قل م→→∂كرد ك→ه وض→عش ب→د ن→يست، س→→هچهار ب→چه 
دارد. از چ→→ند س→→ال ق→→بل خ→→بر دادهان→→د ك→→ه خ→→انهاش م→→جوز ن→→دارد و ب→→ايد خ→→راب ش→→ود و ه→ر شب 
م→→∂ترسد ب→→يايند و خ→→راب ك→→نند و اي→ن رفيقمان از او پ→رسيده ب→ود چ→ه آرزوئ→∂ ب→را＾ ب→چههايت 
دار＾، گ→→فت «اي→→ن ك→→ه ش→→ب∂ ب→→يايد ك→→ه وق→→ت∂ ب→→چهها ب→→ه رخ→→تخواب م→→∂روند، در اي→→ن ت→→رس ب→→ه 

خواب نروند كه مبادا كله سحر يورش آورند و خانه را بر سرشان خراب كنند». 
 ｅو آن→→→ان چ→→→ندين س→→→ال است ك→→→ه ب→→→→ا اي→→→ن ت→→رس ب→→→ه خ→→واب م→→→∂روند. چ→→يزها＾ م→→همشان را در ي
چ→→مدان ري→→ختهان→→د ك→→ه اگ→→رآمدند، زي→→ر آوار ن→→ماند. ك→→ابوس∂ ك→ه ب→را＾ م→ا اس→تثنائ∂ است، ب→را＾ 

اين خانواده عموميت دارد. و در اين سرنوشت، شريكان، فراوانند. 
ب→→→→عدها در گ→→→→زارش (IMEMC News, Saed Bannoura م→→→→ركز خ→→→بر＾ ب→→→ينالم→→→لل∂ خ→→→اورميانه) 
خ→وان→دم كه اґزرائيل با تهديد و جرايم پول∂ ي− فلسطين∂ بيتالمقدس به نام محمود آرميل را 
در ۲۹ م→→→→→ه ۲Ω۱۱ م→→→→جبور ك→→→→رد، خ→→→→ودش خ→→→→انهاش را خ→→→→راب ك→→→ند وگ→→→رنه ب→→→لدوزر＾ م→→→→∂آيد و 
خ→راب م→∂كند و جريمه باالتر＾ م∂خواهد. اين تهديد و اعالم جرم چند روز پس از تصميم 
م→→قامات اґزرائ→→يل م→→بن∂ ب→→→ر س→→اختمان ي− ك→→ولون∂ ＱΩ واح→→د＾ در ب→→يتالم→→قدس ش→→رق∂، ن→→احيه 

«رأسالعمود» صورت پذيرفت.  
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و ب→→از ه→→م دن→→بال م→→وضوع را گ→→رفتم. در گ→→زارش س→ازمان ع→فو ب→ينالم→لل∂ (لن→دن دس→امبر ۱۹۹۹: 
Demolition and Dispossession  ي→عن∂ وي→رانساز＾ و مصادره) خواندم كه فلسطين∂ را وادار 

 ۱ΩΩ,ΩΩΩ م→→∂كنند ب→→ه وي→→رانس→→از＾ خ→→انهاش و اف→→زون ب→→ر آن ب→ايد ج→ريمه ه→م ب→پردازد (ح→دود
ل معادل ۱۸,۳ΩΩ يورو).  ґك ґش

خ→طر ج→ان∂ ه→م ه→ست. وق→ت∂ ن→يمهها＾ شب ي→ورش م→→∂آورند ب→∂رحمانه ع→مل م→∂كنند. ب→را＾ 
 ｅ۳ دق→يقه، ح→د اك→ثر در م→وارد اس→تثنائ∂ يΩ ∂۱ دق→يقه، گ→اهＱ ∂ف→→رار ه→→م وقت ك→→م است. گ→اه
س→اعت. ب→لدوزر امريكائ∂ ساخت شركت كاترپيالر، مدل D9 است كه خوب كار م∂كند و 
لґم سخنان يｅ راننده بلدوزر را نقل كرد  ґت سґب→را＾ اي→ن ك→ار رو دست ن→دارد. انجمن اسرائيل∂ ب
ك→→→ه ف→→→خر م→→→→∂فروخت: «م→→→ن ك→→→ه دست ب→→→→ه ك→→→ار م→→→→∂شوم، ب→→→را＾ ك→→→س∂ ش→→→→انس∂ ن→→م∂ماند، م→→→ثل 
آن→→هاي∂ ن→→يستم ك→→ه اول ه→→شدار م→∂دهند و ك→م∂ وقت م→∂دهند ك→ه س→اكنين ف→رار ك→نند. رف→تار 
م→→ن اي→→نگونه ن→→يست. ه→→ر دف→عه ب→يايم، ف→وراҐ م→→∂كوبم و ف→وراҐ خ→راب م→→∂كنم ك→ه ك→ار ت→مام ش→ود» 
→→لґم: «ع→→مل س→→پر دف→→اع∂ - Operation Defensiv shield» در ج→→نين). راج→→ع ب→ه  ґت سґگ→→زارش ب)

جنين در صفحات مربوط به «روز چهارم» بيشتر خواهم نوشت. 
در ح→→→اشيه اي→→ن م→→→طلب اض→→افه ك→→نم ك→→ه ت→→ا ك→→نون ش→→ركت ام→→ريكاي∂ ك→→اترپيالر ب→→ه ت→→قاضاها＾ 
ف→→راوان→→∂ م→→بن∂ ب→→ر اي→→ن ك→→ه ب→→ه ت→حويل م→دل  D9 ب→ه اس→رائ→يل خ→اتمه ده→د، از ت→عمير آن ص→رفنظر 

كند و لوازم يدك∂ آن را تحويل ندهد، اعتناي∂ نكرده است.      
يｅ س→اعت∂ ت→ا راماهللا وقت داش→تيم ك→ه رف→يق ج→وانمان از دوران كودك∂ خود، حكايت م∂كرد *            *            * 

ك→→ه از س→→→ن س→→ه س→→الگ∂ «س→→نگ پ→رتاب ك→ن – Kid of Stone» ب→وده است. اي→ن ن→→ام م→ختص ب→ه 
ك→ودكان∂ است ك→ه ب→ه ج→يپها و زره پ→وشها＾ اґزرائ→يل∂ س→نگ پ→رتاب م→∂كردند. اي→ن سنگ 
پ→رتاب∂، ه→يچگاه ص→دمه ج→د＾ ب→ه م→→اموران اґزرائ→يل ن→م∂زد. ام→→ا در ق→يام (انتفاضه) اول، پيش از 
پ→→يمان اس→لو، و ه→مچنين ان→تفاضه دوم، ك→ه پس از ورش→كستگ∂ آن پ→يمان درگ→رفت و ت→ا س→ال 
۲ΩΩ۷ ادام→ه داشت، ب→ه ق→يام ك→نندگان روحيه م∂داد و به روحيه ماموران اґزرائيل صدمه م∂زد. 
چ→→→ه اي→→→نان ن→→→يز ج→→→وان ب→→→ودند، ت→→→رسو ه→→→م ب→→→ودند و از پ→→→رتاب س→→→نگ آن ك→→→ودكان م→→∂ترسيدند و 
گاه∂ واكنش ديوانهوار داشتند. اين كودكان  و نوجوانان سنگ انداز در تاريخ دوره انتفاضه 

معروف ماندند و نامشان در تاريخ گرام∂ خواهد ماند. 
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اول م→→→→→∂خواس→→→→تم در « ب→→→لعين» از آن م→→→حفظها＾ خ→→→ال∂ ش→→→ده ب→→→مبها و ن→→→ارنجｅها چ→→→ند ت→→→ائ∂ 
ب→ردارم و ب→اخود ب→→ه س→وغات آورم. ام→ا رف→يقمان گ→فت ك→ه خ→طرناｄ است. وق→ت∂ چ→مدانه→ا را از 
 ｅم→→→∂شوند. اي→→→ن ب→→→ود ك→→→ه ب→→→را＾ آوردن س→→→وغات ب→→→ه ي ｄدس→→→→تگاه رد ك→→→→نند، م→→→→∂بينند و م→→→→شكو
دوج→→→ين از آن س→→→نگهائ∂ ك→→→ه ك→→→ودكان س→→نگ ان→→داز ب→→ه م→→→اشين و ج→→يپ آن س→→→ربازان پ→→رتاب 

م∂كردند اكتفا كردم و برداشتم و با خود آوردم و به برخ∂ از دوستانم هديه دادم. 
اي→→ن رف→→يق ج→→وان→→مان ك→→ه خ→اطرات س→نگ پ→رتاب ك→ن∂ را ن→قل م→→∂كرد، ت→لخ∂ها＾ آن دوران را 

نيز ناگفته نم∂گذاشت. 
م→ثالҐ اي→ن ك→ه در ان→تفاضه اول، اس→حاق راب→ين وزي→ر جنگ بود، و م∂توان نام اين حضرت را در 
ردي→→ف اولґ پ→→اكسازان ن→→ژاد＾ و ف→→لسطين∂ زدائ→→∂ ق→→رار داد. در ه→→مين م→→قام ب→→ود ك→→→ه ب→→ه س→→ربازان 
ف→رمان داد ك→ه «اس→تخوانه→ايشان را بشكنيد» و اين جمله به عنوان يك∂ از جمالت قصار اين 
 «Kid of Stone» ح→ضرت در تاريخ ضبط مانده و پاسخ∂ به كودكان و نوجوانان  سنگ انداز
است، ك→→→→ه اگ→→→→→ر س→→→→نگ ان→→→→داخ→→→→تند، ب→→→ا ه→→→مان س→→→نگ و ي→→→ا ب→→→ا دس→→→ته ت→→→فنگ اس→→→تخوانه→→→ايشان را 
ب→→شكنند. و اي→→ن س→→→ربازان→→∂ ك→→ه ده→→انشان ه→نوز ب→و＾ ش→ير م→→∂داد، ب→→چههائ∂ را ك→ه چ→ند س→ال∂ از 
خ→→ودشان ك→→وچｅتربودند، ك→→ه س→نگ ان→داخ→ته، ام→ا از س→نگ ان→داز＾ش→ان آس→يب∂ ب→ه ك→س∂ و ب→ه 
ت→→→انｅ  وزره→→→پوش∂ ن→→→رسيده ب→→→ود، م→→→→∂گرفتند و م→→∂خواب→→اندند و ب→→ا ان→→ضباط ك→→امل ه→→مانطور ك→→ه 
ح→→ضرت اس→→حاق راب→→ين ف→→رمان داده ب→→ود، اس→→تخوانه→→ايشان را م→→→∂شكستند و ه→→مان ج→ا ب→→ا درد و 
ن→→اله م→→→∂گذاش→→تند و م→→→∂رفتند و گ→→اه∂ ك→→ودｄ را در ه→مان ج→ا م→∂كشتند. از اي→ن م→اجرا ه→زاران 
ن→→→→→فر م→→→→→عيوب و ن→→→→→اقص ب→→→→→اق∂ گ→→→→→ذاش→→→→→تند ك→→→→→ه اگ→→→→→ر ب→→→→→ه م→→→→→وقع ب→→→→→ه دادش→→→→→ان م→→→→→→∂رسيدند و ش→→→→→ايد 

استخوانهايشان را گچ م∂گرفتند، شفا م∂يافتند.  
وقت∂ حكام اґزرائيل اينگونه فرمان م∂دادند و سربازان∂ كه ريش و سبيلشان تازه جوانه زده و 
ش→ايد ه→نوز ج→وان→ه ن→زده بود، چنين فرمان سنگدالنها＾ را به مورد اجرا م∂گذاشتند، توجيهشان 
اي→ن ب→ود ك→ه ج→نايات اروپ→ائيان (ه→يتلر) ن→سبت به يهوديان تنها همين شيوه «دفاع از خود» را 
ب→اق∂ گ→ذاش→ته، وگ→رنه ب→يم آن است ك→ه ج→نايات اروپ→ائيان در اي→نجا تكرار شود. اما كدام عقل 
س→→الم∂ اج→→ازه م→→→∂دهد ك→→ه ان→→تقام ج→→نايات آن→→ها را از اي→→نها گ→رفت. ي→عن∂ اي→نكه ح→ق است، ب→ه 
ج→→ا＾ م→→جازات ع→→املين آن ج→نايت، از اي→→ن ق→ربانيان ان→تقام گ→رفت، اي→نان را از آب و خ→وراｄ و 
دارو م→→حروم ك→رد. در ح→ال∂كه ب→ازماندگان ج→نايات ه→يتلر ن→شستهان→د و ب→را＾ اي→→ن ج→نايات∂ ك→ه 
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ب→ه م→ردم ف→لسطين م→→∂رود، آف→رين م→→∂گويند و ك→ف م→∂زنند. ع→دالت اله∂ هم اين دهن كج∂ 

و واژگون∂ حق را تحمل م∂كند. شايد حكمت∂ در آن نهفته است. 
و اي→ن رف→يق ف→لسطين∂ م→ا ك→ه ه→مراه∂مان م→→∂كرد و از خ→اطرات كودك∂ و سنگانداز＾ خود 
ن→قل م→→∂كرد، م→اجراه→اي∂ ن→يز از ف→رمان «اس→تخوان→ها＾شان را ب→شكنيد» ب→→ه خ→اطرداشت كه اگر 
ك→س∂ آنرا تجربه كرده بود، هرگز نم∂توانست از تقصير عاملين و فرماندهان به درود حيات 

گفته بگذرد و آن را فراموش كند. 
«آف→→→رين» ب→→→رنيرو＾ ت→→→حميق رس→→انهها＾ پ→→رآبرو وپ→→ركار غ→→رب ك→→ه ت→→وان→→ستند از اس→→حاق راب→→ين 
ف→رشته ص→لح س→ازند و ك→ار را ب→→ه ج→ائ∂ رس→انند ك→ه ام→ر به مرحوم ياسر عرفات هم مشتبه گردد، 
ي→اسر ع→رفات∂ ك→ه ان→بوه∂ از ت→جربيات ت→لخ، از اي→ن اس→تخوانش→كن روزگ→ار در ك→ولهبار داشت. 
ي→اسر ع→رفات ب→ود ك→ه ب→ه ت→عهدات اي→ن اس→تخوانش→كن اع→تماد ك→رد و ه→مراه او و ش→يمون پ→رز ـ 
ك→ه ن→امه اع→مال اي→ن ح→ضرت ن→يز ب→→ر ص→فحات ت→اريخ ث→بت است ـ اسمش را زير قرار داد اسلو 

گذاشت، همه چيز را داد و هيچ چيز نگرفت. 
و ب→عدش دي→ديم ك→ه رس→انهها＾ غ→رب چه بهبه و چهچه كردند و تصاوير اين سه حضرت را با 
ك→→لينتون در ص→→فحات اول گ→→ذاش→تند. ت→صاوير＾ ك→ه در آن ك→لينتون م→∂خنديد، ي→اسر ع→رفات 
م→→→→∂خنديد، ام→→→→ا ش→→→→يمون پ→→→→رز و اس→→→→حاق راب→→→→ين ق→→→يافه ج→→→د＾ داش→→→تند ك→→→ه از پ→→→يش م→→→→∂دان→→→ستند، 

همهاش شوخ∂ است. تصاوير＾ كه از اين شوخ∂ گرفتند. مضحｅ بود، اما نه خندهآور. 
م→→راس→→م اع→طاء ج→ايزه «ص→لح» ن→وبل ب→ه اي→ن س→ه ح→ضرت ن→يز م→ضحｅ ب→ود، ام→ا ن→ه خ→ندهآور. اي→ن 
ج→ايزه را ب→ه خ→اطر پ→يمان اس→→لو ب→→ه اي→ن س→ه حضرت اعطاء فرمودند، پيمان∂ كه دست اґزرائيل را 
ب→→→→از گ→→→→ذاشت ب→→→→ه ج→→→نايات ن→→→وين∂ دستزن→→→د، ك→→→ه ت→→→ا ك→→→نون در ان→→→جام آن ك→→→م∂ م→→→حتاط ب→→→ود و 
خ→→→→جالت م→→→→∂كشيد. خ→→→→الصهاش اي→→→→ن ك→→→→ه دستي→→→→ك∂كردند، ك→→→→اله∂ ب→→→→ر س→→→→ر ي→→→→اسر ع→→→→رفات 
ك→شيدند، چ→نان گ→شاد و گ→نده ك→ه ت→ا س→ينهاش م∂رسيد كه تا پايان غمانگيز عمر نتوانست از 
س→→→ر ب→→→يرون ك→→→شد. او را ب→→→ه ت→→مام س→→ازشها ك→→ه م→→→∂خواس→→تند م→→كلف و م→→وظف ك→→ردند. ت→→نها ب→→ه 
ذوقزدهگ→→→∂اش ان→→→داخ→→→تند ك→→→ه ب→→→زود＾ ب→→→ه وج→→ود يｅ ح→→كومت «م→→ستقل» ف→→لسطين در س→→احل 
غ→→رب∂ اردن و ن→→وار غ→زه ت→→ندرخواه→ند داد. درض→من اي→→نكه ك→وچｅترين ت→رديد＾ ن→داش→تند ك→ه 
ه→يچگاه يｅ ح→كومت، ح→ت∂ ب→∂عرضه ف→لسطين∂ را در ك→نار خ→ود ن→خواه→ند پ→ذيرفت. در آي→نده 

نيز جز اين نخواهند كرد. 
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ي→→اسرعرفات ب→→ه آن س→→ازش ت→→ن درداد و در م→→قابلش ت→→نها وع→→ده س→→رخرمن گ→رفت. پ→يمان اس→لو 
س→→→→→رزمين اش→→→→→غال∂ را ب→→→→→ه م→→→→→ناطق A و B و C ت→→→→→قسيم ك→→→→→رد. م→→→→→نطقه A، آن→→→→→جائ∂ ك→→→→→ه ك→→→→→نترل و 
م→سئوليت ام→ور ن→ظام∂ و غ→يرنظام∂ ب→ا ح→كومت خ→ودگردان ف→لسطين ب→اشد. م→نطقه B، كنترل و 
 C زرائ→→→→يل و در م→→→نطقهґم→→→→سئوليت ام→→→→ور غ→→→→يرنظام∂ ب→→→→ا ح→→→→كومت خ→→→→ودگردان و ام→→→→ورنظام∂ ب→→→→ا ا
ك→→نترل و م→→سئوليت ام→→ور ن→ظام∂ و ام→ور غ→يرنظام∂، ت→نها ب→ا اґزرائ→يل. ب→نا ب→ر ه→مين ت→قسيمبند＾، 
ش→روع ك→ردند ب→ه راهان→→داخ→تن و ساختمان كولون∂ها ـ ابتدا در منطقه C ـ با آن ابعاد＾ كه در 
گ→→→→→→→ذشته س→→→→→→→ابقه ن→→→→→→→داشت. ب→→→→→→دين م→→→→→→نظور وي→→→→→→رانس→→→→→→از＾ خ→→→→→→انهها و ك→→→→→→ارگاهها＾ ف→→→→→→لسطين∂ها 

ضرور＾شد كه دولت اسرائيل بنا بر پيمان اسلو خود را در اين امر مختار م∂دانست.  
ه→م ش→امل م→∂گشت و م→ا م→→∂بينيم ك→ه ه→مين م→اده＾ ق→رارداد، ف→لسطين∂ها را از ك→ندن چاهها＾ ب→نا ب→ر ه→مين پ→يمان، ت→سلط ب→رآسمان و زي→رґ زم→ين ب→ه اґزرائيل محول شد كه معادن زيرزمين∂ را 

عميق برا＾ دسترس∂ به آب محروم م∂كند. 
ب→ر م→بنا＾ همين پيمان، قوانين مال∂ و ارز＾ و گمرك∂ اґزرائيل به فلسطين∂ها تحميل شد. پول 
رس→→م∂ اس→→رائ→يل را پ→ذيرفتند و پ→ول خ→ودشان را در آن ادغ→ام ك→ردند و ه→→ر كس الف→با＾ اق→تصاد 

خوانده باشد، م∂داند كه وابستگ∂ ارز＾، به وابستگ∂ اقتصاد و همه چيز ديگر م∂انجامد. 
ب→ر م→بنا＾ ه→مين پ→يمان وح→دت گ→مرك∂ ب→ا اґزرائ→يل ص→ورت پ→ذيرفت، يعن∂ اين كه هر چيز به 
ف→→→→→لسطين وارد م→→→→→∂شود و از آن→→→→→جا ص→→→→→ادر م→→→→→∂گردد، م→→→→شمول ق→→→→وان→→→→ين گ→→→→→مرك∂ اґزرائ→→→→يل است. 
م→حاصره اق→تصاد＾ ف→لسطين، ب→→ه وي→ژه غ→زه ب→ا ه→مين پ→يمان ت→وجيه م→→∂گردد. ي→عن∂ اي→ن ك→ه اگر 
اґزرائ→→يل ورود اج→→ناس∂ را غ→→دغن ك→→رد، ه→→رچند م→→ورد ن→→ياز ف→→لسطين ب→→اشد، وارد ك→→ردن∂ ن→يست. 
وج→→→وه گ→→→مرك∂ ب→→→را＾ ورود اج→→→ناس ب→→→ه ف→→→لسطين ب→→→ايد ب→→→ه اґزرائ→→يل پ→→رداخت ش→→ود ك→→ه در م→→قابل 
پ→ذيرش ف→لسطين، قول داد كه سهم∂ از اين وجوه گمرك∂ به دولت خودگردان بپردازد. اما از 
آن زم→ان ه→رگاه اراده ك→رد ب→را＾ فشار به دولت خودگردان، از پرداخت آن سرباز زد و دولت 
خ→ودگردان را در ت→نگنا قرار داد. مثالҐ هنگام∂ كه انتخابات آزاد، تحت نظارت ناظرينجهان∂ 
ص→→ورت گ→→رفت و اي→→ن ان→→تخابات ب→→ه رغ→→م ان→→تظار اґزرائ→→يل ب→→ه س→→ود ح→→ماس ت→→مام ش→→→د. اґزرائ→→يل از 
پ→→→→→رداخت س→→→→هم گ→→→→مرك∂ ب→→→→ه دولت خ→→→→ودگردان خ→→→→وددار＾ ك→→→→رد. در ح→→→→ال∂ ك→→→→ه ه→→→→مين دولت 
خ→→ودگردان، م→→انند اґزرائ→→يل دش→→من ح→→ماس ب→→ود و رق→→ابت ب→→ا او را ن→م∂خواست و ب→رنم∂تابيد. ت→ا 
اي→→نكه ج→→نگ∂ م→→يان ج→بهه ف→لسطين و ح→ماس درگ→رفت ك→ه س→از و ب→رگش را آم→ريكا و اґزرائ→يل 
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ف→→راه→→م آوردن→→د و ب→→ه ج→→دائ→→∂ س→→رزمين اش→→غال∂ ان→جاميد. «ج→بهه آزاد＾ب→خش» در س→احل غ→رب∂ 
اردن و ح→→ماس در ن→→وارغ→→زه م→→ستقر ش→د، ك→ه اي→ن ج→دائ→∂ ب→→ه س→ود اґزرائ→يل ب→ود، از اي→ن پس س→هم 
گ→→مرك∂ را ب→→ه دولت خ→→ودگردان پ→→رداخ→→تند و از پ→→رداخت ب→خش∂ از آن ب→ه ره→بران ح→ماس ك→ه 
ن→→وارغ→→زه را در اخ→→تيار داش→→تند خ→→وددار＾ ك→→ردند. ت→→ا ش→→ايد از گ→→رسنگ∂ و ت→شنگ∂ و ب→∂داروئ→∂ 

بميرند. 
م→→واد دي→→گر اي→→ن پ→→يمان ب→→را＾ ف→لسطين∂ها وع→ده س→رخرمن ب→ود و دست اґزرائ→يل را ب→→يش از ب→يش 
ب→→ازگذاشت. م→→علوم ن→→شد ك→→ه ي→→اسر ع→→رفات ب→→ا آن پ→→يشينه ان→قالب∂، چ→گونه ب→→ه چ→نين پ→يمان∂ ت→ن 
درداد. ب→→→→رخ∂ م→→→→→∂گويند خ→→→→سته ش→→→→ده ب→→→→ود و م→→→→∂خواست ت→→→ا زن→→→ده است م→→→اجرا را ف→→→يصله ده→→→د. 
واق→→عيت ش→→ايد چ→→نين ب→→اشد ك→→ه او ب→ا ان→تفاضه اول (ق→يام ع→ليه اش→غالگران)  م→خالفت داشت و از 
م→→قاومت م→ردم ك→ه آم→ريكا و اروپ→ا و اґزرائ→يل ك→اسه و ك→وزهاش را ب→ر س→ر او م→→∂شكند، خ→سته 
ش→→→ده ب→→→ود. م→→→→∂خواست ب→→→عد از ع→→→مر＾ ك→→→ه ج→→→نگيده است، ب→→→ه م→→→قام∂ دي→→→پلماتيｅ و پ→→→روتوكل∂ 
 ｅدست ي→→→→ابد و ب→→→→ه او «رئ→→→→يس ج→→→→مهور» ي→→→→ا «پ→→→→ريزيدنت» ب→→→→گويند، ك→→→→ه گ→→→→فتند و اگ→→→ر ب→→→ه ي
م→→سافرت رس→→م∂ م→→∂رود، ب→→رايش ط→→بل ت→→وخال∂ ب→→كوبند ك→→ه ك→→وفتند. ب→→دين ت→رتيب كاله∂ ب→ه 
س→رش گ→ذاش→تند، ك→ه دي→گر ن→توانست پس زند و اين سرنوشت برا＾ يｅ مبارز انقالب∂ تراژد＾ 
است و ش→→→ايد ه→→مانقدر ك→→ه ت→→راژد＾ است، م→→ضحｅ ه→→م ب→→اشد، او را ك→→نار دو ج→→نايتكار ج→→نگ 
اي→ستادان→دند و ب→→ه ه→ر س→→هشان ج→ايزه «ص→لح» ن→وبل اع→طا ك→ردند. ك→ه ب→را＾ آن دو جايزه جنگ 
ب→→→ود و ب→→→را＾ اي→→ن ي→→ك∂ ج→→ايزه گ→→ول خ→→وردگ∂. رس→→انهها＾ غ→→رب∂ اس→→حاق راب→→ين را ف→→رشته ص→→لح 
ت گاند＾ را از پشت م∂بست. همان  џنمودند كه گوئ∂ در طريقت صلح و مسالمتجوي∂ ك
اس→حاق راب→ين∂ ك→ه ف→رمان «اس→تخوانه→ايشان را ب→شكنند» را ب→→ه ج→وانｅه→ا＾ س→رباز صادر كرد و 

لد آشيان، جنت مكان نبود.  Ẁاين تنها شيرين كار＾ اين مرحوم مغفور، خ
م→→→→→→→عمار اص→→→→→→ل∂ س→→→→→→ياست ص→→→→→→هيونيست∂ در ف→→→→→→لسطين و م→→→→→→لتكش∂ و پ→→→→→→اｄساز＾ اي→→→→→→ن خ→→→→→→اｄ از 
ف→→→لسطين∂ها، داوي→→→د ب→→ن گ→→وريون ب→→ود. ام→→→ا در ك→→نار او ره→→بران دي→→گر＾ در اي→→ن س→→ياست ن→→قش 
داش→→→تند ك→→→ه ش→→→ايد ب→→→توان از اس→→→حاق راب→→→ين ب→→→ه ع→→→نوان ي→→→ك∂ از م→→→همترينشان ن→→→ام ب→→→رد. پ→→→يدايش 
اґزرائ→يل آنگ→ونه ك→ه در ب→رنامه صهيونيست∂ بود، از چهار مرحله م∂گذشت. اجرا＾ اين برنامه 
را س→ازمان ت→روريست∂ ه→اگانا (Hagana) ب→ه ع→هده داشت ك→ه ب→ايد از اف→زار م→ناسب ب→را＾ اي→جاد 
وح→→→شت م→→يان ف→→لسطين∂ها و آواره س→→اختن آن→→ان اس→→تفاده ك→→ند. (واژه ع→→بر＾ ه→→اگانا ب→→→ه م→→عنا＾ 
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«دف→اع» است. ه→اگانا س→ازمان م→خوف اط→→العات∂، ن→ظام∂ و ت→روريست∂ و م→همترين تشكيالت 
ف→لسطين∂زداي→∂ و ك→شتار و آوارهساز＾). يك∂ از كارگردانان هاگانا همين اسحاق رابين بود. 
م→→→رحله A (ب→→→رنامه ال∂م→→→لخ – Elimelech) ك→→→ه ب→→→نا ب→→→ر آن ي→→→هوديان م→→→وظف ب→→→ودند ب→→→ه ف→→→لسطين 
بروند و تا آنجا كه م∂توانند زمين و خانه و امالｄ و مستقالت بخرند. مرحله B (برنامه آونير 
– Avnir) ك→→→سب ق→→→درت پس از خ→→→روج ق→→→وا＾ ان→→→گليس را ب→→→رنامهريز＾ م→→→∂كرد ك→→→ه در س→→→ال 
⅛℮۱۹ ب→→ه ت→→صويب ره→بران ه→اگانا رس→يد. پس از م→رحله A و B م→رحله C را پ→ا＾ ري→ز＾ ك→ردند 
ل - Gimel) م→وسوم است. و در اي→نجا ن→قش ت→عارض∂ را ب→ه ط→ور م→حسوس∂  ґك→→ه ب→ه (ب→رنامه ج→يم

افزايش بخشيدند. اين برنامه برا＾ فلسطين∂ها مجازات وحشيانها＾ را در نظر م∂گرفت. 
ـ قتل رهبران سياس∂ جنبش فلسطين 

ـ قتل كسان∂ كه به اين جنبش كمｅ م∂كنند، از جمله كمｅها＾ مال∂ 
ـ قتل فلسطين∂هائ∂ كه به يهوديان « دست دراز＾» م∂كنند 
ـ قتل كارمندان كه در دستگاه مديريت انگليس∂ها مشغولند 

ـ نابود＾ وسائل حمل و نقل فلسطين∂ها 
ـ نابود＾ موسسات فلسطين∂ و چاهها＾ آبرسان∂ و آسيابها 

ـ حمله به دهات همسايه كه در آينده از حمله احتمال∂ فلسطين∂ها حمايت م∂كنند 
ـ حمله به كلوبها، قهوه خانهها و محلها＾ تفريح و اجتماع فلسطين∂ها 

پس از م→→→→→→→→→→→→→→دت ك→→→→→→→→→→→→→→وتاه∂ ره→→→→→→→→→→→→→→بران ص→→→→→→→→→→→→→→هيونيست∂ روز ده م→→→→→→→→→→→→→ارس ۸℮۱۹ در خ→→→→→→→→→→→→→انها＾ در 
ت→لآويو«موسوم به خانه سرخ» اجتماع كردند و فرمان اجرا＾ مرحله چهارم را صادر نمودند. 
(ب→→رنامه D: دالґت - Dalet) ك→→ه در اي→→نجا ج→→نايت را ب→→ه ح→→د اع→→→الء رس→اند. اي→جاد وح→شت م→طلق 
ب→را＾ ف→لسطين∂ها ت→ا آن→جا ك→ه آن→ان را ه→ر چه بيشتر از خاｄ فلسطين برانند: حمله و محاصره و 
ش→ليｅ ب→→ه ده→ات و م→حلهها＾ مسكون∂، سوزاندن خانهها، به انضمام تمام اسبابهايش. زدن و 
ك→شتن ن→يروهائ∂ كه مزاحم كاراند، خراب كردن خانهها و سرانجام مينگذار＾ كه بازگشت 
س→→اكنين آن→→جا را غ→→يرممكن و خ→→طرناｄ س→→ازد. ه→→ر واح→→د＾ م→سئوليت از ب→ينبردن ن→احيها＾ ش→د 
ك→→ه ن→→قشهها و اط→→→العات داخ→→ل∂اش از پ→→يش ت→هيه ش→ده ب→ود و س→ازمان ت→روريست∂ ه→اگانا ب→را＾ 
اي→→→→→نگونه ف→→→→→عاليتها＾ ن→→→→→ظام∂ از پ→→→→→يش ت→→→→عليم ي→→→→افته ب→→→→ود. ب→→→→سيار＾ از اع→→→→ضايش داوط→→→→لبانه در 
دس→→→تگاهها＾ ن→→→ظام∂ ان→→→گليس∂ ك→→ارآموز＾ ك→→رده و ب→→ه ت→→جربيات و اط→→العات ارزن→→دها＾ دست 
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ي→→→افته ب→→→ودند. ش→→→ايد ب→→→توان ب→→→→ه ع→→→نوان ج→→→مله م→→عترضه ي→→اد آورد ك→→ه دولت ب→→ريتانيا＾ ك→→بير، ك→→ه 
ب→→→→→رخ∂ م→→→→→∂كوشند  از اي→→→→→ن ج→→→→→نايات ب→→→→→∂گناهش س→→→→→ازند، ه→→→→→مهاش را زي→→→→→ر ن→→→→ظر داشت. ت→→→→مام 
وي→→→ران→→→ساز＾، خ→→→انه خ→→راب→→∂، آوارهس→→اختن، آدم ك→→ش∂ در ش→→راي→→ط∂ ان→→جام م→→→∂پذيرفت ك→→ه اي→→ن 
دولت ك→بيره، ه→مهكاره ف→لسطين بود. وكالت رسم∂ و كامل داشت اما هيچگاه به طور جد＾ 
ن→→→→كوشيد ب→→→→را＾ ح→→→→فاظت و ح→→→→مايت ف→→→→لسطين∂ها گ→→→→ام∂ ب→→→→ردارد. ن→→→→شانه اي→→→→ن ك→→→→ه ب→→→→رنامه دالґت 
(Dalet) ك→→→ه ب→→→رنامه چ→→→هارم و ن→→→هائ∂ ف→→→لسطين∂زدائ→→→∂ ب→→→ود، ت→→→حت ت→→حمل و ح→→مايت ان→→گلستان 
ص→→→ورت گ→→رفت، اي→→ن ب→→ود ك→→ه ب→→→الفاصله پس از ت→→→صويب اي→→ن ب→→رنامه م→→رگبار، ان→→گلستان اع→→الم 
ك→→→→رد ك→→→ه از اي→→→ن پس م→→→سئوليت ان→→→تظامات م→→→نطقها＾ را ك→→→→ه ه→→→نوز در دست داشت، ب→→→ه ع→→→هده 
ن→→→م∂گيرد. ب→→→دين ت→→→رتيب دست ص→→→هيونيستها را ب→→→از گ→→→ذاشت ك→→→ه ب→→→رنامه دالت را ب→→→→ه م→→رحله 
→يفا (Heifa) و س→واح→ل م→ابين اي→ن دو ش→هر م→هم و  џو ح (Jafa) ع→→مل ب→→گذارن→→د، ب→→ه وي→→ژه در ي→→افا
 Ilan Pappe - س→وق الج→يش∂ (رج→وع ك→نيد ب→ه ك→تاب پاكساز＾ ق→وم∂ ف→لسطين، اثر ايالن پاپه
→يفا ب→ود و پس از اف→شاگر＾ها＾ ت→اريخ∂اش ناگزير اسرائيل را ترｄ كرد  џك→ه اس→تاد دان→شگاه ح
و ام→→روز در دان→→شگاه اґك→→ستر (Exter) در ان→→گلستان ت→→دريس م→→→∂كند و از يｅ ص→→هيونيست ب→ه 

يｅ انتقادگر سياست فلسطين∂زدائ∂ تكامل يافته است). 
ه→→مين اي→→الن پ→→اپه در ك→→تاب « پ→→اكساز＾ ق→→وم∂ ف→→لسطين» از ب→→رخ∂ ك→→مｅها＾ ح→يات∂ دولت 
ان→→→→→گلستان ب→→→→→ه ص→→→→هيونيستها و «پ→→→→اكساز＾ها＾» آن→→→→ان پ→→→→رده ب→→→→ر م→→→→→∂دارد. از اẀرده وي→→→→نگيت 
(Orde Wingate) ن→→ام م→→∂برد ك→ه چ→گونه س→ازمانها＾ ن→يمه ن→ظام∂ ي→هوديان را ب→→ه ه→م ن→زديｅ و 

تشكيالت هاگانا را برپاكرد..: 
«وي→نگيت اع→ضاء ه→اگانا را ب→→ه ارتش ان→گلستان پ→يوند داد. ... ك→ه در آن→جا آموزشها＾ نظام∂ 
آس→→انتر ب→→ود. ب→→ه آن→→ان آم→→وخت ك→→ه چ→→گونه ب→→ه ده ع→→رب∂ ح→→مله ن→→ظام∂ م→جازات→∂ ك→نند... ب→دين 
 ｅده را م∂توان اشغال كرد. ي ｅت→رتيب س→پاه ي→هود＾ در س→ال ۱۹۳۸ تمرين كرد كه چگونه ي
واحد هاگانا و يｅ گروهان انگليس∂ برا＾ تمرين به يｅ ده در مرز لبنان حمله كردند و چند 
س→اعت آن→را ن→گاه داش→تند. آم→اتزيا ك→وهن (Amatzia Cohen) ك→ه در آن حمله شركت داشت 
ب→→ه ي→→اد م→→→∂آورد ك→→ه يｅ اف→→سر پ→→ياده ان→→گليس∂ ب→→ه آن→→ان ن→→شان م→→→∂داد ك→→ه در ح→→مله ب→→ه ده→اتيان 
ب→→→→∂دفاع چ→→→→گونه ت→→→→فنگها و س→→→→الحها＾ خ→→→→ود را ب→→→→كار ب→→→→رند.: «ف→→→→كر م→→→→→∂كنم ش→→→ما در رام→→→ات 
ي→→وخانام (Ramat Yochanam - اردوگ→→اه آم→وزش ن→ظام∂ ه→اگانا) اص→→الҐ ن→م∂دان→يد... چ→گونه از 
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ت→فنگ اس→تفاده م→→∂كنند ك→ه ب→ه اع→راب ك→ثيف ي→ورش ب→رند». هاگانا در جنگ جهان∂ دوم كه 
اع→→→ضايش داوط→→→لبانه در ارتش ان→→→گلستان ب→→→ودند، ب→→→ه ت→→جربيات س→→ودمند ن→→ظام∂ دستي→→افت...» 
(نقل از ايالن پاپه: «پاكساز＾ فلسطين» ترجمه آلمان∂، چاپ پنجم، مطبعه ۲ΩΩ۱، ص ۳۸) 
در ك→→نار اي→→ن س→ياست ت→قويت ص→هيونيستها، ك→وشش دولت ف→خيمه اي→ن ب→ود ك→ه در ه→مه ج→ا 
دس→→تهها＾ دف→→اع∂ ف→→لسطين∂ها را خ→→لع س→→الح ك→ند.  ب→دين ت→رتيب در س→ال ۸℮۱۹  ك→ه ج→نگ ب→→ا 
اع→راب درگ→رفت، ارتش اґزرائ→يل Ｑ۸ ه→زار ع→ضو داشت ك→ه در م→قابلش ه→فت هزار سرباز نيمه 
م→→→سلح ع→→→رب∂ ق→→→رارداش→→→تند. ت→→→حويل اس→→→لحه ب→→→ه اي→→→ن ه→→→فت ه→→→زار ن→→→فر غ→→→دغن ب→→ود، در ح→→ال∂ ك→→ه 
اґزرائ→→يل از ه→→مه ج→→ا اس→→لحه م→→∂گرفت. و ه→→مين «ه→→اگانا» در ك→→شتار و وي→→رانس→→از＾ و ب→→يرون 

راندن فلسطين∂ها با دست باز عمل م∂كرد. 
ف→→→→→رشته ص→→→→→لح م→→→→→ا، اس→→→→→حاق راب→→→→→ين، در اج→→→→→را＾ ب→→→→رنامه＾ D ن→→→→→قش ب→→→→زرگ∂ داشت. پ→→→→اكساز＾ و 
ف→→لسطين∂زدائ→→∂ م→نطقه لود (Lyyd ي→ا Lod) و راماهللا و م→نطقه ب→زرگ اورش→ليم (ب→يت الم→قدس) 
ت→→حت ره→→بر＾ اي→ن ح→ضرت ب→ود. در ج→نايات ب→زرگ∂ ع→ليه ب→شريت ك→ه در اي→ن م→نطقه ص→ورت 
پ→ذيرفت، ن→قش او چ→نان ب→رجستگ∂ داشت ك→ه ق→ابل ف→رام→وش∂ ن→يست. ح→ال چ→هره م→عصوم اي→ن 
ح→→ضرت را در ن→ظر ب→گيريد در ك→نار ي→اسر ع→رفات ك→ه چ→هرهاش ن→وع∂ زي→رك∂ و زرن→گ∂ و در 

عين حال صميميت م∂نمود. 
الب→ته ج→ائ∂ ب→را＾ اي→راد و ن→كتهگير＾ نيست كه وقت∂ نمايندگان دو جناح جنگ∂ برا＾ مذاكره 
و ن→زديك∂ و دس→تياب∂ ب→ه ت→واف→قها＾ ض→رور＾ كنار هم م∂نشينند، به يكديگر لبخند هم بزنند 
و در ب→راب→→ر خ→برنگاران دست ي→كديگر ه→م ب→فشارند و ح→ت∂ ب→ا ي→كديگر روبوس∂ هم بكنند. راه 
و رس→م م→ذاك→رات و ت→وافقها اي→ن ن→يست ك→ه ب→→ر س→→ر ي→كديگر ج→يغ و داد ب→كشند و كتｅكار＾ 
ك→→→→نند. ك→→→تｅكار＾ در ص→→→حنه م→→→بارزه است ك→→→→ه دي→→→ناميｅ دي→→→گر＾ دارد. در اي→→→نجا پ→→→شت م→→→يز 
م→→ذاك→→ره، ب→→ايد ن→→رمش داشت و آم→→ادگ∂ ب→→را＾ س→→ازشهائ∂. اي→نجا ج→ا＾ ب→ده و ب→ستان است. ام→ا 
ن→→→→بايد ه→→→→مه چ→→→→يز را داد و ه→→→→يچ چ→→→→يز＾ ن→→→→ستاند. آن→→→→→چه ك→→→→ه در پ→→→يمان اس→→→لو ص→→→ورت پ→→→ذيرفت، 
ف→ايدهاش ت→نها اي→ن ب→ود ك→ه ب→رايمان چند شب خوشخواب∂ آورد. در اينجا ياسر عرفات بازنده 
ك→→امل ب→→ود و اس→→حاق راب→→ين ب→→رنده ك→→امل. ام→→→ا اي→ن ح→قيقت از دي→ده ب→رخ∂ س→اده ان→ديشان پ→نهان 
ب→→→ود، از ج→→→مله ج→→→وان→→→∂ ب→→→نيادگرا و ع→→→قل ب→→→اخته (ت→→→مام ب→→→نيادگراي→→→ان ع→→→قل ب→→→اختهان→→→د)، ج→→→وان→→∂ از 
ص→→→→→هيونيستها＾ دوآت→→→→→شه، از پ→→→→اپ ك→→→→اتوليｅتر و از ح→→→→ضرت م→→→→وس∂ ي→→→→هود＾تر ك→→→→ه گ→→→→مان 



 ۸۳ روز سوم 
م→→→→∂كرد ح→→→→ضرت راب→→→→ين دارد م→→→→نافع ع→→→→زرائ→→→→→يل را ق→→→→ربان∂ م→→→→→∂كند، آم→→→→د و ت→→→رورش ك→→→رد و از 

دارفان∂ به سرا＾ باق∂ اعزامش فرمود. 
و اي→ن ج→وانｅ ص→هيونيست ب→نيادگرا＾ ع→قل ب→اخته نم∂دانست كه اين مرحوم اسحاق رابين چه 
خ→→دمت ب→→زرگ∂ ب→→ه م→→وجوديت و دوام اґزرائ→→يل م→→→∂كرد. اي→→ن م→→رحوم ب→→هتر از ره→بران س→بｅ م→غز 
ام→→→→→روز＾ ك→→→→→ه از له له چ→→→→→اپيدن و م→→→→كيدن خ→→→→ون ف→→→→لسطين∂ها دارن→→→→د ب→→→→ه ديگ ح→→→→لوا م→→→→→∂اف→→→→تند، 
م→→∂دان→→ست ك→→ه راه ث→→بات و دوام و م→→وجوديت م→→تداوم، آن ب→→ود ك→ه او پ→يمود. ن→→ه اي→ن راه→∂ ك→ه 
ب→→نيادگراي→→ان ام→→روز＾ اґزرائ→→يل م→→→∂پيمايند ك→→ه ت→→نها ه→نرشان آدمك→ش∂، م→لتكش∂، پ→اكساز＾ 
س→→رزمين از اع→→راب و ف→→لسطين∂هاست. اس→→حاق راب→→ين و ه→→مدست ك→→هنهكارش ش→يمون پ→رز ب→ه 
اي→ن ن→تيجه رس→يده ب→ودند كه سياست دو كشور اسرائيل و فلسطين در كنار يكديگر، ضمانت 
م→حكمتر＾ است ب→را＾ ادام→→ه ح→يات اس→رائ→يل. فلسطين∂ ضعيف و ب∂مايه و ب∂سالح و ب∂دفاع 
و م→قيد ب→ه صدها قيد و بند در كنار اسرائيل∂ نيرومند و تا دندان مسلح به سالحها＾ آتشزا و 
 ｅو ش→→→يميائ∂ و ات→→→م∂. ك→→→شورها＾ دوروب→→→ر ه→→→م ك→→ه ي→→كدست، از ي ｅن→→→ابود ك→→→ننده و ب→→→يولوژي
ف→→→لسطين ان→→→قالب∂ وح→→→شت م→→→∂داش→→→تند، ه→→→مدست اґزرائ→→→يل ب→→→اق∂ م→→→→∂ماندند و ب→→→ا ب→→→نيه اق→→→تصاد＾ 
ب→→→االتر، ب→→→اق∂ م→→→انده اق→→→تصاد ف→→→لسطين را ك→→→نترل م→→→∂كردند و ه→→→ر لح→→→ظه آن→→→را ت→→→حت ف→→→شار ق→→رار 
م→∂دادن→د. اґزرائ→يل ب→→ا ك→مｅ آمريكا و اروپا به تقويت خود ادامه م∂داد تا اين كه يｅ فرصت 
م→→ناسب دي→→گر＾ پ→→يش آي→→د ك→→ه ف→لسطين را ت→ماماҐ ب→بلعد. ش→ايد ب→خش∂ از م→→صر و اردن را ه→م ب→ه 
ه→→→مراهش. راه→→→∂ ك→→→ه اس→→→حاق راب→→→ين ت→→→رسيم ك→→رد، ب→→→∂درد س→→رتر ب→→ود ت→→ا راه→→∂ ك→→ه ج→→انشينانش 

م∂پيمايند كه شايد غده سرطان∂ را باق∂ بگذارند كه بتركد.  
 ґ^ اي→→ن ج→→انشينان ت→→ير ك→→مان را چ→→نان م→→→∂خمانند ك→→ه دارد م→→→∂شكند. گ→→رچه ب→→ا ش→ستشو＾ م→غز
ج→ماعت اґزرائ→يل∂ و ج→ماعت غ→رب، حمايت آنان را در ستم و ملتكش∂ پشت سر دارند. اما 
ش→→→مار ان→→→سانها＾ ب→→→ا وج→→→دان ك→→→ه ب→→→هوش م→→→∂آيند، ن→→يز رو ب→→فزون∂ است. ام→→روز ت→→عيين ك→→ننده 

نيست، اما شايد روز＾ بشود. 
ش→ايد روز＾ ب→رسد ك→ه مردم اياالت متحده آمريكا و اروپا هم ديگر اين سياست فاشيست∂ را 
ت→حمل ن→كنند و ي→ا منافع جهان خوارانهشان، راه ديگر＾ بطلبد كه پشت اґزرائيل خال∂ بماند  و 

بنيادش به سست∂ گرايد.  
در آن زم→→→→ان ك→→→→ه اس→→→→حاق راب→→→→ين آن خ→→→→ط را ت→→→→رسيم م→→→→→∂كرد، ك→→→ولون∂ها＾ اґزرائ→→→يل در م→→→نطقه 
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اش→→غال∂ ج→→زاي→→ر＾ ب→→ودند، م→→حصور در ش→→هرها و ده→→ات ف→→لسطين∂. ام→ا ج→انشينانش ك→ولون∂ها را 
گ→→→→سترش دادن→→→→د و ب→→→→ا س→→→→اختمان ج→→→→ادهها و دي→→→→واره→→→→ا＾ آپ→→→→ارتايد، از ت→→→→كه پ→→→ارهها＾ ف→→→لسطين∂ 
ج→→زاي→→ر＾ ب→اق∂ گ→ذاش→تند در م→حاصره ك→امل اґزرائ→يل و ت→ازه اي→ن ه→م بس ن→يست. ت→كه پ→ارهها＾ 
ب→اق∂مانده را ن→يز ت→كه پ→اره م→→∂كنند. ب→دين ت→رتيب س→ياست دو ك→شور اس→حاق راب→ين ـ اگ→ر ه→م 
 (Avigdor Liebermann) آلي→→ست∂ ن→→يست. آوي→→گدور لي→→برمانґزرائ→يل ك→ه ب→ا ج→هانخواران آم→ريكا قرابت فراوان دارد و رفيق جانجان∂ پوتين از گ→→→ور ب→→→يرون ب→→→يايد ـ دي→→گر رґوزي→ر خ→ارجه ا
س→→ردسته ح→كام روس→يه ه→م ه→ست، از ف→رط دي→وان→گ∂ ب→ه واق→عيت∂ اش→اره م→→∂كند ك→ه س→اير ح→كام 
ص→→هيونيست خ→→جالت م→→∂كشند ب→→دان اع→→تراف ك→→نند. او م→→→∂گويد ق→→رار داد ص→لح ب→ا ف→لسطين و 
ش→→ناسائ∂ دس→تگاه∂ ب→ه اي→ن ن→ام دي→گر م→مكن ن→يست. پس رؤي→ا＾ دو ك→شور ك→نار ي→كديگر را 
ب→ايد ب→ه ب→يدار＾ ك→شاند. او دي→وان→ه است و ديوانگان چه بسا گوينده حقيقتاند، آنچه در اينجا 
 ｅزرائيل به عنوان يґم→∂گويد، دور از واق→عيت ن→يست. م→سئله ف→لسطين، ك→ه ت→ا ك→نون از جانب ا
م→→لت ب→→ه رس→→ميت ش→→ناخته ن→→شده، ب→→ا س→→حر و اف→→سون ح→→ل ن→→خواه→د ش→د. ام→→ا ب→ه ه→→ر ح→ال ف→لسطين∂ 
ه→→ست و ف→→لسطين∂ها را ش→→ايد ب→→توان ب→→از ه→→م ت→→ضعيف ك→→رد ام→→ا ن→→ابود＾ ك→→املشان، ب→→→ا وج→→ود ه→→ر 
اش→→تها＾ پ→→اｄساز＾ و م→→لتكش∂، م→→يسر ن→→يست. پس ب→→ا اي→نان چ→ه ب→ايد ك→رد؟ اگ→ر س→ياست دو 
ك→→شور، دي→→گر پ→→يادهشدن∂ ن→→يست، س→→ياست يｅ ك→→شور واح→د اس→رائ→يل و ع→رب ت→نها راه م→مكن 
خ→واه→د م→اند. چ→نين ك→شور ن→وين∂ روز＾ م→→∂توان→د و ب→ايد از نقطه نظر مل∂، دمكرات گردد كه 

سياست آپارتايد و نژاد پرست∂ كنون∂ را بر نتابد.  
وق→→ت∂ آن ج→→وان ب→→نيادگرا＾ ع→→قل ب→→اخته اґزرائ→→يل∂ اس→→حاق راب→→ين را از س→را＾ ف→ان∂ ب→ه دن→يا＾ ب→اق∂ 
روان→ه ك→رد، رسانهها＾ غرب كم نبودند كه انگشت حيرت به فالن جا＾شان بگذارند كه چرا 
يｅ اґزرائيل∂، يｅ اґزرائيل∂ ديگر را ترور كرد؟ مگر قرار نبود اґزرائيل∂ تنها ديگران را بكشد؟ 

 
مزار آن بزرگ مرد 

پس از ب→→ازگشت از «ب→→لعين» و ن→→شست ك→→وتاه∂ در يｅ ك→→افه ف→→لسطين∂ از رف→→يقمان خ→واهش 
كرديم ما را به مزار ياسر عرفات ببرد.  

س→اختمان ب→زرگ∂ ب→را＾ اي→ن م→زار ب→رپا ك→رده بودند. سالن وسيع∂ در برداشت كه در آن ميان، 



 ۸Ｑ روز سوم 
س→نگ ب→لند و باالئ∂ بر قبر ياسر عرفات ديده م∂شد. در آن طرف سنگ دو سرباز فلسطين∂ 
ب→→→ا اح→→→ترام پ→→→اس م→→→∂دادن→→→د. دي→→→دارك→→→نندگان ت→→نها اي→→نطرف م→→∂اي→→ستادند و م→→راس→→م اح→→ترام ب→→ه ج→→ا 
م→→→∂آوردند. م→→ن ن→→يز ش→→ايد ح→→دود ده دق→→يقه در اي→→ن س→→→و اي→→ستادم و خ→→اطرات ج→→وان→→∂ را از ذه→→ن 
گ→→ذران→→دم ك→→ه چ→→ه اح→→ساس ه→→مبستگ∂ ب→→ه خ→→لق ف→→لسطين و ش→→خص ي→→اسرعرفات داش→→تم. ب→→ه ي→اد 
خ→دمات∂ افتادم كه به انقالب فلسطين و انقالبيون جهان كرده بود. از سو＾ ديگر لبخند او به 
ي→→ادم آم→→د، ك→→ه در م→→يان آن دو ج→→نايتكار ج→→نگ از اي→→ن ك→→ه ك→اله∂ ب→ر س→رش گ→ذارده ب→ودند، 
غ→افل ب→ود. ام→ا چ→ه ب→ايد كرد. «غفلت»، گناه نيست. حيف هست، اما گناه نيست. عاقبتґ هر 
ف→→→→ريب∂ م→→→→∂توان→→→→د وخ→→→→يم ب→→→→اشد. ام→→→→ا ب→→→→هر ح→→→→ال گ→→→→ناه∂ ب→→→خشودن∂ است و م→→→→ا ك→→→ه در ج→→→امعها＾ 
ت→→→→وحيد＾، پ→→→→رورش ي→→→→افتهاي→→→→م م→→→∂دان→→→يم ك→→→ه خ→→→داون→→→د ب→→→ار＾ ت→→→عال∂ ن→→→يز ف→→→ريب ش→→→يطان خ→→→ورد، 
س→→→رمست از ع→→→بادتها و چ→→→اپلوس∂ها＾ ش→→يطان، ح→→كومت رو＾ زم→→ين را ب→→→ه و＾ واگ→→ذاشت و 
ديگر هم به خيالش خطور نكرد كه اين حكومت را از و＾ بستاند، گرچه اين را م∂توانست. 
ام→ا ي→اسرعرفات دي→گر ن→م∂توانست فريب∂ را كه خورده بود بازگرداند. به هر تقدير شخصيت∂ 
دوستداش→→→→تن∂ و از ش→→→→خصيتها＾ ب→→→→زرگ زم→→→→ان خ→→→→ود ب→→→→ود ك→→→ه س→→→ران→→→جام س→→→رش را زي→→→ر آب 

كردند، به زبان خودمان «چيزخورش» كردند. 
 
 
 
 
 
آرامگاه آن بزرگ مرد＾ كه عاقبتش به خير نبود  

اين افكار، بسيار غمگينم كرد به طور＾ كه اشｅ به چشمانم آمد. احساس كردم كه هر چه 
بود و هر كار كه كرد، از خودمان بود. ما هم اگر جايش بوديم، شايد به چاله عميقتر＾ 

م∂افتاديم. در مقابل مزار او سرم را به نشانه احترام و تكريم و تعظيم فرود آوردم و با 
احساس افسردگ∂ بيرون آمدم. يادش به خير.  
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ه→نوز ب→رنامه اي→ن روز ط→والن∂ ب→ه پ→ايان نرسيده بود. سر＾ هم به يｅ موسسه خيريه كه از چند 
س→→→ال پ→→→يش در آن→→→جا دست ب→→→ه ك→→→ار است، زدي→→→م. در آن→→→جا ب→→→→ا رف→→→يق دي→→→گر＾ م→→→القات ك→→رديم. 
م→→→→→سئول م→→→→وسسه يｅ آلم→→→→ان∂ م→→→→يان س→→→→ال ب→→→→ود. يｅ خ→→→→انم ب→→→→يستوسه چ→→→→هار س→→→→اله هم ب→→→→ود ك→→→→ه 
م→→سئوليت م→ال∂ و ح→سابدار＾ م→وسسه را ب→ه ع→هده داشت و اي→ن آخ→ر＾ آن→قدر خ→ندان و خ→وش 

برخورد بود كه بسيار＾ از تلخ∂ها＾ روزها＾ اخير را زير سايه قرار م∂داد. 
او چ→→→هار م→→اهه ح→→امله ب→→ود و م→→→∂گفت چ→→هار ب→→ا پ→→نج م→→→∂شود ن→→ه، ي→→عن∂ پ→→نج م→→اه دي→→گر ب→→ه م→→قام 
م→→ادر＾ م→→نسوب خ→→واه→→د ش→→د. ي→→ك∂ از آدمه→→ا＾ ج→→الب∂ ب→→ود ك→→ه ت→→ا ك→→نون ب→→رخورد ك→→رده ب→→ودم. 
ت→→حصيالتش را ب→→ه پ→ايان رس→انده ب→ود و از اط→→العات ع→موم∂ و دن→ياي∂ ك→ه داشت ـ از ج→مله در 

مورد ايران ـ در شگفت∂ ماندم. 
ق→→→رار گ→→→ذاش→→→تيم ب→→→ا ك→→→سان∂ ك→→ه آن→→جا ب→→ودند ب→→ه رس→→توران→→∂ در ه→→مان ن→→زديك∂ها ب→→رويم و ك→→م∂ 
بيشتر با يكديگر آشنا شويم. مسئول جديد موسسه، همسر فلسطين∂ و فرزندش را هم با خود 
آورد آن خ→انم ب→يستوسه چ→هار س→اله ن→يز ب→→ا ه→مسرش ك→ه معلم دانشگاه بود، آمد. همه با هم، 
گ→→رچه اولي→→ن ب→→ار ب→→ود ب→→ا ي→→كديگر ب→→رم∂خورديم، گ→وئ∂ س→الهاست ي→كديگر را م→→∂شناسيم. ب→ا 
ص→→→→ميميت وي→→→→ژها＾ ب→→→رخورد داش→→→تيم، دست ب→→→ه گ→→→ردن، روب→→→وس∂ ه→→→→مكرديم، گ→→→وئ∂ از م→→→يدان 

جنگ به جزيره صلح و آشت∂ بازگشته بوديم.  
، به ويژه در ايران، تصوير＾ از اعراب م∂آفرينند كه گوئ∂ آدمهائ∂ خشｅ و جد＾،  Ґم→عموال
ش→→ايد ه→→م ت→ندخو ه→ستند و ب→ه وي→ژه م→ا اي→ران→→∂ها را دوست ن→دارن→د. اي→ن ش→مار ان→دｄ ف→لسطين∂ها، 
دست ك→م اي→نگونه نبودند. هستند كسان∂ كه از فلسطين∂ها نفرت دارند، اما از هركس∂ بدانجا 
رف→→ته و ب→→ا آن→→ان ب→→رخورد داش→→ته ب→→پرسيد، ب→شنويد ك→ه روح→يه ف→لسطين∂ها، ب→ه رغ→م ت→مام م→صائب 
زن→دگ∂، ش→گفت انگيز است. صميميت دارد و چيز＾ به نام ياس و نوميد＾ نم∂شناسد. آنچه 
از اي→→ران م→→→∂دان→→ستند و م→→∂گفتند، ح→→اك∂ از ت→صوير خ→وب∂ ب→ود ك→ه ن→سبت ب→ه اي→ران→يان داش→تند. 
ه→مسر ف→لسطين∂ دوست آلم→ان∂ م→ا از ك→يفيت ب→اال＾ فيلمها＾ ايران∂ م∂گفت و در اين زمينه 
اط→→→→→→العاتش از م→→→→→→ن ب→→→→→يشتر ب→→→→→ود. م→→→→→∂گفت ك→→→→ه ه→→→→نر س→→→→ينمائ∂ ن→→→→وين اي→→→→ران ج→→→→ا＾ ت→→→→فسيرها＾ 
گ→→→→→→وناگون∂ ب→→→→→از م→→→→→→∂گذارد، از راز وي→→→→→ژها＾ ب→→→→→رخوردار است ك→→→→→→ه س→→→→→انسورچيان ن→→→→→م∂فهمند و 
ب→ينندگان م→∂فهمند و اي→ن ك→ار در ه→مه ج→ا م→مكن است، ام→→ا مهارت فراوان م∂طلبد. او صادق 

هدايت و احمد شاملو را هم م∂شناخت. 



 ۸۷ روز سوم 
م→→→حيط گ→→→فتگو چ→→→نان ش→→→اد و دوس→→→تانه ب→→→ود ك→→→→ه ن→→→فهميدم چ→→→ه زود گ→→→ذشت. وق→→→ت∂ ب→→→خود آم→→دم 
م→→→→→∂خواس→→→→→تند رس→→→→→توران را ب→→→→→بندند. ح→→→→→يف ك→→→→→ه چ→→→→ند س→→→→اعت ب→→→→يشتر ط→→→→ول ن→→→→كشيد. چ→→→→قدر دلم 

م∂خواست آنها را باز هم، بارها＾ ديگر＾ هم ببينم. آيا اين آرزو برآورده خواهد شد؟  
ب→→ا اك→→راه ب→→→ه ه→→تل پ→→نج س→→تارها＾ ب→→→ا پ→→لهها＾ م→→رمرينش و چ→→هل چ→→راغه→ا＾ ب→لورينش ب→ازگشتيم. 
رو＾ رخ→→تخواب ب→→زرگ و ن→رم و گ→رمش دراز ك→شيدم. ن→م∂خواس→تم  ب→ه خ→واب روم م→∂ترسيدم 
ك→→→ابوس شبه→→→ا＾ پ→→→يش گ→→→ريبانم را ب→→→گيرد. ام→→→ا اي→→→ن ك→→→ابوس ب→→→دون اي→→نكه ب→→→ه خ→→واب روم، ب→→→ه 
س→→راغ→→م آم→→د. پ→→يوسته خ→→اطرات روز گ→→ذشته را م→→→∂گذران→→دم. ش→→هر «ب→لعين» را، روزه→ا＾ ج→معه 
ت→→→→→→ظاهرات  م→→→→→→سالمتآميز را. چ→→→→→→نان م→→→→→→سالمتآميز ك→→→→→→ه ع→→→→→→زرائ→→→→→يل ه→→→→→م ت→→→→→رديد ن→→→→→داشت ك→→→→→ه 
 ｅم→→سالمتآميز است، ب→→را＾ اي→→ن ك→→ه ت→→وجيه∂ ب→→را＾ ت→روريسم خ→ود، ت→يران→داز＾ه→ايش، ن→ارنج
پ→→→راك→→→ن∂هايش، زم→→→ين س→→→وز＾هايش داش→→→ته ب→→→اشد، ت→→→ظاهرات واق→→→عاҐ م→→→سالمتآميز «ب→→لعين» را 
«م→سالمت ت→روريست∂» ن→اميده بود. آن زن را ديدم، همان زن∂ كه پيش از اين شرح دادم كه 
در را ب→از ك→رد ت→ا ج→لو خ→انهاش را ج→اروب ك→ند. دي→دم و ش→نيدم كه در پاسخ اين كه «چه كار 
م→∂توان→يم ب→رايت ك→نيم» گ→فته ب→ود، «ب→رويد ب→ه م→ملكت خ→ودتان، و ه→ر چ→→ه را در اي→نجا ديديد، 

در آنجا تعريف كنيد. نه يｅ كلمه كمتر و نه يｅ كلمه بيشتر».  
 
  





 
 

روز چهارم 
تئاتر آزاد＾ (مسرح الحريه) 

ب→→→را＾ ام→→→روز، چ→→→هارمين روز اق→→امت در خ→→طه ح→→كمران→→∂ اґزرائ→→يل، ب→→رنامه م→→سافرت ب→→ه ج→→نين و 
دي→دار از ت→ئاتر معروف آزاد＾ را گذاشته بوديم. باز هم در ميان راه در آن باالها، اينطرف و 
آن ط→→رف ك→→ولون∂ها＾ اґزرائ→→يل ص→→ف ك→→شيده ب→→ودند. ده→→ات، ق→صبهها و ش→هرｄها＾ ف→لسطين∂ 
در اي→→→→→→ن پ→→→→→ائين∂ها، زي→→→→→ر آن ب→→→→→االئ∂ها ق→→→→→رار داش→→→→→تند. آن ب→→→→→االئ∂ها ق→→→→→درت و ث→→→→→روت و ت→→→→→كبر 
م→∂نمودند و اي→ن پ→ائين∂ها ن→اتوان→∂ و ف→قر و خ→فت را، واي→ن را ك→ه آب ندارند، برق ندارند، هيچ 
چ→يز ديگر ندارند و همه چيز را از آنان ربودهاند. همهشان تحت سلطه كولون∂ها＾ باال＾ تپه 
ق→رار دارن→د. ك→ولون∂ها ب→ه ه→م وص→→لان→د و اي→ن قصبات و شهرｄها از يكديگر جدا. بدرست∂ كه 
ف→→اصله م→يان ب→هشت و ج→هنم چ→نان دور ن→يست ك→ه ب→ما م→→∂گفتند. ب→عدها وق→ت∂ ك→ه از اي→ن س→فر 
ب→→ازگشتم روز＾ ب→ه خ→اط→رات دوران س→رباز＾ اґزرائ→يل∂ اي→دن ب→رير (Idan Barrir) ب→رخوردم ك→ه 
اب→→→تدا از ظ→→→فرمند＾ ن→→→يرو＾ اس→→→رائ→→→يل ش→→→اد و م→→→فتخر ب→→→ود و ب→→عدها ب→→ه ب→→يمار＾ «ع→→ذاب وج→→دان» 

 http;/theforgivnessprojekt.org.uk/stories/idan-barrier-israell   .گرفتار آمد
«۱۹۹۹ يｅ س→ال پس از اي→نكه ب→ه خ→دمت ارتش رف→تم، ب→را＾ اولي→ن ب→ار ب→→ه م→نطقه اشغال∂ شمال 
ن→→→→ابلẀس اع→→→→زام ش→→→→دم. خ→→→→يل∂ آرام ب→→→→ود و م→→→ا اغ→→→تشاش∂ ن→→→ديديم. ب→→→ار دي→→→گر ق→→→ضيه ب→→→رعكس ب→→→ود. 
ان→تفاضه دوم ت→ازه در گ→رفته ب→ود، م→ا را ب→→ه م→نطقه ج→نين ف→رستادند. پايگاهمان يｅ كولون∂ خال∂ 
ش→ده، ك→اديم، ب→ود ك→ه ه→نوز هشت خانواده باق∂ مانده بودند.  وقت∂ از اين تپه به پائين به شهر 
ج→نين م→∂آمديم ، درست م→ثل اين بود كه از بهشت به جهنم م∂آئيم». و در همين جا اضافه 
م→∂كند «دوران س→خت∂ و دي→وان→→هوار＾ ب→ود، م→→∂بايست∂ ب→ا س→الح خود نوجوانان∂ را كه دنبالمان 
م→→→→∂كردند و س→→→→نگ م→→→→→∂ان→→→→داخ→→→→تند، در م→→→→زارع گ→→→→وجهفرنگ∂ و ب→→→ادمجان ت→→→عقيب ك→→→نيم. ب→→→ه م→→→ا 
ب→اوران→ده ب→ودند ك→→ه ه→ر فلسطين∂، ما را تهديد م∂كند. پس از پنج هفته كه تمام مزارع را نابود 
ك→رديم، ارتش خ→ندقهائ∂ ب→رپا ك→رد ك→ه س→ابقاҐ در آنجا گوجه فرنگ∂ و بادنجان م∂روئيد» و 
س→→→پس ب→→→دان م→→→→∂اف→→زاي→→د: «س→→ال ۲ΩΩ۲ ب→→ه ه→→برون ب→→را＾ ح→→فاظت يｅ ك→→ولون∂ خ→→يل∂ دي→→ن∂، ك→→ه 
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م→ردان ه→مگ∂ ك→يپا [ع→رقچين ي→هوديان] ب→ر س→ر داش→تند، ان→تقال ي→افتيم... تنها يｅ كولون∂نشين 
ب→→→اق∂ ب→→→ود ك→→→ه در م→→→يان يｅ ش→→→هر ف→→→لسطين∂ ب→→→اغ ان→→گور داشت. ص→→بح س→→اعت شش ب→→ه اي→→ن ب→→اغ 
ان→→گور م→→→∂آمد و غ→→روب آف→→تاب از آن→→جا م→→∂رفت و م→ا ده ن→فر ب→وديم ك→ه ب→ايد ش→بانه روز از او 

محافظت م∂كرديم.» 
ب→→→رگرديم ب→→→ه «ج→→→نين» ك→→→ه در زب→→→ان ع→→→→رب∂ ب→→→→ه م→→عنا＾ «ب→→اغستان» است و روز＾ و روزگ→→ار＾ 
واق→عاҐ ب→اغستان ف→لسطين ب→ود ك→ه ام→روز ب→ه دوزخ آن→ان ت→بديل ي→افته است. م→ن نيز شهر جنين را 
ب→→→خش∂ از دوزخ ي→→→افتم. ب→→→ه وي→→→ژه اردوگ→→→اه ف→→→راري→→ان ك→→ه ب→→ه ش→→هر چ→→نان وص→→ل است ك→→ه م→→رز＾ 
م→→يانشان ن→→م∂بين∂. ج→→نين در ش→→مال س→→احل غ→→رب∂ اردن، م→→نطقه اش→غال∂ اґزرائ→يل ق→رار دارد. در 
گ→ذشتهها＾ دور＾ كه هنوز حضرت عزرائيل تشريف نياورده بود، صفاي∂ داشت. اما امروز 
ب→→→→→نظر م→→→→→→∂رسد ك→→→→→ه دارد از خ→→→→→شك∂ ت→→→→رｄ ب→→→→رم∂دارد. در ك→→→→نار اي→→→→ن ش→→→→هر، اردوگ→→→→اه آوارگ→→→→ان 
ف→→→لسطين∂ ب→→→ا ج→→معيت∂ ب→→يش از ده ه→→زار ن→→فر ق→→رار دارد ك→→ه ن→→يم∂ از آن را ك→→ودكان و ن→→وجوان→→ان 
ت→→شكيل م→→→∂دهند ك→→ه ب→→ه رغ→→م ت→→مام م→→وازي→→ن ان→→سان∂، از آي→ندها＾ ش→ايسته و پ→ر ام→يد م→حرومند. 
م→→ردم اي→→ن اردوگ→→اه ب→→ه ب→→∂آيندگ∂ م→حكوم ش→ده، ب→راي→شان ه→يچ راه→∂ گ→شوده ن→يست. س→رنوشت 
اي→نان از س→رنوشت مردم بوم∂ آمريكا و استراليا هم سوزناكتر است، كه استعمارگران «سفيد 
پ→وست» آم→دند، ه→مه چ→يزشان را س→وزان→→دند و از ه→م فروپاشيدند و دزديدند و كشتند و بردند. 
آن م→اجرا م→ربوط ب→ه چ→ند ص→د س→ال پ→يش ب→ود و ك→م ك→م پ→ايان∂ ي→افت. اما فلسطين، پس از آن 
ك→ه اس→تعمار ع→ثمان∂ و ان→گلستان را پ→شت س→→ر گ→ذاشت، ت→ازه از ن→و گ→رفتار اس→تعمار ن→وين∂ ش→د 

كه با وخامت فاجعهوار＾ ادامه دارد و هر روز كه م∂گذرد، دردناｄتر م∂گردد.  
و اي→ن شهر جنين، آن باغستان دوره گذشته مورد نفرت ويژه حضرت عزرائيل است. اگر از 
ح→→→→→كمران→→→→→ان ص→→→→→هيونيست و م→→→→→ردم ش→→→→→ستشو＾مغز دي→→→→ده ه→→→→مهپرس∂ ش→→→→ود ك→→→→ه از ك→→→→دام يｅ از 
ش→→→→→هرها＾ ف→→→→لسطين و س→→→→اكنانش ح→→→→د اك→→→→ثر ت→→→→نفر داري→→→→د، ب→→→→يشترشان ن→→→→ام ج→→→→نين را م→→→→→∂آورند. 
ب→→سيار＾ از م→→بارزان ب→→→ه اص→→طالح «اف→راط→∂» ف→لسطين از اي→نجا ب→رخاستهان→→د و ي→ا در اي→نجا اق→امت 
داش→تهان→د. م→صيبت∂ ك→ه ب→→ر م→ردم اي→ن ش→هر و س→اكنين اي→ن اردوگ→اه رف→ته، ق→ابل ت→وصيف ن→يست. 
ك→س∂ ن→يست ك→ه ي→ك∂ از ن→زديكانش ق→ربان∂ آدم ك→ش∂ها＾ اґزرائ→يل ن→شده ب→اشد، كمتر كس∂ 
است ك→ه ت→جربه زن→دان و ش→كنجه را پ→شت س→ر ن→گذاش→ته ب→اشد، ك→متر ك→س∂ است كه خانهاش 
را و ي→→ا خ→→انه ه→مسايهاش را زي→ر آوار ب→لدوزرها＾ اґزرائ→يل ب→ا خ→اｄ ي→كسان ن→كرده ب→اشند. ب→يشتر 



 ۹۱ روز چهارم 
«س→وء ق→صدها＾ ان→تحار＾» و «س→وء ق→صد ك→نندگان ان→تحار＾» ج→وان→ان و ن→وجوانان∂ كه به خود 
ك→→مربند ان→→فجار＾ م→→→∂بستند وب→→→ه م→→يان م→→ردم، ن→→ظام∂ و غ→→يرنظام∂ م→→∂رفتند و ع→دها＾ را ه→مراه 

خود به كشتن م∂دادند، از همين جا سرچشمه گرفته است.  
م→→∂گويند م→→سبب و ب→→ران→→گيزنده اي→→ن ن→→وجوان→→ان ك→→ه ه→→مراه خ→→ود، ش→→مار＾ از ان→→سان دي→→گر را ب→→ه 
ك→شتن م→∂دهند، س→ازمانها＾ ف→لسطين∂، از الف→تح و ح→ماس گ→رفته، تا سازمانها＾ تروريست∂ 
ك→→→وچｅتران→→→د و ب→→→ه ه→→مين ب→→هانه، پس از چ→→نين روي→→داد＾، م→→ثل دي→→وان→→گان ب→→ه اي→→ن ط→→رف و آن 
ط→→رف ب→→مب م→→→∂ان→→دازن→→د، خ→→انه خ→→راب م→→∂كنند و آدم م→→∂كشند. در ان→تفاضه دوم م→→∂خواس→تند 
م→سكن ي→اسر ع→رفات را ب→→ر س→رش خ→راب ك→نند ك→ه ن→صفش را ه→م خ→راب كردند. ادعا م∂كنند 
اي→→→ن ن→→وجوان→→ان، از ج→→مله دخ→→تران، ب→→ه زور، از ب→→اال، ب→→دين ك→→ار وادار م→→→∂شوند. م→→ثالҐ ب→→ه دخ→→تر＾ 
ت→جاوز م→∂كنند ك→ه ح→امله ش→ود و م→→∂گويند «ح→اال ب→ايد به يｅ سوء قصد انتحار＾ دست بزن∂ 
وگ→رنه تو و خانوادهات را رسوا م∂كنيم كه به مرگت م∂انجامد». و برا＾ اين دختران چارها＾  

نم∂ماند مگر سوء قصد انتحار＾ كه خود و خانوادهاش را از رسواي∂ و ننگ نجات دهد. 
در اي→ن اواخر كتاب∂ خواندم به قلم باربارا ويكتور (Barbara Victor) نويسنده و روزنامهنگار 
ام→ريكاي∂ ب→ه ن→ام «دخ→تران ت→رور،   Shahidas، ت→حليل دن→يا＾ درون→∂ دخ→تران→∂ كه به سوء قصد 
انتحار＾ دست م∂زنند». او در اين كتاب م∂نويسد: «صدها زن فلسطين از ته قلب داوطلب 
اي→ن ك→ار ه→ستند ك→ه ب→را＾ ف→لسطين خ→ود را ق→ربان∂ كنند. دست كم ۲ΩΩ نفر تنها در بيتلحم، 
ح→ال ك→ه ص→دها داوط→لب ه→ستند، چ→ه ن→ياز ب→ه ت→جاوز و م→جبور س→اختن و تحت فشار قرار دادن 
آن→ها?». م→بادا گمان كنيد باربارا ويكتور به فلسطين∂ها سمپات∂ دارد و دشمن اسرائيل است. 
ب→→→→ر ع→→→→كس ع→→→→القهاش ب→→→→يشتر ب→→→→ه اس→→→→رائ→→→→يل است و ي→→→اسر ع→→→رفات را «ش→→→ايد از ب→→→→∂اخ→→→→القترين 
ره→بران» م∂داند، با تحقيقات گوناگون، از جمله مصاحبه با هفتاد نفر كارمندان، ارتش∂ها و 
«م→→تخصصين ت→→رور» س→→ران→→جام ان→→گيزه س→→وء ق→→صد ان→→تحار＾ را ن→→وع∂ «ك→→وشش گ→→مراه→انه ب→را＾ 
خ→→ودرهاي∂» ق→→لمداد ك→→رده است. و م→ن ك→→ه ه→ميشه م→بارزه ع→ليه س→تم و ف→اشيسم و م→لت ك→ش∂ 
اش→→غالگران را م→→∂ستودم، ب→ا س→وء ق→صدها＾ ان→تحار＾ گ→رچه ان→گيزهاش را ب→يدادگ→ر＾ و ددم→نش∂ 
اґزرائيل م∂دانستم، مسئله داشتم. زيرا زندگ∂ انسانهائ∂ را هم به مخاطره م∂اندازد كه در اين 
ج→نايات ش→ريｅ ن→يستند و دست ك→م گ→ناه مستقيم∂ ندارند. و من هنوز هم با اين ماجرا مسئله 
دارم. ام→ا وق→ت∂ ب→يوگراف→∂ ب→رخ∂ ن→وجوان→ان∂ را ك→ه ب→ه اي→ن س→وء ق→صدها دست بردند، خواندم و يا 
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ف→يلمهائ∂ از آن م→اجرا دي→دم، گ→→ر چ→ه هنوز هم مسئله دارم، برا＾ خود مجسم م∂كنم كه شايد 
اگ→ر خ→ودم ب→ودم، ج→ز اي→ن ن→م∂كردم. چ→ه رنجها و خفتهائ∂ كشيدند، كه كارشان بدين جا، 
ب→→دين ب→→ن ب→→ست ك→→شيد. چ→→گونه م→→→∂توان→→→م رف→→تار ن→→وجوان→→∂ را ك→→ه ب→→→ه ج→هنم م→حكومش ك→ردهان→د، 
گ→→→واه ق→→→تل و زخ→→→م∂ ش→→→دن ن→→→زديｅترين ع→→→زيزانش ب→→→وده، خ→→→انه را ب→→→ر س→→→رش خ→→→راب ك→→→ردهان→→→د، 
ه→→→ويت م→→→ل∂ و گ→→→روه∂اش را ب→→→→ه لج→→→ن ك→→شيده، ش→→→خصيت ان→→سان∂اش را زي→→رپا گ→→ذاش→→ته، ه→→يچ 

آينده و دورنما＾ تابناك∂ برايش نگذاردهاند، محكوم كنم؟   
م→مكن است در ع→قالن∂ ب→ودن اي→ن رف→تار، س→وء ق→صد ان→تحار＾، دچار ترديد باشم، اما جائ∂ هم 
ب→را＾ اح→ساساتش ب→اق∂ م→→∂گذارم. ع→قل را م→→∂توان ك→شت، ام→ا اح→ساس را نم∂توان. وقت∂ هيچ 
راه دي→→گر＾ ن→→ماند، اح→→ساس ب→→ه ه→→ر ك→→ار وادارت م→→→∂سازد. رف→→تار اي→→نان ش→→ايد غ→→ير ع→→قالن∂، ام→→→ا 

شجاعانه است و ما م∂دانيم كه مرز ميان شجاعت و ديوانگ∂، گاه∂ رنگ م∂بازد. 
از س→→و＾ دي→→گر ه→رگز ن→شايد ك→ه ن→قش ج→ان∂ و ق→ربان∂ را ب→→ا ه→م ع→وض∂ ب→گيريم. اي→ن ج→وان→ان و 
ن→وجوان→ان ب→→ه هر صورت قربان∂ هستند. اگر دنبال جنايت كار اصل∂ م∂گرديم، جايش اينجا 
ت س→ر＾ ب→زنيم. ي→افتن آن→ان دش→وار ن→يست.  ґسґن→ ґن→→يست. ب→→ايد ب→→ه ش→→هرها و ك→ولون∂ها و م→جلس ك
→نẃ و  ẀهẀẀه→→ر كس م→→→∂توان→→د ش→مار ك→ثير＾ از آن→ان را ب→يابد. اي→ن ح→ضرات ه→مه ج→ا ب→ا س→→ربلند＾ و ا
ل و آقا＾ ساركوز＾ هم كه خود را با ناپلئون بناپارت عوض∂  ґركґحضور دارند. به خانم م ẃپẀلẀت
گ→→→رفته، م→→→حل سگ ن→→→م∂گذارن→→→د، آق→→→ا＾ رئ→→يس ج→→مهور خ→→وش ت→→يپ و خ→→وش پ→→وش و خ→→وش 
س→→→→خن اي→→→→االت م→→→تحده آم→→→ريكا را ه→→→م ب→→→ه ح→→→ساب ن→→→م∂آورند. پ→→→شتيبانانشان آن ب→→→اال ب→→→االئ∂ها 
ه→→→ستند ك→→→ه ن→→→امشان را «ن→→→→ه ت→→→و دان→→→∂ و ن→→→ه م→→→ن». ح→→→اال ب→→→يائيم ي→→→قه اي→→→ن ج→→→وان→→→ان را ب→→→گيريم ك→→→ه 

عمرشان را با «سوء قصد انتحار＾» تلف م∂كنند؟ و عمر عدها＾ ديگر را؟ 
→ر خميس - Arna mer Khamis» به گوشتان رسيده است؟ من از خود بگويم *            *          *  ґآي→ا ن→ام «آرن→ا م

ك→ه پ→يش از س→فر ب→→ه ج→نين از او چ→يز＾ ن→م∂دان→ستم. داستان زندگ∂ او را در همين روز چهارم 
م→سافرت ب→ه خ→طه ح→كمران→∂ اس→رائ→يل در «ت→ئاتر آزاد＾» از پ→سرش ج→وليانو م→→ر خميس شنيدم 
ك→→→ه: م→→→تولد س→→ال ۱۹۲۲ ب→→ود و در س→→ال ℮۱۹۹ پس از يｅ ب→→يمار＾ س→→رطان چ→→شم از ج→→هان ف→→رو 
ب→→→→ست. در ج→→→→وان→→→∂ ع→→→ضو ي→→→ك∂ از گ→→→روهها＾ پ→→→الماخ (Palmach) ب→→→ود و اي→→→ن پ→→→الماخ ي→→→ك∂ از 
ش→→عبهها＾ ت→→روريست∂ ه→→اگانا (Hagana - س→→ازمان م→→خف∂ ص→هيونيست∂ ب→را＾ پ→اｄ س→از＾ ق→وم∂ 
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ف→لسطين، ي→عن∂ فلسطين زدائ∂) را تشكيل م∂داد. شنيدن نام هاگانا، به ويژه پالماخ پشت هر 
ف→→→لسطين∂ را م→→→∂لرزان→→→د. آرن→→→ا م→→→ر خ→→→ميس در ج→→→وان→→→∂ ب→→ه ه→→مين ف→→عاليت ت→→روريست∂ در پ→→الماخ 
م→→شغول ب→→ود. ان→→گلستان و ف→→ران→→سه م→→خفيانه ت→→صميم گ→→رفتند ب→→ه ص→→هيونيستها م→→يدان ده→→ند ك→→ه 
س→→→→→رزمين را از ف→→→→→لسطين∂ها ب→→→→→زداي→→→→→ند. ن→→→→→يم∂ از اع→→→→→ضا＾ ه→→→→→اگانا و ت→→→→→قريباҐ ب→→→→→سيار＾ از اع→→→→→ضاء 
ع→→ال∂رتبه آن در ارتش ان→→گلستان خ→→دمت ك→→رده ب→→ودند و از ك→→مｅ م→→ال∂ و ت→كنيك∂ ان→گلستان 
ك→→→→→→ه پس از ع→→→→→→ثمان∂ ع→→→→→→هده دارد اداره ف→→→→→→لسطين و اس→→→→→→تعمار آن ب→→→→→→وده ب→→→→→→→هره م→→→→→→∂گرفتند و ت→→→→→ا 
ان→گلستان در آن→جا ب→ود، تمام حمالت هاگانا و كشتار و آواره ساز＾شان زير نظر دولت عليه 
و چ→→شمپوش∂ آن→→ان ص→→ورت م→→∂پذيرفت ك→→ه ب→→ه اع→→راب اب→→تدا چ→راغ س→بزنشان داده، ف→ريبشان 
داده ب→→→→ودند. ه→→→→اگانا را م→→→→سلح م→→→→→∂ساختند و اع→→→→راب ف→→→→لسطين∂ را ب→→→→ا اي→→→→ن وع→→→→ده ك→→→→ه م→→→ا از ش→→→ما 
ح→→→فاظت م→→∂كنيم، خ→→لع س→→الح م→→→∂كردند و در ب→→راب→→ر ه→→اگانا ك→→ه ت→→ا دن→→دان م→→سلح ب→→ود، ب→→يدفاع 

م∂گذاشتند. 
در آن س→→→→الها＾ م→→→→يانه ده→→→→ه چ→→→→هل ن→→→→يروها＾ ت→→→→روريست∂ ص→→→→هيونيست∂، چ→→→→نانكه ام→→→→روز ه→→→→م 
م→تداول است، در ن→يمهها＾ شب ك→→ه اهال∂ خواب بودند به دهات حمله م∂كردند. بلندگوها＾ 
آن→→ان ك→→ه در پ→→يشاپيش ص→→فوفشان ب→→ود، س→→ر و ص→→→دا＾ ان→→فجارها، ج→→يغ و داده→→ا و ش→→كستگ∂ها 
 .... ｅو.... پ→خش م→→∂كرد. ش→يشهها را م→→∂شكستند، خ→انهها را آتش م→→∂زدند، تيرانداز＾، نارنج

چندين نفر را م∂كشتند و بقيه را وادار به فرار م∂كردند.  
ي→→→→→ك∂ از م→→→→→تدها＾ پ→→→→→اكساز＾ اي→→→→→ن ب→→→→→ود ك→→→→→ه ب→→→→→شكهها＾ م→→→→→واد م→→→→→نفجره را از ب→→→→اال ب→→→→ه س→→→→و＾ ده 
م→→∂غلتاندند و در آن→→جا ك→→ه ب→→ه م→→حل م→→سكون∂ اع→→راب م→→∂رسيد، م→خلوط∂ از روغ→ن و ب→نزين را 
آتش م→→→→∂زدند ك→→→ه آتش را ب→→→ه س→→→→و＾ اه→→→ال∂ غ→→→لت م→→→→∂داد و ف→→→لسطين∂ها وح→→→شتزده از خ→→→انه 

ها＾شان بيرون م∂دويدند كه هدف آسان∂ بودند برا＾ رگبار مسلسل. 
ه→مه اي→ن ف→عاليتها، زي→ر چ→شم ماموران انگليس∂ كه به تامين جان و مال مردم موظف بودند، 
→فاد  ґدر آن ن→→زديك∂ها ب→→ودند. م→→أمور ت→→صفيه ن→→ژاد＾ م→نطقه س Ґص→→ورت م→→∂پذيرفت. ك→→ه م→→عموال
(Sefad) م→→→→→→→→وشه ك→→→→→→→→المان (Moshe Kalmann) م→→→→→→→عاون ي→→→→→→→گال آلون (Yigal Allon) ف→→→→→→→رمانده 
پ→الماخ گ→زارش داد كه از جاده اصل∂ حركت و هر خانه را پس از ديگر＾ منفجر كردند. در 
اي→→ن خ→→انهها س→→اكنين خ→→واب ب→→ودند و ن→→م∂دان→→ستند چ→→ه خ→→بر است. «س→→ران→→جام ه→وا روش→→ن ش→د» 
پس از اي→→نكه يｅ س→→وم ده را م→→نفجر ك→→رده ب→→ودند: «م→→ا ۳Ｑ خ→→انه وي→→ران ك→رديم و ه→شتاد ج→نازه 
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(در اي→→→ن م→→يان ك→→ودكان) را ب→→ه ج→→ا گ→→→ذاش→→تيم.» (ن→→قل از اي→→الن پ→→اپه، ك→→تاب پ→→ا∑ساز＾ ق→→وم∂ 
 ｅف→لسطين ص ⅛۱۱). و اي→ن آق→ا＾ ك→المان از ارتش ان→گلستان ت→قدير م∂كند كه به اينان كم
ك→→ردند و دو ن→→فرشان را زي→→ر آوار خ→→انهها ك→→ه ب→→→دست خ→→ودشان ف→→رود آم→→ده، م→→جروح ب→→ودند ب→ه 
م→→→→نطقه س→→→فاد ب→→→ه ب→→→يمارستان ح→→→مل ك→→→ردند و اي→→→ن ي→→→عن∂ ن→→→ه ت→→→نها ك→→→مｅ ن→→→ظام∂ ب→→→لكه ه→→→مچنين 
ك→→→→→→→→→→مｅها＾ پ→→→→→→→→→→يش ـ و پسس→→→→→→→→→→اختار＾. ن→→→→→→→→→اگفته ن→→→→→→→→→ماند ك→→→→→→→→→ه م→→→→→→→→→→جروحين ف→→→→→→→→→لسطين∂ را ب→→→→→→→→→ه 
ب→→→يمارستانها＾ خ→→→ود راه ن→→م∂دادن→→د. ك→→سان∂ ك→→ه اي→→ن ي→→ورشها را ب→→خاطر دارن→→د، آن را ب→→ه روز 
ق→يامت تشبيه م∂كنند. اين آدم كش∂ها و ب∂خانمان ساز＾ها از چندين سال پيش در برنامه 
ص→هيونيستها ق→رار داشت و ب→ه وي→ژه پس از آدم ك→ش∂ها＾ هيتلر مشروعيت ذهن∂ هم يافته 
ب→→→ود ك→→→ه ي→→→هوديان∂ ك→→→ه ق→→→رنها گ→→→رفتار خ→→→ونريز＾ها＾ م→→→سيحيان ب→→ودند، س→→رزمين خ→→ودشان را 
داش→ته ب→اشند. اع→تقاد ب→→ه «س→رزمين م→وعود» يｅ اع→تقاد م→تافيزيك∂ است ام→ا ب→→ه ه→ر ح→ال اع→تقاد 
است و زدودن اي→→→ن اع→→→تقاد، ب→→→→ه وي→→→ژه پس از ت→→→جربه ي→→→هود＾ ك→→→ش∂ها＾ اروپ→→ائيان، ب→→ه آس→→→ان∂ 
م→→مكن ن→→يست و اف→→زون ب→→ر آن اي→→ن ح→→ق را ن→→م∂توان از ك→→س∂ گ→رفت ك→ه اگ→ر در گ→وشها＾ از 
دن→→→يا از س→→→عادت و ام→→→نيت م→→→حروم است، ب→→→→ه گ→→→وشه دي→→→گر＾ پ→→→ناه ب→→رد ك→→ه آرامش و ب→→هزيست∂ 
داش→→ته ب→→اشد و م→→→ن ب→→را＾ چ→→نين ك→→سان∂ از ج→→مله ج→→ماعت ي→→هود ت→→فاهم دارم. ام→→ا اگ→→ر ك→س∂ از 
آنگ→→وشه، ب→→دين ج→→ا ب→يايد و ب→را＾ دستي→اب∂ ب→ه آرامش و ب→هزيست∂، اي→نجائ∂ها را ب→كشد و ي→ا 
اي→→→نان را ب→→→ران→→→د... ه→→→يچ گ→→→ونه ت→→→فاهم ن→→→يست. ي→→هوديان و م→→سلمانان ق→→رنها در ك→→نار ه→→م زن→→دگ∂ 
م→∂كردند. م→→∂توان→ستند بيشتر از آن هم كه بودند بيايند و بدون تجاوز به جان و مال ديگران 
ب→→→مانند. ام→→→ا ن→→→ظر ج→→نبش ص→→هيونيست∂ اي→→ن ن→→بود. ص→→هيونيستها ب→→ه اي→→نجا ن→→يامدند ك→→ه در ك→→نار 
اه→→ال∂ ب→→مانند، آم→→دند ك→ه آن→ان را از ص→حنه ت→اريخ م→→حو س→ازند و اگ→ر ن→توان→ستند، آن→ان را ب→يرون 

كنند، به كجا؟ برايشان اهميت∂ نداشت.  
آدم ك→→→ش∂ها＾ ه→→يتلر ه→→م ت→→وجيه اي→→ن ج→→نايت ن→→بود. ن→→هضت ص→→هيونيست∂ وق→→ت∂ آغ→→از ب→→ه ك→→ار 
 (۱۹۲Ω) ك→رد ك→ه ه→يتلر ه→نوز ت→ولد ن→يافته ب→ود. س→ازمان تروريست∂ هاگانا وقت∂ تاسيس يافت
ك→→→→→ه در آلم→→→→→ان ه→→→→→نوز ه→→→→→يتلر را داخ→→→→→ل آدم ح→→→→ساب ن→→→→م∂كردند. آدم ك→→→→ش∂ها＾ ه→→→→يتلر (ك→→→→ه 
ي→هوديان ب→خش∂ از ق→ربانيان آن ب→ودند) ت→نها ت→وجيه∂ ب→ود كه جماعت يهود بايد خانه و وطن∂ 
داش→→ته ب→→اشد، ن→→م∂توان آن را ع→→→لت اص→→ل∂ اي→→جاد م→→→ملكت اس→→رائ→→يل دان→→ست. ع→→لت اص→→ل∂ آن را 
ب→ايد در اس→تراتژ＾ كلونياليست∂، نيروها＾ جهانخوار، در انتقال كولونياليسم  به نئوكولونياليسم 
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جستجو كرد.  

ام→→→پرياليسم ج→→→هان∂ از يｅ ق→→→رن پ→→→يش، از اي→→→ن ب→→→لوا س→→→ود ف→→→راوان ب→→→رد و اس→→لحه ف→→راوان ف→→روخت. 
آرامش اي→→→→→ن م→→→→→نطقه ب→→→→→راي→→→→→شان س→→→→→ود＾ ن→→→→→داشت. ام→→→→ريكا از روز اول پ→→→→شتيبان ب→→→→→∂قيد و ش→→→→رط 
ج→→نايات ب→→ود و ان→→گستان آتش را ب→→راف→روخت. ان→گلستان در س→ال ⅛۱۹۳ ك→ميسيون∂ ب→ه ن→ام پ→يل 
(Peel) ب→→→رپا س→→→اخت ك→→→ه ب→→→→ه ب→→→حران ف→→لسطين رس→→يدگ∂ ك→→ند. ف→→رمايش س→→ياستمدار ك→→ار ك→→شته 
وي→نستون چرچيل در پ→رونده ك→ميسيون ثبت است كه به باور او ادعا＾ مردم فلسطين نسبت 
ب→ه اي→ن س→رزمين، ش→بيه ادع→ا＾ س→گ∂ است ك→ه چ→ون در خ→انها＾ م→تولد شده، حق اقامت دائم∂ 
 ｅدر آن را م→→طالبه ك→→ند. ب→نا ب→ر ف→رمايش چ→رچيل در اي→نجا ب→→∂عدالت→∂ ص→ورت ن→پذيرفته ك→ه «ي
ن→ژاد ن→يرومندتر، يｅ ن→ژاد ب→رتر و ب→→ه ع→بارت دي→گر ن→ژاد＾ ب→ا دي→د ج→هان∂ س→رزمين آنان را اشغال 
كند» (به نقل از كتاب ايسايا فريدمان Isaiah friedmann: «مسئله فلسطين» لندن ۱۹۹۲) 
ش→→يوها＾ ك→ه ص→هيونيستها ب→را＾ ت→اخت و ت→از ب→دين س→رزمين ات→خاذ ك→ردند ن→ه ت→نها ف→اشيست∂، 
ك→ه ف→اشيست∂ به توان دو بود. اين شيوه را از ك∂ آموختند؟ م∂توان گفت كه از آن جمله، از 
ك→→تاب م→→قدس ت→→ورات، ك→→ه در اي→→ن زم→→ينه راه→→نما＾ ب→→رگزيدهاي→→ست. ب→→ه ع→→نوان م→ثال در ك→تاب 
پ→نجم ت→ورات، تثنيه (باب ۷: ۱ تا ⅛): «چون يهوه خدايت تو را به زمين∂ كه برا＾ تصرفش به 
آن→→→→جا م→→→→∂رو＾، درآورده، و امته→→→→ا＾ ب→→→→سيار را ك→→→→ه ... ه→→→→فت امت ب→→→→زرگتر و ع→→→ظيمتر از ت→→→→و 
ب→اشند، از پ→يش ت→و اخ→راج ن→مايد و چون يهوه خدايت، ايشان را به دست تو تسليم نمايد، و تو 
اي→→شان را م→→غلوب س→→از＾، آن→→گاه اي→→شان را ب→→الكل ه→→الｄ ك→→ن، و ب→→ا اي→→شان ع→→هد م→→بند و ب→راي→شان 
ت→→→رحم م→→→نما... ب→→→ا اي→→→شان چ→→→نين ع→→→مل ن→→→ماييد: م→→→ذبحها＾ اي→→→شان را م→→نهدم س→→ازيد و ت→→مثالها＾ 
اي→→شان را ب→→شكنيد ... زي→→را ك→ه ت→و ب→را＾ ي→هوه خ→دايت، ق→وم م→قدس ه→ست∂... ي→هوه خ→دايت ت→و را 
برگزيده است كه از جميع قومهائ∂ كه بر رو＾ زمينند، قوم مخصوص برا＾ خود او باش∂.»  
بديه∂ است و م∂توان به اين ادعا باور داشت كه بسيار＾ از حكايات و امثال و حكم كتب 
م→→→قدس در ح→→→وزه ف→→→انتز＾ها＾ س→→→مبوليست∂ ق→→→رار دارن→→→د و آن→→→ها را ن→→→بايد ك→→→لمه ب→→→ه ك→→→→لمه ج→→د＾ 
گ→رفت و م→ثالҐ در اي→نجا گ→مان ك→رد ك→ه خداوند با اين جمالت، انديشه نژاد پرست∂ م∂آموزد. 
ام→→ا ك→→سان∂ ه→→ستند ك→→ه ام→→روز ه→→م اي→→ن اح→→كام را ج→→د＾ م→→∂گيرند. داوي→→د ب→→→نگوريون م→→ؤسس 
م→→ملكت اґزرائ→→يل آدم ن→→ادان→→→∂ ن→→بود و ت→→وان→→ست ت→مام ك→له گ→ندهها＾ ص→هيونيست∂ را ب→دنبال خ→ود 
ب→→كشاند. ح→→ال ب→→→كوشيم ك→الم زن→ده و ام→روز＾ و ب→دون س→وء ت→فاهم او را ب→ا ك→→الم ك→تاب م→قدس 
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بسنجيم: «الزم است با انرژ＾ و ب∂رحم∂ واكنش نشان دهيم. بايد زمان و مكان و كسان∂ را 
ك→→ه ب→ه آن→ان ض→ربه م→→∂زنيم ب→ا دقت ك→امل ان→تخاب ك→نيم. اگ→→ر خ→انوادها＾ را م→تهم ك→رديم، ب→ايد 
ب→يرحمانه ب→رخورد ك→نيم. زن→ان و ب→چهها ه→م از اي→ن ق→اعده م→ستثن∂ ن→يستند. در غ→ير اي→ن صورت 
م→→وثر ن→→يست. وق→→ت∂ ح→→مله م→→→∂كنيم لزوم→→∂ ن→→يست ك→→ه م→→يان گ→→ناهكار و ب→→∂گناه ت→فاوت∂ ق→ائل 

باشيم. (يادداشتها＾ روزانه داويد بنگوريون، اول ژانويه ۱۹℮۸) 
 
 
 
 
 
 

آيا اينان «داوطلبانه گريختند»  
ه→مين ب→نگوريون در پ→يام∂ ب→ه ت→اريخ ژوئ→ن ۱۹۳۸ ب→ه ه→يات اج→رائ→∂ آژانس ي→هود ب→ا صراحت 
اذع→→→ان ك→→→رد ك→→→ه: «م→→→ن ط→→→رفدار ب→→→يرون ران→→→دن اج→→→بار＾ ف→→→لسطين∂ها ه→→→ستم و اي→→→ن ك→→→ار را غ→→→ير 
اخ→الق∂ ن→م∂دان→م». ب→→ا اي→ن ك→لمات ق→صار ره→بران ص→هيونيست∂ م∂توان هزاران صفحه نوشت و 
پ→ر ك→رد. ك→دام ن→ظام خ→ودكامهاي→ست ك→ه در ت→حليل و ت→قديس و دست ك→م ت→وجيه خودكامگ∂ 



 ۹۷ روز چهارم 
چ→→نين ص→→راحت و ش→→يوائ→→∂ ب→→ه ك→→ار ب→→رد؟ ك→→س∂ ك→→ه ص→دها ك→ردار و گ→فتار اґزرائ→يل را ش→نيده و 
دي→→→ده ب→→→اشد، ج→→→ا＾ ش→→→گفت∂ است اگ→→→ر م→→→وها＾ ت→→→نش س→→→يخ ن→→→شود، وق→→→ت∂ اي→→→ن ادع→→ا را ب→→گوشش 
ب→→→چپانند ك→→→ه اґزرائ→→→→يل ي→→→گانه ن→→→ظام دم→→→كرات→→→يｅ م→→→نطقه است». ب→→→∂گمان در آن→→جا يｅ ن→→وع وي→→ژه 
«دم→كراس→∂» ه→ست. ام→ا «دم→كراس→∂» در راب→طه م→يان آدم خ→واران را ن→بايد با آن دمكراس∂ كه 

من و شما م∂شناسيم عوض∂ گرفت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

از داوي→→→→→د ب→→→→→→نگوريون و س→→→→→اير پ→→→→→يشقراوالن ن→→→→→هضت ص→→→→→هيونيست∂، ف→→→→→رمايشات آدم ك→→→→→ش∂ و 
ب→→يرحم∂ و ش→→ايعه ، دروغ پ→→راك→→ن∂، دوروئ→→∂... آن→→قدر ف→راوان است ك→ه م→→∂توان ه→زاران ص→فحه 
ن→→وشت. ب→گذاري→د ن→قل ق→ول∂ از «اع→→الميه اس→تقالل ص→هيونيست∂ ℮۱ م→اه م→ه ۸℮۱۹» ب→ياورم: «ن→ام 
اي→→→→→ن دولت اس→→→→→رائ→→→→→يل است... ب→→→→→را＾ ت→→→→→مام ات→→→→→باع، ص→→→→→رفنظر از ت→→→→→فاوتها＾ م→→→→→ذهب∂، ن→→→→→ژاد＾ و 
ج→→نسيت، ب→→راب→→ر＾ اج→→تماع∂ و س→→ياس∂ ت→ضمين م→→∂كند. آزاد＾ دي→ن و وج→دان، آزاد＾ زب→ان و 
آم→→→→وزش و ف→→→→رهنگ ارائ→→→→ه م→→→→→∂دهد. ام→→→→كنه م→→→→قدس را م→→→→ورد م→→→حافظت ق→→→رارم→→→∂دهد. ب→→→ه ب→→→يانيه 
س→ازمان م→لل وف→ادار م→→∂ماند... آماده است نقش خود را در كوشش برا＾ پيشرفت تمام منطقه 
خ→→→اورنزديｅ ب→→→ه ع→→→هده گ→→→يرد...» دو روي→→→∂ ه→→→م م→→هارت اґزرائ→→يل∂ م→→→∂طلبد. آي→→ا ك→→الم پ→→رمعنا＾ 

حافظ شيراز را به ياد داريد كه م∂گفت «دلم زصومعه بگرفت و خرقه سالوس»? 
م→∂دان→يم ك→ه رح→م و ان→صاف، ح→تا ب→ا دش→منان، ي→ك∂ از ارزشه→ا＾ اخ→الق∂ ج→امعه انسان∂ است 

يا اين كه به «مرخص∂» م∂رفتند 
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ك→→ه ب→→خش∂ از آن را از ج→امعه ح→يوان→ات ب→ا خ→ود آورده است. ام→ا اي→ن رح→م و ان→→صاف در ب→رنامه 
ح→→→ضرت ع→→→زرائ→→يل ج→→اي∂ ن→→داشت و اي→→ن ح→→ضرت ب→→ا زب→→→ان خ→→ويش ن→→يز ب→→دان ح→→قيقت اع→→تراف 
داش→→ته است. در ي→→ك∂ از اع→→الميههاي∂ ك→ه پ→يش از ش→بيخون ب→ه رو＾ ش→هرها م→→∂ريختند چ→نين 
هґ ش→→ما را ه→→م در ب→→ر گ→→يرد، ب→ه ب→→يرون ري→ختن و آواره س→اختن  ґم→→∂خوان→→يم: «اگ→→ر م→→يدان ج→→نگ د
س→→→→→كنه و زن→→→→→انشان و ف→→→→→رزندان→→→→→شان خ→→→→→واه→→→→→د ك→→→→→شيد. ب→→→→→ه ه→→→→→ر ك→→→→→دام→→→→→تان ك→→→→→ه اي→→→→ن س→→→→رنوشت را 
ن→→→م∂خواه→→→ند، ه→→→شدار م→→→∂دهيم ك→→→ه اي→→→ن ج→→→نگ ب→→→دون ت→→→رحم و دلس→→→وز＾ ك→→→شته خ→→→واه→→→د داد» 

(آرشيو شماره Israeli Defence Forces - IDF Ｑ/۹Ｑ۷ ،صفحه ⅛۱) 
ي→→ك∂ از اع→→مال رژي→م ه→يتلر ب→يگار＾ و ب→ه ك→ار اج→بار＾ واداش→تن اس→را＾ اردوگ→اهها＾ ك→ار ب→ود. 
دولت آلم→→→→ان و ك→→→→مپان∂ها＾ ب→→→→زرگ∂ ك→→→→ه از ك→→→→ار اج→→→→بار＾ ب→→→→هره م→→→→∂يافتند، ت→→→ا ك→→→نون ب→→→ه آن 
ب→يگار＾ ك→شيدگان و وارث→ينشان خ→سارتهاي∂ پ→رداخ→تهان→د كه ب∂گمان جبران آن بالي∂ نبود 

و نيست كه اسرا＾ آن دوران گرفتارش بودند. 
ه→مين ش→يوه را ص→هيونيستها ب→ه ك→ار ب→ردند، ب→ا اي→ن ت→فاوت ك→ه ت→ا كنون خسارت∂ نپرداختهاند. 
در ك→تاب∂ ب→ه نام «فلسطين نكبت - Palestine Nekbah» به قلم محمد نمير الخطيب خاطرات 
ت→→→كاندهندها＾ از ب→→→رنامه روزگ→→→ار ب→→→يگار＾ م→→→→∂خوان→→→يم: «ه→→→ر روز ب→→→ايد در م→→→عادن س→→نگ ك→→ار 
ك→نند و س→نگها＾ پẀ→ر وزن ح→مل ك→نند. خ→وراك→شان: ص→بحانه ي− س→يب زم→ين∂ و ظ→هر ن→يم∂ 
از ي− ماه∂ خش− بود. هر گونه شكايت و اعتراض با مجازات كت− پاسخ داده م∂شد.»  
ن→ماينده ص→ليب س→رخ پس از اولي→ن ب→ازديد در ۱۱ نوامبر ۸℮۱۹، گزارش داد كه اسرا＾ جنگ∂ 
در ك→→وششها＾ م→→حل∂ ب→→ه ك→→ار وادار م→→→∂شوند «ك→→ه ب→→نيه اق→→تصاد＾ اس→→رائ→→يل را ت→قويت ك→نند» 

(سند صليب سرخ G59/I/GG به نقل از كتاب ايالن پاپه «پاكساز＾ قوم∂ فلسطين») 
اي→→→ن گ→→ونه ع→→ذاب ب→→ه اس→→را＾ ج→→نگ∂، درست ب→→ر ع→→→كس آن س→→رنوشت م→→→اليم∂ ب→→ود ك→→ه اس→→را＾ 
اґزرائ→يل در اس→ارت لي→گا＾ ع→رب در اردن داش→تند. ب→ن گوريون بسيار خشمگين بود از اين كه 
جرايد هم انتشار دادند كه رفتار اعراب با اسرا＾ اسرائيل انسان∂ بود. در كتاب يادداشتها＾ 
روزان→→هاش در روز ژوئ→ن ۸℮۱۹ در اش→اره ب→→ه اي→ن خ→بر ك→ه در جرايد اґزرائيل انتشار يافت مبن∂ 
ب→→ر اي→→ن ك→→ه اع→→راب ب→→→ر خ→→الف اґزرائ→→يل ب→→ا اس→→را خ→→وب رف→→تار ك→ردند ن→وشت: «اي→ن درست است 

اما.... [پخش آن] ممكن است وادارمان كند از برخ∂ محاصرات دست برداريم» 
 *          *            *
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 (Haifa) ب→→→→رگرديم ب→→→→ه ب→→→→حث اص→→→ل∂، ب→→→ه آرن→→→ا م→→→رخميس. دخ→→→تر ج→→→وان ه→→→نرمند＾ ك→→→ه در ح→→→يفا
زن→دگ∂ م→∂كرد و ب→ه ب→ريگارد ت→روريست∂ پ→الماخ پ→يوست ك→ه در س→ال ۱℮۱۹ ت→اسيس شده بود 
و ب→→→→ه ارتش ان→→→→گلستان ع→→→→ليه آلم→→→ان ن→→→از＾ ك→→→مｅ م→→→→∂رساند ت→→→ا اگ→→→ر آلم→→→ان ب→→→→توان→→→د ت→→→ا ف→→→لسطين 
پ→→→يشرود و آن→→جا را اش→→غال ك→→ند، ب→→ه م→→قاومت ب→→رخيزد. و ه→→مين پ→→الماخ ب→→ا پ→→شتيبان∂ ان→→گلستان 
گ→→امها＾ م→→وثر＾ در پ→→اｄساز＾ ف→→لسطين ب→→رداشت. ت→→ا س→→ال ۸℮۱۹ ك→→ه پ→→الماخ را م→→نحل ك→ردند 

بسيار＾ از پاكساز＾ها＾ شمال و مركز فلسطين به دست اين جماعت صورت گرفت.  
ب→هر ح→ال آرن→ا م→رخميس ب→ا ن→گرش ن→زديｅ به جنايات∂ كه صورت م∂پذيرفت، دچار ترديد و 
ت→→→→→زلزل گ→→→→→رديد. خ→→→→→واه→→→→→رش ه→→→→مچنان در ع→→→→مليات ت→→→→روريست∂ ب→→→→را＾ ك→→→→شتار و آواره س→→→→اختن 
ف→→لسطين∂ها ف→→عال ب→→ود. ي− ب→→ار پس از ش→→ركت در ع→→مليات وي→ران س→از＾ ب→→ه خ→انه ب→ازگشت و 
ب→را＾ آرن→ا شرح داد چگونه به ناحيها＾ حمله كردند و آنرا ويران ساختند، خانهها و كلبهها و 
م→درسه م→حل∂ را ب→ا خ→اｄ ي→كسان و ب→ا س→روصدا و ك→شتار و آتشس→وز＾ اه→ال∂ آن ن→احيه را كه 
ت→عدادش→ان ح→دود پ→نج ه→زار ن→فر بود، وادار به فرار كردند. (اگر اشتباه نكنم اينجا ناحيه ا＾ بود 
ب→نام « ه→وسه» در ك→نار ح→يفا ك→ه فلسطين∂ها حدود ۱۹۲Ω در جستجو＾ كار در حيفا به اينجا 

كوچ كرده بودند). 
م→اجرائ→∂ ك→ه خ→واه→ر آرن→ا با آب و تاب گزارش م∂داد، چنان تكاندهنده و غم انگيز بود كه 
آرن→→→→→→ا از خ→→→→→→ود پ→→→→→رسيد چ→→→→→را ب→→→→→ايد در اي→→→→→ن ج→→→→→نايات ش→→→→→ريｅ ب→→→→→ماند. از آن زم→→→→→ان از ش→→→→→ركت در 
ب→ريگادها＾ ت→روريست∂ خ→ود دار＾ ك→رد. ام→ا م→اجرا به اين آسان∂ها صورت نم∂پذيرفت و ما 
م→→→∂دان→→→يم ك→→→ه در ه→→→مه ج→→→ا، در ت→→→مام س→→→نديكاها＾ م→→→افيائ∂ اج→→→ازه ن→→→م∂دهند پ→→→ايت را از م→→اجرا 
ب→يرون كش∂. اگر شروع كن∂ به «نق نق زدن» و بگوئ∂ ديگر بس است و نم∂خواه∂ بيش 
از اي→→ن دس→→تت را خ→ونين ك→ن∂، ب→ه اي→ن س→ادگ∂ها ول ن→م∂كنند و ن→م∂گويند ب→سيار خ→وب اگ→ر 
ن→→م∂خواه→→∂، ن→→خواه، ت→→شريفت را ب→→بر، ن→→ه،. از اي→→ن پس ج→→ان خ→→ودت در خ→→طر است. خ→انواده و 
ه→→→مراه→→→ان ص→→→هيونيست چ→→→نان ت→→→حت ف→→→شارش گ→→→ذاردن→→د، ب→→ه او خ→→شم و خ→→صومت ورزي→→دند ت→→ا 
دوب→اره ب→ه ب→اند آدم→كش∂ ب→ازش گ→ردان→ند. ع→رصه زن→دگ∂ ب→رايش ت→نگ و ناگزير شد از خانواده 
و دوس→تان و ه→مكيشان ب→گريزد و چ→ون ج→ا＾ دي→گر＾ ن→داشت ب→→ه ب→اديه ن→شينان ع→رب پ→ناه برد 

كه او را پذيرفتند و پناهش دادند.  
پس از چ→ند＾ با يｅ جوان مسيح∂ ـ فلسطين∂ از اعضاء حزب كمونيست ازدواج كرد و با او 
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در جنبش صلح و مبارزه عليه ملتكش∂ فعال بود.  

در س→ال ۱۹۸۷ ـ ۱۹۸۸ ب→→ه ج→نين، ب→ه اردوگ→اه ف→راري→ان آم→د و در آن→جا ب→را＾ ك→ودكان آواره دو 
خانه بر پا كرد كه آموزش دبستان∂ هم م∂دادند. 

در اي→ن زمان قيام فلسطين∂ها (انتفاضه اول) آغاز شد. آرنا كه زن∂ هنرمند بود و با هنر تئاتر 
ن→→يز آش→→نائ∂ داشت ب→→ه ب→→→ر پ→ا ك→ردن يｅ ت→ئاتر ب→را＾ ك→ودكان ه→مت گ→مارد و اي→ن ك→ار ب→راس→ت∂ 
ه→→→→مت و ج→→→→رئت م→→→→→∂طلبيد. ب→→→ايد م→→→حيط ك→→→ار و ش→→→راي→→→ط را ش→→→ناخت ك→→→ه دان→→→ست چ→→→ه ه→→→مت و 

جرات∂. 
اب→→تدا ن→→اگزير ب→→ود اع→→تماد اه→→ال∂ را ب→→خود ج→→لب ك→ند ك→ه ت→ا ك→نون از اه→ال∂ و س→اكنين م→ملكت 
اґزرائ→يل ت→نها س→ربازان∂ را م∂شناختند كه وقت∂ به اين اردوگاه سرازير م∂شدند، جز آدمكش∂ 
 ｅزرائيل∂ و بنا＾ يґزن» ا» ｅو خ→انهخراب→∂ و خ→انمان س→وز＾... ك→ار＾ نداشتند. اكنون ورود ي
ت→→→→→→ئاتر ك→→→→→→ودكان ن→→→→→→م∂توان→→→→→→ست ب→→→→→→دگمان∂ اه→→→→→→ال∂ ف→→→→→→لسطين∂ را ب→→→→→→ر ن→→→→→→يانگيزد. و ف→→→→→→راوان ب→→→→→ودند 
ف→→→→→→→→→لسطين∂هائ∂ ك→→→→→→→→→ه ورود يｅ زن و ب→→→→→→→→→نا＾ ت→→→→→→→→→ئاتر از ج→→→→→→→→→انب او را ب→→→→→→→→→ا س→→→→→→→→→وء ظ→→→→→→→→ن و ت→→→→→→→→رديد 
م→→∂نگريستند. ه→→نوز ه→→م ك→→ه ب→→يش از ۲Ω س→→ال از آن م→اجرا م→→∂گذرد، پ→ارها＾ از اه→ال∂ ب→ه اي→ن 
ت→جربه م→ظنونان→د. اف→زون ب→→ر آن، ب→را＾ اع→راب م→جاز و م→تداول ن→بود ك→ه پ→سران و دخ→تران با هم 
در ت→ئاتر و ت→مرين ش→ركت داش→ته ب→اشند. ت→مام اي→نها دش→وار＾هائ∂ بود كه آرنا با آن سروكار 

داشت و بايست∂ از جلو پا بردارد. 
در ب→→→→→→→ر پ→→→→→→→ا س→→→→→→→اختن ت→→→→→→→ئاتر، ف→→→→→→→رزند آرن→→→→→→→ا، ج→→→→→→→وليانو م→→→→→→→رخميس (Juliano mer Khamis) ك→→→→→→ه 
ه→→نرپيشگ∂ و ك→→ارگردان→∂ آم→وخته ب→ود، ه→مراه→∂ م→∂كرد. در اداره ت→ئاتر و پ→رورش ن→وجوان→ان 
ه→نرپيشه ش→ركت ف→عال داشت. ه→مين ج→وليانو ب→ه ف→يلمبردار＾ ن→يز مشغول بود و از فعاليتها＾ 
م→→ادرش ف→→يلمها＾ ب→→سيار ج→→الب∂ آم→→اده ك→رد و م→ن در گ→فتگو ب→ا ج→وليانو و ت→ماشا＾ ف→يلم∂ ك→ه 

خودش تهيه كرده بود، به بيوگراف∂ آرنا و فرزندش آشناي∂ بيشتر＾ يافتم. 
آرن→→→→→→→ا ك→→→→→→→ودكان∂ را ك→→→→→→→ه پس از ح→→→→→→→مالت اґزرائ→→→→→→→يل و ك→→→→→→→شتار ب→→→→→→→ستگانشان و وي→→→→→→→ران س→→→→→→از＾ 
خ→انهها＾شان دچ→ار شوｄ و ترس و نوميد＾ و ب∂دورنمائ∂ شده بودند، جمع م∂كرد و به اين 
ت→→ئاتر م→→∂آورد و ن→→قش∂ ب→→ه آن→→ان م→→→∂داد، از ج→→مله اي→→ن ك→→ه آن س→رنوشت∂ را ك→ه داش→تهان→د ب→→دان 
گ→→→ونه ك→→→ه داش→→→تهان→→→د ب→→→→ه خ→→→اطر ب→→→ياورند و ه→→مان ت→→راژد＾ را ب→→عنوان ن→→قشباز＾، ب→→ه رو＾ ص→→حنه 
آورن→د. ام→كان م→→∂داد ك→ه ع→قدهها＾ درون→∂ را ب→يرون ري→زند، ه→→ر واكنش∂ كه م∂خواهند نشان 



 ۱Ω۱ روز چهارم 
ده→ند، ن→اسزا گ→ويند، ف→رياد زن→ند، گ→الويز شوند و فرياد اعتراض به آسمان بلند كنند. جوليانو 
از ص→حنها＾ ف→يلم گ→رفته ب→ود ك→ه ب→چهها دست م→ادرش را گ→رفته ب→ودند و و او را ب→ه اي→نطرف و 
آنط→رف م∂كشاندند و در خيال اينكه او دشمن است «دق دل∂» در م∂آوردند. هدف آرنا 
اي→ن ب→ود ك→ه ب→ه ن→وجوان→ان خ→ودآگاه∂ بخشد، به تكامل روان∂ آنان يار＾ رساند كه درسرآغاز 
ورود ب→→→→ه ج→→→→امعه، م→→→→يان ش→→→→راي→→→→ط ج→→→→نگ و خ→→→→فقان، ع→→→→الم ن→→→→وجوان→→→→∂ خ→→→→ود را ك→→→ه ب→→→را＾ س→→→ازمان 
ش→→خصيت ان→→سان ض→→رور＾ است، از دست ن→→دهند. آرن→→ا م→→∂كوشيد ع→→الم ت→→لخ واق→→ع∂ را ب→→ا ع→→الم 

فانتز＾ها و تخيالت آشت∂ دهد. و اين كار آسان∂ نبود.  
آرن→→→→→→ا از ق→→→→→→يام ف→→→→→→لسطين∂ها در ان→→→→→→تفاضه اول ك→→→→→→ه اґزرائ→→→→→→يل را دچ→→→→→→ار ت→→→→→→رس ك→→→→→→رد و ب→→→→→ه ج→→→→→رئت 
ف→→→→لسطين∂ها م→→→→يدان داده ب→→→ود، پ→→→شتيبان∂ م→→→→∂كرد. اي→→→ن ق→→→يام خ→→→ودجوش ره→→→بران الف→→→تح و ي→→→اسر 
ع→→رفات را ن→→يز ك→→ه ره→→بر＾ را از دست خ→→ود خ→→ارج م→→∂ديد ب→ه دلش→وره ان→داخت و وادار ك→رد از 
پ→شتيبان∂ ق→يام س→ر ب→از زن→ند و ب→ه پ→ذيرش پ→يمان اس→لو ت→→ن در ده→ند، ك→ه دادن→د. و به اين ترتيب 
ان→→→→تفاضه اول را ب→→→→→ه خ→→→اموش∂ ك→→→شانند ك→→→ه ك→→→شاندند و ب→→→→∂گمان چ→→→نين گ→→→ناه∂ را ب→→→ه دش→→→وار＾ 
م→→→→∂توان ب→→→→خشيد. ب→→→→→ه وي→→→→ژ ه ب→→→→ا ن→→→→گاه ب→→→→ه ان→→→→تفاضه دوم ك→→→→ه ره→→→→بران الف→→→→تح و دولت خ→→→ودگردان 
 ｅف→→لسطين، ب→→دون ع→→برت از گ→ذشته ب→→ه ج→ا＾ اي→ن ك→ه ب→ه آن م→ايه ب→خشند، ب→→ه خ→اموش∂ آن ك→م

كردند. 
آرن→ا م→رخميس در س→ال ۱۹۹۳ جايزه آلترناتيو صلح نوبل را دريافت كرد و وجه دريافت∂ آن 
را ب→→ه م→→→صرف س→→اختمان «ت→→ئاتر آزاد＾» رس→→اند. م→→تاسفانه در اي→→ن زم→→ان دچ→ار ب→→يمار＾ س→رطان 
ب→ود و پ→ايان ع→مرش پ→يش ب→ين∂ م→→∂شد. ام→→ا در اي→ن دوره از ف→عاليتها＾ س→ياس∂ باز ننشست و 
م→ن در ف→يلم∂ ك→ه فرزندش جوليانو از زندگ∂ او به طور زنده تهيه كرده بود ديدم كه با وجود 
ب→→→→→→يمار＾ و پس از دوره ش→→→→→→يم∂ درم→→→→→ان∂ ك→→→→→ه م→→→→→وها＾ س→→→→→رش ن→→→→→يز ري→→→→→خته ب→→→→→ود، در ت→→→→→ظاهرات 
ف→→→لسطين∂ها ش→→→ركت ك→→→رده و ب→→→ر س→→→ر ج→→→وانｅه→→→ا＾ س→→→ربازｄ اґزرائ→→→يل∂ ك→→ه زور م→→→∂گفتند ف→→رياد 

م∂زد «ببينيد كه بر پيشانيتان واژه شكنجه حｅ شده است». 
زن→→دگ∂ پ→→ر م→→اجرا＾ آرن→→ا س→→ال ℮۱۹۹ پ→→ايان ي→→افت و ن→→ماند و ن→ديد ك→ه س→ربازｄها＾ اґزرائ→يل در 
اوج ان→→تفاضه دوم، در س→→ال ۲ΩΩ۲ ت→→ئاتر آزاد＾ را ب→→ا خ→اｄ ي→كسان ك→ردند و ه→نرپيشگان ج→وان 
آن را ك→→شتند و اف→→زون ب→→ر آن ب→→خش وس→→يع∂ از اردوگ→اه ج→نين را ن→ابود ك→ردند. از ه→نرپيشگان 
ج→وان تنها سه نفر باق∂ ماندند. يك∂ از آنان تا كنون در زندان بسر م∂برد. دوم∂ در يｅ سوء 
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ق→صد ان→تحار＾ ك→ه ف→يلمش را در ت→→لويزيونها＾ آم→ريكا و اروپ→ا ن→شان دادن→د، ج→ان خ→ود و پنج 
ن→→فر دي→→گر را ب→→ر ب→→اد داد. س→→وم∂ ن→يز م→دت∂ در زن→دان زي→ر ش→كنجه ب→ود ك→ه او را دچ→ار آش→فتگ∂ 

روان∂ كرد و امروز زندگ∂ را با دشوار＾ م∂گذراند. 
ج→→وليانو ف→→رزند آرن→→ا دي→→گر در ج→→نين ن→→ماند، ام→→ا از دور ب→يوگراف→∂ ن→وجوان→ان آن دوره را ت→عقيب 
م→→→→→→∂كرد ك→→→→→→ه چ→→→→→گونه رش→→→→→د ي→→→→→افته، در ت→→→→→نگنا＾ اґزرائ→→→→→يل گ→→→→→رفتار و راه پ→→→→→يش و پس ن→→→→→دارن→→→→→د. 
ب→→رخ∂شان ج→→ان ب→→اخته و ي→→ا ب→→ه ب→→→∂آيندگ∂ گ→→رفتار آم→→ده، ت→جربه زن→دان و ش→كنجه را گ→ذران→ده، 
 ۲ΩΩＱ الم→وت را م→→∂گذراندند. جوليانو دوباره در سالｅع→ذاب دوزخ→ين زي→ر س→ايه ح→ضرت م→ل
ب→ه ج→نين ب→ازگشت كه از يｅ «شانس دوم» برا＾ احياء تئاتر آزاد＾ بهره گيرد. با كمｅ مال∂ 
دوس→→تان س→→وئد＾ آن را ب→→از س→→اخت و دوب→→اره اف→→تتاح ك→→رد و م→→ا در روز چ→هارم اق→امت در خ→طه 
ح→كمران→∂ اґزرائ→يل ب→ه ت→ئاتر آزاد＾ رف→تيم كه در كمال رفاقت و صميميت از ما پذيرائ∂ كرد. 
گ→→→وئ∂ ك→→→ه س→→→الهاست ه→→→مديگر را ش→→→ناخته ب→→وديم و فｅ و ف→→اميل ي→→كديگر را م→→→∂شناختيم. از 

همان روز جوليانو را بعنوان يｅ رفيق در قلبم جا دادم. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وق→→ت∂ ج→→وليانو ه→مراه م→ادرش در ج→نين زن→دگ∂ م→→∂كرد ج→وان→∂ ب→ود ح→دود س→∂ س→اله، ت→جربيات 
زن→دگ∂ ك→ه در ك→وله ب→ار داشت، ه→نوز ان→دｄ بود. حال حدود ۱Ｑ سال از آن دوران م∂گذشت. 
موها＾ سر و ريشش خاكستر＾ شده بود. يｅ «عاقل مرد» به نظر م∂رسيد. ديگ∂ بود كه از 

جوليانو مر خميس  آنا مر خميس 
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ج→وشش و ان→رژ＾ س→→ر م→→∂رفت. آم→يختگ∂ ع→شق ب→ه زن→دگ∂ و ع→شق ب→ه رف→اقت و در ع→ين حال 

دلواپس∂ و دلسوز＾ را در چهرهاش م∂ديد＾. 
دلش م→→→→→∂خواست ه→→→→→مه چ→→→→يز را، ه→→→→مه ت→→→→جربيات زن→→→دگ∂ خ→→→ود و م→→→ادرش «آرن→→→ا» را ب→→→را＾م→→→ان 
ب→→گويد. در آن→→جا ب→→ا چ→ند ن→فر دي→گر ك→ه از س→وئد و ان→گلستان و آلم→ان آم→ده ب→ودند آش→نا ش→ديم. 
ب→→رخ∂شان آم→→ده ب→→ودند ت→ا در ب→رنامه ت→ئاتر ب→از＾ ك→نند. و ب→دين ج→هت ب→ايد م→دت∂ آن→جا ب→مانند. 
گ→مان م→→∂كردند م→ا ه→م آم→دهاي→م ك→ه در ب→رنامه ت→ئاتر ش→ركت ك→نيم. رويهمرفته جمعمان جمع 
ب→ود و خ→ود را رف→قا＾ ي→كديگر اح→ساس م→∂كرديم. ج→وليانو ب→ه ن→هار مهمانمان كرد. كه چيز＾ 
ن→→بود غ→→ير از ن→→ان و ه→→ومẀس (ن→→خود پ→→خته و ك→→→وبيده ب→→ا ادوي→→ه و روغ→→ن زي→تون) خ→يل∂ س→اده ول∂ 
ب→→→→سيار لذي→→→→ذ ب→→→→ود و م→→→→زهاش ه→→→→نوز زي→→→→ر دن→→→→دان→→→→م ه→→→→ست و وق→→→→ت∂ ب→→→→ه اروپ→→→ا ب→→→ازگشتم، ب→→→ارها ب→→→ه 
مغازهها＾ اعراب رفتم و برا＾ خود و دوستان هوnمس تهيه كردم، كه به ديگران هم مزه كرد. 
و ه→→ر وقت «ه→→ومẀس» م→→∂خرم و م→→زه م→→→∂كنم ب→→ياد ج→→وليانو م→→→∂اف→→تم و ي− دن→→يا رف→اقتش و ب→ه 

اين شعر بابا طاهر: 
عجل سنگ∂ و آدم مثل شيشه»  «عزيزان قدر يكديگر بدانيد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«گروه تئاتر آزاد＾»  
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كوچه پسكوچهها＾ جنين  
از آن→جا ك→ه م→→∂دان→ستيم وقت ج→وليانو تنگ است، نم∂خواستيم بيش از اين وقتش را بگيريم. 
ام→→→ا او ن→→→م∂گذاشت ب→→→رويم. گ→→→فت ب→→يائيد ك→→ه ب→→ه اردوگ→→اه ف→→راري→→ان ج→→نين، ي→→ك∂ از ب→→زرگترين 
اردوگ→→اهها＾ ف→→لسطين∂ها＾ از خ→→انه و زن→→دگ∂ ران→→ده ش→→ده س→→ر ب→→زنيم. ب→→ه ك→→وچه پسك→→وچهها＾ 
آن→→جا رف→→تيم. ه→→مه ب→→چهها و ن→→وجوان→→ان او را م→→→∂شناختند و ب→→ا م→→حبت و ص→→ميميت ب→→ا او ب→رخورد 
م→→∂كردند. او ه→→م ب→→ه س→ر ب→چهها دس→ت∂ م→→∂كشيد و ي→ا ب→ه ش→انه ج→وان→ان و ن→وجوان→ان م→→∂كوفت و 

شوخ∂ م∂كرد. 
ك→ودكان∂ ك→ه در آن→جا ب→ودند، چ→ه زي→با و پرهياهو بودند، سيما＾ خندان و سرزنده آنان، هنوز 
ب→ه آي→نه ذهنم جلوه م∂بخشد و دور م∂زند، حاال هم كه مدتها از آن روز م∂گذرد، از خود 

م∂پرسم كه گناه اينان چيست كه به چنگ و دندان عزرائيل گرفتارند.  
 
 
 
 
 
 
 

ص→→→→→هيونيستها را از س→→→→→رگذران→→→→→دند. پ→→→→→دربزرگشان آن→→→→ان∂ ب→→→→ودند ك→→→→ه ج→→→→نگ ۷⅛۱۹ و در ه→→→→م پ→→→→درґ پ→→→→دربزرگشان ت→→→→جربه آد مك→→→→ش∂ها و وي→→→→ران→→→→∂ها＾ روزه→→→→ا＾ ن→→→→خستين ن→→→كبت و ي→→→ورش 
ن→ورديدن ص→دها ه→زار زن→دگ∂ و س→رنوشت ان→سان∂ را از س→→ر گ→ذران→دند. پ→درانش→ان ت→→جربه دوران 
ان→تفاضه اول را ت→جربه كردند و ديدند كه پيمان اسلو چه وعدهها＾ دلآويز＾ به آنها داد كه 

تحقق نيافت و همهاش دروغ بود.  
م→ا زن→ده ن→خواه→يم ب→ود ك→ه ب→بينيم چ→ند ن→سل ب→عد از اين بچهها بايد گذار از دوزخ را تجربه كند. 
آي→→→→→ا آرن→→→→→ا م→→→→→رخميس ه→→→→→م گ→→→→→رفتار ه→→→→→مين دل ش→→→→→وريدگ∂ ب→→→→→ودكه م→→→→سير س→→→→رنوشت خ→→→→ويش را 

كودكان نسل چهارم 
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ب→→رگردان→→د؟ و ب→→ه ج→→ا＾ يｅ زن→دگان∂ پ→ر ج→اه و پ→→ر آس→ايش، دش→وار＾ را ب→رگزيد ك→ه اع→صابش را 
رن→جاند و در هم كوفت و شايد بيمار＾ سرطانش هم ساخته اين زندگان∂ دشوار بود و اگر در 
ه→مانجا ك→ه ب→ود م→→∂ماند، ه→نوز در س→ن ۸۹ س→الگ∂ زن→ده بود و «محترم». و همه م∂دانند آنها 
ك→ه در آغ→از ت→ولد اґزرائ→يل در ف→عاليتها＾ ت→روريست∂ ش→ركت داشتند، بعد ها در دم و دستگاه 
ب→→→ه م→→→قامات ب→→→االئ∂ دست ي→→→افتند و ب→→→رخ∂شان ب→→→ه م→→→قام وزارت و ص→→→دارت ارت→→→قاء ي→→→افتند و ب→→→ه 
ن→→خست وزي→ر＾ و ري→است ج→مهور＾ ه→م ن→ايل آم→دند و آرن→ا م→رخميس ه→م م→→∂توان→ست از آن 
ج→→→→مله ب→→→→اشد، ب→→→→ه وي→→→→ژه از آن ج→→→→هت ك→→→→ه ب→→→→ه خ→→→→انواده م→→→→عروف و «م→→→→حترم∂» از خ→→→انوادهه→→→ا＾ 

صهيونيست∂ تعلق داشت و نام و عنوان∂ هم داشت. 
در ك→وچه پسك→وچهها＾ اردوگ→اه ف→راري→ان ت→ابلوها＾ ت→قريبا چهار در پ→نج م→تر＾ آوي→زان ب→ود، 
رو＾ آن ع→→كسهائ∂ از ج→وان→ان اردوگ→اه ك→ه ن→امشان ن→يز ن→گاشته ب→ود و اي→نكه م→ثالҐ ۲۲ س→ال ي→ا 
۱۸ سال يا ⅛۱ سال يا ۱Ｑ و ℮۱ سال... است كه در زندان حضرت عزرائيل بسر م∂برند و من 
م→∂دان→ستم و پس از آن ب→يشتر دانستم كه اسارت در زندانها＾ عزرائيل شوخ∂ نيست. هرگز 

شوخ∂ نيست وقت∂ م∂بينيم كه «اسارت» در بيرون از اين زندانها نيز شوخ∂ نيست.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«زن→→دگ∂» در خ→→طه ح→→كمران→→∂ اґزرائ→→يل «ع→→ذاب→→∂ است الي→م»  ب→→ه م→راتب الي→متر از آن گ→ونه ك→ه 
ح→افظ گفت «روح را صحبت ناجنس عذاب∂ است اليم». در اين عذاب اليم تنها مردمان غزه 
ب→→سر ن→→م∂برند، ت→نها م→ردم ه→برون ب→سر ن→م∂برند. ت→مام م→نطقه اش→غال∂ زن→دان ب→دون س→قف است. 

به ياد اسيران حضرت اґزرائيل، شمار اندك∂ از آنان 
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اگ→→→ر ب→→→اور ن→→→م∂كنيد، س→→→ر＾ ب→→→ه ك→→→وچه پسك→→→وچهها＾ اردگ→→→اه ج→→→نين ب→→زنيد و از م→→ردمان∂ ك→→ه 
م→→∂بينيد ب→→پرسيد چ→→ه ب→→ر س→→رشان آوردهان→→د و م→→→∂آورند. ت→→ا اي→→ن ك→→ه ب→→دان→→يد زن→→دان ب→→دون س→قف 

يعن∂ چه. 
دن→→يا＾ م→→تمدن و غ→→ير م→→تمدن ام→→روز ش→→كنجه ج→→سم∂ و روان→→∂ را، ب→→ه ه→ر كس، ه→→ر چ→ند ب→سيار 
گ→ناهكار و ب→سيار خ→طرناｄ، ت→قبيح م∂كند. رژيمها＾ خودكامه وضد مردم∂ نيز، با اين كه از 
اب→→زار ش→→كنجه ب→→→ه ه→→ر ن→→حو＾ ب→→هره م→→→∂گيرند، دست ك→→م آن را در ق→→وان→→ين اس→→اس∂ و رس→م∂شان 
غ→→→دغن ك→→ردهان→→د، آن→→ان ن→→يز خ→→جالت م→→→∂كشند ب→→گويند م→→ا ش→→كنجهگر ه→→ستيم. اي→→االت م→→تحده 
آم→→→→→ريكا ه→→→→→م ك→→→→→ه در اґع→→→→→مال آن خ→→→→→سيس ن→→→→→يست، خ→→→→→جالت م→→→→→→∂كشد اس→→→→→م ش→→→→كنجههايش را 
«ش→كنجه» ب→گذارد. ع→الوه ب→→ر اي→ن، ش→كنجه اس→يران ج→نگ∂، م→طابق ق→رارداده→ا＾ بينالملل∂ - به 

ويژه موافقتنامه ژنو- خواه نا خواه ممنوع است. 
ام→ا اґزرائ→يل اي→ن گ→ونه خ→جالت∂ ن→يست. از ش→كنجه ب→→ه ك→ودكان ه→م دست ب→ر ن→م∂دارد و  برايش 
ج→واز رس→م∂ ص→ادر ك→رده است. بنا بر فرمان نظام∂ شماره ۱۳۲ تاريخ ℮۲ سپتامبر ۷⅛۱۹ (سه 
م→→→اه ب→→→عد از ج→→→نگ ن→→→اگهان∂ و غ→→→افلگير ژوئ→→→ن ۷⅛۱۹) يｅ ك→→→ودｄ ف→→لسطين∂ ۱۲ س→→اله م→→→∂توان→→د 
م→طابق ق→وان→ين دادگاه نظام∂ تحت تعقيب قرار گيرد. مثالҐ در تظاهرات، يا اينكه نيمه شب به 
خ→→→→→انهاش م→→→→→∂ريزند و م→→→→→∂ربايندش ي→→→→→ا ب→→→→→ه م→→→→→درسه م→→→→→→∂ريزند و از ك→→→→→الس درس ب→→→→→→ه زن→→→→دانش 
م→→∂آورند، ب→→ه اي→→ن ب→→هانه ك→→ه ش→→اهد＾ و ي→→ا خ→برچين∂ ب→ر او گ→واه→∂ ب→د داده است. ب→ديه∂ است 
ك→→ه در زن→→دانه→→ايشان ك→→الس درس و ك→→تابخانه ن→→يست، اس→→بابباز＾ ه→م ن→يست. دس→تگاهها＾ 
ش→→→→→→كنجه ام→→→→→→ا ه→→→→→مه ج→→→→→ورش ه→→→→→ست، ه→→→→→م ج→→→→→سم∂، ه→→→→→م روان→→→→→∂.. (رج→→→→→وع ك→→→→→نيد ب→→→→→ه ت→→→→→ارنما＾: 
http/www.association-belego-palestinne.be  ۱۳ ژان→→→ويه ۲ΩΩ۹، ك→→نوان→→سيون ش→→ماره ℮ ژن→→و، 

زندانيان سياس∂). 
خ→اطرات و تجربيات كودｄ، نقش ويژها＾ در آينده او باز＾ م∂كند، شيرينترين، و در اين 
م→ورد ت→لخترين، خ→اطرات زن→دگ∂ است و ك→ودكان∂ ك→ه در جنگ و اختناق و تجاوز و قحط∂ 
و گ→→→رسنگ∂ ق→→→رار دارن→→→د، ه→→→ر روز، گ→→→اه∂ ه→→→مه＾ روز، ص→→→دا＾ ت→→ير و ه→→ليكوپتر و ه→→واپ→→يما＾ 
ج→→نگ∂ اف ⅛۱، اي→ن ش→اهكار ت→سليحات∂ اي→االتمتحده آم→ريكا، ص→دا＾ ش→كستن دي→وار ص→وت∂ 
ك→ه گ→وش م→→∂خراش→د و دله→ره م→→∂آفريند، ت→هديد ارتش ب→يرحم اش→غال∂، زورگ→وئ∂ ج→وانｅه→ا＾ 
س→رباز ك→ه ه→نوز ده→انشان ب→و＾ ش→ير م∂دهد، كه كودكان و جوانان و پيران، زنان و مردان را 
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م→ورد اهانت و خفت قرار م∂دهند، م∂آيند و خانهات را رو＾ سرت خراب م∂كنند... آر＾، 
ب→→را＾ اي→→ن ك→→ودكان چ→→ه خ→→اطرات→→∂ ب→→اق∂ م→→∂گذارن→د؟ ش→ايد اگ→ر چ→نين ك→ودك∂ را زه→ر ده→ند و 
ب→→→→رايش م→→→→رگ ب→→→→ياورند، او را از غ→→→→→ذابه→→→→ا＾ الي→→→→متر＾ ره→→→→انيدهان→→→→د. چ→→→→نان م→→→→رگ∂ بґ→→→→→ه از چ→→→→نين 

زندگ∂ا＾. 
در م→→→→→→ملكت اґزرائ→→→→→→يل روزن→→→→→→امها＾ ه→→→→→→ست ب→→→→→→نام ه→→→→→→اآرتص (Ha` Aretz) گ→→→→→اه∂ رپ→→→→→رتاژهائ∂ 

م∂آورد كه مو＾ تن را سيخ م∂كند. از آنجا نقل∂ بياورم: 
«ب→→→نا ب→→→ر گ→→→واه→→→∂ س→→→→رباز اس→→رائ→→يل∂: س→→اعت شش ص→→بح در «رف→→اه» ح→→كومت ن→→ظام∂ ب→→ود، وقت 
 ｅم→→→منوعيت رفت و آم→→→د و خ→→→روج از خ→→→انه. ه→→→يچ روح→→→∂ در خ→→→يابان پ→→→رواز ن→→→م∂كرد. ت→→نها ي
ك→→→→→ودｄ چ→→→→→هارساله ب→→→→→ود ك→→→→→ه در آن ك→→→→→نار، در ح→→→→ياط خ→→→→انهاش ب→→→→ا ش→→→→ن ب→→→→از＾ م→→→→→∂كرد و ب→→→→رج 
م→→→→→∂ساخت. ب→→→→→عد اي→→→→→ن س→→→→رباز، از ش→→→→عبه م→→→→هندس∂، ش→→→→روع ب→→→→ه دوي→→→→دن ك→→→→رد. م→→→→ا ه→→→→م ب→→→→دنبالش 
دوي→→ديم.... ب→→عد ه→→مين س→رباز ب→→چه را از زم→ين ك→ند... دست ب→چه را ش→كست، ...، م→چ دس→تش را. 
ب→عد دس→تش را در ح→دود آرن→ج ش→كست. پايش را هم شكست، ... بعد شروع كرد به شكم بچه 
 ｄلگ→→→دزدن، س→→ه ب→→ار. ب→→عد ول ك→→رد و رفت. ه→→مه م→→ا از ت→→عجب ده→→انمان ب→→از م→→اند.  ب→→ه ه→→→مه ش→→و
دست داده ب→→ود... ف→→ردا＾ آن روز ه→م ب→→دنبال او ب→ه خ→دمت رف→تيم، دي→ديم ك→ه س→ربازها＾ دي→گر 
ه→→→→→م م→→→→→ثل او ع→→→→→→مل م→→→→→→∂كنند» (ه→→→→ا آرت→→→→ص ۲۱ س→→→→پتامبر ۲ΩΩ۷: «س→→→→ربازان اس→→→→رائ→→→→يل گ→→→→واه→→→→∂ 

م∂دهند»). 
گ→ناه آن ب→چه چ→هارساله اي→ن ب→ود ك→ه ف→رمان ح→كومت ن→ظام∂ ممنوعيت رفتوآمد و خروج از 
خ→→انه را ن→→م∂فهميد. اي→→ن م→→منوعيتها گ→→اه∂ ش→→بانه روز＾ و گ→→اه∂ چ→→ندين روز و ه→فته ط→ول 
م→∂كشند. در ب→يتلحم يｅ ب→ار چ→هل روز ادام→ه داشت. اگ→ر آب و خ→واربار و مواد خوراك∂ و 

داروي∂ كم آمد، مسئوليتش با خودت!  
در اي→→→→نجا ن→→→→خوان→→→→دم ك→→→→ه آي→→→→ا آن ك→→→→ودｄ چ→→→→هارساله از آن اس→→→→تخوان ش→→→→كستگ∂ها و لگ→→→→دها ب→→→ه 
ش→كمش، ج→ان ب→در ب→رد ي→ا ن→ه. اگ→ر ب→در ب→رده ب→اشد اك→نون ه→شت سال دارد و هشت سال ديگر 
ش→→→→انزده س→→→→اله است. و اي→→→ن ك→→→ودكان چ→→→هارساله و ه→→→شت س→→→اله و ش→→→انزده س→→→اله، ت→→→نها ق→→→ربانيان 
ح→→→→كمران→→→→∂ اґزرائ→→→→يل ن→→→→يستند. ه→→→→مه كس ق→→→ربان∂ است، چ→→→ه ق→→→ربان∂ س→→→وء رف→→→تارها＾ م→→→ستقيم و 
ع→→→مد＾ چ→→→ه غ→→→ير م→→ستقيم و «س→→هو＾». ب→→بينيم س→→رنوشت ان→→سانها＾ غ→→زه را پس از ج→→نگها و 
م→حاصرات اق→تصاد＾ و خ→وراك∂ و درمان∂. همه را به گرسنگ∂ و ب∂دوائ∂ محكوم فرمودهاند، 
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خ→واب آس→وده ن→يست و ب→يدار＾اش از ب→→∂آسودگ∂ خوابش دردناكتر است. خدا نصيب گرگ 
ب→→→→→→→يابان ن→→→→→→→كند ك→→→→→→ه ب→→→→→→ه چ→→→→→→نگ و دن→→→→→→دان اي→→→→→→ن «ت→→→→→→نها ح→→→→→→كومت دم→→→→→→→كرات→→→→→→يｅ م→→→→→→نطقه» و اي→→→→→→ن 
«اخ→→الق∂ترين ارتشه→→ا＾ دن→→يا» گ→→رفتار آي→→د. ب→→ه ق→→ول خ→→اله ف→→رام→→وش ن→→شدن∂ام: «ك→→افر ن→بيند، 

مسلمان نشنود». 
از ك→→→افر و م→→→سلمان ذك→→→ر خ→→→يرآوردم. م→→→→∂دان→→→م ب→→→اورها＾ دي→→→ن∂ ه→→→م در اي→→نجا دست ب→→→ه ك→→ارند. 
درس→→→→ال ۱۹۷۳ دس→→→تورالع→→→مل∂ دي→→→ن∂، ب→→→را＾ س→→→→ربازان ي→→→هود＾ ن→→→گارش ي→→→افت ك→→→ه در آن چ→→→نين 
ره→نمود＾ ارائ→ه م→→∂شد: «اگ→→ر ه→نگام ج→نگ، ه→نگام ت→عقيب م→سلحانه، ن→يروها＾ م→→ا ب→ا آدمه→ا＾ 
ش→خص∂ (غ→يرنظام∂) م→واج→ه ش→وند، ك→ه اط→مينان ن→باشد ب→ا م→→ا ك→ار＾ دارن→د، ي→ا ندارند، م∂توانند، 
ح→→تا وظ→→يفه دارن→د ك→ه ب→نا ب→→ر «ه→االخا»، [اوام→ر ش→رع∂]، آن→ها را ب→كشند... ب→ه يｅ ع→رب در ه→يچ 
 ｅم→→تمدن ب→→نظر آي→→د. اگ→→ر اف→راد ن→ظام∂ م→ا ب→ه ي [Ґظ→→اهرا] ح→→الت ن→→بايد اع→→تماد داشت، ح→→ت∂ اگ→→→ر
ح→→→مله ن→→→ظام∂ دست زن→→→ند، اج→→→ازه دارن→→→د و ب→→→نا ب→→→→ر «ه→→→االخا» وظ→→يفه ن→→ظام∂ دارن→→د يｅ آدم غ→→ير 
ن→→→→ظام∂ خ→→→→وب را ه→→→→م ب→→→→كشند و ي→→→→ا ب→→→→ه ع→→→→بارت دي→→→→گر آدمه→→→→ا＾ غ→→→→ير ن→→→→ظام∂ ك→→→→ه خ→→→→وب ب→→→نظر 
م→∂رسند.» ب→نا ب→ه گ→زارش ژاك→لين رز (Jaquline Rose): «ام→روز ارتش اسرائيل فرمان اسحاق 
راب→→→→→ين را ك→→→→→ه در آغ→→→→از ان→→→→تفاضه اول ص→→→→ادر گ→→→→شت ب→→→→ه اي→→→→ن ع→→→→نوان ك→→→→ه «اس→→→→تخوانه→→→→ايشان را 
ب→شكنيد» اج→را م→∂كند و ب→ا ق→نداق ت→فنگ دست و پ→ا＾ فلسطين∂ها را م∂شكند». بنا بر همين 
گ→→زارش ژاكلين رز «س→ربازان و اف→سران اґزرائ→يل ك→ودكان را اع→دام م→→∂كنند، ب→ه اي→ن ت→وجيه ك→ه 
خ→اطرات ه→ولوكاست ام→كان ع→دول از م→رزها＾ جنائ∂ را ممكن م∂سازد، كه افراد غير نظام∂ 

را، كه از آنان خطر＾ محتمل نيست، مورد جنايات جنگ∂ قرار دهند.» 
(Jacqueline Rose: la Question de sion, presses university of Princeton 2005)

ب→→→→→را＾ خ→→→→→وان→→→→→ندگان∂ ك→→→→→ه واژه ه→→→→→ولوكاست (ب→→→→→ه م→→→→عنا＾ ب→→→→→ال＾ آت→→→→شين، ج→→→→هنم∂، ق→→→→تل ع→→→→ام) را 
ن→م∂شناسند، اش→اره م→→∂كنم ك→ه اي→ن واژه را ب→را＾ ج→نايات و آدمك→ش∂ها＾ هيتلر كه ميليونها 
ك→→→مونيست، س→→→وسياليست، ي→→→هود＾، ك→→→ول∂ґ س→→→ينت∂ - روم→→ا و ه→→مجنسباز و... را ق→→ربان∂ ك→→رد، 
ب→→→→كار م→→→→→∂برند. ام→→→→→ا اگ→→→→→ر اي→→→→ن واژه را ب→→→→را＾ ك→→→شتارها و ب→→→∂خانمانساز＾ها و آوارهس→→→از＾ها＾ 
ع→زرائ→يل ب→ه ك→اربر＾، ف→وراҐ ب→→ا م→قامات ام→نيت∂ س→روكاردار＾. م→هر ي→هود ستيز＾ و سام∂ستيز＾ 

به پيشان∂ات م∂كوبند. 
ب→→نا ب→→ه گ→→زارش «وزارت ام→→ور اس→→راء دولت خ→→ودگردان ف→→لسطين»: «...س→→ربازان اس→→رائ→→يل ب→→ر دو 
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ك→→ودｄ س→→يزده س→→اله ش→→اشيدند. آن دو را م→→جبور ك→→ردند دو روز لخت، ب→دون لب→اس در م→ستراح 
ب→مانند. از ه→مه ب→دتر اي→ن ك→ه وق→ت∂ سربازان به مستراح م∂آمدند، نه در سوراخ مستراح كه در 
آن ك→نار ب→ود، بلكه بر سر و صورت اين كودكان م∂شاشيدند. سپس قاه قاه م∂خنديدند و از 
اي→ن منظره عكس م∂انداختند. دو روز بعد آن دو را به كولون∂ «بنيامين» انتقال و از آنان از 
س→اعت ده صبح تا سه بعد از نيمه شب بازپرس∂ كردند و پس از بازجوئ∂ آن دو را به پايگاه 
ن→→→ظام∂ «اوف→→→ر - Ofer» آوردن→→د و ت→→ا س→→ه م→→اه در آن→→جا ن→→گاه داش→→تند و س→→پس آن→→ان را ب→→ه زن→→دان 

ويژه كودكان در «ريموتيم - Rimotim» آوردند و اصالҐ آنان را به دادگاه نبردند».  
(http/www.legrandsior,info/Noweav,Sandal-de-torture-d-enfants-prisonniers-des-
soldats-urinvent-sur-des-enfants-de-13-ans.html,pnn) تايمز در رپرتاژ＾ از تجربيات غزه خاطر ｄخبرنگار نيويور ،Chris Hedges  جس ґك→ريس ه
ن→شان ك→رد كه «من شاهد بحرانها و كشمكشهاي∂ بودم و از آنها گزارش دادم كه بچهها 
را م→→∂كشند... ام→ا در ه→يچ ك→جا＾ دي→گر ن→ديدم كه سربازان در باز＾ و تفريح و شوخ∂ با هم، 
لґم).  ґت سґه→→→ركس و ن→→→اكس∂ در دن→→→يا ب→→→→ه چ→→نين اع→→مال∂ ب→→پردازد، م→→ورد ت→→قبيح ج→→ميع آدم→→∂زاد ع→→الم ق→→رار بچهها را به دام م∂كشانند و با شوخ∂ آنان را م∂كشند و م∂خندند» (به نقل از ب

م→→→→→∂گيرد، ب→→→→→استثنا＾ «ت→→→→→نها دولت دم→→→→→كرات م→→→→→نطقه» و «اخ→→→→→الق∂ترين ارتش ج→→→→هان». اگ→→→→ر 
ص→→→→دا＾ت→→→→ان درب→→→→يايد، ك→→→→ه ا＾ ب→→→→ابا ه→→→يتلر خ→→→يل∂ ج→→→نايت ك→→→رد، ام→→→ا اي→→→نان ه→→→م ه→→→مان م→→→→∂كنند، 

سروكارتان با مقامات امنيت∂ خواهد افتاد. 
ح→→→كومت ف→→→اشيست∂ ه→→→يتلر ج→→→نايات گ→→وناگون∂ ك→→رد. ي→→ك∂ از آن→→ها اي→→ن ك→→ه ب→→را＾ آزم→→ايش و 
ش→→ناخت ري→→سｅ داروه→→ا＾ ج→→ديد، آن→ها را ب→ر اس→يران ج→نگ∂ و ك→ودكانشان آزمايش ك→نند ك→ه 
الب→ته در ب→هبود ك→يفيت داروه→ا م→وثر ب→ود، ام→→ا ج→نايات∂ بود نابخشودن∂ نسبت به آن اسير بخت 
ب→رگشته ك→ه ف→دا＾ اي→ن ك→يفيت م→→∂شد. «ت→نها ح→كومت دم→كرات→يｅ م→نطقه» نيز از همين روش 
 Abdul) آموزش يافته و آزمايش دارو را بر اسيران جنگ∂ مجاز م∂شمارد. عبدالناصر فراونه
 (۲Ω۱Ω دس→→→→→امبر ⅛) در ه→→→→→→مايش ح→→→→→مايت از اس→→→→→يران ف→→→→→لسطين در الج→→→→→زيره (Nasir Frawneh

گ→→زارش داد ك→→ه: «ب→→→ه وزارت ب→→هدار＾ اس→→رائ→→يل اج→→ازه داده ش→→ده ك→→ه م→→يزان آزم→ايش داروه→ا＾ 
ج→→ديد را ۱Ｑ درص→→د ب→→اال ب→→رند. ه→→ر روز اس→→يران ب→→يشتر＾ م→→ورد اي→ن آزم→ايش ق→رار م→∂گيرند. ت→ا 
آن→جا ك→ه م→يزان ب→يمار＾ اس→يران و ب→روز بيمار＾ها＾ نوظهور و ناشناخته افزايش يافته است». 
ب→نا ب→ر اي→ن گ→زارش ش→مار اس→يران→∂ ك→ه م→ورد آزم→ايش داروئ∂ قرار م∂گيرند، حدود ۳ΩΩΩ نفر 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۱Ω
است.  

م→ن از زن→دانه→ا و ب→ازداش→تگاهها＾ مخوف هيتلر＾ نشنيدم كه به كودكان تجاوز جنس∂ كرده 
ب→اشند، اط→→العات ك→اف∂ در اي→ن م→ورد ن→دارم. م→سلماҐ در آن→جا نيز چنين جنايات∂ رخ داده است. 
ن→→مونههائ∂ را ن→→يز از اي→→نگونه ت→→جاوزها در زن→→دانه→ا＾ آم→ريكا در اف→غانستان و ع→راق ش→نيدهاي→م. 
وق→ت∂ چنين اخ→بار＾ ناگهان و سرزده و ناغافل به بيرون درز كرد و به گوش جهانيان رسيد، 
پ→→شت خ→→يل∂ها را لرزان→→د. گ→→فتند ك→→ه اي→→ن ك→→ارها در زن→دانه→ا＾ آم→ريكا ق→اعده ن→يست، اس→تثناء 
است. ام→→ا م→→ا م→→→∂دان→→يم ك→→ه در زن→→دانه→→ا＾ ح→→→ضرت ع→→زرائ→يل اس→تثناء ن→يست. ن→مونها＾ از آن ب→ه 
گ→→→→→زارش CNN ه→→→→→م رس→→→→→يده است ك→→→→ه ح→→→→ت∂ ا＾ د اف (IDF - Israel Defense Forces) آن را 
ت→كذيب ن→كرده، در ض→من اي→نكه ت→ائيد ه→م ن→كرده، ب→→ه اي→ن ب→هانه كه مدارｄ و فاكتها＾ دقيق 
 ｅي IDF جوان فلسطين∂ (بدون ذكر نام) نقل كرد كه سربازان ｅاز ي CNN .ارائ→→ه نشده است
ش→→يئ∂ ب→→ه م→→قعدش ف→→روكردند و چ→→ندين ن→→ظام∂ آن را ت→ماشا ك→ردند و م→∂خنديدند (۹ س→پتامبر 
CNN ،۲Ω۱Ω). م→→→نبع خ→→بر ان→→→جمن ب→→ينالم→→لل∂ دف→→اع از ك→→ودكان (د س→→∂ ا＾ - DCI) است. اي→→ن 
انجمن گزارش ℮۱ تجاوز جنس∂ را به گوينده مربوط سازمان ملل ارائه داده بود. قربانيان اين 
ت→→جاوزها ك→ودكان ۱۳ ت→ا ⅛۱ س→اله ب→ودند ك→ه گ→ناهشان پ→رتاب س→نگ ب→ود ك→ه ه→يچ ك→دامش ب→→ه 

هيچ كس صدمها＾ نرسانده بود. 
رس→→→→يدگ∂ ب→→→→ه گ→→→→ناه اي→→→→ن ك→→→→ودكان و ن→→→→و ج→→→→وان→→→→ان م→→→→طابق م→→→→عمول ب→→→دون وك→→→يل م→→→→داف→→→ع ص→→→ورت 
م→∂پذيرد. از آن→ان «اق→راره→ا＾» اج→بار＾ گ→رفته م→∂شود ك→ه ك→تب∂ است و بزبان عبر＾، زبان∂ 
ك→→→→→ه ب→→→→→را＾ ف→→→→لسطين∂ها ب→→→→يگانه و ن→→→→اشناخته است و يｅ ك→→→→لمهاش را ه→→→→م ن→→→→م∂فهمند. در ت→→→→مام 
م→→→مالｅ دن→→→يا آزار و ش→→→كنجه ك→→→ودكان، س→→→هل است، ب→→كار واداش→→تن آن→→ان ه→→م م→→جاز ن→→يست. ام→→ا 
اґزرائ→→يل ع→→زيز ب→→→∂جهت خ→→ود را از اي→→ن ق→→اعده م→→ستثن∂ م→→∂دان→→د. دولته→ا و ق→درتها＾ گ→ردن 
ك→لفت دنيا اين را م∂دانند و از «تنها نظام دمكراتيｅ منطقه» بازخواست نم∂كنند كه چرا به 
اع→→→مال∂ ت→→وسل م→→∂جويد ك→→ه در ق→→لدرترين ن→→ظام اي→→ن ع→→الم ت→→قبيح م→→∂گردد و غ→→دغن است. از 
ف→→→→رمايشات لرد ان→→→→گليس∂ دوبس (Dubs) ب→→→→شنويم ك→→→→ه در س→→→→خنران→→→→∂ ℮ م→→→ه ۲Ω۱۱ در پ→→→ارلمان 
ان→گلستان در گ→زارش ب→ازديد خ→ود از دادگ→اه ن→ظام∂ «اوف→ر- Ofer» خ→اطرنشان ك→رد: «م→ن اي→ن 
گ→ونه خ→فت را ب→ه ن→احق م→→∂دان→م... م→ا ب→ه آن→جا رف→تيم، ب→بينيم ك→ه رف→تار دادگاه نظام∂ با كودكان 
چ→→→→گونه است... ح→→→→دود ۷ΩΩ ك→→→→ودｄ ف→→→→لسطين∂ س→→→→اليانه ب→→→→ازداشت م→→→→→∂شوند. آخ→→→→ر ژان→→→→ويه ۲۲۲ 



 ۱۱۱ روز چهارم 
 ｄك→ود ｅ۱ س→اله و ي℮ ｄك→ود ｅدر زن→→دان ب→→ودند. در دادگ→→اه∂ ك→→ه م→→ا ب→→ازديد ك→رديم، ي ｄك→→ود
۱Ｑ س→→اله اش→→كشان ج→→ار＾ ب→→ود و ح→→واس→→شان را از دست داده ب→→ودند. آن→→چه ب→من ش→وｄ آورد اي→ن 
ب→ود ك→ه پ→ا＾ اي→ن دو ك→ودｄ را ب→سته ب→ودند. ه→نگام ورود به سالن دادگاه، دستشان هم بسته بود 
ك→→→→→ه ت→→→→→نها در ح→→→→→ين دادگ→→→→→اه ب→→→→→از ك→→→→→ردند و دوب→→→→→اره ب→→→→→ستند. ه→→→→→نگام ب→→→→→ازپرس∂ وك→→→→يل م→→→→داف→→→→ع و 
والدي→→نشان ح→→ضور ن→→داش→→تند. اگ→ر والدي→ن ب→→خواه→ند در زن→دان از ب→→چههايشان دي→دار ك→نند، ب→ايد 
Ω⅛ روز پ→→→يش ت→→قاضا＾ م→→القات داده ب→→اشند... دادرس→→∂ دادگ→→اه ب→→زبان ع→→بر＾ ب→→ا ت→→رجمه ن→→اقص 
ص→→ورت م→→∂گيرد. ك→→ودكان س→→ران→→جام ن→→اگزيرند ح→→كم دادگ→→اه را ب→زبان ع→بر＾ دري→افت و ام→ضا 

كنند...». 
چ→نين م→وارد＾ اس→تثنا ن→يست، از صد سال پيش قاعده است. صد سال است در اينجا از رحم و 
م→روت خبر＾ نيست. چند＾ پيش ماجرا＾ «ديرياسين» را م∂خواندم كه در ۹ آوريل ۱۹℮۸ 
م→→→ورد ح→→→مله پ→→→اكسازان ق→→→وم∂ ق→→رار گ→→رفت. در خ→→اطرات «ف→→هيم زي→→دان»، در آن زم→→ان دوازده 
س→→→اله، م→→→→∂خوان→→→يم :«يｅ يｅ م→→→ا را از خ→→→انه ب→→→يرون ك→→شيدند. اول يｅ پ→→يرمرد را ب→→→ه رگ→→بار گ→→لوله 
ب→ستند. وق→ت∂ دخ→ترش از وح→شت ج→يغ زد ب→ه او ن→يز ت→يران→داخ→تند و ك→شتند. بعد برادرم محمد را 
ص→دا ك→ردند و ج→لو＾ چ→شم م→ا ك→شتند. وق→ت∂ م→ادرم ك→ه در اي→ن لح→ظه خ→واهرم «هودرا» را شير 
م→→→∂داد، ب→→→رو＾ ب→→→رادرم خ→→→م ش→→د ك→→ه آي→→ا ه→→نوز ج→→ان دارد، او را ن→→يز ب→→ه رگ→→بار گ→→لوله ب→→ستند...». 
(گ→زارش ش→اهدها＾ سالخ→∂ ديرياسين به نقل  از: دانيل ما∑ گووان Daniel Mc Gowan و 
م→→→→→→→→→→→→→اتف س→→→→→→→→→→→→→∂هوگان  The Saga of the Deir yassin» :Mattew C. Hogan»). ب→→→→→→→→→→→→ه ه→→→→→→→→→→→→مين 

«زيدان» ۱۲ ساله هم تير انداختند كه از جراحت آن جان «سالم» به در برد. 
آم→→→ار ت→→لفات رس→→م∂ اي→→ن س→→الخ∂ اب→→تدا ۱۷Ω ن→→فر ب→→ود ك→→ه ه→→مان م→→قامات رس→→م∂ اґزرائ→→يل اخ→→يرا 
 ۳Ω ت→صحيح ك→رده از ۹۳ ك→شته ن→→ام م→→∂برند. ام→ا ت→عداد ك→شته ش→دگان ك→ودكان ش→يرخواره را كه

نفر بود، تغيير ندادهاند. 
آي→→ا م→→اجرا＾ س→→الخ∂ «دي→رياسين» تｅ و اس→تثناء ب→ود؟ ه→رگز ن→بود و ه→نوز ن→يز ح→كايت ه→مان 
گ→→ونه است. اگ→→ر ت→رديد داري→د، م→اجرا＾ س→→الخ∂ اґزرائ→يل در ج→نين را در آوري→ل ۲ΩΩ۲ م→طالعه 

كنيد كه بيشتر شاهدينش هنوز زندهاند. 
ح→→→→→ال ك→→→→ه از م→→→→طلب اص→→→→ل∂ ك→→→→ه گ→→→→ذار از ك→→→→وچهپسكوچهها＾ اردوگ→→→→اه ج→→→→نين ب→→→→ه ه→→→→مراه→→→→∂ 
«ج→→وليانو م→→ر خ→→ميس» ب→→ود اي→نقدر دور اف→تادم، ب→گذاري→د اش→ارها＾ ه→م ب→→ه «اق→راره→ا＾ اج→بار＾» 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۱۲
بكنم.  

ي− ب→→ار  ب→→→ه خ→→اطرات يｅ س→→رباز س→→ابق اґزرائ→→يل «اي→→دان ب→→رير» اش→→اره ك→→ردم. ب→→گذاري→د ب→از ه→م 
 (http: the forgivenessprojekt.org.uk/stories/idan-barrir-israel) :اشاره كنم

«چند ماه بعد سفر＾ به آلمان كردم و با يｅ فلسطين∂ از راماهللا كه در رستوران∂ كار م∂كرد 
ب→→→رخوردم. اس→→→→مش اح→→→مد ب→→→ود و از خ→→→اطره وح→→→شتناｄ اس→→→ارت و م→→→قامات ام→→→نيت∂ اس→→→رائ→→يل ن→→قل 
 ｅم→→→∂كرد ك→→→ه ده روز در ج→→→ائ∂ ن→→→→اشناس ب→→→→ه ط→→→ول ك→→→شيده ب→→ود. ب→→ازپرسان اس→→رائ→→يل او را در ي
ت→→ابوت خ→→واب→→اندند ك→→ه ت→→ا ن→صفش را از آب پ→ر ك→رده ب→ودند و او در آن ت→ابوت ن→يمه آب، ب→سته 
ش→→ده ب→→ود و ط→→بعاҐ ادرار و م→دفوعش در ه→مان ري→خته م→→∂شد. م→∂گفت روز اول گ→مان م→→∂كرد 
ن→م∂توان→ند م→قاومتش را درهمشكنند. روز دوم مدفوع وادرارش عذابش م∂داد و پاهايش سرد 
م→∂شد. روز س→وم ف→ريادش ب→رم∂آمد. روز چ→هارم ب→را＾ ن→جات از م→رگ ب→ه الت→ماس افتاد و قول 
داد ه→→ر چ→→→ه م→→→∂خواه→→ند، ب→→گويد. ن→→سبت ب→→ه اس→→رائ→→يل∂ها ب→→سيار خ→→شمگين ب→→ود و م→→→∂گفت اگ→→ر 

جا＾ ديگر＾ بود، ب∂اختيار مرا م∂كشت». 
دژخ→يمان م→مالｅ دي→گر از ب→رخ∂ ش→كنجهها＾ ع→زرائ→يل∂ درس م→→∂گيرند و ب→ه كار م∂برند. در 
→→→→لґم (روش ب→→→ازپرس∂ ف→→→لسطين∂ها در ان→→→تفاضه [اول] : «ف→→→شار  ґت سґگ→→→→زارش ان→→→→جمن اس→→→رائ→→→يل∂ ب

جسم∂ ماليم» يا شكنجه، چاپ بيتالمقدس ۱۹۹۱) نمونههاي∂ آمده است از جمله: 
«ك→مد: س→لول∂ مساحتش كمتر از يｅ متر مربع، مطلقاҐ تاريｅ، هوا＾ تنفس خيل∂ كم. زندان∂ 

در اينجا دست و پا بسته است و بايد ساعتها بايستد.» 
«يخچال: همان كمد اما با هوا＾ سرد. اول زندان∂ را كتｅ م∂زنند، بعد به يخچال م∂اندازند.» 
ن→→∂ را ب→→→ه ب→→اال و از پ→→شت ب→→ه پ→→ايين م→→→∂كشند و ب→ه پ→ايش م→→∂بندند. ب→دن  «م→→وز: دسته→→ا＾ زن→→دا
خ→→→ميده م→→→∂شود م→→→انند م→→→وز، ه→→→يچ ح→→→ركت∂ ن→→→م∂توان→→→د، اگ→→→→ر م→→→شت∂ ب→→→ه او ب→→→كوبند، ب→→ه ج→→→ز درد 

واكنش∂ ندارد». 
«ج→→→نباندن: دسته→→→ا＾ زن→→→دان→→→∂ را ب→→→ه س→→→رعت م→→→→∂جنبانند، ب→→→ه وي→→→ژه س→→رش را ك→→ه ك→→امالҐ  گ→→يج 

م∂شود و گاه∂ به مرگ م∂انجامد». 
م→→→→→ن ك→→→→→ه اي→→→→→ن خ→→→→→اطرات را م→→→→→→∂نويسم، در ن→→→→→ظر داش→→→→→تم آم→→→→→ار و م→→→→→دارك→→→→∂ در ب→→→→اره ج→→→→نايات و 
ش→→كنجهها＾ ح→→ضرت ع→زرائ→يل گ→رد آورم. ش→روع ب→كار ك→ردم و چ→هل پ→نجاه ص→فحها＾ ب→يشتر 
ن→داش→تم ك→ه در يｅ پ→رونده ج→ا دادم. ام→→ا ب→زود＾ ش→مار گ→زارشهائ∂ كه از اين طرف و آن سو 



 ۱۱۳ روز چهارم 
رس→→يد چ→→نان ف→→زون∂ ي→→افت ك→→ه دي→→گر ح→→ت∂ ب→→را＾ خ→→وان→دن آن→ها وقت كاف∂ ن→دارم. از آن ج→مله 
آم→→ار＾، ت→→نها از ج→نايات∂ ك→ه در ژان→ويه ۲Ω۱۱ ص→ورت گ→رفته ك→ه ۱۱ ص→فحه است و ن→م∂دان→م 
در ك→→→→دام ب→→→→→خش اي→→→→ن س→→→→فرنامه ن→→→→قلش ك→→→→نم، ب→→→→ازداشته→→→→ا، ح→→→→مالت، ك→→→شتارها، راهب→→→ند＾ها و 
ك→→→→→→→→نترلها＾ م→→→→→→→→وقت و ه→→→→→→→→ميشگ∂، ت→→→→→→→→حريم ك→→→→→→→→مｅها＾ پ→→→→→→→→زشك∂ و داروئ→→→→→→→→∂ و خ→→→→→→→وراك→→→→→→→∂، 
ك→→→→→→ولون∂ساز＾ها، ح→→→→→→مالت ك→→→→→ولون∂نشينها ب→→→→→ه ف→→→→→لسطين∂ها و ب→→→→→يرون ران→→→→→دن ف→→→→→لسطين∂ها از 
س→رزمين∂ ك→ه آب→ا و اج→دادش→ان از پ→نج ه→زار س→ال پ→يش، زمان∂ هم كه از قوم و دين يهود نام و 

نشان∂ نبود، در آن م∂زيستند.  
س→→→→يما＾ آن زن ف→→→→لسطين∂ در ذه→→→→نم دور م→→→→∂زند ك→→→→ه از خ→→→→انهاش ب→→→يرون آم→→→د ك→→→ه ج→→→لويش را 
ج→→→→اروب ك→→→→ند، وق→→→ت∂ پ→→→رسيديم آي→→→ا ب→→→رايش از م→→→ا ك→→→ار＾ س→→→اخته است، پ→→→اسخ داد «ب→→→رويد ب→→→ه 
م→ملكت خ→ودتان و ه→ر چ→→ه را در اي→نجا دي→ديد، درآن→جا ت→عريف كنيد، ن→ه يｅ ك→لمه كمتر و نه 
يｅ ك→لمه ب→يشتر». و ح→اال ك→ه اي→ن صفحات را سياه م∂ كنم م∂بينم كه نه تنها يｅ كلمه، كه 
ه→→→→زاران ك→→→→لمه ك→→→→متر م→→→→→∂نويسم ودي→→→→نم را ب→→→→ه آن زن ف→→→لسطين∂ ادا ن→→→م∂كنم و از اي→→→ن ن→→→اتوان→→→∂ 
گ→→رفتار ك→→ابوس∂ ه→ستم ك→ه در آن→جا ش→روع ش→د و ه→نوز ب→ر آن پ→ايان∂ ن→يست. ه→مهاش ب→ا خ→ود 
درد دل م→→∂كنم و با طعنه م∂گويم كه اين جنايات نه در يｅ رژيم «تماميت خواه» بلكه در 
«ت→→→نها رژي→→→م دم→→كرات→→يｅ م→→نطقه» ص→→ورت م→→∂پذيرد و زي→→ر لب، ب→→دون اي→→نكه ب→→ه گ→→وش آدم→→∂ 

زاد＾ برسد، زمزمه م∂كنم «اگر دمكراس∂ اين است پس...». 
ح→ال ك→ه ج→مله آن زن ف→لسطين∂ را (ب→رويد ب→ه م→ملكتتان و ه→رچه را...) ت→كرار ك→ردم، ب→گذاريد 
ج→→ملها＾ ه→→م از ي− ج→وان ف→لسطين∂، ه→نرپيشه ت→ئاتر آزاد＾ ن→قل ك→نم ك→ه در پ→اسخ اي→نكه «از 
م→→ا ب→→را＾ ك→→م− ب→→ه ت→→أتر ش→→ما چ→→→ه ك→→ار ب→→رم∂آيد؟» پ→→اسخ داد: «ب→→رويد ب→→ه م→→ملكتتان، از آن→ها 

بخواهيد به سرزمين ما مسافرت كنند، ببينند چه خبر است.» 
ب→→→→رگردم ب→→→→ه دي→→→دار اردوگ→→→اه ج→→→نين و آن→→→چه ج→→→وليانو م→→→رخميس از اوض→→→اع آن ش→→→رح م→→→→∂داد. از 

خواننده بايد پوزش بطلبم كه از مطلب پرت م∂افتم. 
در اي→→→ن اردوگ→→→اه ب→→→زرگ ام→→→كان پ→→→يشه و ك→→→سب و س→→→رگرم∂ ن→→→يست. ام→→→كان آم→→وزش  درس و 
دانش و ح→رفه ه→م ن→يست و اگ→→ر ب→اشد، م→حدود است. در ه→ر ك→وچه و پسك→وچه گ→روهك∂ از 
ن→وجوان→ان وج→وان→ان∂ م→→∂بين∂ ك→ه در وسط روز به جا＾ مدرسه و كار ايستادهاند و به گفتگو＾ 

با يكديگر مشغولاند. سرگرم∂شان همين است، اگر از اين هم دردنا∑تر نباشد. 
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ب→→→→→ه ي→→→→→ك∂ از اي→→→→→ن گ→→→→→روهها＾ ج→→→→→وان→→→→→ان ح→→→→→دود ۱۸ ت→→→→→ا ۲Ｑ س→→→→→اله رس→→→→→يديم. ج→→→→→وليانو ه→→→→مهشان را 
م→∂شناخت. ي→ك∂را ن→شان داد كه شش سال در زندان حضرت عزرائيل بود. يك∂ ديگر را كه 
دوب→→رادرش را در يｅ ي→→ورش اґزرائ→→يل∂ از دست داده ب→→ود. ي→→ك∂ را ك→→ه خ→→انهاش را خ→راب ك→رده 
ب→ودند. ه→مه اي→نها ج→وان→ان∂ ب→ودند م→ثل ج→وانها＾ خودمان دوست داشتن∂، مانند خواهرزادهها و 
ب→→→→→رادرزادهه→→→→→ا＾ خ→→→→→ودم و ي→→→→→ا ب→→→→→چههاشان. اґزرائ→→→→→يل م→→→→→∂گويد، ه→→→→مه اي→→→→نان ق→→→→اتل و آدم كش و 
ت→→روريستان→→د. وق→→ت∂ ق→→يافه آن→→ان را م→→شاهده ك→→ردم اط→→مينان ي→افتم ك→ه دروغ م→→∂گويد و ت→و＾ 
س→→→رت م→→→∂زند ك→→→ه آن را ب→→→اوركن∂. رس→→→انهها＾ ب→→→زرگ ن→→→يز ت→→→كرار ك→→→ننده＾ اي→→ن م→→كرراتان→→د. 
ب→→راس→→ت∂ آدمه→→ا＾ ه→→زار س→→ال دي→→گر وق→→ت∂ ص→→فحات ت→→اريخ را ورق م→→∂زنند، آي→→ا ب→ه ش→گفت∂ در 
ن→→م∂آيند ك→→ه چ→→ه آدمｅه→→ا＾ ه→→الوئ∂ ب→→ودند ك→→ه ب→→→ه اي→→ن ات→هامات ب→اور داش→تند؟ در اي→ن دن→يا＾ 
ب→→رهوت دروغگ→→و ف→→راوان است. ام→ا ه→رگز ن→م∂توان→ست ب→→ه اي→ن ف→راوان→∂ ب→اشد اگ→ر ش→نوندگان ب→ه 
ش→نيدن دروغ ت→ن درن→م∂دادن→د. گ→ناه اي→نان سب−تر از گناه دروغگويان نيست. اتهام اґزرائيل  
ب→→ه ه→→مه ف→→لسطين∂هاست ك→→ه «دس→→تشان خ→→ونين است» و اي→→ن ادع→→ا از ج→→انب گ→→رگ∂ است ك→ه 

پوزهاش خونين است. 
در ك→→→وچه پسك→→→وچهها＾ اردوگ→→→اه ج→→→نين، آش→→→فتگ∂ غ→→→وغا م→→∂كند. از خ→→ود م→→→∂پرسيد＾ آي→→ا 
م→→→∂ارزد ك→→→ه آدم→→→→∂زاد ب→→ه اي→→ن زن→→دگ∂ ت→→ن در ده→→د. م→→→ن ب→→را＾ خ→→ود م→→جسم ك→→ردم ك→→ه اي→→نجا ب→→→ه 
ب→→→رخ∂ از ك→→→وچه پس ك→→→وچهها＾ دوزخ ش→→→بيه است. ج→→→وليانو از م→→→→ا پ→→→رسيد «ح→→اال ك→→جايش را 
دي→→دهاي→→د؟ اگ→→ر آن روز＾ م→→∂آمديد ك→ه ه→مه اي→ن خ→انهها را خ→راب م→→∂كردند و ج→يغ و ش→يون 
س→→→→اكنين ب→→→→ه ه→→→→وا ب→→→→ود، چ→→→→ه ف→→→كر م→→→→∂كرديد؟» ب→→→يشتر اي→→→ن خ→→→انهها را چ→→→ند س→→→ال پ→→→يش ب→→→ر س→→→ر 
س→اكنينش خ→راب ك→رده ب→ودند. ح→اال دوباره بازساز＾ شده بود كه مخارجش را شيخنشين قطر 
پ→→رداخت. ام→→ا گ→→ذرگاهها ب→→ا گ→ذشته ف→رق م→→∂كرد. پ→هنتر ب→ود، ب→دين خ→اطر ك→ه اگ→ر ت→انｅها و 
ب→لدوزرها＾ اґزرائ→يل آمدند، آنقدر پهن باشد كه بتوانند به آسان∂ بگذرند و گرنه آنچه سد راه 

باشد فرو خواهد ريخت. 
دلم م→→∂خواست ب→→دانم كه شيوخ قطر كه اين مخارج را پرداختند، در دفتر مخارج چند ميليون 
دالر ح→→→→→ساب ك→→→→→ردند. ه→→→→مه م→→→→∂دان→→→→ند ك→→→→ه ه→→→→ر م→→→→خارج∂ ك→→→→ه در خ→→→→طه اش→→→→غال∂ ب→→→→ه ك→→→→ار رود، 
ه→فتادوپنج درص→دش ب→ه ج→يب اґزرائ→يل م→→∂رود. ب→نا برهمان پيمان اسلو كه نمايندگان فلسطين 
ام→→ضايش ك→→ردند، ه→→→مه م→نطقه اش→غال∂ را در خ→طه گ→→مرك∂ ق→رار دادن→د، ي→عن∂ ه→ر ج→نس∂ ك→ه ب→→ه 



 ۱۱Ｑ روز چهارم 
اي→نجا وارد ش→ود، اگ→ر ب→گذارن→د وارد شود، از اґزرائيل وارد م∂شود، آجر و سيمان و لوله و كابل 
و در و پ→→→نجره و گ→→→چ و آهｅ... را ت→→→جار و ش→→→ركتها＾ اґزرائ→→→يل∂ م→→→∂فروشند و ب→→هايش را خ→→ود 
م→→→عين م→→→→∂كنند و اگ→→→ر از خ→→→ارج ب→→→اشد، گ→→→مرك∂ و س→→→ود ب→→ازرگان∂اش ب→→ه ج→→يب آن→→ان م→→→∂رود. 
چ→نين است ك→ه آنط→رف∂ها روز ب→ه روز ث→روتمندتر و ف→لسطين∂ها فقيرتر م→∂شوند. اين است 
ك→→ه ح→→ضرت ع→→زرائ→→يل ب→→→ا ه→→ر ن→→وع «ك→→مｅ م→→ال∂» ش→→ما ب→→ه اي→→ن ب→→خت ب→→رگشتهگان «م→سئلها＾» 

ندارد. 
ام→→ا در ك→→وچه پسك→→وچهها＾ اردوگ→→اه ج→→نين ف→قر و ب→يچارگ∂ غ→وغا م→∂كند. م∂خواس→تم رو＾ 
س→كوئ∂ ب→نشينم ب→ه ح→ال آنان بگريم و يا با جوليانو و بچهها فوتبال و الｅدولｅ باز＾ كنم. اما 

وقت تنگ بود. امشب بايد بيتالمقدس باشيم.  
از ج→→وليانو پ→→رسيدم ك→→ه آي→→ا ك→→ار و م→→شغوليت در اي→→نجا ح→وصلهاش را س→ر ن→م∂برد؟ غ→مگينش 
ن→م∂سازد؟ گ→فت در ه→ر غ→م∂ دن→يائ∂ از ش→اد＾ ن→هفته است. اگ→ر غ→م∂ ن→خواه→∂ بهتر است در 
گ→وشها＾ لم ده→∂ ، ب→→خور＾ و ب→→خواب→∂ ك→ه اي→ن خ→ود ب→زرگترين غ→م روزگ→ار است. ك→م∂ ب→ا ه→م 
ف→→لسفهباف∂ ك→→رديم و ن→→وع∂ پ→يمان رفاقت ب→ستيم و ب→ا ت→ماسها＾ ب→عد＾ ك→ه ان→دｄ ه→م ن→بود و ب→ا 
اي→→ن وع→→ده ك→→ه ب→→ه «ت→→ئاتر آزاد＾» ك→→مｅ ك→→نيم «ح→ت∂ اگ→ر ه→م رلك→نار＾ ه→نرپيشگ∂» ب→اشد. 
ب→→را＾ وداع «م→→وقت؟» از ه→→م خ→→داح→→افظ∂ ك→→رديم. ي→→كديگر را در آغ→→وش گ→→رفتيم و روب→→وس∂ 
ك→رديم و ب→ا ك→ف دست ب→ه پ→شت ه→م ك→وفتيم، من ماليم كوفتم و او محكم كوفت كه داشت 
دردم م→→∂گرفت. ب→ا خ→ودم گ→فتم ق→در چ→نين رف→يق ديريافتها＾ را بايد دانست. و براست∂ كه در 
ه→مه آدم→∂زاد اي→ن ه→→مه ن→يك∂ ن→هفته است و م→ا ن→م∂توان→يم ه→مهاش را ب→يابيم و چ→را نم∂يابيم؟، 
ب→را＾ اي→نكه ن→م∂خواه→ند و ن→م∂گذارن→د ب→يابيم. زور و زر و ح→ماقت و ت→عصب و دي→ن و دن→يا از 
آن ب→ازمان م→→∂دارد. ك→سان∂ ك→ه ب→دبختانه ي→هود＾ س→تيزان→د و ي→ا ب→ه زور ي→هود＾ س→تيز＾شان ب→ار 
م→∂آورند و ي→ا گ→مان م→∂كنند ه→ر كس ي→هود＾ ي→ا ي→هود＾ ت→بار است، به ناچار صهيونيست و 
دش→من خ→ونخوار ف→لسطين∂هاست، اي→كاش اي→ن رف→يق دير يافته ما را م∂شناختند كه هنرپيشه 
و ك→→ارگردان م→→عروف∂ ه→→م ب→→ود، ش→→هرت و م→→حبوبيت ه→م داشت، در خ→ارج از خ→طه اґزرائ→يل ه→م 
ش→→→هرت و م→→→حبوبيت داشت و اگ→→→ر ب→→→ه ف→→رمان اґزرائ→→يل م→→→∂ماند، از ش→→هرت و م→→حبوبيت و م→→قام 
ه→→→→نر＾ ب→→→→االتر＾ ب→→→→رخوردار م→→→→→∂گشت. ام→→→→ا ب→→→→ا اله→→→→ام از م→→→ادر ش→→→→يردلش «آرن→→→ا م→→→→رخميس» ب→→→→ه 
اردوگ→→→→اه ف→→→→الكت ب→→→→ار ج→→→→نين آم→→→→د و ب→→→→ا اي→→→→ن ب→→→→خت ب→→→→رگشتگان ب→→→ه ت→→→→مرين و ب→→→از＾ پ→→→رداخت. 
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م→→→→∂گفت م→→→→ردم ف→→→→لسطين ق→→→→يام ق→→→→هرمانانه ان→→→→تفاضه اول را پ→→→→شت س→→→→رگذاش→→→→تند. ق→→→→يام ق→→→→هرمانانه 
ان→→→تفاضه دوم را پ→→→شت س→→→→ر گ→→→ذاش→→تند. ه→→→ر دو اي→→ن ق→→يامها ت→→وسط ره→→بران ب→→ه خ→→اموش∂ ان→→جاميد. 
ف→→لسطين آب→→ستن ان→→تفاضه دي→→گر＾ است ك→→→ه م→علوم ن→يست ك→∂ زائ→يده م→→∂شود، م→هم ه→م ن→يست 
ك→ه چ→قدر ب→ه درازا ك→شد ام→ا ن→بايد گ→ذاشت ك→ه به خاموش∂ انجامد. در اين انتفاضه بايد هنر را 
ه→→→م ش→→→ركت داد. در ه→→نر و ه→→نرپيشگ∂ ف→→انتز＾ ن→→يرومند＾ ن→→هفته است ك→→ه ج→→نبش∂ س→→ياس∂ و 
ان→→→→→قالب∂ از آن ب→→→→→→∂نياز  ن→→→→→يست. ج→→→→→وليانو ت→→→→→مايالت ك→→→→→مونيست∂ داشت و خ→→→→ود را ك→→→→→مونيست 
م→∂دان→ست. و رفيق ديگرمان را بدان خاطر كه م∂خواست برا＾ خود و رفيقش يｅ آپارتمان 
در ب→رلين خ→ريدار＾ ك→ند «ك→مونيستها＾ شامپان∂ نوش» م∂ناميد. اين را م∂گفت و قاه قاه 
م→→→∂خنديد و در ح→→→ال∂ ك→→→ه م→→→∂خنديد ب→→→ا ان→→→گشت ب→→→ه م→→→→ا ن→→→شانه م→→→→∂گرفت و م→→→ا را ه→→→م ق→→→اه ق→→→اه 

م∂خنداند. 
و اگ→→→→ر او ه→→→→م ك→→→→مونيست ب→→→→ود، از ت→→→→ه ق→→→→لب ك→→→→مونيست ب→→→→ود. ح→→→→يف ك→→→→ه او را م→→→→دت∂ ط→→→والن∂ 
ن→شناختم ك→ه ب→دان→م از ك→دام ش→اخهها＾ گ→وناگون كمونيست∂ است. اما به هر حال كمونيست∂، 
ك→ه در اي→نجا چ→ندان م→هم ن→يست. ان→سان∂ ب→ود ب→ا ب→→∂نهايت از خ→ود گذشتگ∂. عشق به انسان به 
وي→ژه ب→ه ب→خت ب→رگشتهترينشان، او را ب→→ه اردوگ→اه ج→نين آورد و ك→سان∂ ك→ه ب→ه ت→اريخ دو ده→ه 
اخ→→ير آش→نائ∂ دارن→د، م→→∂دان→ند اي→ن ك→ار چ→ه ت→هور و ش→جاعت∂ م→∂طلبد. م→→∂گفت در آن اوله→ا 
م→∂شمرد، چند بار به مرگ تهديدش كردهاند، اما ديگر از شمارش آن خسته شده است. اين 

تهديدها را ديگر جد＾ نم∂گرفت.  
ش→ايد خ→وان→نده اي→ن س→فرنامه از اي→ن ك→ه در م→→ورد آرن→ا م→رخميس و پسرش جوليانو مرخميس و 
در ب→اره «ت→ئاتر آزاد＾» زي→اد ن→وشتم، اح→ساس خ→ستگ∂ ك→ند و م→ن ن→يز در اب→تدا آن را خ→ارج از 
م→→وضوع س→→فرنامه م→→→∂دان→→ستم ك→→ه چ→→ندين ص→→فحه را ت→→نها ب→→ه اي→→ن دو ان→→سان اخ→تصاص ده→م. ام→ا 

نگارش اين داستان نيازم بود. م∂دانيد چرا؟ 
روز＾ كه اين سطور را م∂نوشتم، ℮ آوريل، رفيق مشتركمان غافلگيرانه خبر＾ داد كه مثل 

∂» همين امروز، «ك∂ كشت؟»...  ґفرود آمد: «جوليانو مرخميس را كشتند»، « ك ｅپت
اي→ن خ→بر ب→راي→م ت→كان ده→نده ب→ود. ك→ابوس∂ در ب→يدار＾. ك→ه شايد در بيدار＾ بيشتر رخ م∂دهد 
ت→ا در خ→واب. وق→ت∂ ب→يدار ه→ست∂ گ→مان م→→∂كن∂ در خ→واب→∂ و اگ→→ر در خ→واب∂ و خواب م∂بين∂، 

گمان بيدار＾ و واقعيت و زندگ∂ دار＾. 



 ۱۱۷ روز چهارم 
چ→→→هره ج→→→ذاب و دوستداش→→→تن∂ اي→→→ن رف→→→يق دي→→→ريافته و زود ب→→→اخته ب→→→ارها ب→→→ر لوح→→ه ذه→→نم س→→ايه 
م→→→∂اف→→→كند. در چ→→→ند ص→→→فحه پ→→→يش ش→→→→عر＾ از ب→→→ابا ط→→→اهر آوردم، از ش→→→اعر＾ ك→→→ه دوران ج→→→وان→→→∂ 
دوس→→تش داش→→تم، ام→→ا دهه→→ا س→→ال ب→→ود ك→→ه دي→گر در ح→افظهام م→قام∂ ن→داشت و داش→تم ف→رام→وشش 

م∂كردم، اما در روزها＾ اخير به يادم آمد كه م∂گفت: 
عجل سنگ∂ و آدم مثل شيشه  عزيزان قدر يكديگر بدانيد

وق→→ت∂ آن شب و ف→ردا و پس ف→ردايش ب→يشتر خ→برگزار＾ه→ا و روزن→امهها و ت→لويزيونها خ→بر را 
پخش كردند، به خود آمدم كه اين رفيق∂ كه در پيش او را نم∂شناختم در خارج از اسرائيل 
و ف→→→→لسطين چ→→→→نان ن→→→→اشناخته ن→→→→يست. در ب→→→→سيار＾ از ش→→→→هرها＾ اروپ→→→ا ب→→→رايش م→→→راس→→→م ي→→→ادبود＾ 

گذاشتند. 
اش→تفان وولف شونبورگ (Stefan Wolf Schoenburg) هنرپيشه آلمان∂ كه با او نيز چند بار 
آش→→→نائ∂ و م→→→القات داش→→→تم، گ→→→فت: «در ت→→→ئاتر آزاد＾ م→→شغول ت→→مرين ب→→وديم ك→→ه ش→→ليｅ گ→→→لوله 
ب→گوشمان رس→يد. پ→نج گ→لوله پ→شت س→ر ه→م، از ف→اصله خ→يل∂ ن→زديｅ، ف→ورا ج→ان س→پرد. داشت از 
م→اشين پ→ياده م→→∂شد ك→→ه در آن پ→سرش ه→م ن→شسته و اعدام پدر را از نزديｅ م∂ديد. قاتل (كه 

ماسك∂ بر صورت داشت) فوراҐ فرار كرد. چند نفر بدنبالش دويدند...» 
و م→ا چ→ند ب→ار در ت→لويزيونها＾ گوناگون تصوير اتومبيلش را ديديم كه كنار چرخش آنقدر 
خ→ون ج→مع ش→ده ب→ود كه گوئ∂ در مراسم عيد قربان گوسفند كشته باشند. همچنين ديديم كه 
در اط→→→→→→راف، در ح→→→→→→ياط «ت→→→→→→ئاترآزاد＾» ع→→→→→→كسهايش را آوي→→→→→→زان ك→→→→→→رده ب→→→→→ودند و ب→→→→→سيار＾ از 

فلسطين∂ها، در كنار هنرپيشگان «تئاتر آزاد＾» ها＾ها＾ م∂گريستند. 
ق→اتل ج→وليانو را ه→نوز گ→ير نياوردهاند. م∂گويند يｅ فلسطين∂ بود. كه غير ممكن هم نيست. 
زي→را اگ→ر ه→م ف→رمان ق→تل از ح→ضرت اґزرائ→يل ب→اشد، اج→رايش را خ→ود ب→ه ع→هده نم∂گيرد. آنقدر 
ج→اسوس و ع→امل خ→ريدار＾ ش→ده هست كه از اجرا＾ فرمان، بدست خود ب∂نياز است، دست 
خ→ود را ب→ا اين اعمال درجه سوم كثيف نم∂كند. همين بس كه از خود بپرسيم اين جنايت به 
س→→ود ك→→∂ و ب→→ه زي→→ان ك→→يست. ج→→وليانو ك→→س∂ ب→→ود ك→→ه ص→→دايش ب→→→ه آن→→سو＾ م→→رزها م→→∂رسيد و 
ج→→نايات ص→→هيونيست∂ را اف→→شا م→→∂كرد. ج→وليانو ك→س∂ ب→ود ك→ه پ→نجرها＾ ب→از م→→∂كرد ك→ه ن→اله و 
ف→→→غان ف→→→لسطين ب→→→ه گ→→→وش ج→→→هانيان ب→→→رسد و اґزرائ→→→يل م→→→∂كوشيد ه→→مه اي→→ن پ→→نجرهها را ب→→بندد. او 
ك→→→→س∂ ب→→→→ود ك→→→→ه اع→→→→مال «ت→→→→روريست∂» ف→→→لسطين∂ها را ن→→→يز ت→→→وجيه م→→→→∂كرد. ي→→→هود＾ ه→→→م ب→→→ود و 
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كالمش دو چندان شنونده م∂يافت. آيا قتل چنين كس∂ بسود فلسطين∂هاست؟ 

از س→→و＾ دي→→گر م→→∂دان→يم و ب→ارها ت→جربه ك→ردهاي→م و ق→تل ج→وليانو آخ→رين ت→جربه ن→بود و ن→يست 
ك→→→ه ع→→→زرائ→→→يل در ه→→→ر ك→→→جا＾ دن→→→يا، وق→→→ت∂ ي→→→ك∂ از م→→→زاح→→→مينش را ك→→→شت، گ→→→ناهش را ب→→گردن 
«ت→→روريستها＾ اف→راط→∂» ان→داخت. ب→→∂گمان در دن→يا＾ ب→رهوت∂ ك→ه ه→ستيم ه→مه چ→يز م→مكن 

است. و در عين حال م∂دانيم، خيل∂ها هستند  دروغ را بهتر باور دارند، تا راست∂ را. 
ب→→را＾ ب→→ار چ→→ندم از م→→وضوع اص→→ل∂ ب→→ه دور اف→→تادم و اي→→ن ب→ار ج→مله م→عترضهام درازت→ر از ب→ارها＾ *            *            * 

پ→يش ب→ود. ب→ر م→→∂گردم ب→→ه آن→جا＾ ح→كايت ك→ه ب→ا ج→وليانو روب→وس∂ ك→رديم و از او ج→دا شديم. 
«ب→ه ام→يد دي→دار؟» گ→فتيم و س→وار ت→اكس∂ و ب→ه س→و＾ ب→يتالمقدس حركت. آخرين ديوارها＾ 
اي→ن اردوگ→اه ف→راري→ان را ك→ه پ→شت سر گذاشتيم از ته دل گفتم «به اميد ديدار ا＾ شهر خونين 
ج→→→→نين ك→→→→ه در آن دوران ك→→→→ه ه→→→→نوز ن→→→→كبت ن→→→يامده ب→→→ود، ب→→→ه ع→→→نوان ش→→→هر (ب→→→اغستان ف→→→لسطين) 
م→→∂شناختندت، ك→→ه ام→→روز س→→نگدالنه درخته→→ايت را ه→→م گ→ردن زدهان→د و از آن چ→يز＾ ب→اق∂ 

نگذاشتهاند، به جز خاｄ و خون و غبار و اندوه».  
ت→→→اكس∂ران م→→ا را ب→→→ه ش→→هر ب→→يتالم→→قدس ب→→رد. ج→→لو＾ دروازه دم→→شق پ→→ياده ن→→كرد ك→→ه ب→→قيه راه را 
پ→ياده ط→∂كنيم. ن→م∂خواست م→انند آق→ا＾ راه→نمايمان از م→ا زه→ر چ→شم ب→گيرد ك→ه از اين به بعد 
ن→ه در «زوارخ→انه ات→ريش» كه در يｅ هتل پنج ستاره اسرائيل∂ بيتوته كنيم. از پلهها باال رفتيم 
و در آن→→جا دوب→→اره اح→→ساس ام→→نيت ك→→رديم. وق→→ت∂ چ→→شم «خ→→واه→→ر ب→→رناردت»  ب→→ه م→→ا اف→→تاد م→→ا را 
ش→ناخت و ب→ا لب→خند＾ م→هرآميز ن→شان داد از دي→دار دوب→اره ما خوشحال است. راستش را بگويم 
م→ا ه→م از دي→دارش خ→وشحال ب→وديم. ان→دام ب→اريｅ و ب→لندش را در اونيفورم سياه ويژه زنان راهبه 
پ→وشانده ب→ود ك→ه ب→يشتر «روحانيت» م∂نمود تا «جسمانيت» و من از اونيفورم دين∂، متنفرم. 
ن→→امش را ب→→قول پ→→روين اع→→تصام∂ «رخت و چ→→وب ش→→بان∂» گ→→ذاردهام ك→→ه ب→→→ه ق→→ول ه→→م او «اي→→ن 
گ→→→رگانґ س→→→الها ب→→→ه گ→→له آش→→نا» ب→→را＾ ف→→ريب ب→→ن∂آدم ب→→ه ت→→→نكردهان→→د. ب→→راي→→م اي→→ن اون→→يفورمها＾ 
دي→→ن∂، از اون→→يفورم ارت→→ش∂، ب→ا آن چ→كمه  و ق→دارهش→ان، دلزدگ→∂ ب→يشتر م→→∂آفرينند. ام→ا خ→واه→ر 

برناردت استثناء بود. 
درچ→→هار دي→→وار＾ «خ→→واه→→ر ب→رناردت» اح→ساس پ→ناه داش→تم. در اي→نجا گ→رم∂ و آرام→ش∂ ب→ود ك→ه 
س→گش ه→م ب→→ه هتل پنج ستاره＾ راماهللا م∂ارزيد، چه رسد به هتلها＾ پنجستاره＾ اسرائيل كه 



 ۱۱۹ روز چهارم 
در اين نزديك∂هاست و سنگ و بنايش را بر خاｄ و خون بازندگان بنا كردهاند. 

ات→اقها＾ زوارخ→انه ك→هنه و س→رد و ب→∂تزئين ب→ود. ب→را＾ رف→ع ت→شنگ∂ ن→يمهها＾ شب، ب→ايست∂ به 
زي→→→رزمين م→→→∂رفتيم و آب آش→→→اميدن∂ را در ب→→→طر＾ پ→→→→الستيك∂ ك→→→ه خ→→→واه→→→ر ب→→→رناردت داده ب→→→ود 

م∂ريختيم و م∂آورديم. 
ك→ابوس∂ ك→ه اي→ن شب ب→ه س→راغ→م آم→د، س→بｅتر از شبه→ا＾ پ→يشين ن→→بود. گ→وئ∂ ب→ولدوزورها＾ 
اس→رائ→يل م→→∂آيند و زوارخ→انه اتريش را بر سرم خراب م∂كنند  و من آغشته با خاｄ و خون و  
خ→اكستر از آوار ب→يرون م→→∂خزيدم و ب→→ه خ→انه دي→گر＾ پ→ناه م→→∂بردم ك→ه ب→از ه→م م→∂آمدند و بر 
س→رم خ→راب م→∂كردند. ع→زيزان→م را م→→∂ديدم كه اول م∂خنديدند، با لحن شيطان∂ م∂خنديدند، 
ام→→→→ا ب→→→→زود＾ ب→→→→ا ص→→→→دا＾ رگ→→→بار م→→→سلسل س→→→→ربازكان∂ ك→→→ه ص→→→داي→→→شان دو رگ→→→ه ام→→→ا ه→→→نوز ريش و 
س→بيلشان ج→وان→ه ن→زده ب→ود ب→ه زمين م∂افتادند و خواهر برناردت با اونيفرم∂ كه خاك∂ و خون∂ 
ش→ده ب→ود، ب→ا دس→تان خ→ودش ن→عشها را از زي→ر خاｄ بيرون م∂كشيد و هر جنازها＾ را كه كنار 
م→∂گذاشت، ن→وｄ انگشتانش را به پيشان∂ و سينه و چپ و راست م∂ماليد كه عالمت صليب 
ب→گذارد... ش→مار＾ از ب→اديهنشينان ف→لسطين∂ آم→دند ك→ه ب→ه خ→انه هنوز خراب نشدها＾ پناه برند. 
خ→→واه→→ر ب→→رناردت ب→→ا يｅ ص→→وت و ص→→دا＾ ف→→لز＾، ب→→→ه آن→→ها ف→→رياد م→→→∂زد، «ن→رويد ب→ه آن→جا، دارن→د 

خرابش م∂كنند». 
در اي→→→→→ن م→→→→→يان م→→→→→ادر ج→→→→→وليانو، «آرن→→→→→ا م→→→→رخميس» را دي→→→→دم ك→→→→ه ب→→→→→ه س→→→→ربازكان∂ ك→→→→ه ه→→→→نوز ب→→→→→ه 
ك→→ودكستان ن→→رفته، ت→→ير ش→→لي− م→→→∂كردند ف→→رياد م→→→∂زد: «چ→→را از اي→→ن اع→مال ش→يطان∂ دست ب→→ر 
 ｄن→→م∂داري→د؟». و در ح→ال∂ ك→ه ان→گشتش را ب→ه س→مت م→→ن ن→شانه م→→∂گرفت ب→ه ك→ودكان س→رباز
پ→رخاش م→∂كرد، «چ→را دست از اي→ن پ→يرمرد ب→→ر ن→م∂داري→د؟» و ب→از هم پرخاش م∂كرد: «ا＾ 
س→ربازكان، ن→م∂بينيد ك→ه ب→ر پ→يشان∂تان واژه ش→كنجه حｅ ك→ردهان→د؟» و اي→ن جمله معروف∂ از 
آرنا بود كه در مغز من هم حｅ شده است و اين آرنا＾ يهود＾ چقدر دوست داشتن∂ بود.  

  





 
 

روز پنجم 
ديوار ندبه 

ام→→روز پ→→نجمين روز اق→→امتمان در خ→→طه ح→→كمران→→∂ اس→→رائ→→يل را ب→→را＾ دي→→دار از ب→يتالم→قدس در 
ن→ظر گ→رفته ب→وديم. در اي→نجا  يｅ راه→نما م∂خواستيم، كه ديگر نم∂توانست از رفقا＾ خودمان 

باشد.  
رف→قا＾ م→ا چ→نين م→جوز＾ ن→داش→تند. اي→نجا ب→يتالم→قدس است. گ→رچه اس→رائ→يل آن را م→→انند ساير 
م→→→ناطق اش→→→غال∂ در ج→→→ريان ه→→→مان ج→→→نگها＾ شش روزه اش→→→غال ك→→رد، ام→→ا دي→→گر ج→→زء م→→ناطق 
اش→→غال∂ ح→→سابش ن→→م∂كند. اي→→نجا ح→→اال دي→→گر م→تعلق ب→ه اس→رائ→يل است گ→رچه ب→ه زع→م اس→رائ→يل، 
ه→→→→مه م→→→→ناطق اش→→→→غال∂ م→→→→تعلق ب→→→→ه اوست. ام→→→→→ا اي→→→نجا «م→→→تعلقتر» است. وق→→→ت∂ ارتش اґزرائ→→→يل در 
ج→→نگ شش روزه (ب→هتر است ب→گوئيم ج→نگ شش س→اعته) اي→نجا را اش→غال ك→رد، اع→الم ف→رمود: 
«م→→ا ب→→ه اي→→نجا آم→→دهاي→→م ك→→ه ه→→رگز ب→→رنگرديم» گ→→رچه از دي→گر م→ناطق اش→غال∂ ه→م «ه→رگز» ب→از 
ن→→→گشتند. ام→→→ا از اي→→→نجا «ه→→→رگزتر» ب→→→از ن→→→گشتند. درش را ه→→→م ب→→را＾ اه→→ال∂ س→→اير م→→ناطق اش→→غال∂ 
ب→→ستهان→→د، گ→→رچه در واق→ع ه→مه ج→ا را ب→را＾ اه→ال∂ م→ناطق اش→غال∂ ب→ستهان→د ام→ا اي→نجا را «ب→ستهتر» 

بستهاند. 
پس چ→→اره دي→→گر＾ ن→→داش→→تيم ك→ه ب→را＾ راه→نمائ∂ يｅ ت→ابع اس→رائ→يل را ب→رگزينيم. ه→مان ح→ضرت∂ 
ك→ه روز اول م→ا را از م→رز ب→ه اي→نجا آورده ب→ود. ه→مان آق→ا＾ راه→نمايمان، يｅ م→سيح∂ ف→لسطين∂ 
ك→ه نم∂گفت مسيح∂ فلسطين∂ است. م∂گفت اسرائيل∂ است، منتها نه يهود＾ بلكه مسيح∂ 
است و گ→مان م→→∂كرد اگ→→ر خ→ود را اي→نگونه م→عرف∂ و اعراب فلسطين∂ را آدمها＾ درجه دوم و 
از آن→ان ب→ه زش→ت∂ ي→اد ك→ند، در ان→ديشه م→ا ب→→ه م→قام ب→االتر＾ دست م∂يابد. در رفتار و كردارش 
يｅ ن→وع «دوگ→انگ∂» خ→ود ن→مائ∂ م→→∂كرد. ش→ايد ب→ه خ→اطر م→صالح ش→غل و پ→يشهاش ب→ه اسرائيل 
وف→→→ادار ب→→→ود و وف→→→ادار م→→→→∂نمود. ام→→→ا گ→→→اه∂ از ده→→→انش ح→→→رفهائ∂ م→→→∂پريد ك→→→ه از ك→→→س∂ ك→→ه ب→→ه 

حضرت اґزرائيل احترام بگذارد، بروز نم∂كند. 
از س→→→→و＾ دي→→→→گر از س→→→→اير «راه→→→→نمايان» اط→→→→→العات م→→→حل∂ و ت→→→اريخ∂ ب→→→يشتر＾ داشت. م→→→ا را ب→→→ه 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۲۲
ج→→→اهائ∂ م→→→∂برد ك→→→ه راه→→→نمايان دي→→→گر ن→→→م∂بردند. از او خ→→→وشمان ن→→م∂آمد ام→→ا از اي→→ن ك→→ه اورا 

برگزيده بوديم پشيمان نبوديم. 
خالصه اين كه صبح زود به زوارخانه آمد كه ما را به راهنمائ∂ ببرد. حسابمان را پرداختيم و 
از خ→→واه→→ر ب→رناردت خ→داح→افظ∂ ك→رديم. گ→فتيم اگ→ر ب→ار دي→گر ب→→ه ب→يتالم→قدس ب→يائيم ب→→ه اي→نجا 
م→∂آئيم. ت→كرار ك→رد«به ه→مين ج→ا» گ→فتيم ام→يدواري→م دوب→اره ب→يائيم. تكرار كرد «اميدواريم». 
گ→فتيم «اگ→ر ع→مر وفا كند». تكرار كرد «اگر عمر وفا كند». دلم م∂خواست با او هم دست 
ب→→→ه گ→→→ردن ش→→→وم  و ب→→→ه ن→→→شانه وداع روب→→وس∂كنم. ب→→عد ب→→ه ن→→ظرم رس→→يد ك→→ليسا＾ ك→→اتوليｅ از اي→→ن 

شوخ∂ها سرش نم∂شود.  
وق→→ت∂ ب→→يرونآمديم، س→ر＾ گ→ردان→ديم و دس→ت∂ ت→كاندادي→م. او ه→م دست ت→كانداد و ب→ازگشت. 

برنامه آن روزش را تكرار كرد، روز＾ مانند صدها روز ديگر. 
اما روز＾ كه ما در پيش داشتيم، مانند صدها روز ديگر نبود. 

از ب→ازار＾ ك→ه در راه→مان ب→ود گ→ذشتيم و ب→ه ه→سته اص→ل∂ ب→يتالمقدس كه يهوديان و برخ∂ از 
م→سيحيان، ت→په م→عبد، و م→→سلمانان «ح→رم الش→ريف»  ي→ا «م→سجد عمر» و آن طرفش را «مسجد 
االق→→ص∂» م→→∂نامند، گ→→ام گ→→ذاش→تيم. ه→مانطور ك→ه در پ→يش گ→فتم، چ→هل و چ→هار س→ال پ→يش ب→→ه 
اي→→نجا آم→ده ب→ودم، ك→م∂ پ→يش از ي→ورش اґزرائ→يل و آغ→از اش→غال ط→والن∂ آن. در آن زم→ان ت→مام 
اي→→→→ن ق→→→→سمت ش→→→هر، «ب→→→يت الم→→→قدس ش→→→رق∂» ن→→→ام داشت ك→→→ه اخ→→→تيارش را گ→→→ماشته ان→→→گلستان، 
پ→→ادشاه اردن گ→→رفته ب→ود. اه→ال∂ اي→نجا ه→مگ∂ ف→لسطين∂ ب→ودند، خ→واه م→سلمان و خ→واه م→سيح∂ و 
خ→→واه ي→→هود＾. ب→ازار و م→غازه و خ→انهها ب→→ه ف→لسطين∂ها ت→علق داشت. س→→ر و ص→دائ→∂ ب→ود و ش→→ور و 
ش→وق∂. در آن ط→رف ش→هر ق→ديم، ب→يتالم→قدس غ→رب∂ ب→ود ك→ه ص→هيونيستها＾ تازه رسيده در 
آن س→→→→→كونت داش→→→→→تند و در آن چ→→→→→هلوچهار س→→→→→ال پ→→→→→يش م→→→→→→ا را ب→→→→→→دان→→→→→جا راه ن→→→→→م∂دادن→→→→د.  م→→→→يان 
ب→يتالم→قدس ش→رق∂ و غ→رب∂ خ→طه باريك∂ تحت نظارت سازمان ملل بود. در آنجا كس∂ حق 
ع→→→بور و م→→→رور ن→→→→داشت، م→→→∂گفتند « ن→→و م→→ن لن→→د - No Man Land» ي→→عن∂ اي→→ن ك→→ه ه→→يچ كس 
اج→→→ازه ن→→دارد پ→→ايش را آن→→جا ب→→گذارد، ب→→را＾ اي→→نكه دع→→وا و م→→راف→→عها＾ ب→→ين ع→→رب و اس→→رائ→→يل∂ رخ 
ن→→دهد. در آن زم→→ان ه→→م س→→→ر و ص→→داه→→ا و ش→→ايعات∂ ج→→ريان داشت ك→→ه اس→رائ→يل ب→رنامه م→→∂ريزد، 
ق→→→سمت ش→→رق∂ را ه→→م ت→→سخير ك→→ند. م→→ا ب→→اور ن→→م∂كرديم، م→→∂گفتيم ج→→رأت ن→→م∂كند، اگ→→ر ه→→م 
ب→→→خواه→→→د، آم→→→ريكا ه→→→م ب→→خواه→→د، ش→→ورو＾ ن→→م∂گذارد. زي→→را ش→→→ورو＾ ه→→نگاه∂ ك→→ه ان→→گلستان و 



 ۱۲۳ روز پنجم
فرانسه و اسرائيل به مصر حمله كردند و كانال مل∂ شده سوئز را تسخير نمودند، با يｅ تهديد 
ج→د＾، ك→ه آي→زنهاور رئ→يس ج→مهور آم→ريكا ه→م آن را ج→د＾ گرفت، به جا＾ اول باز گشتند. 
ام→ا ح→اال دي→گر در شورو＾ نسيم ديگر＾ م∂وزيد. و آنها كه بر سر كار آمده بودند، حوصله 
دف→اع از م→لتها＾ دي→گر را ن→داش→تند. دي→گر ش→ورو＾ در دش→وار＾ه→ا＾ خ→ودش غ→وطه م→→∂خورد. 
در ت→→الش دوس→→ت∂ و ه→→مزيست∂ و م→→سالمت و آش→→ت∂ و الس زدن ب→→ا ام→پرياليسم غ→رب ب→ود ك→ه 
ك→ارش را ب→دان→جا رس→اند ك→ه دي→ديم و دي→ديم ك→ه وق→ت∂ از ن→فس اف→تاد و ج→ان داد س→گ∂ ن→→بود كه 

برايش زوزه كشد و عزا گيرد. 
ام→ا در آن چ→هلوچهار س→ال پ→يش∂ ك→ه ب→خاطر داش→تم، بيتالمقدس شرق∂ شهر＾ بود سر زنده 
و پ→ر س→ر و ص→→دا و ش→اد و ت→ماشائ∂. ب→ازارش م→ثل ب→ازاره→ا＾ معروف شرق. همه چيزش داستان 
«ه→→زار و ي→→كشب» را ب→→ياد م→→→∂آورد. ج→→و و ف→→ضايش م→→طلقاҐ ع→→رب∂ ب→→ود. ام→→ا ام→→روز از ش→→خصيت 
ع→رب∂اش، ب→ه س→ود م→سيح∂ و يهود＾ كاسته و بيشتر مقام و شخصيتاش را به ب∂شخصيت∂ و 
ب→→→∂مقام∂ ك→→→شاندهان→→→د. وص→→→لهها＾ ن→→اجور را ب→→يشتر م→→→∂ديد＾ ت→→ا ق→→ماش اص→→ل∂ و اس→→اس∂اش را. 
ه→→مانطور ك→→ه در پ→→يش اش→→اره ك→→ردم ش→→هر ق→→ديم∂ ب→→يتالم→→قدس در ح→→صار دي→→واره→→ا＾ ق→→ديم∂ 
س→نگ∂، ب→ا ب→رجها و دروازهه→ا＾ ت→اريخ∂-اس→الم∂ ب→ود. ام→ا ام→روز اگر در نقشهها＾ رسم∂ نظر 
اف→→→كنيد م→→→∂بينيد در اي→→→نجا ن→→وشتهان→→د «ب→→خش ع→→رب∂» در آن→→جايش «ب→→خش ي→→هود＾»  و در آن 
ط→رفش «ب→خش م→سيح∂» در ك→نارش «بخش ارمن∂». شايد م∂خواستند بگويند، اسرائيل تنها 
ب→→→ه ف→→→كر خ→→→ود ن→→يست، دلش ب→→را＾ م→→سيح∂ و ارم→→ن∂ ه→→م م→→→∂سوزد. ام→→ا اي→→ن ت→→نها ح→→فظ ص→→ورت 
ظ→→اهر است. ت→→نها ب→→ه ف→→كر خ→→ويشند و م→→∂خواه→ند آن→جا را از ف→لسطينيان، ج→ماعت∂ ك→ه ب→رواي→ت∂ 

حدود پنجهزار سال در آنجا سكونت دارند، بربايند. «يｅ فلسطين∂ كمتر» چه بهتر. 
در آن چ→→هلوچهار س→→ال پ→يش اي→نجا ش→ايد ي→هود＾ ه→م ب→ود. ام→ا از ي→هوديان م→تظاهر اẀرت→دوكس 
(ي→عن∂ اف→راط→∂) و اẀولترا اẀرتدوكس (يعن∂ فوق افراط∂) خبر＾ نبود، با آن كالهها＾ بدقواره و 
آن ج→ور＾شان و آن دوش→اخه زلف اي→ن ور و آنور آويزانشان كه بو＾ مقدسها＾ خودمان 
را ه→م م→→∂دهند. اي→نجور آدمه→ا ب→يشتر ب→ه چ→شم م∂خورند تا مسلمان و مسلمان نمايان. اينها به 
ك→جا رفتند و آن→ها از ك→جا آم→دند. چ→را ب→يｅ ب→اره م→حالت∂ ك→ه ع→رب ن→شين ب→ود، به محله يهود و 
م→→→→سيح∂ و ارم→→→→ن∂ م→→→→بدل گ→→→→شت؟ ح→→→→قيقت اي→→→→ن است ك→→→→ه س→→→→اكنين ب→→→→رخ∂ م→→→حالت و ك→→→سبه 
ب→→→→خشهائ∂ از ب→→→→ازار را ب→→→→زور ران→→→→دند. آق→→→→ا＾ راه→→→نمايمان م→→→∂گفت ب→→→ه ع→→→ربهائ∂ ك→→→ه ران→→→دند، 
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خ→→→سارتهائ∂ پ→→رداخ→→تند. م→→∂خواس→→تم ب→→پرسم اگ→→ر خ→→سارت ن→→م∂پذيرفتند و ن→→م∂رفتند، چ→→طور 

م∂شد. آيا م∂گذاشتند در جايشان بمانند؟  
آق→→ا＾ راه→→نما م→→حلها＾ را ن→→شانمان داد ك→→ه در پ→→يش ف→→لسطين∂ ب→ود و دي→گر ن→يست. وق→ت∂ اه→ال∂ 
س→→ابق را از آن→→جا ران→→→دند، ب→→ه آن→→ها ق→→ول دادن→→د ك→→→ه اگ→→→ر م→حله را خ→راب ك→نند، م→سجد＾ را ك→ه در 
آن→→جا ه→→ست، دست ن→→خورده ب→→اق∂ م→→→∂گذارن→→د ت→→ا ب→→ه ح→→يثيت دي→→ن∂ آن→→ان خ→→دشه وارد ن→→→شود. در 
اي→→→→نجا الب→→→→ته ح→→→→ضرت اґزرائ→→→→→يل ب→→→→→ه ق→→→→ول خ→→→→ود وف→→→→ا ك→→→→رد. و م→→→→سجد را وي→→→→ران ن→→→→كرد، آن را ب→→→→اق∂ 
گ→→→ذاشت. ام→→→ا در ك→→→نارش ك→→نيسها＾ ب→→اال ب→→لند و ب→→زرگ و ب→→ا وق→→ار و ب→→ا ه→→يبت س→→اخت ك→→ه آن 
م→→→سجد در ك→→→نارش چ→→→نان ري→→→ز و ك→→→وچｅ و ن→→→اچيز است ك→→ه ح→→ت∂ م→→سلمانان ه→→م اگ→→ر ن→→دان→→ند، 
ن→→→م∂بينندش. اي→→→نجا ن→→→ماد＾ ب→→→رپا ك→→→ردهان→→→د ك→→→ه ع→→→ظمت ح→→ضرت اґزرائ→→→يل را در ب→→راب→→ر ف→→لسطين 
دست و پ→ا شكسته ببين∂ و اين با هدف اصل∂ اسرائيل مطابقت دارد كه همه كس را بترساند 
و ه→→→→مه ج→→→→ا ن→→→→يرو و ق→→→→درت ب→→→نماياند و ب→→→ر ذلت و خ→→→وار＾ دي→→→گران ان→→→گشت ب→→→گذارد. س→→→ياست 
ص→→هيونيست∂ از روز اول چ→→نين ب→→ود و ح→→كايت ه→→مچنان ب→→اق∂ است، از اخ→→الق و ف→روتن∂ ه→يچ 

چيز نياموختند. 
از ب→ازار ع→بور ك→رديم و ب→سو＾ ص→حن م→قدس آم→ديم. در آن چهلوچهار سال پيش هر كس∂ 
م→→→→→→∂خواست، م→→→→→→→∂آمد و م→→→→→→∂رفت. ام→→→→→→ا ح→→→→→→اال دي→→→→→گر ه→→→→→مه چ→→→→→يز ام→→→→→نيت م→→→→→→∂طلبد ب→→→→→ايد از آن 
 ｅه→→ا＾ الك→→ترونيك∂، ب→→سان ف→→رودگاهها ع→→بور م→→→∂كرد＾ ك→→ه ب→→دان→→ند آي→→ا ب→→مب و ن→→ارنجｄدرواز
ه→→مراهت ه→→ست ي→→ا ن→→ه.  چ→→ند ج→→وانｅ س→→رباز ك→→يف و ك→→الهت را ن→→يز ك→نترل م→→∂كردند و ت→ازه 
م→ثل آن→وقتها ن→يست ك→ه ي→كراست ب→ه ص→حن م→سجد االقص∂  و حرم الشريف با تمام عظمت 
و ج→→→اللش وارد ش→→→و＾. وق→→→ت∂ وارد م→→→→∂شو＾، اص→→→الҐ اي→→→ن دو را ن→→→م∂بين∂. آن→→چه م→→→∂بين∂ در آن 

چهلوچهار سال  پيش اصالҐ نبود. 
دي→وار ن→دبه دي→وار＾ ب→ود در پ→شت ص→حن ح→رم الشريف كه گويا آخرين ديوار معبد يهود بود، 
 ۷Ω م→→→عبد س→→→ليمان ك→→→ه وي→→→ران ش→→→د و ب→→→از س→→→اختندش و دوب→→→اره ت→→→وسط ام→→→پرات→→ور＾ روم در س→→ال
م→يالد＾ وي→رانش ك→ردند و ف→قط اين ديوار را باق∂ گذاشتند كه امروز كارش بدين جا كشيده 
است. اي→ن دي→وار ب→را＾ پ→يروان يهود اهميت ويژها＾ دارد. چيز＾ نبود و نيست به جز ديوار＾، 
ك→→→→ه م→→→→∂آمدند و در پ→→→→شت آن از ظ→→→→لم∂ ك→→→→ه ب→→→→ر ج→→→→ماعت ي→→→→هود رف→→→→ته، و ب→→→يشترش از ج→→→انب 
اروپ→→ائ∂ و م→→سيح∂ رف→→ته ش→كايت و گ→اليه ك→نند ك→ه الب→ته ح→ق پ→يروان ه→ر دي→ن∂ ه→ست و اي→ن 
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ح→→ق را ن→→بايد از ك→→س∂ گ→→رفت ك→→ه ام→→كنه م→→قدس∂ داش→→ته ب→اشد ك→ه ب→را＾ ش→كايت از روزگ→ار و 
ق→→→رابت ب→→ه خ→→داون→→د ب→→دان پ→→ناه ب→→رد. م→→سيحيان ه→→م م→→ثالҐ ام→→كنها＾ را م→→قدس م→→→∂دان→→ند ك→→ه روز＾ 
آدمｅ ع→قل ب→اختها＾ م→دع∂ گ→شته ك→ه در آن→جا م→ريم ب→اكره را رويت ك→رده. همزادان شيعه＾ 
ن→گارنده اي→ن س→طور ن→يز در راه زي→ارت ش→اه ق→به ط→→ال  ب→ه م→حل∂ م→∂رفتند ك→ه اس→مش «قدم گاه» 
ب→ود. در آن→جا ع→→المت∂ از ك→ف پ→ائ∂ در س→نگ ف→رو رف→ته، گ→ويا از ح→→ضرت رض→ا،گذاش→ته بودند 
كه م∂آمدند و م∂بوسيدنش و به گدايان كورو كچل و اين گونه نمايان... صدقه م∂دادند. 
ب→→ياد ن→→دارم ك→→ه اي→→نگونه زي→ارت گ→اهها＾ م→ردم ع→قب م→انده را از ك→س∂ رب→وده ب→اشند. ام→→ا ص→حن 
ب→→→زرگ و ب→→→ا ع→→→ظمت «دي→→→وار ن→→→دبه» را ب→→ر وي→→ران→→∂ و آوارگ→→∂ ف→→لسطين∂ها ب→→نا ك→→رده ب→→ه ع→→بارت 

ديگر غصب كرده بودند. اگر اين حالل است، پس هيچ چيز حرام نيست. 
در آن چ→هلوچهار س→ال پ→يش∂ ك→ه در آن→جا ب→ودم، اي→ن ديوار اهميت و مقام واالئ∂ نداشت. تا 
دي→→→وار خ→→→انهها＾ م→→ردم ب→→يش از چ→→هارپنج م→→تر ف→→اصله ن→→داشت. ك→→وچه ب→→اريكها＾ ب→→ود. ام→→ا ح→→اال 
دي→→گر ت→→مام آن م→→نازل و م→→ساكن ف→→لسطين∂ها را خ→→راب ك→→رده م→→حوطه و م→→يدان ب→→سيار وس→يع و 
ب→→→اشكوه∂ در م→→→قابلش س→→→اخته ب→→→ودند، در آن ط→→→رف م→→يدان س→→اختمانها＾ ب→→لند، ه→→→ر چ→→ند ك→→ج 
س→→ليقها＾ ب→ر پ→ا ك→رده، ي→ك∂ ك→نيسه ب→ود و دي→گر＾ ن→اهارخانه ب→را＾ ي→هوديان ك→ه اگ→→ر روزه→ا＾ 
ش→نبه (روز س→بت خ→داون→د) ب→ه اي→نجا ب→يايند، ب→ه ط→ور رايگان خوراｄ  ميل بفرمايند. زيرا در اين 
روز ك→→→ار و پ→→→خت و پ→→→ز ح→→→رام است، خ→→→وردن و ن→→→وش ج→→→ان ك→→→ردن ح→→→رام ن→→→يست. ام→→ا خ→→الصه 
ات است. م→هم ه→م ن→يست، برا＾ بازكردن اين  ẃه→مهاش م→→حل و ج→ا＾ ن→يكوكار＾، خ→يرات و م→بر

فضا＾ وسيع، زندگ∂ چند ده و چند صد . فلسطين∂ به روز سياه كشيده شده است. 
در س→مت چپ اي→ن م→حوطه ن→يز ش→اشگاه م→فصل∂ ب→رپا ك→ردهان→د. در روز سبت خداوند پخت و 
پ→→ز ح→→رام است ام→→ا ق→→ضا＾ ح→→اجت ح→→رام ن→→يست. از آق→ا＾ راه→نما پ→رسيدم، آن→ها را ك→ه در اي→نجا 
رو＾ اي→→ن ش→اشگاه ك→نون∂ م→→∂زيستند، ب→ه ك→جا ران→دهان→د؟ گ→فت، ح→تماҐ پ→ول∂ ب→ه آن→ها دادهان→د و 

راضيشان كردهاند كه بروند. 
و م→→ن در خ→→انوادها＾ دي→ن∂ ب→دنيا آم→ده و پ→رورش ي→افتهام و پ→يوسته از ب→زرگتران→م م→∂شنيدم ك→ه 
زن→دگ∂ در يｅ خ→انه غ→صب∂ ح→رام است. خ→انها＾ ك→ه رو＾ زمين غصب∂ ساخته شده باشد حرام 
است. رو＾ زم→→→ين غ→→صب∂ م→→سجد ه→→م ن→→بايد س→→اخت، ع→→بادت در اي→→ن م→→سجد ح→→رام است و م→→→ن 
گ→→→→مان م→→→→→∂كنم چ→→→→نين ح→→→كم∂ در ت→→→مام ادي→→→ان ج→→→ار＾ است. ح→→→اال م→→→→∂بينيم ك→→→ه  ه→→→زاران زوار 
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م→حترم ج→ماعت ي→هود از اق→ص∂ ن→قاط دن→يا ب→را＾ ع→بادت ب→ه اي→ن ميدان م∂آيند و در برابر ديوار 
ن→→→→دبه س→→→→ر م→→→→∂جنبانند. آي→→→ا اي→→→ن ع→→→بادت رو＾ زم→→→ين غ→→→صب∂ ح→→→رام ن→→→يست؟ آر＾ ب→→→ه ب→→→اور م→→→ن 
ش→→→اشيدن در اي→→→ن ش→→→اشگاه ن→→→يز ب→→→ا م→→→وازي→→ن ش→→رع∂، ه→→يچ ش→→ريعت∂، س→→ازگار ن→→يست. ح→→اال اي→→نجا 
م→→يدان وس→→يع∂ است ب→→ه ع→→نوان زي→→ارتگاه ب→→زرگ ك→→ه ب→→يشتر زائ→رين و ت→وريستها را ب→→ه اي→نجا 
م→∂كشانند ت→ا وي→ژگ∂ «ي→هود＾» ش→هر را ب→ه رخشان بكشند و م∂كوشند ميدان اصل∂ و فضا＾ 
ب→زرگ ح→رم الش→ريف و م→سجداالق→ص∂ را ت→حت ش→عاع آن ق→رار دهند. گر چه امروز رسيدن به 
آن را دش→→→وار ك→→ردهان→→د و ج→→معيت∂ ك→→ه در آن→→جا م→→جتمع است ك→→متر از اي→→نجاست و اي→→ن دي→→وار 
ن→→→دبه و م→→→يدان وس→→→يع روب→→→رويش و ك→→نيسه و ن→→اهارخور＾ آن ب→→اال و اي→→ن ش→→→اشگاه پ→→ر ج→→→الل و 
ج→بروت، ه→يچگاه ب→ه ع→ظمت حرم الشريف  نخواهد رسيد، اگر هم دشوار＾ رسيدن به آنجا را 

ده چندان و صد چندان كنند. 
ح→→→اال در ك→→→نار دي→→→وار ن→→→دبه ه→→→ستيم ك→→→ه ت→→→ا دلت ب→→→خواه→→→د ي→→→هوديان اẀرت→→دوكس (ي→→عن∂ ب→→نيادگرا، 
م→→→تحجر) و اولت→→→را اẀرت→→→دوكس (ي→→→عن∂ خ→→→يل∂ ب→→→نيادگرا، خ→→→يل∂ م→→→تحجر) ج→→→معان→→→د و ب→→ه زي→→ارت و 
ع→بادت آم→دهان→د. م→ن ت→فاوت∂ م→يان اي→ن دو ج→ماعت ن→ديدم. ه→ر دو ج→ماعت ك→→الههائ∂ ب→→ر س→→ر 
دارن→د ك→ه ب→يشتر ب→درد جشن بالماسكه م∂خورد. از اين طرف و آن طرف شاخها＾ مو از زير 

كاله به بيرون آويزان است.  
آق→→→ا＾ راه→→نما ب→→راي→→م از ه→→ر دو ج→→ماعت ت→→عريف م→→∂كرد ك→→ه اي→→نان ن→→ه ب→→ه خ→→دمت ن→→ظام وظ→→يفه 
م→→∂روند و ن→→→ه ك→→ار م→→→∂كنند. دولت اґزرائ→يل را ه→م ب→ه رس→ميت ن→م∂شناسند. زي→را ب→ر اي→ن ب→اورند 
ك→→ه دولت ي→→هود ، ت→→نها آن دولت→→∂ است ك→→ه پس از ظ→→هور م→→سيح م→وعودشان (ب→→∂گمان ن→→ه آن 
ح→→ضرت ع→→يسا＾ م→→سيحيان ك→→ه ت→→نها ادع→→ا＾ م→→سيحائ∂ داشت) ت→→اسيس گ→ردد. م→ن از آن پس 
در م→ورد اي→ن دو ج→ماعت اẀرت→دوكس و اولت→را اẀرت→دوكس م→طالعات∂ ك→ردم، ب→ه اين نتيجه رسيدم 
ك→ه ج→نبه ص→هيونيست∂ اي→نان ك→متر و ب→∂آزارتر  است از صهيونيستها＾ «سكوالر» كه آنها 
ن→→يز ب→→→ه دو ب→→خش «م→→حافظه ك→→ار» و «رف→→رميست» ت→→قسيم م→→∂شوند. ع→→دم ب→→→ه رس→→ميت ش→→ناختن 
اس→→رائ→→يل، ك→→مبود و ن→→ارسائ∂ آن→→ان ن→→يست، از م→→زاي→→ا＾ آن→هاست. پس از آن دي→دم ك→→ه ب→رخ∂ از 
آن→ان در ن→مايشها و راه→پيمائ∂هائ∂ كه عليه سياست تجاوزكارانه و اشغالگرانه و آدمكش∂ 
ع→زرائ→يل است، ش→ركت م→→∂كنند و در خ→ود م→ملكت اґزرائ→يل ن→يز برخ∂ از اينان در برابر برخ∂ 
از ك→→→→→→ولون∂ها، ع→→→→→ليه س→→→→→تم∂ ك→→→→→ه ك→→→→→ولونيستها ب→→→→→→ر م→→→→→ردم ب→→→→→→∂سالح و ب→→→→→→∂دفاع ف→→→→→لسطين∂ روا 



 ۱۲۷ روز پنجم
م→→→→∂دارن→→→→د، ت→→→→ظاهر م→→→→→∂كنند. از آن پس دي→→→→گر اي→→→→ن ج→→→→ماعت را ن→→→→ماد س→→→→ياست ت→→→→جاوزكاران→→→→ه 
ص→هيونيست∂ ن→م∂دانم، با صهيونيستها＾ «سكوالر» بيشتر مسئله دارم كه نه به خداوند يهوه 
اع→→تقاد دارن→→د، ن→→ه ب→→→ه «م→وس∂ و ع→صا» ام→→ا در اج→را＾ ف→رمانها＾ ت→ورات ك→ه ب→رويد و ب→گيريد و 

بكشيد و سرزمين موعود مال شماست ...كوشاترند. 
م→→ن از م→→ملكت خ→→ودم ب→→گويم ك→→ه ب→→يشتر ج→→نايات دي→ن∂، از دن→ياگراي→ان رخ م→→∂دهد و خ→داون→د  
ت→بارｄ و ت→عال∂ در ت→مام ادي→ان دچ→ار دوگ→انگ∂ است و م→ومنين ن→يز ب→ه دو گ→روه ت→علق دارن→د، يا 
آن→→→→→هائ∂ ك→→→→→ه رح→→→→→مت و رح→→→→→مانيت (ب→→→→→خشندگ∂ و م→→→→→هربان∂) خ→→→→→داون→→→→→د را م→→→→→→∂ستايند، و آن را 
س→رمشق خ→ود ق→رار م→∂دهند و ي→ا ج→باريت، قهارت، انتقامجوئ∂ و مكر خداوند را م∂پرستند و 
ب→→→دان ع→→→مل م→→→→∂كنند. ج→→ماعت اول در ان→→تظار آن است ك→→ه ح→→ضرت ص→→احب الزم→→ان∂ ب→→يايد و 
ع→→دل و ع→→دالت ب→→رقرار س→→ازد و آن دوم→→→∂ها م→→نتظرند ك→→ه ب→→يايد، ش→→مشير ب→→ه اي→→ن س→→و و آن س→→و 
ب→→گردان→→د، چ→→نان خ→→ونريز＾ ك→→ند ك→→ه ت→ا زان→وان ب→ازماندگان در خ→ون ف→رو رود. ب→→∂گمان ب→اور ب→→ه 
ظ→هور ص→احب الزم→ان، اگ→ر ه→م ت→نها ه→مان ب→اشد كه عدل و عدالت م∂آورد، سراب است. اما 

حضرات خون پرستان در كشاندن اين جماعت به دنبال خويش دشوار＾ دارند. 
ب→→را＾ ع→بادت ج→لو دي→وار ن→دبه ب→ايد س→رت پ→وشيده ب→اشد. دست ك→م يｅ ك→پيا (عرقچين) ب→ر س→ر 
داش→ته ب→اش∂. م→ن ن→يز آن را ب→ر س→ر گ→ذاش→تم و ب→→ه دي→وار ن→زديｅ ش→دم. م→ومنين در ن→زديك∂ ديوار 
چ→نان س→ر م→→∂جنباندند ك→ه گ→وئ∂ ب→ه لرزه و لغ→وه دچ→ارند. ب→را＾ ش→→كوه و گاليه در مقابل ديوار 
و س→→→پس ع→→بادت در ك→→نيسه＾ ك→→نارش، يｅ ت→→فيلين (Tefillin - ج→→عبها＾ پ→→→الستيك∂ ب→→ه ان→→دازه 
ق→→وط∂ ك→→بريت) ب→→ر س→→ر ن→→زديك∂ پ→→يشان∂ م→→∂بندند (ك→→ه در آن لولهه→→ا＾ ك→→اغذ＾ ك→→ه رويش 
ن→→م∂دان→→→م از ت→→ورات چ→→ه ن→→وشته ش→→ده است)، يｅ ت→→فيلين دي→→گر ب→→ا م→→حتوا＾ ادع→→يهها＾ دي→→گر ب→→ه 
ب→ازو＾ چپ، ن→زديك∂ها＾ ق→لب وص→ل م→→∂كنند ك→ه آن اول∂ م→غز را و اين دوم∂ قلب را به راه 
راست ه→دايت م→→∂كند. اف→زون ب→ر آن دورادور بازو و دست چپشان تسمها＾ از چرم م∂بندند 
كه نفهميدم برا＾ چيست. اما بايد اهميت ويژها＾ داشته باشد. زيرا همگ∂ همين م∂كردند.  
از يｅ زائ→ر اولت→را اẀرت→دوكس ك→ه مشعول بستن اين تفيلينها و تسمهها برا＾ خودش و پسر ده 
ي→ازده س→الهاش ب→ود، پ→رسيدم آي→ا اجازه م∂دهد از او و پسرش عكس بگيرم. با روئ∂ گشاده و 
لب→→خند＾ دوس→→تانه گ→→فت ص→→بر ك→→ن ك→→ه ه→→مهاش را ب→→بندد ك→→ه ب→→ست و ب→→ا ژس→→ت∂ م→→وقر و ش→اد ب→ا 
پ→→سرش اي→→ستاد و گ→→فت ح→→اال ع→→كس ب→گير ك→ه گ→رفتم و ب→از ط→ور دي→گر＾ اي→ستاد و گ→فت: از 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۲۸
اي→ن ط→رف و ب→عد دس→ت∂ ب→→ر شانهام زد و «به اميد ديدار» گفت و بسو＾ ديوار رفت، بدون اين 
ك→→ه ب→→پرسد م→→ن ك→→يستم و دي→→ن و آئ→→ينم و خ→→داي→→م ك→→يست. ا＾ ك→→اش ك→→ه اذن دخ→ول ده→ندگان 
م→→→→عابد خ→→→→ودمان ن→→→→يز ه→→→→مين ب→→→→رخورد دوس→→→→تانه و م→→→حترمانه را داش→→→تند  و ب→→→ا آن زم→→→خت∂ ب→→→ه آدم 

برخورد نم∂كردند. و آدم را نم∂ترساندند.  
ب→→ه خ→→اطرم آم→→د ك→→ه ي→→كبار در م→→ومبا＾ (ب→→مبئ∂) ب→→→ه م→→عبد پ→→ارسيان (زرت→→شتيان) رف→→تم، ب→ا چ→نان 
اح→→ترام→→∂ ك→ه ت→صور م→→∂كردم الزم ب→اشد. ن→م∂دان→م ك→جا＾ رف→تارم ن→امناسب و ت→وهين آم→يز ب→ود 
ك→→→ه خ→→→انم∂ زرت→→→شت∂ ن→→گاه زم→→خت∂ ب→→ه م→→→ن ان→→→داخت و ج→→يغ∂ ب→→ر س→→رم ك→→شيد و از م→→عبد ب→→يرونم 
اف→→→→كند. ام→→→→ا اي→→→→ن آق→→→→ا＾ ي→→→→هود＾ ن→→→→ه ت→→→→نها ب→→→يرونم ن→→→يانداخت، ب→→→→ه ام→→→يد دي→→→دار ه→→→م گ→→→فت و ش→→→ما 
ن→م∂دان→يد در ج→ائ∂ ك→ه از ه→مه چيز و همه كس م∂ترسيد، نگاه محبت آميز يｅ آدميزاد چه 

نعمت∂ است.  
 
 

 
 
 
 

 
ب→→رگرديم ب→→ه دي→→وار ن→→دبه . اي→→ن دي→→وار س→→نگ∂، درزه→→اي∂ دارد ك→→ه در آن ه→زاران ك→اغذ لوله ش→ده 
م→→→حتوا＾ آرزوه→→→ا و ح→→→اجتها＾شان چ→→→پاندهان→→→د. م→→ثالҐ اي→→ن ك→→ه خ→→داي→→ا پ→→ولدارم ك→→ن، دخ→→ترم را 
س→فيد بخت كن، مرضايم را شفا بده و چيزهائ∂ شبيه حاجت زوار خودمانكه به ضريح فالن 
ام→→→امزاده دخ→→→يل م→→→→∂بندند و آن→→را م→→حكم گ→→ره م→→→∂زنند ت→→ا ام→→→امزاده و ام→→ام  و ص→→احب الزم→→ان ب→→→ه 
ي→→ادش ب→→ماند ك→→ه اي→→ن ب→→نده خ→→دا ه→→م س→→فارش∂ ك→→رده ك→→ه ن→→بايد از ي→→ادش ب→→رد. ج→→ادو و ج→نبل و 

افسون و دعانويس∂ مختص به پيروان يｅ دين نيست. 
گ→فتم ك→ه در آن ب→اال، روب→رو＾ دي→وار ن→دبه ن→هارخانه و ك→نيسه دي→گر＾ س→اختهان→د. ام→→ا در اينجا 
س→→مت چپ دي→وار ن→دبه، ك→نيسه دي→گر＾ ه→م ه→ست ك→ه زوار، پس از م→راس→م س→→ر ج→نبان∂ دي→وار 
ن→→→→دبه ب→→→→→دان ج→→→→ا م→→→→→∂روند. در آن→→→→جا گ→→→نجههائ∂ است ك→→→ه در آن ص→→→حف ت→→→ورات و ادع→→→يهها＾ 

زائرين ديوار ندبه 



 ۱۲۹ روز پنجم
گ→وناگون∂ ن→وشته ش→ده، لوله ش→ده در آن ق→رار دارد. مومنين در برابر اين گنجهها، مانند ضريح 
م→→قدس ف→→الن ام→→ام زاده ن→→شسته و دع→→ا و ي→→ا زي→→ارت ن→→امه م→→∂خوان→→ند. ك→→تاب∂ در دست دارن→د ك→ه 
ن→→→دان→→ستم ت→→ورات است و ي→→ا م→→انندكتاب دع→→اها＾ خ→→ودمان و ك→→تاب دع→→اها＾ م→→ومنين م→→سيح∂. 

زيارتشان قبول. 
 
 
 
 
 
 
 

ب→→→انوان ي→→→هود را ح→→→ق ورود ب→→→ه دي→→→وار ن→→→دبه و ك→→→نيسه＾ ك→→→نارش ن→→يست. در س→→مت راست دي→→وار 
ن→→دبه، ك→→م∂ ب→→االتر، ن→ردها＾ گ→ذاش→تهان→د ك→ه زن→ان از آن ب→اال ب→ه اي→ن پ→ائين ن→يايند، ت→نها از آن→جا، 
آق→→ايان م→→حترم دع→→ا ك→→ننده را ت→→ماشا ك→→نند و اي→→ن م→→قام درج→→ه دوم ب→→را＾ ان→→سانها＾ درج→→ه دوم، 
ي→→→→عن∂ ب→→→→انوان، م→→→→قام∂ است ك→→→→ه در ادي→→→→ان ت→→→→وحيد＾ ب→→→→راي→→→→شان در ن→→→→→ظر گ→→→→رفته ش→→→ده است ك→→→ه 

امتيازات∂ هم دارد. دست كم از به جا آوردن برخ∂ مناس− قالب∂ و خندهدار معافاند. 
در س→→→مت راست م→→→يدان، پ→→→شت س→→→ر ت→→ماشاگاه ب→→انوان، پ→→ل ب→→اريك∂ ب→→ود، اي→→نطرف آنط→→رفش 
ب→→→سته، م→→→انند يｅ ت→→→ونل ب→→→اريｅ ه→→وائ→→∂ ك→→→ه از ك→→نار م→→يدان، ب→→ه ب→→اال＾ دي→→وار ن→→دبه م→→→∂رسد، ب→→را＾ 

كسان∂ است كه از اينجا به صحن مسجد االقص∂  و حرم الشريف م∂روند.  
 
 
 
 
 
 
 

گنجها＾ حاو＾ اوراق مقدس حاجت خود را م∂نويسد و به درز ديوار م∂چپاند 

راه به حرمالشريف شبيه سنگر نظام∂ 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۳Ω
ب→سته ب→ودن و زشت ك→ردن اي→ن پ→ل ه→وائ→∂ را ب→دين گونه توجيه م∂كردند كه وقت∂ مسلمين از 
آن ب→→اال م→→∂روند، ن→→توان→→ند ب→→ه دي→→وار م→→قدس ن→دبه س→→نگ ان→دازن→د. گ→وئ∂ س→نگان→داز＾ از خ→واص 
ه→→→→ميشگ∂ م→→→→سلمين است و ب→→→→ايد ه→→→مگان را از م→→→سلمين ت→→→رساند. راس→→→ت∂ ه→→→م چ→→→نين است ك→→→ه 
ه→→→مگان از م→→→سلم و ع→→→رب م→→→∂ترسند. آن ج→→→وانｅ س→→→→ربازك∂ ه→→→م ك→→→ه م→→سلسل ب→→ر دست دارد و 

بسمت عرب نشانه گرفته، از عرب ب∂سالح و ب∂دفاع م∂ترسد. 
 

حرم الشريف 
ج→لو＾ پ→ل (ت→ونل) ه→وائ→∂ يｅ دروازｄ الك→ترونيك∂ گ→→ذاش→ته ب→ودند ك→ه ب→ايد از آن ه→م بگذر＾. 
پ→→هنا＾ ت→→ونل آن→→قدر ب→→ود ك→→ه ت→→نها دو آدم م→→→∂توان→→ستند ع→→بور ك→→نند. اي→→ن ب→→ود راه ورود ب→→ه م→عبد 
ب→→زرگ م→→سلمانان و اع→راب ي→عن∂ يｅ س→وراخ. در ح→ال∂ ك→ه در آن چ→هلوچهار س→ال پ→يش ك→ه 
در آنجا بودم شاه راه∂ بدان جا باز بود. از اين جا باز بود و از هرسو＾ ديگر باز بود و صحن 
ب→→→→→زرگ ح→→→→→رم الش→→→→→ريف در ب→→→→→اال＾ ت→→→→په پ→→→→ر ب→→→→ود از زائ→→→→ر و ت→→→→وريست ك→→→→ه آزادان→→→→→ه م→→→→→∂آمدند و 

م∂رفتند. 
ام→ا امروز اين صحن بزرگ تقريبا خال∂ بود. شايد يｅ يا دو گروه زائر، يا توريست در آنجا 
پ→→رسه م→→→∂زدند.  ك→→فشم را ك→→ندم ك→ه ب→→ه م→سجد الق→ص∂ وارد ش→وم. م→رد＾ آن→جا ب→ود ك→ه ب→ا ت→رديد 
س→→راپ→→ايم را وران→→داز ك→→رد. ت→→رديد داشت اج→→ازه ورودم ب→دهد، ي→ا ن→دهد. ام→ا چ→يز＾ ن→گفت، ش→ايد 
ت→→→شخيص داد ك→→→ه ب→→→ايد از خ→→ودشان ب→→اشم. چ→→هرهام و ق→→دوبااليم ب→→ا آن→→ها ف→→رق∂ ن→→داشت و گ→→ذار 
روزگ→→→ار ب→→→ه او روان→→→شناس∂ و چ→→→هره ش→→→ناس∂ (ف→→→يزيونوم∂) آم→→→وخته ب→→→ود ك→→ه كس را از ن→→اكس 

بشناسد. 
و م→ن در اي→ن ام→ر ت→فاهم دارم ك→ه اج→ازه و م→سئوليت اي→ن ك→ه چ→ه ك→س∂ به اين معبد دين∂ وارد 
ش→→→ود و ي→→→ا ن→→→شود ب→→→ا م→→→توليان، ك→→→ليدداران و م→→→سئولين ه→→→مان دي→→→ن است. چ→→→ه م→→→ا ب→→پسنديم و چ→→ه 
ن→→پسنديم و ب→→ه ق→→ول ح→→افظ «گ→→ر ت→→و ن→→م∂پسند＾، ت→غيير ده ق→ضا را» و م→ن در س→طور ب→اال ب→ه ي→اد 
آوردم ك→→ه وق→→ت∂ در م→ومبا＾ (ب→مبئ∂) ب→ه م→عبد پ→ارسيان (زرت→شت∂) وارد ش→دم، زن→∂ زرت→شت∂ ب→ا 
ج→يغ و داد م→را از آن→جا ب→يرون ان→داخت و اي→ن ح→ق دي→رينه ه→ر دي→ن و آئ→ين∂ است ك→ه كس∂ را 
خ→→→ارج از آن آئ→→→ين، ب→→ه م→→عبد راه ده→→ند ي→→ا ن→→دهند. و م→→ن ن→→سبت ب→→ه ب→→رخورد آن ب→→انو＾ ت→→ند خ→→و 



 ۱۳۱ روز پنجم
ت→→→فاهم ك→→→امل داش→→ته و دارم. اي→→ن ح→→ق وي→→ژه، ه→→نگام∂ ح→→ائز اه→→ميت است ك→→ه گ→→اه∂ دي→→گران 
ب→→دون ت→→وجه ب→ه م→قدسات يｅ دي→ن و ي→ا ب→ه ع→زم ت→وهين ب→ه آن دي→ن ب→ه م→عبد دي→گران وارد ش→وند. 
در ك→→ليساها＾ م→→سيح∂ ن→→يز ب→→→ه دخ→→تران→→∂ ك→→ه ب→→ا م→→ين∂ژوپ و ي→→ا م→ين∂شورت ي→ا دك→ولته ب→يايند، 

اجازه ورود نم∂دهند. 
روز＾ ح→→→ضرت آري→→→ل ش→→→ارون ن→→→خست وزي→→→ر اس→→→رائ→→→يل ك→→→ه ام→→→روز زم→→→ينگير است ، ب→→→ه ق→→صد 
ت→حريｅ و ب→∂اح→ترام→∂، ب→دون اج→ازه م→تول∂ و ك→ليددار، ب→→ه م→سجد االقص∂ وارد شد و م∂گويند 
ك→فشش را ه→م ن→كند. اي→ن توهين او چنان بلوا＾ خونين∂ به راه انداخت كه از آن روز انتفاضه 
دوم آغ→از ش→د كه برا＾ اґزرائيل هم دشوار＾هائ∂ آورد. مسلمانان حاضر بودند جان بسپارند و 
ن→گذارند شارون و هر كس∂ كه قصد توهين دارد به مسجدشان وارد شود و ماجرا چنان جد＾ 
ب→→ود ك→→ه اґزرائ→→يل ه→→م ن→→اگزير ش→→د ب→→ه آن ت→→ن در ده→د. در ض→من اي→ن ك→ه م→∂كوشد م→سلمانان را 
وادار ك→→ند ك→→ه ه→→مان ط→→ور ك→→ه ب→→ه ي→→هود＾ اج→→ازه ن→→م∂دهند، ه→→يچ غ→→ير م→→سلمان دي→→گر＾ را ن→يز 

بدان جا راه ندهند تا بازارشان كساد شود و اگر راه دهند، م∂گويند پس ما هم هستيم. 
و اي→→ن س→→ختگير＾ را م→→→ن در م→→ساجد دي→گر، از ج→مله در اẀردن و م→راكش و ت→ونس و ت→ركيه... 
ن→→ديدم، غ→→ير م→→سلمانان را اگ→→ر ق→صد ت→وهين ن→داش→ته ب→اشند، ب→ه م→سجد راه م→∂دهند. و م→ن در آن 
چ→→هلوچهار س→→ال پ→→يش ه→→م ك→→ه ب→→ه اي→→ن م→→ساجد (االق→→ص∂ و ح→رم الش→ريف) آم→دم، ورود غ→ير 
م→→سلمانان آزاد ب→→ود و م→→→ن در آن س→→ال يｅ غ→→ير م→→سلمان ه→→مراه داش→تم ك→ه راهش دادن→د. ام→ا در 

آن چهلوچهار سال پيش هنوز در خطه حكمران∂ و اشغال اسرائيل نبود.  
در م→→→سجد االق→→→ص∂ زن→→→ان ه→→→م ب→→→ودند ك→→→ه در س→→→مت راست ، ج→→→دا از م→→→ردان ن→→ماز م→→→∂خوان→→دند و 
ع→→بادت م→→∂كردند و اي→ن خ→ود گ→ام∂ پ→يشرفته ب→ود، ن→سبت ب→→ه ع→بادت ك→نندگان دي→وار ن→دبه ك→ه 

زنان را بدان جا راه نم∂دادند. 
از م→سجد االق→ص∂ ب→يرون آم→دم، م→→∂خواس→تم ب→→ه ح→رم الش→ريف ك→ه ب→ا ع→ظمت و اب→هت غير قابل 
ان→→كارش م→→يان ص→→حن ق→→رار داشت وارد ش→وم. ام→ا ورود ب→ه آن→جا ب→ه اي→ن س→ادگ∂ها ن→بود. يｅ م→رد 
خ→پل و زم→خت و خ→شمگين ب→ه س→راغ→م آم→د و گفت، غير مسلمانان را حق ورود نيست. گفتم 
م→→→سلمانم، گ→→→فت ن→→→يست∂، گ→→→فتم ه→→→ستم، گ→→→فت اگ→→→ر ه→→→ست∂ ب→→→ايد ش→→→هادت ب→→→ده∂، ي→→→عن∂ اش→→→هد 
ب→→خوان→→م. در ت→→مام ع→مرم ش→هادت ن→داده ب→ودم، ام→ا پ→در و م→ادرم ي→ادم داده ب→ودند و آن را از ح→فظ 
داش→→→→→تم. گ→→→→→فتم «اش→→→→→هدان ال اهللا اال اهللا، اش→→→→→هدان م→→→→حمد رس→→→→ول اهللا...» م→→→→→∂خواس→→→→تم ادام→→→→ه ده→→→→م 



در خط↔ حكمران∂ اسرائيل  ۱۳۲
«اش→هدان ع→ل∂ ول∂ اهللا» ام→→ا ف→كر ك→ردم اي→ن خ→ودشيرين∂ها ف→قط ب→ه درد ش→يعيان م→→∂خورد و او 
ق→→→اعدتاҐ س→→→ن∂ است و اه→→→ل ت→→سنن ش→→هادت س→→وم را ب→→دعت م→→→∂دان→→ند، ه→→رچند ب→→ا ش→→→خص ع→→ل∂بن 
اب→→∂طالب م→سئلها＾ ن→دارن→د. ام→→ا اي→ن دو ش→هادت برا＾ آن مرد خپل و زمخت كاف∂ نبود. از من 
خ→→واست س→→وره اول ق→→رآن را ه→→م ب→→خوان→→م و م→→ن ب→→→ا ص→→دا＾ ب→→لند ق→رائت ك→ردم: «ب→سم اهللا الرح→من 
الرح→→→يم. الح→→→مnد هللا رب الع→→→المين، ارح→→→من الرح→→→يم..» و آن را ب→→→ا چ→→→نان لح→→→ن∂ ك→→→ه پ→→درم ق→→رائت 
م→∂كرد، خ→وان→دم ، ب→ه وي→ژه «ط→ين» ص→راط الم→ستقيم را م→انند «دال» و «ق→اف» آن را ن→→ه از بيخ 
ده→ان ب→لكه از م→يان ح→لق ب→يرون ان→داخ→تم ك→ه آن م→رد خ→پل ج→ا خ→ورد و اذن دخ→ول داد. ام→ا م→→ن 
ول ك→→ن م→→عامله ن→→بودم، گ→→فتم «اگ→→→ر ك→→اف∂ ن→يست، م→ن ب→يشتر از اي→ن ه→م م→→∂توان→م» و ب→الفاصله 
→لџم الق→رآن، ف→با＾ آالء رب→كما ت→كذبان...»  џش→→روع ك→→ردم: «ب→→سم اهللا الرح→من الرح→يم. الرح→من، ع

فرياد زد بس است و به داخل حرم هلم داد. 
 
 
 
 
 
 
 

ب→→رخالف چ→→هلوچهار س→→ال پ→يش داخ→ل ح→رم، ك→م آدم ب→ود. ب→→ه راس→ت∂ ك→ه از م→يان م→عابد دي→ن∂ 
دن→→يا، ه→→يچ ك→→دام ب→→ه ع→→ظمت ح→→رم الش→→ريف ن→→يست. ي→→ا اي→ن ك→ه، م→ن ه→يچ يｅ را ب→ا اي→ن ع→ظمت 
ن→→ديدم. ب→→ه خ→→اطر دارم وق→→ت∂ چ→→هلوچهار س→→ال پ→يش ب→دين ج→ا وارد ش→دم، گ→رچه در آن دوران 
ن→→→يز از اع→→→تقادات دي→→→ن∂ آزاد ب→→→ودم، م→→→و＾ ت→→→نم س→→→يخ ش→→→د. پ→→→يام∂ ك→→→ه اي→→→ن م→→→عمار＾ م→→→∂فرستاد، 
ع→→ظمت و اب→→هت ب→→ود. ارت→باط زم→ين و آس→مان را پ→يام م→→∂داد و م→→ن ه→ميشه ش→يفته ه→نر＾ ه→ستم 
ك→ه پ→يام∂ دارد، ه→ر چ→ند آن پ→يام را ن→پسندم. م→سجد ه→مان بود كه چهلوچهار سال پيش بود، 
ام→→→→ا پ→→→→يام∂ ك→→→→ه ام→→→→روز م→→→→∂داد، ب→→→ا چ→→→هلوچهار س→→→ال پ→→→يش ت→→→فاوت داشت. دي→→→گر «ع→→→ظمت و 

ابهت» نبود. تخم نفاق∂ بود كه اديان در ميان آدم∂زاد م∂پاشند. 
ب→→→ه رغ→→→م م→→→ساجد دي→→→گر ك→→ه پ→→ائين∂ دارد و ب→→االئ∂ و م→→→حراب→→∂ و م→→نبر＾، اي→→نجا س→→اختمان∂ است 

حرمالشريف 
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ه→→شت گ→→وشه، ب→اال و پ→ائين ن→دارد. در م→يانهاش ص→خره م→→عروف ب→→ه «ح→جرالم→عل∂» ي→عن∂ س→نگ 
م→علق است ك→ه م∂گويند مدت زمان∂، افزون بر كعبه قبله گاه مسلمين بود و پيامبر اسالم از 
رو＾ اي→→→ن س→→→نگ ب→→→ه م→→→عراج رفت ك→→→ه ب→→→هشت و دوزخ را ب→→→بيند و ب→→يايد و ب→→ه ب→→شريت گ→→زارش 

دهد. 
پ→→→درم م→→→∂گفت وق→→→ت∂ پ→→→يامبر اس→→→الم از رو＾ اي→→→ن س→→نگ ب→→→ه آس→→مان ع→→روج ك→→رد، اي→→ن ص→→خره 
ب→زرگ و س→نگين، خ→ود را از زم→ين ك→ند و ب→ا او روان→→ه آس→مان شد، اما حضرت كه نم∂خواست 
س→نگ را ب→ه ه→مراه ببرد، امر كرد كه بايستد. بدين ترتيب صخره بزرگ در بلند＾ چهار، پنج 

زرع∂ ايستاد و ميان زمين و آسمان معلق ماند. 
در م→يان حرم الشريف پلهها＾ باريك∂ بود كه به زير سنگ م∂رفت. برخ∂ از مومنين نذر و 
ن→→→→ياز ك→→→→رده و زي→→→→رش ن→→→→ماز م→→→→→∂گزاردن→→→→د. م→→→→→∂گويند اگ→→→→ر در آن زي→→→→ر ح→→→→اجت∂ داش→→→→ته ب→→→→اش∂، 
ب→رآورده خ→واه→د ش→د. ب→خاطر دارم در آن چ→هلوچهار س→ال پ→يش ك→ه آن→جا بودم و بزير رفتم به 
راه→→نمايمان گ→→فتم س→→نگ م→→علق ن→→يست، رو＾ س→→نگها＾ دروب→رش ق→رار دارد، اگ→ر ن→باشد ف→رو 
خ→→→واه→→→د ري→→→خت. پ→→→اسخ داد اي→→ن س→→نگها و دي→→واره→→ا＾ دورو ب→→ر را، ب→→→دان ج→→هت گ→→ذاردهان→→د ت→→ا 
زائ→→رين از اي→→ن ك→→ه اي→ن ص→خره ب→زرگ م→علق م→انده، ن→ترسند ك→ه ب→ر س→رشان ف→رو اف→تد. و الب→ته ب→→ه 

نظر م∂آمد كه برايش يكسان است كه من حرفش را باور كنم يا نه. 
ب→→ه روايته→→ا＾ دي→→گر اي→→ن س→→نگ و ص→خره م→كان∂ ب→ود ك→ه پ→يامبر اس→→الم ب→االيش م→→∂رفت و از 
ج→→برئيل آي→→ات ق→→رآن و پ→→يام اله→→∂ را وح→→∂ م→→∂گرفت، ح→ال آن ك→ه ش→نيدهاي→م ب→يشترين آي→ات 
ق→→→رآن، در م→→→كه و م→→→دينه ب→→→ه پ→→يامبر وح→→∂ ش→→ده است.، ن→→→ه در ب→→يتالم→→قدس ك→→ه ب→→ا آن دو ش→→هر 

فاصله زياد دارد. 
م→→→سلمين ب→→→يتالم→→قدس اي→→ن ش→→هر را از م→→→كه و م→→دينه ه→→م م→→قدستر م→→→∂دان→→ند، زي→→را اگ→→ر چ→→نين 
ن→→بود، رس→→ول خ→→دا ب→→را＾ ع→→روج ب→→ه آس→→مان و ب→→ازديد ب→→هشت و دوزخ ب→→→ه اي→→نجا ن→→م∂آمد. خ→وش 

باشد كه خوش باوران، در خوش باوريشان خوش باشند. 
از ح→→→رم الش→→→ريف ب→→→يرون آم→→→دم و دي→→→دم گ→→→روه∂ ت→→→وريست∂ از ت→→→ايلند دورم را گ→→رفتند، گ→→فتند 
اج→ازه ن→دارن→د ب→ه داخ→ل ب→روند. خ→واهش ك→ردند، ع→كسهائ∂ را كه با دوربين ديجيتال از داخل 
گ→→رفتهام ن→→شانشان ده→→م، ك→→ه ن→→شانشان دادم. گ→→فتم «اي→ن وس→→ط ح→رم است، آن ص→خره م→عروف 
ك→ه پ→يامبر از رويش ب→ه آس→مان ع→روج ك→رد... اي→ن آن گ→وشه＾ آن→طرف است. ... اي→ن ط→اق و 
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گ→نبد ح→رم است... اي→ن ن→ما＾ پ→نجرهها＾ رن→گين از داخ→→ل است، ب→→ه اي→ن طرف، اين پنجرهها＾ 
رن→→→گين آنط→→→رف ك→→→ه آف→→→تاب ب→→→ه داخ→→ل م→→→∂تابد و رنگ ش→→يشهها را ت→→غيير م→→→∂دهد... پ→→رسيدند 
چ→گونه ب→من اج→ازه دادن→د ك→ه ب→داخ→ل بروم و به آنها اجازه نم∂دهند. گفتم من مسلمان هستم، 
گ→فتند از ك→جا ف→هميدند م→سلمان ه→ستم، گفتم برا＾ اينكه شهادت دادم. در آن ميان يｅ خانم 
م→يانسال ت→ايلند＾ گ→فت ك→ه او ه→م م→سلمان است. گ→فتم اگر مسلمان هست∂ بايد اجازه ورود 

بدهند. گفت نم∂گذارند. گفتم م∂گذارند. گفت چگونه؟ گفتم درست م∂كنم. 
ب→→→→عد آن م→→→→رد خ→→→→پل و زم→→→→خت را ص→→→→دا ك→→→→ردم. از آن→→→→جا ك→→→→→ه م→→→→∂دان→→→ست م→→→→سلمانم، ح→→→ت∂ س→→→وره 
«الرح→من» ه→م از حفظ دارم، برايم گوش شنواتر＾ داشت. گفتم اين زن مسلمان است بگذار 
ب→ه داخ→→ل ب→رود. گ→فت م→سلمان ن→يست. گ→فتم ه→ست، گ→فت چ→ين∂ است، گفتم تايلند＾ است، 
گ→→→→فت ف→→→→رق∂ ن→→→→دارد. اي→→→→ن آدمه→→→→ا م→→→سلمان ن→→→يستند. گ→→→فتم اي→→→ن ي→→→ك∂ ه→→→ست. گ→→→فت پس ب→→→ايد 
ش→→→هادت ب→→→دهد. آي→→ا م→→∂توان→→د؟ ب→→سو＾ آن زن ت→→ايلند＾ رف→→تم و گ→→فتم ب→→ايد ش→→هادت ب→→دهد، آي→→ا 
م→→∂توان→→د؟ ت→→رديد داشت، ه→→مهاش را ب→→رايش خ→→وان→دم و گ→فتم از ي→ادش ن→رود و او را ب→سو＾ آن 
م→رد خ→پل و زم→خت ك→شاندم. م→علوم ب→ود ك→ه اي→ن زن مسلمان است، از اقليت∂ مسلمان تايلند＾. 
اش→→هد اول را ك→→ه ي→ادش ب→ود ب→→ا له→جه ت→ايلند＾ خ→وان→د. ام→ا دوم→∂ ي→ادش ن→→بود و م→ن ك→ه در پ→شت 
م→رد خ→پل ب→ودم نقش سوفلور به عهده گرفتم. دهانم را به عالمت شهادت دوم تكان دادم و او 
ن→→يز چ→→شمش ب→→ه ده→→ان م→→ن ش→→هادت دوم را ه→م ن→يز دست و پ→ا ش→كسته داد. ب→عد ب→ايد س→وره اول 
ق→رآن را ب→خوان→د ك→ه م→ن س→وفلور وار ب→→ا ه→مان ح→ركات دهان و ايماء و اشاره، راهنمائيش كردم 
ك→ه او ه→م دست و پ→ا ش→كسته آن→ها را تكرار كرد و در امتحان قبول شد و اجازه ورود گرفت. 
م→→ثل اي→→ن ك→→ه دن→→يائ∂ را ب→→ه او ب→→خشيدهان→→د. چ→يز＾ ن→مانده ب→ود ك→ه ب→ا م→ن دست ب→→ه گ→ردن ش→ود و 

رويم را ببوسد. 
ت→وريستها＾ ت→ايلند＾ ه→مراهش ه→م خ→وشحال ب→ودند. همگ∂ دوربينها＾ ديجيتال خود را به 
دست و ب→→→ازو و ش→→→→انه و گ→→→ردن او آوي→→→زان ك→→ردند ك→→ه ح→→تما از آن→→چه م→→∂بيند، ب→→ا دورب→→ينها＾ 
آن→→→→ان ن→→→→يز ع→→→→→كس ب→→→→گيرد ك→→→→ه وق→→→→ت∂ ب→→→→ه ت→→→→ايلند رف→→→تند، ه→→→مشهر＾هايشان ه→→→م ب→→→اور ك→→→نند ك→→→ه 

حرمالشريف را هم ديدهاند. 
از آن س→و＾ ص→حن ح→رم الش→ريف ك→ه ب→يرون رف→تيم، ب→ازار ي→هوديان ب→ود. ب→ازار فلسطين∂ها را، با 
دك→→→هها＾ ك→→→وچｅ و م→→→حقرش خ→→→راب ك→→رده و ب→→ر وي→→ران→→هاش م→→غازهها＾ ب→→زرگ و پ→→هن س→→اخته 



 ۱۳Ｑ روز پنجم
ب→ودند ك→ه ب→اال＾ ه→ر كدامش پرچم اسرائيل بر افراشته بود. و اين اولين بازار＾ در دنيا بود كه 
پرچم مليت∂ را بر باال＾ هر دوكانش داشت. در اين بازار برخالف بازارها＾ عرب∂ و مسيح∂، 
خ→→→→→واروب→→→→→ار و خ→→→→→وردن∂ و ادوي→→→→→ه ج→→→→→ات و لب→→→→اس و پ→→→→ارچه و ك→→→→فش و ج→→→→واه→→→→ر ن→→→→م∂فروختند. 
ت→→→ابلوها＾ ب→→→زرگ و گ→→→ران→→→بها از ن→→→قاشان ب→→→زرگ دن→→→يا، ب→→→ه وي→→→ژه آن→→→ان∂ ك→→→ه ي→→هود＾ ت→→بار ب→→ودند، 
آوي→→زان ب→→ود. م→→∂خواس→→تند ب→→گويند اي→→نجا م→ال م→است و ب→ايد ب→هتر از م→غازهها＾ دي→گر ب→اشد ك→ه 
ن→→→بود. ب→→→ا وج→→→ود گ→→→رما، آدم در اي→→→ن ب→→→ازار اح→→→ساس س→→رد＾ م→→→∂كرد. پ→→رندها＾ ه→→م در آن پ→→رواز 
ن→→م∂كرد. ت→→نها خ→→ودشان، آق→→ايان ص→→هيونيست ت→→شريف داش→→تند. وص→→له＾ ن→→اجور＾ ب→→ود ك→→ه ب→ه 
ق→→واره يｅ ب→→ازار ش→→رق∂ ج→→ور ن→→م∂آمد. اي→→نجا ي→→ك∂ دي→→گر از ك→→ولون∂ها＾ ن→→وساخته در م→ملكت 
اґزرائ→→يل، در ش→→هر ب→→يتالم→→قدس ب→→ود. ب→→→ا اي→→ن ك→→ه آث→→ار ه→→نر＾ ب→→نمايش گ→→ذاش→→ته و م→→→∂خواس→تند 
ب→→→فروشند، ج→→→لوه ب→→→→∂هنر＾ و ن→→→→مونه ك→→→ج س→→→ليقگ∂ ب→→→ود. از پ→→→شت وي→→→ترين ك→→→ه ب→→→ه داخ→→→ل م→→غازه 
م→∂نگريست∂، يｅ م→يز ت→حرير م→جلل و يｅ ص→ندل∂ گ→ران→بها م→→∂ديد＾ ك→ه رئ→يس مغازه رويش 
لم داده، يｅ پ→رچمｅ اґزرائ→يل رو＾ ميزش، كار＾ نداشت غير از پرواز دادن پشهها، اما ژست 
و ق→→→يافه ب→→→رنده ج→→→نگ را ب→→→خود گ→→→رفته ب→→→ود ك→→→ه از آن ب→→→اال ب→→→ه ب→→→ازندگان ن→→→→ظر م→→→→∂اف→→→كند. گ→→مان 
نم∂كنم كه اين مغازهها روز＾ بتوانند رونق يابند و به ماندن بيارزند. كس∂ برا＾ خريد آثار 
گ→ران ق→يمت ب→ه آن→جا ن→م∂رود ك→ه چ→انه زن→د و ب→ه ب→هترين ق→يمت ت→ابلو＾ مورد نياز دست يابد. 
ب→ازاره→ا＾ ش→رق ف→وت و ف→ن خ→ود دارن→د ك→ه آن را ب→ازاري→ان ش→رق م→→∂فهمند و ك→وچ كنندگان از 

آمريكا و اروپا و مجارستان  و رومان∂ و روسيه نم∂فهمند بازار يعن∂ چه. 
 

كوچه آالم 
 «Via Delorosa » از آن→جا ب→ه بازار ديگر＾ رفتيم كه جاده مصائب عيسا شروع م∂شد، به نام
ي→→عن∂ «ك→→وچه آالم». دوازده اي→→ستگاه داشت ك→ه ع→يسا را از م→→حل ص→دور ح→كم اع→→دام ت→ا م→حل 
ت→→صليب، ب→→ا ص→→ليب رو＾ ش→انهاش ن→شان م→∂داد. در اي→ن اي→ستگاه پ→ايش پ→يچ خ→ورد و ب→ه زم→ين 
اف→→تاد، در آن→→جا ك→→تكش زدن→→د، در اي→→نجا ب→→→ه ص→→ورتش تn→→→ف ان→→داخ→→تند، در آن→جا دوب→اره ب→→ر زم→ين 

افتاد... بعدش م∂رسيد＾ به كليسا＾ مقبره عيسا. 
→→لґنا ب→→ود، آن ب→→انو＾ ب→ا  ґب→→يشتر اي→→ن «ج→→ا پ→→اها＾ دي→→ن∂»، اخ→→تراع م→→ادر ق→→يصر ك→→نستانتين، م→→لكه ه
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ذوق و م→بتكر ك→ه ف→رزندش ك→نستانتين را بر آن داشت مسيحيان را كه تا آن زمان به حساب 
ن→م∂آمدند ب→دنبال خ→ود ب→سيج ك→ند. اين جماعت بنا به رهنمود پولوس قديس عهد بسته بودند 
ب→→ردهوار چ→→شم و گ→→وش ب→→ه ف→رمان ق→درتمندان ب→اشند: «ا＾ غ→→المان! آق→ا＾ ب→شر＾ خ→ود را چ→ون 
م→سيح ب→ا ت→رس و لرز ب→ا س→اده دل∂ اط→اعت ك→نيد. ن→ه ب→ه خ→دمت ح→ضور، م→ثل طالبان رضامند＾ 
ان→→سان، ب→→لكه چ→→ون غ→→المان م→→سيح ك→→ه اراده خ→→دا را از دل ب→→ه ع→مل آوردن→د» (رس→اله پ→ولوس ب→ه 
اف→→→سيان ⅛: Ｑـ⅛) اي→→ن ت→→صميم ك→→نستانتين ك→→ه م→→سيحيان را ب→→دنبال خ→→ود ب→→سيج ك→→ند، آن→→ان را از 

ب∂مصرف∂ تاريخ نجات داد و كنستانتين را بر رقبا پيروز＾ بخشيد. 
خ→→يل∂ از ن→→مادها＾ م→→سيح∂ اخ→→تراع اي→→ن ب→→انو＾ پ→→→ر ن→→بوغ ب→→ود ك→ه ب→را＾ دي→ن ج→ديد س→مبولها＾ 
آب→رومند＾ ب→سازد و دين جديد را از ته∂دست∂ و خشك∂ نجات دهد. بيشتر امكنه مقدس نيز 
از جمله اختراعات و＾ بود. آنجائ∂ كه بعنوان مقبره عيسا معرف∂ م∂كنند (سوراخ∂ كه پس 
→→لґنا است. ك→→→ه ب→→ا ه→→مان  ґاز س→→→→ه روز از آن ب→→→يرون خ→→→زيد ت→→ا ب→→→ه آس→→مان ب→→رود) م→→خلوق ف→→انتز＾ ه
اس→تعداد لوح→ه ك→ذائ→→∂ را ك→ه ح→كم و دلي→ل م→→حكوميت عيسا ثبت شده بود «كشف» كرد و به 
ع→بارت ب→هتر، اخ→تراع ك→رد. اع→ياد م→هم م→سيح∂، ت→ولد و م→رگ ع→يسا... هم به آن روزهاي∂ افتاد 
ك→→→→→ه پ→→→→يش از پ→→→→ذيرش م→→→→سيحيت در رم، اع→→→→ياد پ→→→→يشين آن دي→→→→ار ب→→→→ود ك→→→→ه ب→→→→رخيشان از دوران 
م→→→→يترائ→→→→∂ روم ب→→→→اق∂ م→→→→انده ب→→→→ود. گ→→→→رچه ب→→→→حثش ج→→→الب و ط→→→والن∂ است، اش→→→اره ك→→→نم ك→→→ه اي→→→ن، 
ك→→→نستانتين و ام→→→پرات→→→ور＾ روم ن→→بود ك→→ه م→→سيح∂ ش→→د، م→→سيحيت ب→→ود ك→→ه روم→→∂ و ك→→نستانتين∂ 

گرديد. 
رس→يديم ب→ه ك→ليسا＾ م→قبره ع→يسا ك→ه ه→ر گ→وشه و ك→نارش م→تعلق ب→ه ف→رقه＾ از م→سيحيت است 
ك→ه ب→ه ن→→ام ك→ليسا＾ آن→ان م→→عروف است. گ→وشها＾ از آن ن→يز ب→ه قبط∂ها＾ اتيوپ∂ تعلق داشت 
ك→ه ارام→نه آم→دند و آن را ب→خود ان→تقال دادن→د. ب→→ه ع→بارت دي→گر از آنان خريدند و به جايش در 
آن ب→→اال چ→→ند زاغ→→ه ب→→را＾ اق→→امت ق→→بط∂ها＾ ات→→يوپ∂ ب→→ه آن→ان واگ→→ذار ن→مودند ك→ه ه→نوز ب→رخ∂ از 
ك→→→شيش ه→→→ا＾ ات→→يوپ∂ در آن زن→→دگ∂ م→→→∂كنند. ت→→فاوتها＾ ط→→بقات∂ را در اي→→نجا م→→∂توان دي→→د. 
اس→باب زن→دگ∂ اي→نان ب→ه زاغ→→ه ن→شينان ب→يشتر ش→باهت دارد، ت→ا به زندگ∂ عاد＾. برخ∂ از درها＾ 
ورود＾ اي→→→ن زاغ→→→ه ن→→→شينان از ۱۲Ω س→→→انتيمتر ك→→→وتاهتر است. ه→→مهاش ب→→ر رو＾ س→→اختمان م→→زار 

عيسا كه م∂گويند ميان گدا و ثروتمند تفاوت∂ نم∂گذاشت. 
در ص→حن ح→ياط و داخ→ل كليسا همه جور مردم دنيا پيدا م∂كن∂ كه گروه گروه م∂آمدند و 



 ۱۳۷ روز پنجم
ب→→ازديد م→→∂كردند و م→→∂رفتند. پ→→ايان ك→→وچه آالم در اي→→ن ك→→ليساست. ه→→مان ج→ائ∂ ك→ه ص→ليب 
ب→زرگ و س→نگين را از دوشش ب→رداش→تند، او را ب→دان ميخكوب كردند و برافراشتند. آنگونه كه 
م→ا در تابلوها＾ نقاش∂ و مجسمهها＾ گوناگون ديدهايم. به سان تعزيهها＾ خودمان. برخ∂ از 
گ→روهها＾ زوار اي→ن صحنه را تكرار م∂كنند تا به يادشان بماند كه عيسا＾ مظلوم چه كشيده 
است. ص→→ليبهائ∂ س→→اختهان→→د ب→→ه ه→→مان درازا و پ→→هنا. ب→→ه ه→→مان ك→→لفت∂، م→→نتها پ→وｄ و ت→و خ→ال∂، 
زي→→→→را در غ→→→→ير اي→→→→ن ص→→→ورت ص→→→د ك→→→يلو س→→→نگين است و ك→→→شيدنش زور م→→→سيحائ∂ م→→→→∂خواه→→→د. 
ج→→لوخان گ→→روه، آن را رو＾ دوش م→→→∂گذاشت، خ→→مان خ→→مان، اف→→تان و خ→→يزان، ك→→وچه آالم را 
ط→∂ م→→∂كرد. و دس→ته زوار پ→شت س→رش م∂رفتند، با چنان چهره غمزدها＾ كه گوئ∂ خودشان 
ع→→→يسا ه→→→ستند و راه م→→→هيب او را پ→→→شت س→→→ر م→→→∂گذارن→→د. و م→→→ن دس→→تها＾ دي→→دم از م→→ردم آف→→ريقا، 
م→→حتمالҐ از ن→→يجريه ب→ودند. يｅ ج→وان پ→هلوان س→ياه پ→وست، ص→ليب را ب→→ر ش→انه، دي→گران را ب→دنبال 
خ→→ود م→→∂كشيد. در ح→→ال∂ ك→→ه ه→→مراه→→ان غ→→مزده، اشｅ گ→→وشه چ→شم داش→تند، او ب→ا دست راست 
ص→ليب را ب→دنبال م→∂كشيد و ب→ه دست چپ يｅ م→→وبايل گ→رفته و مشغول اختالط ـ با ك∂ و با 

كجا؟ ـ بود و م∂خنديد. 
در داخ→→→ل ك→→→ليسا س→→→نگ∂ ب→→→اريｅ و دراز در م→→→قابل دي→→→وار＾ گ→→→ذاش→→→ته ب→→→ودند ك→→→ه ت→→→صليب ع→→يسا 
درست در آن→→→→جا ب→→→→ود و ع→→→→يسا را پس از پ→→→→ائين ك→→→→شاندن از ص→→→→ليب م→→→→دت∂ رو＾ آن خ→→→→واب→→→انده 
ب→→→→ودند. و اي→→→→ن م→→→→نظره را ك→→→→ه م→→→→ريم م→→→→ادر و م→→→→ريم م→→→→اگدالґن→→→→ا (م→→→→جدليه) ب→→→را＾ ع→→→يسا س→→→وگوار＾ 

م∂كردند، بارها در تابلوها＾ نقاش∂ بزرگان هنر＾ به گونهها＾ ديگر＾ ديدهايم. 
دور اي→→→ن س→→→نگ زوار ف→→→راوان→→→∂ ج→→مع ش→→ده ب→→ودند و آن س→→وگ را ب→→ياد م→→→∂آوردند. در اي→→نجا ن→→يز 
تفاوت طبقات∂ نمايان بود. اروپائيان و سفيد پوستان و چشم زاغان و موبوران دور آن سنگ 
م→→ودبانه اي→→ستاده، ح→→داك→→ثر پ→→يشان∂ گ→→ره زده ب→→ودند. ام→→→ا س→ياه چ→شمان و س→ياه م→ويان و ب→ه وي→ژه 
س→→→ياه پ→→→وستان خ→→→ود را رو＾ س→→نگ ان→→→داخ→→ته آن را م→→→∂بوسيدند و زج→→ه و ن→→اله م→→→∂كردند. و اي→→ن 
ت→ناقض خ→ندهآور ب→دين م→عنا ك→ه اروپ→ائ∂ را ب→را＾ ادب و وق→ار و آف→ريقائ∂ را ب→را＾ زج→ه و ن→اله 
آف→→ريدهان→د. ه→مين آف→ريقائ∂ها در س→وراخ→ك∂ ك→ه م→→∂گفتند ق→بر ع→يسا است، ه→مان م→→∂كردند 
ك→→→ه در آن س→→وراخｅ زادگ→→اه ع→→يسا، ك→→ه ش→→رحش را در ص→→فحات م→→→ربوط ب→→→ه روز اول اي→→ن س→→فر 
ن→گاشتم. سرشان را به اين سوراخ فروم∂كردند و از دوستانشان م∂خواستند كه در اين حالت 
ع→→→→→كس ب→→→→→گيرند و م→→→→→→ن ن→→→→يز از پ→→→→شت، از ك→→→→پل و م→→→→قعد آن→→→→ان چ→→→→ندين ع→→→→كس گ→→→→رفتم و ح→→→→اال 
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ن→→→→م∂توان→→→م ت→→→شخيص ده→→→م ك→→→دامش در ك→→→ليسا＾ زادگ→→→اه و ك→→→دامش در ك→→→ليسا＾ م→→→دفن ع→→→يسا 

برداشته شدهاند، فرق∂ هم ندارد. كپل و مقعد در اينجا و آنجا يك∂ است. 
 
 
 
 
 
 
 

دوب→→اره ب→→ه ي→→اد ت→→امس ه→→ابز، ف→→يلسوف ق→→رن ه→→فدهم ان→→گلستان اف→→تادم ك→→ه م→→∂گفت م→→ناسｅ ه→→→ر 
دي→ن∂ آن→چنان ه→يجانان→گيز و پ→يچيده گ→شته ك→ه ب→را＾ پ→يروان ادي→ان دي→گر خ→نده دار است. ام→ا 
م→هم نيست، بگذار هر امت∂ با خدا＾ خود عشق كند، به او عشقورزد، يا از او بترسد، برايش 
ق→→ربان∂ آورد و ي→→ا ب→→ه ب→→ركت او چ→شم ام→يد ب→دوزد. چ→ه خ→وب م→∂بود ك→ه ق→ضا＾ روزگ→ار چ→نين 
م→→∂بود و ب→→كار ي→→كديگر ك→→ار＾ ن→→م∂داش→→تند. ام→ا ام→روز ك→يست ك→ه از پ→يروان ادي→ان ت→وحيد＾ 
ب→پرسد، همگ∂تان ادعا داريد از تخم و تركه ابراهيم هستيد و «خدا＾ واحد» او را م∂پرستيد، 

پس چه مرگتان هست كه تشنه خون يكديگريد؟ 
روز＾ دراز ب→→→→ود، راه زي→→→→اد رف→→→→ته ب→→→وديم و اح→→→ساس خ→→→ستگ∂ و گ→→→رسنگ∂ داش→→→تيم. از ك→→→ليسا＾ 
م→→→→→→دفن ك→→→→→ه ب→→→→→يرون آم→→→→→ديم يｅ راست ب→→→→→ه ب→→→→→ازار م→→→→→سلمانان، اع→→→→→راب، رف→→→→→تيم ك→→→→→ه خ→→→→→وراｄه→→→→→ا و 
س→→اندويجها＾ اش→→تها آور ف→→راوان ب→ود. ام→→ا آق→ا＾ راه→نما گ→فت: اي→نها ـ م→نظور اع→راب ـ ت→ميز و 
ب→→→→هداش→→→→ت∂ ك→→→→ار ن→→→→م∂كنند. م→→→→ا را ب→→→→ه ب→→→ازار م→→→سيحيان ك→→→شاند، دك→→→→ها＾ را ن→→→شانمان داد و گ→→→فت 
«غ→ذا＾ه→ا＾ اين تميز و خوباند». من زياد خوشم نيامد، شانس آوردم كه چيز＾ نخريدم و 
ن→→خوردم. ام→→ا ه→→مسرم يｅ س→→اندويج ـ م→→سيح∂ ـ خ→ريد و خ→ورد و در ه→مين ج→ا، ب→را＾ اي→ن ك→ه 
ي→ادم ن→رود، گ→زارش ده→م ك→ه ه→مان شب ب→ه دل درد و م→عده درد و روده درد＾ گ→رفتار شد كه 
ت→→ا چ→→ند ه→→فته ادام→→ه داشت و ب→→ه اي→→ن زود＾ه→→ا از ي→→ادش ن→م∂رود. ب→ه خ→ود س→رزنش ك→رديم ك→ه 
چ→→→را خ→→→ود را گ→→→رفتار ب→→→دخواه→→→∂ «ع→→→دو» س→→اختيم. چ→→را خ→→وراｄ م→→سلمان ن→→خورديم، م→→گر ن→→گفته 

بودند و نشنيده بوديم كه ميان يهود＾ و مسيح∂ و مسلمان تفاوت چندان∂ نيست؟  

زوار محترم، خدا قبول كند 



 ۱۳۹ روز پنجم
م→ن ه→مه ب→ازار＾ه→ا＾ دن→يا را دوست دارم، ك→ه ب→∂گمان آن ب→ازار＾ه→ا＾ «ت→ازه ب→دوران رسيده» 
ص→هيونيست∂ ك→ه آث→ار ه→نر＾ گ→ران→بها م→∂فروختند و اح→يانا از روس→يه و آمريكا و مجارستان و 
روم→→→ان∂... آم→→→ده ب→→→ودند، ج→→→زوشان ن→→→باشند. ام→→→ا ب→→→ازار＾ «اص→→→يل» چ→→→ه ت→→→رｄ و ف→→→ارس و ع→→→رب و 
هند＾، چه مسلمان و مسيح∂ و يهود＾ و مومن و كافر يｅ احساس خود＾ و يا خودمان∂ در 
آدم م→→→→∂گذارد. ب→→→ازار＾ه→→→ا＾ اي→→→نجا ه→→مه دوست داش→→تن∂ ب→→ودند. از آدم م→→→∂پرسيدند اه→→ل ك→→جا 
ه→ست∂ و شگفت∂ آن كه گوئ∂ آنجا را بخوب∂ م∂شناختند، اگر م∂گفتم از هندوستان هستم، 
از ه→→→ندوستان ت→→→عريف م→→→∂كردند و اگ→→→ر م→→→→∂گفتم از ت→→→ركستان ي→→→ا اي→→ران، از ت→→ركستان و اي→→ران 
م∂گفتند. گوئ∂ همه دنيا را پشت سر گذاشتهاند. بدون اين كه از آنان چيز＾ بخريم به آدم 
چ→ا＾ و ش→يرين∂ ت→عارف م→∂كردند. م→سلماҐ م→→∂خواس→تند چ→يز＾ بفروشند، اما اگر نم∂خريد＾، 
ت→رشروئ∂ ن→م∂كردند. چ→نين رف→تار دوس→تانها＾ را در ب→ازاره→ا＾ دي→گر، استانبول و تهران نديدم. 
ك→ه ح→ت∂ اگ→ر چ→يز＾ ن→→خريده، ب→رو＾، با تو روبوس∂ م∂كنند و آثار＾ از رفاقت و صميميت 

باق∂ م∂گذارند. 
م→∂گويند ب→ازار＾ه→ا گ→ران م→→∂فروشند. گ→ران ف→روش∂ ي→عن∂ چ→ه؟ آق→ا＾ راهنمايمان م∂گفت، 
دو ت→ا س→ه ب→راب→ر ق→يمت واق→ع∂ م→طالبه م→→∂كنند. ام→ا قيمت واقع∂ يعن∂ چه؟ مگر اين نيست كه 
اگ→→ر اه→→ل پ→→ز و ف→→خر ف→→روش∂ ب→اشيم در اروپ→ا و آس→يا ب→ه پ→اساژها و خ→يابانهاي∂ ك→ه دك→انها＾ 
لوكس و م→→→→→ارｄدارم→→→→انند ك→→→→ارتيه، رولكس و ف→→→→ند＾ و لوئ→→→→∂ وي→→→→تان و ن→→→→ينا ري→→→→چ∂ و س→→→→الوادور 
ف→→راگ→→امو و اس→→واروف→→سك∂ ه→→ستند.... م→→∂رويم. اج→→ناس∂ م→→∂خريم ك→ه در ح→قيقت ص→دها ب→راب→ر 
ق→يمت «واقع∂؟» است. آنجا هم مقدار＾ افاده م∂فروشند، جنس را در پاكت∂ م∂گذارند كه 
ش→→→→ايد از ج→→→نس م→→→حتو＾ گ→→→رانت→→→ر ب→→→→اشد. ب→→→→ه ت→→→و اح→→→ساس∂ م→→→→∂فروشند ك→→→ه چ→→→يز＾ ن→→→يست ج→→→→ز 
خ→→→ودخواه→→→∂ ك→→ه ب→→ا آن م→→∂توان→→∂ پ→→ز ه→→م ب→→ده∂. پس چ→→→ه ب→→هتر ك→→ه س→→اعتمان را، و ي→→ا ك→→يف و 

كالهمان را در بازار بيتالمقدس تهيه كنيم.  
از ب→→ازار گ→→ذشتيم و ب→→ه س→→مت م→→قبره داود رف→→تيم و ب→→ه س→→الن∂ ك→→ه در آن «ش→ام آخ→ر» م→يل ش→ده 
→لґنا ب→ود . از س→الن  ґب→→ود. ق→→بر داود ن→→يز از ك→→شفيات و اخ→→تراع→→ات م→→ادر ق→يصر ك→نستانتين، م→لكه ه
«ش→ام آخ→ر» پ→يش از اب→→ر م→رد دن→يا＾ ن→قاش∂، لئ→وناردو داوي→نچ∂ خبر＾ نبود. او بود كه تابلوئ∂ 
ب→زرｄ ب→ر دي→وار＾ ن→قش ان→داخت و ب→→ا آن س→ناريو ك→ه خ→ودش س→اخته ب→ود ت→وان→ست صحنه «شام 
آخ→ر» را ب→را＾ م→ومنين م→جسم س→ازد. و اي→ن خ→ود دلي→ل∂ ب→ر اي→ن ادع→است ك→ه باورها و تخيالت 
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دي→→→ن∂، م→→→خلوق آدم→→→يزاد است. لئ→→→وناردو داوي→→→نچ∂ ب→→→ا ش→→→اهكار ه→→→نر＾ خ→→→ود ت→→→وان→→→ست در ذه→→→ن 
م→→→→ؤمنين ص→→→→حنها＾ ب→→→→پروران→→→→د ك→→→→ه در زم→→→→ان خ→→→→ودش ن→→→→م∂توان→→→→ست ات→→→→فاق اف→→→تاده ب→→→اشد. گ→→→وئ∂ 
س→ناريو＾ «شام آخر» را يｅ كارگردان ماهر به صحنه تئاتر آورده بود: ميز＾ دراز، عيسا در 
م→→→→يانش، شش ن→→→فر در اي→→→ن س→→→→و و شش ن→→→فر دي→→→گر در آن س→→→ويش، اي→→→ن ط→→→رف م→→→يز خ→→→ال∂، ت→→→ا 
ت→ماشاگران ت→ئاتر ص→حنه را ب→→خوب∂ ت→ماشا ك→نند و سر انجام برا＾ هنرپيشگان دست بزنند و به 
م→نزل ب→ازگردند. شش ح→وار＾ اين طرف و آنطرف به تناسب مقامشان با عيسا فاصله داشتند، 
گ→→وئ∂ گ→→ردان→→ندگان س→→ناريو، م→→راتب پ→→روتكل∂ را ب→→ه درس→→ت∂ رع→→ايت ك→رده ب→ودند. و ت→و گ→وئ∂ 
پ→→سر خ→→دا ك→→ه ف→→ردا اع→→دامش م→→→∂كردند ه→→يچ م→→شغله ف→→كر＾ دي→→گر＾ ن→→→داشت، ج→→ز اي→→ن ك→ه در 
ب→→راب→→ر ع→→كاسان ژست ب→→گيرد. لئ→→وناردو داوي→→نچ∂ ت→→قريباҐ ℮۱ ق→→رن پس از ت→→صليب ع→→يسا ب→→ا اي→ن 
شاهكار هنر＾ دنيا＾ مسيحيت را تحت تاثير قرار داد. بدون اين كه از هواداران پروپا قرص 
م→→→سيحيت ب→→→اشد. و ح→→→اال در ب→→يتالم→→قدس س→→الن∂ ن→→شان م→→→∂دهند ك→→ه ب→→ايد س→→الن «ش→→ام آخ→→ر» 
ب→اشد. لئ→وناردو داوي→نچ∂ در ت→ابلو＾ ن→قاش∂اش از اي→ن س→الن الهام نگرفت، بلكه اين سالن را با 
اله→ام از ص→حنه اي→ن ن→قاش ب→زرگ س→اختند. و اي→ن ه→م س→ند＾ دي→گر در اي→ن كه انسانها هستند 

كه خدايان را خلق م∂كنند، نه برعكس. 
س→→ران→جام از ح→صار ش→هر ق→ديم ب→يتالم→قدس ب→يرون آم→ديم ك→ه ن→ظر＾ ه→م ب→→ه اط→راف ب→ياندازي→م. 
آق→→ا＾ راه→→نما م→→ا را ب→→ه يｅ «ش→→وپينگ م→→ال» آورد ك→→ه اخ→→يراҐ س→→اخته ش→→ده ب→→ود. اي→→نجا ه→→م ي→→ك∂ 
ديگر از كولون∂ها＾ اسرائيل است. يعن∂ اين كه بسيار＾ از خانهها و كارگاهها و دكانها＾ 
ف→→لسطين∂ها را خ→→راب ، آنه→→ا را از آن→→جا ران→→ده و اي→ن دس→تگاه م→فصل و لوكس را ب→ر وي→ران→→هاش 
س→→اخته ب→→ودند. ب→→→ا م→→غازهها＾ ب→→زرگ و م→→عروف و پ→→رساز و ب→رگ ب→ا م→ارｄها＾ ت→جار＾ لوكس و 
گرانقيمت. در بين مغازهها آثار هنر＾، مجسمهها، پيكرها به نمايش گذاشته بودند. كه زيبا 
و گ→ران→بها ب→ود. گ→وئ∂ ت→را ب→رداش→ته و ب→ه ش→وپينگ م→الها＾ م→عروف لن→دن و پ→اريس و م→يالن و 
دوب→→∂ و اب→→وظب∂ و ه→→ونگكونگ و س→→نگاپور، و ي→→ا در اي→→ن اواخ→→→ر پ→→كن و ش→→→انگها＾، ان→داخ→ته 
ب→اشند. آدمه→ا＾ شيｅ و مدرن و پر افاده رفت و آمد داشتند. فلسطين∂ را بدانجا راه نم∂دادند. 
در اي→→→→→نطرف و آن→→→→→طرف ك→→→→→افههائ∂ ب→→→→→ود ب→→→→→ا م→→→→يز و ص→→→→ندل∂ گ→→→→ران→→→→قيمت در درون و ب→→→→يرونش 
ج→→وانｅه→→ا＾ ش→→يｅ پ→→وش، زن→→ان و م→→ردان ت→→ازه ب→→دوران رس→→يده ن→→شسته ب→→ودند و لي→وان ك→وكتل در 
دست و ب→→→ا يｅ ن→→→∂ م→→حتو＾ آن را م→→→∂مكيدند. پ→→ز م→→→∂دادن→→د. گ→→وئ∂ ك→→نار ش→→انزهليزه پ→→اريس و 
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ي→ا«Via Vento» در رم لم دادهان→د و كيف م∂كنند. دنياي∂ خيال∂، واقعاҐ دنياي∂ مصنوع∂ بود. 
در ع→→ين زي→→بائ∂، ن→→هايت ك→→ج س→ليقگ∂ و ب→د س→ليقگ∂ ب→ود. آق→ا＾ راه→نمايمان ك→ه از اґزرائ→يل ب→د 
ن→→م∂گفت و از اع→→راب م→→تنفربود، ن→→→توان→→ست ب→→ما ت→→وضيح دي→→گر＾ ب→→دهد ج→→ز اي→→ن ك→→ه: «ب→بينيد، 
اي→→→نها م→→→∂خواه→→→ند ب→→→ه م→→→غزت ف→→→رو ك→→→نند ك→→→ه ج→→→نگ را ب→→ردهان→→د و اي→→ن ن→→بايد از ن→→ظر ك→→س∂ دور 
ب→→ماند.» ب→→ازندگان ج→→نگ را ب→→ه اي→→نجا اج→→ازه دخ→ول ن→يست. آر＾ اي→ن ش→وپينگ م→ال، زي→با و پ→ر 
آب و رنگ ب→→ود. ام→→→ا ب→→ه ق→→ول ه→→وشنگ اب→→تهاج «از خ→ون و زن→دگان∂ ان→سانها گ→رفته رنگ.. در 
ت→ار و پ→ود ه→ر خ→ط و خ→الش ه→زار ن→نگ». وق→ت∂ از آنجا بيرون آمدم نفس راحت∂ كشيدم، كه 
راحت ش→→دم. زي→→را دي→→دن و اح→→ساس خ→→ون ح→→الم را ه→→ميشه ب→→→ه ه→م م→→∂زند. و ادا و اط→وار و ن→از و 
خ→→ودخواه→→∂ ب→→ه ه→→مچنين. آي→→ا ك→→ولون∂ها＾ دي→گر＾ ك→ه اґزرائ→يل در آن ب→اال و ب→لند＾ها س→اخته 

است، به همين مقدار تهوع آور است؟. 
 
 
 
 
 

 
 

س→وار م→اشين ش→ديم و ب→ه ت→پهها＾ آن→طرف بيتالمقدس «تپهها＾ زيتون» رفتيم. منظره زيبائ∂ 
از ب→يتالم→قدس نمايان بود در ميانش ساختمان هشت گوشه حرم الشريف كه هر كار كنند 

بعيد است نماد بزرگتر و مناسبتر＾ برا＾ اين شهر بال ديده برگزينند. 
اي→→نجائ∂ ك→→ه ح→اال آم→ده ب→وديم، ت→پهها＾ آن→سو، ج→ائ∂ ب→ود ك→ه ع→يسا را ب→ازداشت ك→رده ب→ودند و 
ب→→→→را＾ ج→→→→ماعت م→→→→سيح∂ ارزش و اه→→→→ميت وي→→→→ژها＾ داشت. از آن ب→→→اال گ→→→ورستان م→→→→سلمانان را 
م→→→→∂ديد＾ و گ→→→→ورستان ي→→→→هوديان و م→→→→سيحيان را. اي→→→→ن ج→→→→ماعت پس از م→→→رگ ن→→→يز از ه→→→م ج→→→دا 
ب→→→ودند. آدم→→→ها ك→→→ه م→→→→∂ميرند ب→→→ا ه→→→م چ→→→ه ف→→→رق∂ دارن→→د؟  چ→→را ن→→م∂گذارن→→د، م→→سلمان و ي→→هود＾ و 
م→سيح∂ را در ك→نار ه→م ب→→ه خ→اｄ ب→سپارند؟ وقت∂ زنده بودند در آتش جدائ∂ و تفرقه و دشمن∂ 
آت→→→ششان م→→→∂زدند، ح→→اال ك→→ه م→→ردهان→→د چ→→ه ف→→رق∂ ك→→ه س→→نگ ق→→برشان ك→→نار ه→→م ب→→اشد. ه→→مهشان 

شاپنگ مال بر زندگ∂ و رو＾ خاｄ و خون 
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ب→ازماندگان «اب→راهيم خليل» هستند. كه اگر بيايد و ببيند كه بعد از مرگ هم تفرقه و جدائ∂، 
ح→→→→الش ب→→→→ه ه→→→م م→→→→∂خورد و ب→→→اال م→→→→∂آورد و از اي→→→ن ك→→→ه در س→→→نين پ→→→ير＾ خ→→→ود را خ→→→تنه ك→→→رده، 

پشيمان م∂شود. 
 

پايان درد 
آخ→رين س→اعات اق→امتمان در خ→طه ح→كمران→∂ اґزرائ→يل ب→ود. دلش→ور و دلواپس بودم كه گذار از 

مرز مانند ورود به آنجا چه دشوار＾هائ∂ خواهد داشت 
س→وار م→اشين ش→ديم و ح→ركت ب→سو＾ م→رز اردن. ه→مان پ→ل ك→ذائ→∂ «ملｅ حسين» و پل كذائ∂ 
«الن→ب∂ - Elenbi». پ→نج روز در اي→ن خ→طه ب→وديم. ك→وتاه ب→ود. خاطرهاش هرگز از ذهنم نخواهد 
رفت. اي→→→→ن چ→→→→ند روزه م→→→→را ب→→→→ه ن→→→→وع∂ دگ→→→→رگون ك→→→→رد. ت→→→لخ و ان→→→دوهناｄ، ك→→→ابوس بود. ت→→→جربها＾ 
روزم→ره ن→بود. خ→يل∂ها را م→→∂شناسم ك→ه ب→ه خ→اطر ه→مبستگ∂ ب→ا م→ردم ف→لسطين ب→ه آن→جا م→→∂روند 
ك→→→→ه س→→→→رزمين را ب→→→→شناسند، م→→→→ردم را ب→→→→شناسند و ب→→→→دان→→→ند چ→→→ه خ→→→بر است. آن→→→چه را ك→→→ه ت→→→ا ك→→→نون 
ش→→نيدهان→→د، چ→→قدرش راست و چ→→قدرش دروغ است. از خ→→انم∂ ش→→نيدم ك→→ه ب→→دان→→جا رفت ك→→ه ب→ه 
س→→→→هم خ→→→→ودش اوض→→→→اع را ع→→→→وض ك→→→ند، ب→→→ه ع→→→بارت دي→→→گر ك→→→مك∂ ب→→→→ه ح→→→ال م→→→ردم ن→→→گون ب→→→خت 
ف→→لسطين ب→→رساند. م→→→∂گفت وق→→ت∂ رف→تم و دي→دم، داش→تم از ب→رآشفتگ∂ و خ→شم آتش م→∂گرفتم. 
دلم م∂خواست آنجا را دگرگون كنم، اما ديدم كه نه من آنجا را، كه آنجا مرا دگرگون كرد. 
م→ن ه→م دگ→رگون ش→→دم. ام→ا ه→رگز پ→شيمان ن→يستم كه اين تجربه را پشت سر گذاشتم. خاطرات 

اين چند روزه را هرگز از گنجينه زندگ∂ام نخواهم زدود. 
دي→→گر م→→سافرت ب→ه پ→ايان م→∂رسيد، ه→ر چ→ه ب→ود م→∂گذشت و واق→عيت، م→بدل ب→→ه ت→اريخ م→→∂شد. 
ك→نجكاو ب→ودم ك→ه آي→ا دوب→اره ه→فت خ→وان رس→تم را در پيش دارم، با همان پاسگاهها＾ كنترل 
و ت→→فتيش، ه→→مان ت→→وهينها، ن→→گاهها＾ ج→→وانｅه→→ا＾ س→→رباز ك→→ه ه→نوز ده→انشان ب→و＾ ش→ير، ب→و＾ 
ش→→ير خ→→ر م→→→∂داد؟ ه→→مان ن→→گاهها＾ چ→→ندش آور ت→→حقير آم→→يز ب→→ه س→→ان «ن→→→گه ك→ردن ع→اقل ان→در 
س→→→فيه»؟ ام→→→ا، م→→→→اشينمان ن→→→مره اس→→رائ→→يل∂ داشت، گ→→وئ∂ اص→→→الҐ اي→→ستگاه ك→→نترل ن→→بود، از ج→→اها＾ 
دي→→گر و از ه→→مه ج→→ا ب→→ه آس→→ان∂ م→→→∂گذشت. از ج→→ادهها＾ م→→فصل و م→→جهز و م→جلل م→→∂گذشت 
ك→→ه در روزه→ا＾ پ→يش ب→دان راه→مان ن→م∂دادن→د، ك→→ه ع→بورش ب→را＾ آدمه→ا＾ ب→هتر＾ رزرو ش→ده 
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ب→→→ود. آدمه→→→ا＾ درج→→→ه دوم در اي→→→نجا ح→→ق ع→→بور ن→→داش→→تند. ام→→ا در ه→→مين ج→→اده م→→جلل و م→→جهز و 
م→→→→درن م→→→→∂ديد＾ ك→→→→ه چ→→→→گونه ب→→→→يتالم→→→→قدس و ب→→→→قيه س→→→→رزمين اش→→→غال∂ را ت→→→→كه پ→→→اره ك→→→ردهان→→→د. 
دي→→واره→→ا＾ آپ→→ارتايد، ب→→رجها، س→يم خ→ارداره→ا و ت→ور و ت→يجيرها＾ ج→داي→∂ و ن→ژاد＾، م→نظرها＾ را 
ك→ه م→∂توان→ست و ب→ايد زي→با ب→اشد، ب→→ه زش→ت∂ ان→→داخته. چگونه م∂توان زشت∂ آفريد و به آن خو 
گ→→رفت؟ ب→→ايد پ→→رسيد ك→→ه زي→→بائ∂ چ→→ه ع→→يب∂ دارد ك→→ه زش→→ت∂ را ب→→رم∂گزينند. در اي→→ن س→→رزمين 
ب→رهوت از ده ه→زار س→ال پ→يش آدمه→ائ∂ م→→∂زيستند كه ب∂گمان دشوار＾ها＾ فراوان∂ داشتند، 
گ→رسنگ∂، ق→حط∂، ب→الها＾ زم→ين∂ و آس→مان∂، س→رما و گ→رما، خ→شكسال∂ و ت→وفان و س→يل... اما 
ه→يچكدام→شان ب→دست خ→ود اين همه زشت∂ نيافريدند. م∂خواستم در جا＾ ديگر اين سفر نامه 
ب→نويسم، ن→م∂دان→م ن→وشتم ي→ا ن→ه، ك→ه اґزرائ→→يل ابتدا كولون∂هائ∂ م∂ساخت كه مانند جزاير＾ در 
م→حاصره فلسطين∂ها، صاحبان اصل∂ اين سرزمين بود. اما حاال آنقدر كولون∂ ساز＾ شده كه 
م→→ابق∂ س→رزمين ف→لسطين∂ها در م→حاصره اي→ن ك→ولون∂ها ه→ستند. دي→گر روي→ا＾ اس→حاق راب→ين و 
ش→→→ركاء ك→→→ه دو م→→→ملكت، اس→→→رائ→→يل ن→→يرومند و ف→→لسطين ن→→اتوان در ك→→نار ي→→كديگر ب→→اشند، ت→→عبير 
ش→دن∂ ن→يست. گ→→ذار روزگار به دو حال خواهد ماند. يا همين طور كه هست، يعن∂ آدم خوار 
در كنار قربان∂، اґزرائيل بزند و براند و بكشد و دنيا حمايتش كند و حداكثر تماشايش كند، 
ي→→→ا اي→→→ن ك→→→ه در＾ ب→→→→ه ت→→→خته ب→→→خورد و اوض→→→اع ب→→→رگردد، يｅ ح→→→→كومت ان→→→سان∂ ب→→→رقرار گ→→→ردد ك→→→ه 
اس→رائ→يل∂ و ف→لسطين∂ و ه→ر ج→ماعت دي→گر را در ك→نار ه→م در ب→رگيرد، ب→ه ص→ورت ف→دراس→يون يا 

طور＾ ديگر. 
ب→→ه ب→→اور م→→ن اي→→ن رون→→→د م→→مكن است ص→د س→ال ب→ه درازا ك→شد، ام→ا پ→ايان دي→گر＾ ب→ر آن م→تصور 
ن→يست. ح→اال ك→ه Ω⅛ ك→يلومتر م→→ربع ي→عن∂ ⅛۸ درص→د ب→يتالم→قدس ش→رق∂ از دست ف→لسطين∂ها 
ب→→ه ط→→رق گ→→وناگون ب→→يرون ك→→شيده ش→ده و ج→ايش را ب→ه ك→ولون∂ها دادهان→د و ب→از ه→م م→→∂كوشند 
آن→→→ها را ب→→→ه ف→→→قر م→→→→طلق ب→→→كشانند و آواره و ب→→→→∂خانمانشان س→→ازند. ام→→ا اي→→ن ح→→كايت ت→→ا ب→→→ه پ→→ايان 

روزگار به درازا نخواهد كشيد. 
اگ→→→ر ف→→→لسطين∂ را ت→→→ا ن→→→فر آخ→→→ر ن→→م∂توان از اي→→نجا ران→→→د، دي→→گر اس→→رائ→→يل∂ را ه→→م ن→→م∂توان ب→→→يرون 
ان→→داخت. س→→هل است آن اوب→→اش∂ را ه→→م ك→→ه در ده→→→هها＾ اخ→→ير از روس→→يه و آم→→ريكا و ج→→اها＾ 

ديگر به اينجا كشاندهاند، نم∂توان و نبايد بيرون انداخت. پس چه راه ديگر＾ م∂ماند؟  
اس→→حاق راب→→ين دوران→→ديش ب→→ود و م→→→∂خواست ه→→ر چ→→→ه زودت→ر م→اجرا ب→ه پ→ايان رس→د، يｅ ف→لسطين 
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ن→اتوان در ك→نار يｅ اس→رائ→يل ن→يرومند، ب→→ه ن→فع ص→هيونيستها ب→ود. ام→ا اين ديگر عمل∂ نيست و 
ع→→اقبت ام→→ر، ه→→→ر چ→→ه ب→→يشتر ب→ه درازا ك→شد، ب→را＾ ص→هيونيستها ت→لختر، دش→وارت→ر خ→واه→د ب→ود و 
اي→→ن رون→→د ب→→راي→→شان ب→→ازگشتن∂ ن→→خواه→→د م→→اند. گ→→ناه از خ→→ودشان ك→ه ش→→انس ت→اريخ∂ را از دست 

دادند. 
از ج→→ادهها＾ وي→→ژه ك→→ه گ→→ذشتيم، زودت→→ر از آن→چه ك→ه ح→ساب م→∂كرديم ب→ه م→رز رس→يديم. ب→اور 
ك→→ردن∂ ن→→بود ك→→ه راه چ→→ند س→→اعته را ب→→→ه اي→→ن زود＾ پ→→شت س→→ر گ→→ذاش→→تيم. م→اشين ج→→لو س→اختمان 
م→→→رز＾ ت→→→وقف ك→→→رد. س→→→اختمان∂ ب→→→را＾ خ→→روج، ج→→دا از آن س→→اختمان ورود＾. پ→→ياده ش→→دم و از 
آق→ا＾ راه→نما خ→داحافظ∂ ك→ردم، دست دادم، ن→ه م→انند دي→گران كه هنگام خداحافظ∂ دست به 

گردن و روبوس∂. 
ام→→ا ه→→نوز وح→→شت و دلش→→وره داش→→تم، آن→→ها ك→ه ه→نگام ورود آن ه→مه ت→وهين و ع→ذاب آوردن→د، 
هنگام خروج چه بالئ∂ به سرمان م∂آورند. گمان م∂رفت سه چهار ساعت وقت الزم است 
ك→→ه ب→→ا راهه→→ا＾ زي→→اد＾ ك→→ه رف→→ته ب→ودم و خ→ستگ∂ ش→ديد＾ ك→ه در ت→ن داش→تم ج→ور ن→م∂آمد. ام→ا 
م→→اجرا ب→→ه آن س→→خت∂ ن→→بود. در آن س→→اختمان ب→→يش از چ→→هار پ→→نج ن→→فر آدم ن→→بودند. ه→يچ ك→نترل∂ 
ن→كردند، ه→يچ س→ين و ج→يم∂. ب→ابت ه→زينه خ→روج∂ وج→ه∂ ت→يغمان زدن→د، دوب→راب→ر آن→→چه ك→ه ب→ه 
م→→→اموران اردن پ→→→رداخ→→→ته ب→→→وديم. ب→→→ا اي→→→ن ك→→→ه زح→→→متشان خ→→يل∂ ك→→متر از اردن→→→∂ها ب→→ود، ك→→ه ب→→ايد 
ك→ثافت را ب→را＾ اґزرائ→يل آم→اده م→→∂كردند. ام→ا ف→دا＾ سرتان. مهم اين بود كه به گذرنامه مهر＾ 
زدن→→د و ب→→دون زح→→مت و دردس→→ر از خ→→طه ح→→كمران→∂ اґزرائ→يل ب→يرونمان ان→داخ→تند. ب→اورم ن→م∂شد 
ك→ه پ→ذيرفتن ب→ه آن س→خت∂ و ب→يرون ان→→داخ→تن ب→ه اين آسان∂. آقا＾ راهنما هم گفته بود، در راه 
دادن آدم→→→→→ها＾ غ→→→→→ير ي→→→→→هود س→→→→→خت م→→→→→→∂گيرند و در ب→→→→يرون ك→→→→ردن آن→→→→ها «ب→→→→زرگواران→→→→ه» رف→→→→تار 

م∂كنند. فلسطين∂ بهتر است برود و يهود＾ بهتر است بيايد. 
س→→→ر ان→→→جام دوب→→اره ب→→ه م→→ملكت اردن رس→→يده ب→→وديم ك→→ه پ→→ادشاهش رف→→يق اس→→رائ→→يل است و ج→→واز 
پ→→→ادشاهيش را از دست ان→→→گلستان دري→→→افت داش→→→ته  و اگ→→ر ج→→يكش درآي→→د، خ→→فهاش م→→→∂كنند. 
خالصهاش اي→ن كه به مملكت∂ با سيستم خودكامه وارد شده بوديم. احساس من يك∂، پس از 
خ→روج از خ→طه ح→كمران∂ حضرت اґزرائيل اين بود كه گوئ∂ از زندان رهائ∂ يافتهام، از زندان 
اوي→→→→→ن... آزاد＾، ه→→→→→رچند ن→→→→→سب∂، چ→→→→قدر زي→→→→باست. اح→→→→ساس پ→→→→يامبر＾ داش→→→→تم، خ→→→→ودم را م→→→→انند 
ح→ضرت ي→ونس م→∂ديدم، ي→ونس ن→ب∂، ك→ه گ→وئ∂ آن ن→هنگ ك→ذائ→∂ م→را ب→لعيده ب→ود. چ→هار، پنج 
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روز＾ در ش→كم او ج→ا＾ داش→تم، در ميان آن كثافتها＾ درون شكمش. اما بلعيدن من، به او 
ن→ساخته و ح→الش ب→هم خ→ورده ب→ود، با حالت تهوع، به ساحل آمده، هرچه در شكم داشت، باال 
آورده و م→ن ه→م ب→يرون اف→تاده ب→ودم. ميان كثافت بودم، در كنار نهر اردن، در هوا＾ آزاد، كم 
ك→→م ب→→ه ح→→ال م→→→∂آمدم. از م→→ملكت∂ آم→→ده ب→→ودم ك→ه در گ→وش ه→مه، ب→ا ت→فنگ ف→رو م→→∂كنند ك→ه 
ت→→نها ن→→ظام دم→→كرات→→يｅ م→→نطقه است. ام→→ا اي→ن دم→وكراس→∂ اґزرائ→يل∂ ه→مه خ→صوصيات آدم ك→ش∂، 
ت→→→→→بعيض، ن→→→→→ژادپ→→→→→رست∂ و ف→→→→اشيسم رژي→→→→مها＾ ه→→→→يتلر＾ و م→→→→غول∂ و ... را در خ→→→→ود ي→→→→كجا دارد و 

سالهاست كه چنين است 
از ك→نترل م→رز＾ ك→ه بيرون آمدم، مروان، آن راهنما＾ عزيز＾ كه هرگز فراموشش نم∂كنم، 
ب→→→ه اس→→→تقبال آم→→→د و پ→→→رسيد «چ→→→طور ب→→→ود؟» گ→→→فتم «ن→→→پرس». م→→→روان س→→→ه روز ه→→→مراه→→→مان ب→→ود. 
اح→→ساس رف→→اقت چ→→ه اح→→ساس ب→→زرگ∂ است. در ب→→ين راه ب→→ا ان→→گشتش ن→قطه دور＾ را ن→شان داد، 
پ→→→رسيد م→→→∂بين∂ آن→→→جا را؟ «ه→→→يچ چ→→→يز ن→→→م∂ديدم، ك→→→م∂ م→→→نگ ب→→→ودم، ام→→ا گ→→فتم «آره، آن→→جا را 
م→→→∂بينم «گ→→→فت» آن→→→جا ش→→→هر اري→→→حاست، ق→→→ديم∂ترين ش→→هر دن→→يا، ش→→هر＾ ده ه→→زار س→→اله... در 
اش→→→غال اس→→→رائ→→→يل... پ→→→در ب→→→زرگم در آن→→→جا زن→→→دگ∂ م→→→→∂كند». پ→→رسيدم «ب→→ه دي→→دارش م→→→∂رو＾؟» 
دس→→ت∂ ب→→ر ش→→انهام ك→→وبيد و گ→→فت «ن→→ه، از ب→→→چهگ∂ ن→ديدهام... م→ن از ج→مله آن پ→نجونيم م→يليون 

نفر فلسطين∂ هستم كه بيرون افتادهام. ما را به خانهمان راه نم∂دهند». 
در راه ب→→→ه ع→→مان پ→→ايتخت اردن ب→→وديم. آخ→→رها＾ شب ب→→ود ك→→ه ب→→دان→→جا رس→→يديم. از ص→→رف ش→→→ام 
ص→→رفنطر ك→→رديم. از خ→→واب ه→→م خ→→بر＾ ن→→بود. ب→→→ه ك→→ابوسها＾ ه→→مه شب ع→ادت ك→رده ب→ودم. از 
خ→→ود م→→∂پرسيدم ام→→شب چ→→گونه آزارم م→→→∂دهد. يｅ ق→رص خ→واب خ→وردم ك→ه ب→هتر ب→خواب→م، ام→ا 

شايد يك∂ كم بود. 
 ｄص→حنهها＾ غ→مان→گيز زندگ∂ فلسطين∂ وجدانم را آزار م∂داد كه چرا تا كنون آن را چنان در
ن→م∂كردم. زش→ت∂ روزگ→ار را ب→خاطر م→→∂آوردم. از خ→ود م→→∂پرسيدم آي→ا اي→ن است ع→دالت اله∂ 
ك→→→→ه ب→→→→يشتر ف→→→→لسطين∂ها ق→→→→بولش دارن→→→→د؟ گ→→→→ناه اي→→→→ن ج→→→→ماعت چ→→→→يست ك→→→→ه ب→→→→دين ع→→→→ذاب الي→→→م 
گ→→→→رفتارند و چ→→→→را م→→→→ردم دن→→→→يا ب→→→ه س→→→رنوشت اي→→→ن م→→→ردم ب→→→→∂تفاوتان→→→د، ب→→→دنبال راس→→→ت∂ ن→→→م∂روند. 
دروغه→→→ا را آس→→→انتر ب→→→اور م→→→→∂كنند. از ط→→→رف دي→→→گر م→→→→∂پرسيدم آي→→→ا م→→→لت اس→→→رائ→→→يل م→→→→∂توان→→→د 
اح→→ساس «خ→→وشبخت∂» داش→→ته ب→→اشد؟ اگ→→ر ب→→→دان→→د ك→→ه اي→→ن «خ→→وشبخت∂» ب→→ه ب→→ها＾ ن→→گون ب→→خت∂ 
م→لت∂ دي→گر ف→راه→م م→∂آيد؟ برا＾ اين پرسش پاسخ «آر＾» نم∂يافتم. ملت اسرائيل نم∂تواند 
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خ→وشبخت ب→اشد و اي→ن م→لت دچ→ار ن→گونبخت∂ س→خت∂ است ك→ه ه→ر روز س→ختتر خ→واه→د شد، 
وق→→→→→→ت∂ م→→→→→∂دان→→→→→د ه→→→→→مهاش دروغ ش→→→→→نيده و «خ→→→→→وشبخت∂» آن→→→→→ان ب→→→→→ه ب→→→→→ها＾ ن→→→→→گون ب→→→→→خت∂ س→→→→→اير 

انسانهاست. 
در رخ→تخواب گرم و نرم∂ كه خوابيده بودم، آرام نداشتم. همهاش غلت م∂زدم افكارم به اين 

گوشه و آن گوشه م∂پريد. بيشتر در احساساتم غوطهور بودم، تا در منطق و برهان. 
ب→→ه خ→→ود م→→→∂گفتم، اگ→→ر روز＾ م→→را ب→→→ه پ→→ا＾ ت→→لويزيون ب→→كشانند ك→→ه ه→→مه ح→→رفها＾ گ→ذشته را 
پس ب→→گير، اي→→ن گ→→فتار م→→اركس و ان→→گلس را پس ن→→خواه→م گ→رفت ك→ه «م→لت∂ ك→ه ب→→ر م→لتها＾ 
دي→→→گر س→→→تم روا م→→→∂دارد، ن→→م∂توان→→→د آزاد ب→→اشد». پس م→→لت اس→→رائ→→يل چ→→گونه م→→→∂توان→→د اح→→ساس 

آزاد＾ داشته باشد؟ 
اك→ثريت آن→ان ن→م∂دان→ند، در م→دارس ه→م ن→م∂آموزند، ك→ه ب→→ر پ→ا س→اختن اґزرائ→يل ب→ه بها＾ ملت 
ك→ش∂ و ف→لسطين∂زدائ→∂ است. اك→ثريت ب→ر اي→ن ب→اور است ك→ه فلسطين∂ها را به زور نراندهاند. 
آن→ان داوط→لبانه رف→تهان→د ك→ه ج→ا＾ خ→ود را ب→ه ارتشه→ا＾ ع→رب∂ ده→ند ك→ه بيايند تمام يهوديان را 
ق→→→تل ع→→→ام ك→→→نند. ك→→→س∂ ن→→→م∂دان→→→د ك→→→ه ب→→→يش از ن→→→يم∂ از ج→→معيت ف→→لسطين را ب→→→ا ق→→هر و آتش و 
س→وزش ب→يرون ك→ردند. ن→يم∂ از ش→هرها و ده→ات ف→لسطين∂ از ن→قشه آن ك→شور حذف ، يعن∂ با 
خ→اｄ يكسان شد. امروز اين جنايت را از اذهان تازه رسيدگان م∂زدايند. آيا خواهند توانست 
از خ→اطره ت→اريخ ب→زدايند؟ شايد بتوانند. مگر اين نيست كه در قرن بيستويكم هم، اين همه 
آدم→→→→→∂زاد، ب→→→→→دروغهائ∂ ك→→→→ه ه→→→→زاران س→→→→ال ش→→→→نيده ه→→→→نوز ب→→→→اور دارد؟ چ→→→→ه رس→→→→د ب→→→→ه دروغه→→→→ا＾ 
ص→→→هيونيست∂ ك→→→ه س→→→رآغازش ح→→→دود ص→→→د س→→ال پ→→يش ب→→ود. ام→→ا ب→→ايد ب→→دان ام→→يد ب→→ست ك→→→ه ش→→مار 
آدمه→ائ∂ ك→ه ب→ا م→غز خ→ود م→→∂ان→ديشند و ن→م∂خواه→ند ب→از ه→م چشمانشان را ببندند، فزون∂ يابد. 

جامعه انسان∂ به سو＾ پرده افكن∂ و شفافيت است. 
در آلم→ان ق→انون∂ گ→ذران→دند ك→ه ب→نا ب→→ر آن ان→كار و ت→وجيه ج→نايات ه→يتلر ج→رم است. چه خوب 
ب→ود ك→ه ت→وجيه و ي→ا ان→كار ه→→ر ج→نايت∂ م→ورد ت→قبيح ق→رار م∂گرفت. اما در اسرائيل، در امريكا، 
ح→→→تا در اروپ→→→ا، ان→→→كار و ت→→→وجيه ج→→→نايات اس→→→رائ→→→يل در دس→→→تور روز ق→→→رار دارد. م→→→ثالҐ اي→→ن ك→→ه در 
ف→لسطين ق→بل از ب→رپا س→اختن اس→رائ→يل، ك→س∂ زندگ∂ نم∂كرد كه ناگزير باشند شبيخون بزنند 
و ب→→→→يرون ران→→→→ند. اي→→→→نجا «س→→→→رزمين∂» ب→→→→ود خ→→→→ال∂ از «ان→→→سانها» ك→→→ه آن را «ان→→→سانها＾» ب→→→دون 

«سرزمين» تصاحب كردند. پس جنايت∂ صورت نگرفته. 
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در س→→→→→→→→ال ۲ΩΩ۳ در ب→→→→→→→→حبوحه ان→→→→→→→→تفاضه دوم و آدم ك→→→→→→→ش∂ها و خ→→→→→→→انه خ→→→→→→→راب→→→→→→→→∂ها آق→→→→→→→ا＾ آالن 
رش→→→→ويتس «Alan Derschowitz» اس→→→→تاد ح→→→→قوق دان→→→→شگاه ه→→→→اروارد و ي→→→ك∂ از م→→→عروفترين  ґد
وك→→ال＾ م→→داف→→ع ك→→تاب∂ ان→→تشار داد ب→→نام «دف→→اعيه از اس→→رائ→→→يل  The Cases for Israel» ك→→ه از پ→→ر 
 ｅت→يراژت→رين ك→تب س→ال ب→ود. اي→ن ك→تاب را در ه→مه ج→ا پ→خش ك→ردند. ه→→ر دان→شجو＾ ح→قوق ي
ن→→سخه ب→→→ه راي→→گان گ→→رفت. وزارت خ→ارجه اس→رائ→يل ه→زاران ن→سخه دري→افت و در ه→مه ج→ا پ→خش 
 ｅن→سخه «اه→دا» شد. ي ｅك→رد. در س→ازمان م→→لل ب→→ه ت→مام ن→مايندگان ك→شورها و ك→ارمندان→شان ي

دستگاه و سپاه از آسيستانها پخش وسيع و جهان∂ آن را سازمان دادند. 
س→→→راس→→→ر اي→→→ن ك→→→تاب م→→→طلقاҐ ان→→→كار ه→→→رگونه ج→→→نايت∂ از س→→→و＾ اس→→رائ→→يل است. ب→→رعكس ب→→سيار＾ 
ج→نايات ب→ه اع→راب ن→سبت داده م→→∂شود. م→→∂گويد اس→رائ→يل آدم نكشت، شكنجه نداد، كس∂ را 
ب→ه زور ن→ران→د و اگ→ر ه→م ك→س∂ رفت، داوط→لبانه رفت. ت→مام جنايات∂ كه دنيا م∂داند و بسيار＾ 
ص→هيونيستها ن→يز ب→دان اع→تراف دارن→د، ان→كار ش→د. ك→وشش∂ ب→ود برا＾ شستشو و نظافت كامل 

جنايات صهيونيست∂. 
در ب→اره اي→ن ك→تاب م∂توان دهها كتاب نوشت و برخ∂ ناظرين و صاحب نظران نيز كتابها 
رشويتس» را افشاء كردند، اما بنيه تبليغات∂ و انتشارات∂  ґدروغه→ا＾ «آالن د ｅي ｅن→وشتند و ي

رشويتس را نيافتند كه كتابش مايها＾ بود برا＾ شستشو＾ مغزها  ґآقا＾ آالن د
ب→ه راس→ت∂ ت→→كه پ→ارههاي∂ از حقيقت را م∂توان پوشاند. اما سراسر آن را نم∂توان نف∂ كرد. nدم 
رش→ويتس» پيداست وق→ت∂ م→ثالҐ ب→ه اس→رائ→يل ت→وصيه م→→∂كند ك→ه  ґخ→→روس از ال＾ ق→→با＾ آق→ا＾ «د
آنهاي∂ را كه محتمالҐ «تروريست» هستند با «دردناｄترين وجه» شكنجه دهد و در واكنش 
 ｅده را م→نفجر و وي→ران س→ازد. و در ب→ازپرس∂ از م→تهمين «ي ｅع→→مل «ت→روريست∂» ت→مام ي ｅي

سوزن به زير ناخنهايش فرو كند»... 
در اف→→→→→سانهها＾ م→→→→→اقبل ت→→→→اريخ و در ك→→→→تب «م→→→→قدس» از م→→→→جازات ع→→→→موم∂ ب→→→→را＾ گ→→→→ناه ف→→→→رد＾ 

روايات فراوان بود. اما انسان متمدن چنين مجازات∂ را برنم∂تابد. 
م→→ن خ→ود داس→تانهاي∂ خ→وان→دم و ف→يلمهاي∂ دي→دم حاك∂ از گ→شتاپو＾ ه→يتلر＾ ك→ه در ان→تقام از 
يｅ پ→→→ارتيزان س→→→راس→→→ر ده اورا ب→→→ا خ→→→اｄ ي→→كسان م→→→∂كرد و م→→ردهايش را م→→→∂كشت. از ج→→مله در 
س→→ال ۲℮۱۹ ب→→عد از سوء ق→→صد ب→→→ه راي→نهارد ه→يدريش ۱۹Ω (Reinhard  Heidrich) ن→فر از اه→ال∂ 
ده «لي→ديش - Lidice» در چكسلواك∂ را اعدام و تمام ده را ويران كردند. هستند كسان∂ كه 
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ب→→→رخ∂ ج→→→نايات ه→→→يتلر را ف→→→رام→→→وش م→→→∂كنند. ام→→ا ك→→متر ك→→س∂ است ك→→ه اي→→ن گ→→→ونه ج→→نايات را 
ب→→بخشد و ف→→رام→→وش ك→→ند ك→→ه آدمه→→اي∂ م→→جازات ش→→وند ك→→ه روح→شان از «گ→ناه∂» ك→ه ص→ورت 
 ґ∂ش→→→→→→خصيت دان→→→→→→شگاه∂ و ح→→→→→→قوق ｅپ→→→→→→→ذيرفته ب→→→→→→→∂خبر ب→→→→→→→ود. ام→→→→→→→ا ح→→→→→→→اال در آغ→→→→→→→از ق→→→→→→→رن ۲۱ ي
پ→يشرفتهترين م→مالｅ دن→يا ت→وصيه م→→∂كند ك→ه «در واك→نش يｅ ع→مل تروريست∂ تمام يｅ ده 

را منفجر و ويران سازند». 
ام→→ا ف→→راوان→→ند آدمه→→ا＾ روش→→→نبين∂، ح→→تا در خ→→طه ح→→كمران→→∂ ع→→زرائ→→يل ك→→→ه ن→م∂خواه→ند ب→ه ب→ها＾ 
ن→→→گونبخت∂ م→→→ردم∂ دي→→→گر خ→→→وشبخت ب→→→اشند و م→→→ن ب→→→ا ب→→→رخ∂ از اي→→ن آدمه→→ا آش→→نا ش→→دم ك→→ه ب→→ا 
ج→→نايات اґزرائ→→يل دست و پ→→نجه ن→→رم م→→→∂كنند. ش→→مارشان زي→→اد و ك→→اف∂ ن→→يست، ام→→ا ام→→يد ب→خش 

است. 
ب→→ياد آوردم پ→→رخاش آن ش→→ير زن ن→→امدار ي→→هود＾ (آرن→→ا م→→رخميس) را ك→ه در پ→ايان ع→مر وق→ت∂ 
م→رگ بر وجودش سايه انداخته بود، در تظاهرات عليه اґزرائيل شركت كرد و به سربازكان ندا 

داد «ببينيد واژه شكنجه بر پيشانيتان حｅ شده است». 
ش→ايد ب→رخ∂ از ج→وانｅه→ا＾ س→رباز ك→ه ه→نوز ده→انشان ب→و＾ ش→ير م∂دهد، احساس خودپسند＾ 
و خ→وشبخت∂ كنند. خود را نوع∂ ناپلئون يا از لشگريان او، يا اسكندر كبير يا از لشگريان او 
ب→دان→ند، در حال∂ كه بيشتر از لشگريان چنگيز و هيتلراند كه اگر از كشتن سر باز زنند، وا＾ 

به حالشان. 
اي→ن س→ربازكان را در ب→هترين و ش→كوفاترين م→راح→ل زن→دگ∂ ب→ه مدت سه سال به خدمت نظام∂ 
وام→→→∂دارن→→د ك→→ه در ح→→قيقت چ→→يز＾ ج→→ز آدم→→كش∂، دست ك→م آزار آدم→يزاد ن→يست. ش→ستشو＾ 
م→غز＾ ك→ه از آغ→از تولد سر گرفته در اين مدت سه ساله به شستشو＾ كامل م∂رسد. از اينان 
آدمｅه→ائ∂ م→→∂سازند ك→ه در درازا＾ ع→→مر از س→ايه خ→ود ه→راس دارن→د. گ→مان دارند، اگر غفلت 
ك→→→نند، اع→→→راب م→→→∂آيند و ت→→كه پ→→ارهشان م→→∂كنند. ب→→دين ت→→رتيب س→→ربازكان∂ ه→→ستند ك→→ه ق→→اتل 
ب→→القوهان→→د. ي→→اد ن→→ويسنده ب→→زرگ آلم→→ان ك→ورت ت→وخولسك∂ (۱۹۳Ｑ ـ ۱۸۹Ω) ب→ه خ→ير ك→ه ه→مه 

سربازان را قاتل بالقوه م∂دانست. اگر م∂ماند و اينان را م∂ديد، چه م∂گفت؟ 
رس→→→→→انهها＾ غ→→→→→رب∂ از ش→→→→→جاعت س→→→→→ربازان اґزرائ→→→→يل زي→→→→اد م→→→→→∂گويند. ب→→→→ديه∂ است در م→→→→يانشان 
ج→وان→ان∂ ش→جاع و ب→يباｄ ه→ستند ام→ا ن→ه آنهائ∂ كه ازآدمكش∂ باك∂ ندارند. شجاعت و دالور＾ 
در آن→→هائ∂ است ك→→ه ج→→نايات اґزرائ→→يل و «ه→→م رزم→→ان» خ→→ود را دي→→دند و ب→→يرون آم→→دند و اف→شاء 
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ك→ردند. دن→يا＾ م→ا از ب→سيار＾ ددم→نش∂ها＾ اґزرائ→يل ب∂خبر م∂ماند، اگر برخ∂ از سربازان مهر 
س→كوت از لب ف→رو ن→م∂ان→→داخ→تند. و اي→ن خ→ون خ→وار＾ه→ا را ب→→ه ب→يرون درز ن→م∂دادن→د. ب→رخ∂ از 
آن ج→نايات∂ ك→ه م→ن در اي→ن سفر نامه شرح دادم، حكايات گروه∂ از سربازان اґزرائيل∂ است 
 «Breaking the Silence - ك→ه ع→زم ش→كست س→كوت دارن→د. اس→م اين گروه «شكست سكوت
است. اگ→→→→→→ر از ش→→→→→→جاعت و دالور＾ ح→→→→→→كايت است، ب→→→→→→ايد ج→→→→→→وان→→→→→→ان اي→→→→→ن گ→→→→→روه را س→→→→→→تود. آن 
س→→→ربازكان∂ ك→→→ه ب→→→ه يｅ ك→→→ودｄ ش→→→يرخوار ت→→→ير م→→→→∂ان→→→دازن→→→د، دست و پ→→→ا＾ يｅ ك→→ودｄ ب→→→∂گناه و 
ب→→→→→→→∂دفاع را م→→→→→→→→∂شكنند، و ي→→→→→→→ا ب→→→→→→→→ه ف→→→→→→→رمان م→→→→→→→رحوم اس→→→→→→→حاق راب→→→→→→→ين ن→→→→→→→وجوان→→→→→→ان∂ را رو＾ زم→→→→→→ين 
م→→∂خواب→انانند، ب→ا ق→نداق ت→فنگ دست و پ→ايشان را م→→∂شكنند، ك→جايشان ش→جاعت است «اگ→→ر 

شجاعت اين است، پس...». 
م→ن در اي→ن س→فرنامه س→ربازان اґزرائ→يل را ب→ه «س→ربازكان∂ ك→ه دهانشان بو＾ شير م∂داد» ملقب 
س→اختهام. ش→ايد ك→ه خ→وان→نده واژه «س→رباز∑» را توهين به انسانهاي∂ كه من نم∂شناسم تلق∂ 
ك→→→ند. در ت→→→وجيه ب→→→كار ب→→→ردن اي→→→ن واژه ب→→→ايد ب→→→گويم ك→→→ه اس→→→تفاده از آن ن→→→وع∂ دلس→→→وز＾ است، 
دلس→→وز＾ ب→→→ه ج→وان−ه→اي∂ ك→ه ه→زاران ف→انتز＾ ان→سان∂ دارن→د. آن→ان را در ب→هترين س→نين ع→مر ب→ه 
س→→→ه س→→ال خ→→دمت س→→رباز＾ م→→→∂كشانند ك→→ه دس→→تشان را خ→→ونين ك→→نند. خ→→دمت از ه→→فده، ه→→جده 
س→→→الگ∂، ش→→ايد ه→→م زودت→→ر آغ→→از م→→∂شود. در ف→→يلم∂ از زن→→دگ∂ ي→→ك∂ از آن→→ان دي→→دم ك→→ه ق→→بل از 
ه→→→فده س→→→الگ∂ ب→→→ه ع→→→نوان پ→→رستار، ب→→→ه ام→→يد ن→→جات ان→→سان ب→→→ه خ→→دمت ارتش رف→→ته ب→→ود و در ط→→ول 
خ→دمت دي→د ك→ه دستش به جان انسانها خونين شده است. جان انسان∂ را نجات نداده، باعث 
م→رگشان گ→رديده است. م→→∂گفت، دس→تش ك→ه ب→ا ج→نازه ي− ق→ربان∂ متعفن شده، هنوز متعفن 
م→انده و آزارش م→→∂دهد. ام→ا «چ→گونه دس→→تش را از ب→دن ج→دا ك→ند». وق→ت∂ خ→اطرات خدمت در 
«اخ→الق∂ترين ارتش دن→يا» را شرح م∂داد، هم «خندها＾» بر لب داشت و هم گريه م∂كرد. 
دچار روانپريش∂ شده بود و خيل∂ از اينان دچار روانپريش∂ گشتهاند. اين صحنه را در فيلم 
«to see if I’m smiling» دي→→دم ك→→ه اگ→ر ش→ما ه→م گ→ير آوردي→د آن را ت→ماشا ك→نيد، ب→ه دي→دنش 
م→→∂ارزد. آن→→ها ك→→ه ب→ا اي→نترنت س→روكار دارن→د م→→∂توان→ند آس→انتر پ→يدا ك→نند. ب→رخورد＾ است ب→→ا 
خ→→→→→اطرات شش دخ→→→→→تر «س→→→→→→رباز∑» ك→→→→→ه س→→→→→كوتشان را ش→→→→كستند. و اي→→→→ن ش→→→→كستґ س→→→→كوت و 

اعتراف به گناه احترام مرا برم∂انگيزد. واژه «سرباز∑» از رو＾ دلسوز＾ است. 
«ح→→ماسه» ش→→جاعت ك→→م ك→→م رنگ ب→→اخته، ب→→زدل∂ ب→→ا س→→يما＾ ب→→→∂باك∂ و دي→→وان→→گ∂، ب→رجستگ∂ 
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ي→افته است. ش→اعر ب→زرگ∂ داش→تيم ك→ه ش→→عر＾ داشت ب→ه اي→ن مضمون «فخر مفروش كه صدها 
آدم ك→→→شتها＾، م→→→فتخر ب→→اش ك→→ه ج→→ان ي→→ك∂ را ن→→جات دادها＾». ان→→سان پ→→يش از آن ك→→ه از اي→→ن 
س→→→→ربازｄها خ→→→→شمگين ب→→→→اشد، ب→→→→ايد دلش ب→→→→ه ح→→→→ال اي→→→→نان ب→→→→→سوزد. ت→→→لويزيون ش→→→ماره دو آلم→→→ان 
(ZDF) در ت→→اريخ ۲ م→→ارس ۲Ω۱۱ در م→→ورد اي→ن ج→وان→ان رپ→رتاژ＾ آورد ك→ه از اي→ن «ح→ماسه» 
پ→رده ب→ر م→→∂داشت: www.zdf.de/zdf mediathek/content/1274064 ن→شان داد ك→ه س→ربازكان 
را م→→انند م→→اشين خ→→ودكار م→→∂پروران→→ند ك→→ه اوام→→ر ب→اال را ب→→∂چون و چ→را ب→ه م→ورد اج→را در آورن→د. 
آق→→ا＾ م→→شاور ام→→نيت∂ ن→خست وزي→ر ك→نون∂ گ→فت: «ب→ايد ب→ه م→غز س→رباز＾ ك→ه از اج→را＾ ف→رمان 
خ→→وددار＾ م→→∂كند يｅ گ→لوله ره→ا ك→رد». ب→دين ت→رتيب س→ربازك∂ ك→ه ده→انش ه→نوز ب→و＾ ش→ير 
م→∂دهد ه→م از فلسطين∂ م∂ترسد، هم كسان∂ كه به او حكم آدم كش∂ م∂دهند. در فيلم∂ از 
ت→→→ظاهرات «ب→→→لعين - Bel in» دي→→→دم، س→→→ربازك∂ ك→→→ه لوله م→→→سلسل را ب→→ه س→→و＾ ت→→ظاهر ك→→نندگان 
ن→→→→→شانه گ→→→→→رفته ب→→→→→ود. ام→→→→→→ا از س→→→→→يمايش ت→→→→→رس و ت→→→→رديد ب→→→→ر م→→→→→∂آمد. دوران س→→→→→رباز＾ ب→→→→را＾ اي→→→→ن 
ج→→وانｅه→→ا، دخ→→تر و پ→→سر ت→→جربه وح→شتناك∂ است. خ→ود را پ→يوسته در م→يدان ج→نگ و در ح→ال 
ت→→→→هديد اح→→→→ساس م→→→→∂كنند. دوره خ→→→→دمت ك→→→→ه ب→→→→ه پ→→→→ايان رس→→→→د، ب→→→→يشترشان دچ→→→ار اخ→→→تالالت و 
ك→شمكشها＾ روان→→∂ان→د. خ→يل∂ ه→اشان چ→مدان م→→∂بندند و با حقوق∂ كه برا＾ دوران سرباز＾ 

دريافت كردهاند به خارج م∂روند و بسياريشان ديگر بر نم∂گردند.  
ه→ر س→ال دوره خدمت ＱΩ هزار سرباز به پايان م∂رسد. خيل∂ هاشان به جزيره گوا «Goa»در 
ه→ندوستان ك→ه م→حل ت→فريح و م→رخص∂ است رو＾ م∂آورند. در آنجا مواد مخدر ارزان است. 
ض→→رب الم→→ثل∂ م→يان س→→ربازان اس→رائ→يل∂ م→تداول است «اول ب→ه س→رباز＾ م→→∂رو＾ ب→عد ب→→ه «گ→وا». 
اگ→ر ب→ه «گ→وا» ن→رو＾ دوران س→ربازيت تمام نشده». در اينجا كس∂ نيست كه فرمان و تحكم 
ده→→→د ك→→→ه از او ب→→→ترس∂. لب→→→اس س→→→→رباز＾ را ك→→→ندها＾، ك→→→ابوس آن ه→→نوز ب→→→ه پ→→ايان ن→→رسيده. اگ→→ر 
ك→س∂ در آن ن→زديك∂ها ت→رقه در ك→ند، ف→وراҐ خ→ودت را م→∂باز＾ و در م→يدان ج→نگ م∂بين∂، و 

در هندوستان ترقه زياد در م∂كنند. 
ت→زريق م→واد م→خدره از ص→بح زود ش→روع م→→∂شود. ب→عدش نوبت الاسد＾ و بعد اґكستاز＾، بعد 
ك→→→→→وكائين. ه→→→→→مه اي→→→→نها در «گ→→→→وا» ارزان ه→→→→ستند و آس→→→→ان گ→→→→ير م→→→→∂آيند. اي→→→→ن زي→→→→اده رو＾ در 
م→→صرف م→→واد ح→→الشان را ب→→ه ه→→م م→→∂زند، م→سمومشان ن→يز م→→∂كند. م→→∂گويند «خ→دمت ج→نگ، 
ب→→→→عد آزاد＾ ب→→→→→∂ان→→→→تها، در گ→→→→وا» ب→→→را＾ اي→→→ن ج→→→وان→→→ان از ج→→→نگ ب→→→ازگشته، اي→→→ستگاهها＾ ك→→→مｅ و 
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م→داوا＾ اولي→ه و م→شاورت ت→رｄ اع→تياد＾ س→اختهان→د. ت→عداد آنان∂ كه پس از استفاده و وابستگ∂ 
ب→→→→→ه م→→→→→واد م→→→→→خدر، اخ→→→→→تالل روان→→→→→∂ ي→→→→→افتهان→→→→→د، ق→→→→→ابل ت→→→→خمين ن→→→→يست. ي→→→→ك∂ از ك→→→→سان∂ ك→→→→ه اي→→→→ن 
اي→→→ستگاهها＾ ام→→داد＾ را ب→→ر پ→→ا ك→→رده «آواش→→الوم م→→ور - Avshalom Mor» است ك→→ه م→→→∂گويد 
«گ→→ناه اص→→ل∂ ب→→ه گ→→ردن رژي→→م اس→→رائ→→يل است ك→→ه چ→→نين وا م→→→∂نمايد ك→→ه گ→→وئ∂ ج→نگ يｅ ام→ر 
رم→→→انتيｅ است. ام→→→→ا از اي→→نان ك→→ه از ج→→نگ ب→→ازگشتهان→→د ب→→پرس آي→→ا «رم→→انتيｅ» ب→→ود؟ م→→∂گويند 
«رم→→→→انتيｅ» ن→→→→بود، ب→→→→و＾ گ→→→→ند م→→→→∂داد». ارزائ→→→→يل ك→→→ه «ه→→→مه ك→→→ار از دس→→→تش ب→→→رم∂آيد» ه→→→نوز 
ن→توان→سته م→شكل اع→تياد اي→ن ج→وان→ان را ح→ل كند. در هندوستان «خانهها＾ گرم» برا＾ اينان بر 
پ→→→ا ك→→→رده ك→→→ه ام→→→ر اع→→→تياد را ك→→→نترل ك→→→ند. ام→→→ا از م→→→→صرف آن ن→→→كاسته است. ت→→وريسم اع→→تياد＾ 
س→ربازكان س→ابق ه→مچنان ادامه دارد. هندوستان هم مشكل اخالق∂ ندارد كه اينان را راه دهد. 

از درآمد ارز＾ صرفنظر نم∂كند. 
اي→ن ب→ود حال و احوال سربازكان. اما همه تابعين اґزرائيل از سايه خود م∂هراسند. با وجود اين 
ك→→ه اґزرائ→→يل ت→→وسط ه→→مين س→→ربازكان، چپ و راست م→→→∂سوزان→→د و م→→→∂بندد و خ→راب م→→∂كند و 
م→→∂كشد، پ→→يوسته اح→→ساس خ→→طر دارن→→د و از ج→ان خ→ود م→→∂ترسند. اگ→ر ب→اور ن→م∂كنيد، از آن→ها 
ك→→→→→ه اґزرائ→→→→→يل را خ→→→→→وب م→→→→→→∂شناسند، ب→→→→پرسيد. ه→→→→مه م→→→→→∂ترسند و ك→→→→س∂ ك→→→→ه پ→→→→يوسته م→→→→→∂ترسد، 
خ→وشبخت ن→يست. ب→→ه م→غزشان ف→رو ك→رده ان→د ك→ه اگ→ر ن→كشيد، كشته م∂شويد. اين خوشبخت∂ 

و خوشحال∂، آش دهن سوز＾ نيست. 
خ→→وشبخت∂ ه→→م ه→→ر چ→→ه ب→→اشد زود گ→→ذر است و ع→→→مرش اب→→د＾ ن→→يست. ع→→مر ه→→ر ان→→سان∂ روز＾ 
پ→→ايان م→→∂يابد. ع→→زرائ→يل∂ ك→ه ح→كمران→∂ م→→∂كند، ان→سان ن→يست. ح→→ضرت م→لｅالم→وت است ك→ه 
«خ→→→لق از وج→→ودش در آس→→ايش ن→→يست» ب→→را＾ ق→→بضه روح ب→→ن∂آدم خ→→لقت ي→→افته، روز＾ ع→→مر 
خ→ودش ه→م ب→ه س→→ر خ→واه→د رس→يد. ش→ايد و اح→تماالҐ ن→سل م→ا در م→جلس ت→رحيمش ش→ركت نداشته 
ب→اشد، ك→ه ع→مرش ب→ه آن روز وف→ا ن→خواه→د ك→رد.  ام→ا آي→ا م→ردم اґزرائ→يل، ن→سلها＾ آي→نده حاضر 
خ→→واه→→ند ب→→ود ت→→ا ب→→ه اب→→د، ن→→قش م→يرغضب داش→ته ب→اشند? آي→ا ح→وصله خ→ودشان س→ر ن→→خواه→د آم→د، 
وق→ت∂ ب→دان→ند زن→دگ∂ و ب→قا＾شان به بها＾ سيهروز＾ ديگران، به بها＾ توهين به بشريت، خون 
ري→→ز＾ و خ→انمانسوز＾ دي→گران ح→اصل م→→∂آيد؟ ب→گذاري→د در اي→نجا ن→قل ق→ول∂ از آق→ا＾ آرن→ون 
س→وفر «Arnon Sofer» اس→تاد ج→غراف→∂ دان→شگاه ح→يفا بياورم: «اگر م∂خواهيم زنده بمانيم بايد 
آدم ب→كشيم. بكشيم و بكشيم، همه روز و هر روز... اگر نكشيم موجوديتمان پايان م∂يابد» 
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(ج→→→→→→→روزالم پ→→→→→→→ست  ۱Ω ،The Jerusalem Post م→→→→→→ه ℮۲ΩΩ). اگ→→→→→→ر ش→→→→→→→ير و پ→→→→→→لنگ و گ→→→→→→رگ در 
ج→→→→→نگلها＾ ان→→→→بوه و دور دست و ت→→→→اري− چ→→→→نين م→→→→→∂فرمودند، ج→→→→ا＾ ش→→→→گفت∂ ن→→→→بود. ام→→→→→ا ي− 

انسان...؟ با اين صراحت...؟ 
ب→را＾ حفظ نظام اґزرائيل افزون بر هر گونه حمايت مال∂، نظام∂، فن∂.... گماشتگان∂ را نيز به 
ك→ار گ→رفتهان→د ك→ه زنجيروار دور و بر در تالش پاسدار＾ اين نظامند. از جمله مصر و اردن و 
ع→ربستان س→عود＾. آي→ا اي→ن زن→جير روز＾ از هم نخواهد گسست؟ آيا همين امروز نشانههائ∂ 

از آن نم∂يابيم؟ 
ص→→→هيونيستها＾ دن→→يا＾ ي→→هود و م→→سيحيت در اي→→ن ف→→تنه ت→→اريخ∂ دست ب→→كارند. م→→نافع م→→ال∂ و 
اس→→→→ترات→→→→ژ＾ ام→→→→پرياليسم ، ب→→→→شريت را م→→→انند سگ و گ→→→→ربه ب→→→ه ج→→→ان ه→→→م م→→→→∂ان→→→دازد. آن→→→چه ب→→→را＾ 
ه→→يچكدام→→شان اس→→اساҐ م→→طرح ن→يست، ه→ر چ→ند در ق→وان→ين اس→اسيشان گ→نجانده ب→اشند، ح→يثيت و 
ش→أن و م→رتبت ان→سان∂ است. هم يهوديان و هم اعراب روشنبين به ياد دارند كه دوهزار سال 
ت→وان→ستند در آرامش و ص→لح ن→سب∂ در ك→نار ه→م زي→ست ك→نند، ب→ه ي→اد دارن→د و اگ→ر ف→راموششان 
ش→ده باشد، به ياد م∂آورند كه جهانخواران استعمار غرب بودند كه دنيا＾شان را بر هم زدند 
و اي→نان را ب→جان هم انداختند و در اين راه زياد خرج كردند و زياد سود بردند. در اين دوهزار 
س→→→ال اخ→→→ير، ع→→رب ن→→بود، م→→سيح∂ ب→→ود ك→→ه م→→يليونها ي→→هود＾ ك→→شت و اي→→ن ك→→شتار، ن→→ه ت→→نها در 
دوران ه→→→يتلر. و اي→→→ن ك→→→شتار ه→→→يتلر ه→→→م ن→→م∂توان→→ست ص→→ورت پ→→ذيرد، اگ→→ر م→→جتهدين م→→سيح∂ 
 ｅس→كوت ن→م∂كردند و خ→لق الن→اس م→سيح∂ ت→حمل ن→م∂كردند. آر＾ رژي→م هيتلر به حق به ي
رژي→م «ض→د يهود» معروف شد، اما دست ساير رژيمها＾ استعمار＾ دنيا＾ مسيحيت به خون 
ي→→→هوديان، ك→→→ه آن→→→ان را ق→→→اتلين «پ→→سر خ→→دا» م→→∂شناساندند آلوده است. وج→→دانش→→ان در ع→→ذاب 
است و م→→→∂خواه→→→ند دست خ→→→ونيشان را ب→→→→شويند، ام→→ا ن→→ه ب→→ا آب و ص→→ابون ب→→لكه ب→→ا خ→→ون اع→→راب 

فلسطين∂.  
پ→اسخ ام→پرياليسم ب→ه ي→هوديان ك→ه وط→ن خ→ودشان، دولت و م→لت خ→ودشان را داش→ته ب→→اشند، اي→ن 

بود كه اґزرائيل∂ ساختند كه اين است كه م∂بينيم. يعن∂: 
اґزرائ→يل ت→نها خ→طهاي→ست ك→ه نژاد پرست∂ و آپارتايد و حذف ديگران اعتبار رسم∂ دارد.  -
پ→يش از اي→ن آف→ريقا＾ ج→نوب∂ ه→م س→يستم∂ آپ→ارتايد و نژاد پرستانه داشت. اما آفريقا＾ 
ج→→نوب∂ در ت→→الش آن ن→→بود ك→→ه آف→→ريقائيان را از آن→→جا ب→→ران→→د و پ→اكساز＾ ن→ژاد＾ ك→ند. در 



 ۱Ｑ۳ روز پنجم
آف→→ريقا＾ ج→→نوب∂ از اي→→ن دي→→واره→ا＾ ب→لند و ب→اال＾ زشت آپ→ارتايد＾ ن→ساخته ب→ودند. دست 
ك→→م ب→را＾ خ→دمت ك→ار＾، ب→را＾ ت→ربيت و م→واظ→بت و پ→رورش ك→ودكان از پ→رستاران س→ياه 
پ→وست اس→تفاده م→→∂كردند. ام→ا اґزرائ→يل نم∂گذارد بچهاش به يｅ عرب نزديｅ شود. ملت 
س→ياه پ→وست آف→ريقا＾ ج→نوب∂ ت→نها ب→ا يｅ رژي→م آپارتايد سفيد پوست سر و كار داشت. 
اما اعراب فلسطين اشغال∂ و اعراب تابع رسم∂ اґزرائيل تنها با اين رژيم سروكار ندارند، 
ح→ريفشان گ→ردن ك→لفتها＾ جهان امپرياليست∂ هم هست. آفريقا＾ جنوب∂ تنها بود، 

اما اґزرائيل بزرگترين قدرت مال∂ و نظام∂ اين دنيا＾ برهوت را پشت سر دارد. 
ن→→ژاد پ→→رست∂ س→→تون ف→→قرات اґزرائ→→يل است. ب→→دون اي→→ن س→تون ف→قرات س→راس→ر رژي→م، رژي→م∂ 
ك→→→ه ب→→→دين گ→→→ونه ه→→→ست، ف→→→رو خ→→→واه→→→د پ→→→اشيد. در آف→→→ريقا＾ ج→→→نوب∂ رنگ پ→→وست ب→→ودكه 
آدمه→→ا را از ه→→م ج→→دا م→→∂كرد، ام→→ا اي→نجا س→تاره و پ→رچم ي→هود＾ است. ت→اكس∂هائ∂ ك→ه ب→ا 
س→→تاره ي→هود＾ م→شخص ش→دهان→د، اط→مينان م→→∂دهند ك→ه ران→نده ح→تماҐ ي→هود＾ و «ب→∂خطر» 
است. ب→→سيار＾ از ش→→ركتها ت→→نها ك→→ارمند ي→→هود＾ اس→→تخدام م→→→∂كنند. (ب→→ا اي→ن ك→ه اع→راب 
ت→ابع اґزرائ→يل اق→ليت∂ از س→و＾ دولت ب→ه رس→ميت ش→ناخته ش→دهان→د). موسسات∂ هستند كه با 
دخ→→تران→→∂ ك→→ه م→→∂خواه→→ند ب→→ا يｅ ع→→رب ازدواج ك→→نند «م→→شاورت» م→→∂كنند ك→ه آن→ها را از 
اي→ن خ→طر ب→رهانند. ش→ركتهائ∂ ك→ه كارمند و كارگر عرب استخدام نم∂كنند يｅ نشانه 
وي→ژه «حالل - Kosher» دارند. بسيار＾ از خانهها كه در خطه حكمران∂ اґزرائيل ساخته 
م→→∂شوند ت→→نها ب→→ه م→→ستاجران→→∂ داده م→→→∂شوند ك→→→ه ج→→زء «اق→ليت ع→رب» ن→باشند. ب→گذريم از 
اي→ن ك→ه س→طح زن→دگ∂ اي→ن اق→ليت ب→رسميت ش→ناخته ش→ده ب→شدت پائينتر است و پائينتر 
ن→گاه داش→ته م∂شود. مصرف آب يｅ عرب يｅ دهم مصرف يｅ اґزرائيل∂ است كه برا＾ 
ب→هايش چ→ندين ب→راب→ر ب→يشتر م→→∂پردازد. ح→دود دس→امبر ۲Ω۱Ω همسران ۲۷ خاخام يهود＾ 
ف→راخ→وان→∂ پ→خش ك→ردند از ج→مله ح→او＾ اي→ن ن→كات ك→ه ب→ا اع→راب ن→بايد هيچگونه قرارداد 
ب→ست، ن→بايد ب→ا آن→ها ك→ار ك→رد، ن→بايد ب→ا آن→ها خ→دمت وظ→يفه ك→رد، ن→بايد با آنان آپارتمان 
اج→اره ك→رد... س→يستم ن→ژاد پ→رستانه هيتلر برا＾ تحكيم ايدئولوژ＾ نژادپرستانه، يهوديان را 
از ن→→→قطه ن→→ظر ژن→→تيك∂ از يｅ ژن پ→→ست م→→عرف∂ م→→→∂كرد، ص→→هيونيستها ب→→ا اله→→ام از ه→→مان 
اي→→→دئولوژ＾، ام→→→ا ب→→ا دي→→د م→→تقابل، ي→→هوديان را از يｅ ژن وي→→ژه، ام→→ا ت→→كامل ي→→افتهتر، م→→عرف∂ 

م∂كنند. ميان اين دو ايدئولوژ＾ چه تفاوت∂ هست؟ 
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اґزرائ→→→يل ت→→→نها ك→→→شور خ→→→اور ن→→→زدي− است ك→→→ه س→→→→الح ات→→→م∂ در اخ→→تيار دارد. پ→→اكستان و  ـ 
ه→ندوستان هم چنين سالح∂ در اختيار دارند، نه با حجم و ابعاد اґزرائيل. اґزرائيل تا پايان 
خ→→ط رف→→ته، ه→→ر لح→→ظه ب→→ا س→→الحها＾ م→→رگبارش م→→→∂توان→→د ص→→لح ن→يم ب→ند ج→هان∂ را ب→ه خ→طر 
ان→→دازد. م→→→∂گويند اي→→ران ه→→م در ت→→كاپو＾ دس→→تياب∂ ب→→→ه س→→→الح ات→م∂ است، ك→ه ه→نوز ث→ابت 
ن→شده است. اي→ران قرار داد عدم گسترش سالح اتم∂ را امضا كرده، اما اґزرائيل در چنين 

انديشها＾ نيست.  
اґزرائ→→يل ت→→نها س→→→الح ات→→م∂ در اخ→→تيار ن→→دارد ك→→ه ب→→ه ك→→ار ان→داخ→تنش ب→→ه اي→ن آس→ان∂ ن→يست. 
س→→→الحهائ∂ ك→→→ه ب→→→كار م→→→→∂برد ب→→→→ه ه→→→مان ان→→→دازه ب→→→يرحمانه و س→→→نگدالنه است. م→→→ثالҐ ه→→→مين 
ب→مبها＾ «ف→سفر س→فيد» ك→ه ب→ر سر مردم غزه انداختند. كس∂ اين سالح را نم∂شناخت 
و م→→ردم غ→→زه ن→→م∂دان→→ستند چ→→يست و ب→→را＾ پ→→زشكان ه→→م ش→→يوه م→داوا م→علوم ن→→بود. زي→را اي→ن 
ب→→مب ب→→سيار س→→وزان است. وق→ت∂ زخ→م را پ→انسمان م→→∂كن∂ و م→∂بند＾، پس از م→دت∂ ك→ه 
تس «Flechettes»، ت→يرｄهائ∂  ґشґل→ґب→→از ك→→رد＾ م→→∂بين∂ ه→→نوز دود از آن ب→→رم∂خيزد و ي→→ا ف
ب→→→ه ط→→→ول Ｑ/۲ س→→→انتيمتر ك→→→ه ن→→→وｄ آن ت→→→يز است و ب→→→ه ه→→→مه ج→→→ا ف→→→روم∂رود. ه→→ر ن→→ارنجك∂ 
ح→→→او＾ ＱΩΩΩ ت→→→ا ۷ΩΩΩ از اي→→ن ت→→يرｄهاست. و ي→→ا  س→→الح ج→→ديد＾ ك→→ه در آن گ→→لولهها＾ 
ري→ز＾ از ف→والد است كه اينطرف و آنطرفش چهار ميليمتر مربع است و با چنان فشار 
 Ґو س→→رعت∂ ب→→ه ه→→مه ج→→ا از ج→→مله ب→→دن ان→→سان ف→→رو م→→∂رود ك→ه اول حس ن→م∂كن∂. ام→ا ب→عدا
ب→→خاطر اي→→نكه خ→→يل∂ ري→→زند، ن→→م∂توان از ب→→دن ب→→يرون آورد. و ي→→ا س→→الحها＾ ب→→زرگتر، از 

جمله راكتها＾ حمله ساخت آمريكا. 
در ج→→→→ريان ج→→→نگ غ→→→زه ك→→→ه ب→→→ا ح→→→مايت غ→→→رب ب→→→ه وي→→→ژه آم→→→ريكا ان→→→جام گ→→→رفت در رو＾ 
خ→راب→هها＾ خ→انهها، ب→نا ب→→ه گزارش سازمان عفو بينالملل∂، به باال＾ يｅ تير از كار افتاده 
چ→→→راغ ب→→رق پ→→الكات∂ آوي→→زان ك→→رده ب→→ودند ك→→ه رويش ن→→وشته ب→→ود: اي→→ن خ→→سارات س→→اخت 

آمريكا است «Made in USA» و من در پرونده، تصوير＾ از اين پالكات دارم. 
ام→→→→روز در س→→→→راس→→→→→ر دن→→→→يا س→→→→→الحها＾ ABC ي→→→→عن∂، ات→→→م∂، ب→→→يولوژيｅ و ش→→→يميائ∂ را ت→→→قبيح 
م→∂كنند. ام→ا ج→هانخواران خ→ود را از اي→ن ت→قبيح م→ستثن∂ م∂دانند. برا＾ اґزرائيل هم استثنا 
ق→→→ائلان→→د. و اي→→ن ت→→بعيض از دي→→ده ك→→س∂ پ→→وشيده ن→→يست. ت→→سليحات ات→→م∂ اґزرائ→→يل را ه→→→مه 
م→→∂دان→→ند و ب→→رايش م→انع∂ ن→م∂تراش→ند. س→→الحها＾ ب→يولوژيｅ از ه→مان س→رآغاز پ→اكساز＾ 



 ۱ＱＱ روز پنجم
ن→→ژاد＾ م→→ورد اس→→تفاده «پ→→اكسازان» ق→→رار م→→∂گرفت. در م→→حاصره آك→و«Akko» و ب→يضام 
«Baysam» م→→طابق گ→→زارش ص→→ليب س→→رخ  ب→ه م→ركز اي→ن س→ازمان، ب→→ه آب آش→اميدن∂ اي→ن 
دو ش→هر  م→يكرب ت→يفوس س→رايت دادند. صليب سرخ محتاطانه گزارش داد كه آلودگ∂ 

عمد＾ آب باعث شيوع تيفوس بوده است. 
در س→→→→الها＾ Ω℮ ش→→→→→خص ب→→→→→ن گ→→→→وريون ب→→→→خش∂ را ت→→→→اسيس ك→→→→رد ك→→→→ه ب→→→→را＾ ت→→→→وليد س→→→→الح 

بيولوژيｅ دست بكار شود. نام اين شعبه «گروه علم∂ هاگانا» بود. 
اґزرائ→يل در ك→نار آم→ريكا و ان→دｄ م→مالｅ دي→گر از ج→مله ج→مهور＾ واليت ف→قيه خودمان،  ـ 
ب→→ه ك→→شورها＾ دي→→گر آدم م→→→∂فرستند ك→→ه ات→→باع و س→→ياستمداران ك→→شورها＾ دي→→گر را ك→→ه 
ب→→→اب م→→يلش ن→→يستند، ن→→فله ك→→ند، م→→عموالҐ گ→→ناهش را ه→→م ب→→ه گ→→ردن ف→→لسطين∂ها م→→→∂ان→→→دازد. 
اґزرائ→→يل ب→→ه ك→→مｅ رس→→→انهها＾ غ→→رب ت→→وان→→سته است ب→→→ه گ→→وش ع→→قل ب→→اختهگان ج→→هان ف→→رو 

كند، آن شمار فراوان انسان∂ كه كشته است، همگ∂ تروريست بودهاند. 
ت→→→→→نها ك→→→→→شور＾ است ك→→→→→ه ب→→→→→→ه ه→→→→→يچ يｅ از ق→→→→→طعنامهها＾ س→→→→→ازمان م→→→→→لل، م→→→→→→حل سگ ه→→→→→م  ـ 

نم∂گذارد. 
ت→→→→→نها ك→→→→→شور＾ است ك→→→→→ه ب→→→→→يشتر س→→→→→رانش ج→→→→→نايتكاران ج→→→→→نگ و ج→→→→→نايتكاران ع→→→→ليه  ـ 

بشريتاند. اما اينان را به هيچ دادگاه∂ فرا نم∂خوانند  
ت→→→→نها ك→→→→شور＾ است ك→→→→ه پ→→→→روان→→→→ه و ج→→→→واز، ب→→→→دون م→→→→حدوديت، ش→→→كار در دست دارد، ب→→→ه  ـ 
ك→→→→شت∂ها＾ م→→→→مالｅ دي→→→→گر ي→→→→ورش م→→→→∂برد و ب→→→→دون ت→→→→رس از ب→→→ازخواست س→→→رنشينانش را 

م∂كشد. 
ك→→→شور＾ است ك→→→ه ب→→→يشتر س→→→→الحهايش را از م→→→مالｅ ام→→پرياليست∂ ب→→ه راي→→گان و «م→→حض  ـ 

رضا＾ خدا» دريافت م∂كند.  
 

ك→→س∂ از م→→ن پ→رسيد ن→→ام اي→ن ك→شور را چ→ه م→∂گذار＾، گ→فتم ع→زرائ→يل، گ→فت ب→را＾ چ→ه، گ→فتم 
برا＾ اين كه مل−الموت است و: 

 - خانمان برانداز و خانمان سوز است، مدرسه و درمانگاه را با خا∑ يكسان م∂كند. 

 - جنگ افروز است، جنگ آور است، انتقامجوست 

 - زن م∂كشد، مرد و پير و جوان و نوجوان و كود∑ و نوزاد م∂كشد. 
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 - زن و مرد و پير و جوان و كود∑ را زندان∂ م∂كند 

 - زن و م→رد و پ→ير و ج→وان و ك→ود∑ را ش→كنجه م→→∂دهد، اق→رار م→→∂گيرد ب→ه زب→ان عبر＾ كه 

متهمان نم∂شناسند 
 - به كودكان تجاوز م∂كند 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مسبب اشｅ اين ب∂گناهان كيست?  
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 - سر م∂شكند، پا م∂شكند، استخوان م∂شكند 

 - آدم∂زاد را تشنه م∂گذارد، گرسنه م∂گذارد، ب∂دوا و درمان م∂گذارد 

 - وقت∂ با عرب سر و كار دارد، فرمان م∂دهد كه «گناهكار» و «ب∂گناه» فرق∂ ندارد 

 -  ي→→→هود س→→→تيز ب→→→ه م→→→عنا＾ واق→→→ع∂ ك→→→لمه است، ت→→مام ج→→نايات را ب→→ه ن→→يابت ي→→هوديان ص→→ورت 

م∂دهد تا مردم دنيا را با يهوديان بستيزاند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - نژاد پرست است، ملت كش است، تبعيض نژاد＾، هيچ جا به اندازه اينجا نيست 

 - هوا را مسموم م∂كند و زمين را و آب را و محيط زيست را 

 - سالح اتم∂ دارد، سالح بيولوژ＾ به همچنين و از اينها هم بدتر 

 - كارآي∂ سالحها＾ جديد رابر سر مردم غزه آزمايش م∂كند 

 - كارآي∂ داروها＾ جديد را بر زندانيان عرب آزمايش م∂كند 

مسبب  مرگ  اين ب∂گناهان كيست؟ 
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 - برا＾ حيثيت انسان∂ مقام∂ قائل نيست 

 - ب→→→ه م→→→ردم دن→→→يا دروغ م→→→→∂گويد، ب→→→→ه م→→→ردم خ→→→ود دروغ م→→→→∂گويد و ب→→→→ه اي→→شان ب→→يشتر دروغ 

م∂گويد 
 - از جنايات هيتلر ابزار ساز＾ و سرمايهگذار＾ م∂كند 

 - ه→→→مدست ج→→→هانخواران است. ه→→→مدست خ→→ودكامگان است ه→→→ر خ→→ودكامها＾ ب→→→خواه→→د در 

ك→→شورش س→ازمان ام→نيت و دس→تگاه اط→→العات∂ ب→سازد، از ع→زرائ→يل ي→ار＾ م→→∂جويد و اي→ن 
رشته سر دراز دارد. 

خالصه اين كه از هر سو بنگر＾ نمونه يｅ رژيم شيطان∂ است. 
رژيمها＾ ش→يطان∂ دي→گر＾ ه→ستند ك→ه در داخل «دمكراس∂» به كار م∂برند، اما به هر جائ∂ 
م→→→→∂روند آدم م→→→→∂كشند. ام→→→ا ع→→→زرائ→→→يل در ه→→→مان ج→→→ائ∂ ه→→→م ك→→→ه ه→→→ست آدم م→→→→∂كشد. «آن→→→چه 
خ→→وبان ه→→مه دارن→→د ت→→و ت→→نها دار＾» و چ→→نين رژي→→م∂ م→→يان س→→ردمداران دن→يا＾ ك→نون∂ از م→→قام و 
م→رتبه ش→امخ∂ ب→رخورداراست. اگ→ر عيب∂ بگير＾ كه به گوشه قبايش بربخورد آنوقت وا＾ به 
ح→الت. گ→واه→∂ ي→هود＾ س→تيز＾ و س→ام∂ س→تيز＾ ب→ه ج→يبت م→→∂چپانند و بر قبايت م∂چسبانند. 
ه→ر ق→سم آيها＾ كه اين تنها تو هست∂ كه دلت برا＾ جماعت يهود م∂سوزد و يهود ستيز در 
ح→قيقت خ→ودشان هستند كه دوهزار سال يهود＾ كشتند و حاال به رو＾ خودشان نم∂آورند، 

گوش شنوا نم∂يابد. 
ج→→→ماعت ي→→→هود ب→→→ه م→→ردم چ→→ند م→→يليارد＾ ه→→مين دن→→يا ت→→علق دارن→→د و م→→ردم دن→→يا م→→→∂توان→→ند ب→→ا اي→→ن 
ج→→ماعت م→→انند م→→سيح∂، م→→→سلمان و ه→→ندو و ب→→ودائ→→∂ در ص→لح و ص→فا، ه→مزيست∂ داش→ته ب→اشند. 
ج→ماعت ي→هود م→∂توان→د در م→يان س→اير ملل، علم و هنر و استعداد انسان∂ خود را به كار اندازد. 
زن→→→دگ∂ پ→→→راك→→→نده م→→→يان س→→→اير م→→→→لل، ت→→→نها ن→→→ارسائ∂ و ك→→→مبود ن→→→بود، ام→→→تيازهاي∂ ه→→→م داشت، ك→→ه 
ت→وان→ستند ذوق و اس→تعداد و ت→وان→ائ∂ خود را آزادانه رها از محدوديتها و تنگ نظر＾ها＾ مل∂ 
و ق→وم∂ ب→ه ك→ار ان→→دازن→د. اي→نان ت→وان→ستند اي→ن ه→مه هنرمند و دانشمند و متفكر و انسان برجسته 
ب→→→را＾ ج→→امعه ب→→شريت ب→→ه ارم→→غان آورن→→د. در اي→→نجا از اس→→پينوزا و ن→→يوتون و م→→اركس و ف→→رويد و 
چارل∂ چاپلين اسم نم∂برم. همين شيرزن نمونه يهود＾ (آرنا مرخميس) را بياد م∂ آورم كه 
 ｅارزائ→→يل پ→→رخاش ك→→رد ك→→ه «ب→→بينيد واژه ش→→كنجه را ب→ر پ→يشان∂تان ح ｄه→→ا＾ س→→ربازｅب→→ه ج→→وان
ك→→→ردهان→→→د». و ي→→ا ف→→رزند ه→→مين ش→→يرزن، رئ→→يس ت→→اتر آزاد＾ ج→→نين (ج→→وليانو م→→رخميس) را ك→→ه 
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بجا＾ مقام و شهرتپرست∂ در دنيا＾ كارگردان∂ و هنرپيشگ∂ به اردوگاه فراريان جنين آمد 
ت→ا ه→نرش را ب→ا اي→ن ن→فرين ش→دگان ت→اريخ ش→→كوفا سازد. هم اين مادر و هم اين فرزند كوشيدند 
دي→وار آه→نين را ك→ه تنگ نظر＾ نژاد＾ برپا ساخته بود، بشكافند و تا در اين دنيا＾ برهوت از 

اين مادران و اين فرزندان هستند، جا＾ نوميد＾ نيست. يادشان به خير 
آر＾ ي→→هوديان از اي→→ن ك→→ه در دن→→يا پ→→راك→→نده ب→ودند، الب→ته آزار م→→∂ديدند، ام→→ا در اي→ن پ→راك→ندگ∂ 
ش→→→→→انسها＾ گ→→→→→وناگون∂ ه→→→→→م ب→→→→→ود ك→→→→→ه در ب→→→→اال گ→→→→فتم. اگ→→→→ر ج→→→→ماعت∂ از ي→→→→هوديان، ب→→→→ا درس از 
ت→→جربيات ت→→لخ ت→→اريخ∂، در ج→→ستجو＾ وط→→ن∂ ب→→را＾ خ→→ود ب→→ود، ن→→قاط ف→→راوان→→∂ در س→→راس→→ر ج→هان 
ي→افت م→∂شد، ك→ه م→→∂توانست برا＾ اين منظور به كار آيد. مردم جهان برا＾ اين آرزو تفاهم 
داش→→تند، و اي→→ن ح→→ق را ن→→م∂توان از ك→→س∂ گ→→رفت، ك→→ه ب→→را＾ خ→→ود وط→→ن∂ ب→→→جويد و ب→→خواه→→د. ب→→ه 
وي→→ژه آن م→→يليونها ن→→فر＾ ك→→ه در س→→رتاسر دن→→يا، ب→→→ه ه→→ر ع→→لت، از وط→نشان دور اف→تاده و دلش→ان 
ب→→را＾ آن ت→→نگ است. و اگ→→ر ه→→م ي→→هوديان در اح→→ساس وط→→ن ج→→وئ∂ و وط→→ن خ→→واه→∂، چ→شم ب→ه 
س→→رزمين ف→→لسطين دوخ→→ته ب→→ودند، اي→→ن ح→ق را از آن→ها ن→بايد گ→رفت. اي→ن ح→ق، رآلي→ست∂ ن→يست، 
م→تافيزيك∂ است، ب→ه ه→ر ت→قدير ام→ا، ح→ق است. ب→→ه ب→اور م→→ن س→راس→→ر ج→هان م→تعلق ب→ه اي→ن يا آن 
م→→لت ن→→يست، م→→تعلق ب→→→ه ه→→مه ج→→هانيان است. و ه→→→ر گ→ونه ت→نگنظر＾ م→ل∂ و پ→رستش م→رزها＾ 
م→→→صنوع∂ ك→→→ه دورا دور ت→→→مام ك→→→شورهاست، دره→→→ا را ب→→ه رو＾ دي→→گران ب→→ستن، ب→→دان گ→→ونه ك→→ه 
ج→→هانخوران ب→→ه رو＾ م→→ردم گ→→رسنه و ت→→شنه ج→→هان م→→→∂بندند، ش→→ديداҐ ارت→→جاع∂ و ض→→د ت→اريخ∂ 
است. اي→→نان ب→→ه خ→→ود ح→ق م→→∂دهند، ب→ه س→راس→ر ج→هان ب→تازند، دره→ا را ام→ا، ب→را＾ ان→سان گ→رسنه و 

فت م∂كنند.   ґتشنه و بخت برگشتها＾ كه در سرزمين آنان پناه م∂جويد، محكم چ
ب→نابراي→ن ي→هوديان ح→ق داش→تند ب→ه ف→لسطين م→هاجرت ك→نند و در آن→جا اقامت گزينند.  اما نه به 
ب→→→ها＾ ن→→→گون ب→→→خت∂ س→→→اكنين آن→→→جا. آن→→→جا س→→→رزمين∂ ب→→→ود ك→→→ه ه→→→نوز ه→→→م ه→→→ست، پ→→→هناور و ك→→م 
ج→→→→معيت. اگ→→→→ر ش→→→→مار ج→→→→معيت اردن و اґزرائ→→→→يل و ف→→→→لسطين س→→→→احل غ→→→→رب∂ ن→→→→هر اردن و غ→→→زه و 
پ→→→نجونيم م→→→يليون ف→→→راري→→→ان و ب→→→يرون ران→→→ده ش→→→دهگان  ف→→→لسطين∂ را ب→→→→ا ه→→→م ج→→→مع ك→→نيم، ب→→ه ش→→مار 
ج→→معيت يｅ ش→→هر ق→→اهره ه→→م ن→→م∂رسد. ب→→ه ش→→مار ج→→معيت ت→→هران ه→→م ن→→م∂رسد. ش→→مار ف→→راوان→∂ 
ي→→→هود＾ م→→→∂توان→→→ستند ب→→→ه اي→→→نجا ب→→→يايند و در ك→→→نار ف→→لسطين∂ها در ص→→لح و آرامش ب→→ه س→→ر ب→→رند.  
چنان كه قرنها چنين م∂كردند. جنگ و آدمكش∂، نتيجه منطق∂ وطنجوئ∂ و وطنخواه∂ 
ي→→هوديان ن→→بود. ن→→ياز ج→→هانخواران→→ه اس→تعمار و ام→پرياليسم ب→ود. اگ→ر در آي→نده ه→م راه ح→ل∂ ب→را＾ 
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 ｅم→→سالمت آم→→يز ب→→اشد، ه→→مين گ→→ونه ه→→مزيست∂ است ك→→ه ع→→رب و ي→→هود در ي ｄزن→→→دگ∂ م→→شتر
ك→شور واح→د، ب→ه س→بｅ فدراسيون، يا هر گونه راه∂ از اين قبيل با هم زندگ∂ كنند. راه حل دو 
ك→شور، در ك→نار ه→م آن→هم در ح→ال∂ ك→ه ي→ك∂ تا دندان مسلح و ديگر＾ ب∂دفاع باشد و بماند، 
ب→→→ن ب→→→ست و ب→→→∂راه→→→ه است. م→→→همترين وي→→→ژگ∂ ه→→→ر «ب→→ن ب→→ست» اي→→ن است ك→→ه ه→→ر چ→→ه در آن 
ج→→→لوتر رو＾، راه ب→→→ازگشت ط→→→والن∂تر و دش→→→وارت→→→ر است. ق→→درتها＾ ام→→پرياليست∂ گ→→اه∂ «راه 
ح→→→→ل دوك→→→→شور» را م→→→→طرح و آدمｅه→→→اي∂ را ب→→→دان س→→→رگرم و م→→→شغول م→→→→∂كنند، ب→→→يشترش ب→→→را＾ 

اتالف وقت  و آب را گل آلود كردن، آسانتر ماه∂ گرفتن... 
و م→→ن اط→→مينان دارم، در م→→ملكت اس→→رائ→→يل ه→م آدمه→ا＾ ف→راوان→∂ ه→→ر چ→ند ه→نوز ن→اكاف∂ ه→ستند 
ك→→→ه ب→→→ر اي→→→ن ح→→→قيقت واق→→→فان→→→د. در ت→→ظاهرات ض→→د ج→→نگاف→→روز＾ ام→→پرياليست∂ گ→→اه∂ ه→→مين 
ي→هوديان «ارت→دوكس» ي→ا «اولت→را ارت→دوكس» را ه→م م→∂بينيم. م→ن ب→ه داشتن رفقا＾ يهود＾ كه 
م→→→→∂شناسم ك→→→→ه ض→→→→د آپ→→→→ارتايد و ن→→→ژادپ→→→رست∂ اґزرائ→→→يل ه→→→ستند و ح→→→ت∂ ب→→→را＾ يｅ ان→→→تفاضه  س→→→وم 
ف→→→لسطين∂ها ت→→→فاهم دارن→→→د، م→→→∂بالم. از آن ج→→→مله ب→→→ود «ج→→→وليانو م→→→→ر خ→→→ميس» ك→→→ه از رف→→→اقت و 
آش→→نائ∂ ب→→ا او، در اردوگ→→اه ف→راري→ان ج→نين و «ت→ئاتر آزاد＾» خ→وشحال و «ذوقزده» ب→ودم، ك→ه 

در اين ميان كشتندش و ذوقزدگ∂ام را به سوگوار＾ كشاندند. 
از ي→→→ادم ن→→→م∂رود ك→→→ه در ف→→→يلم∂ دي→→→دم، ت→→→ظاهرات→→→∂ در ح→→→مايت از ف→→→لسطينيان آواره و خ→→→انمان 
 ｅرتدوكس شركت داشت و به دروازه يẀرتدوكس  يا اولترا اẀس→وخته. ي→ك∂ از ه→مين آدمها＾ ا
ك→→ولون∂ اґزرائ→→يل ن→→زديｅ ش→→د و ب→→→ه س→→رنشينان ف→رياد زد، اق→امت ش→ما در اي→ن ج→ا＾ آرام ب→ه ب→ها＾ 
ن→گون ب→خت∂ و آوارگ→∂ ش→مار ف→راوان→∂ آدمه→ا＾ ف→لسطين∂ است. از آن ب→اال او را ب→→ه ب→اد دشنام و 
ن→→→اسزا گ→→→رفتند «اگ→→→ر ن→→→م∂خواه→→→∂، چ→→→را در اس→→→رائ→→يل ه→→ست∂، ب→→رو ب→→يرون، ب→→رو پ→→هلو＾ اح→→مد＾ 

نژاد». 
در خ→→→اطرات آخ→→→رين روز ت→→→عريف ك→→ردم ك→→ه در ك→→نار دي→→وار ن→→دبه از يｅ اẀرت→→دوكس  ي→→هود＾ 
پ→→→رسيدم«آيا اج→→→ازه م→→∂دهد از او ع→→كس ب→→گيرم». او خ→→ود و ف→→رزندش را آم→→اده ع→→بادت ك→→رد، 
لينها را ب→→→ه س→→→→ر و ب→→→ازو＾ چپ ب→→→سته و ژست گ→→رفت و گ→→ذاشت ع→→كس ب→→گيرم و ب→→عداҐ ه→→→م  ґف→→→ґت
ص→ميمانه ب→→ر ش→انهام دس→ت∂ زد و «ب→→ه ام→يد دي→دار» گ→فت و ب→ه عبادت رفت. لبخندش مصنوع∂ 

و تقلب∂ نبود. صميمانه بود. بعيد است كه اشتباه كرده باشم. 
از ي→→ادم ن→م∂رود ك→ه در رواب→ط ش→غل∂ام چ→ند ب→ار ب→ا يｅ ي→هود＾ اẀرت→دوكس اي→ران→∂ ت→بار س→روكار 
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داش→تم. از دور كه مرا م∂ديد لبخند م∂زد و احوالپرس∂ م∂كرد. اهل شوخ∂، لطيفهگوئ∂ بود. 
م→→→→∂گفت اي→→→→ران→→→→∂ها م→→→→∂گويند ي→→→هوديان خ→→→سيس ه→→→ستند، ام→→→ا او از اي→→→ران→→→∂ خ→→→سيستر ك→→→س∂ 
ن→→م∂شناخت. ب→ارها لط→يفههائ∂ در م→ورد خ→ست اي→ران→→∂ها ت→عريف م→→∂كرد و م→→∂خنديديم. م→ن 
ه→→→→م لط→→→→يفه م→→→→∂گفتم، ام→→→ا آدمش را ع→→→وض م→→→∂كردم ك→→→ه ب→→→ه اس→→→م ي→→→هود＾ ب→→→→خورد و ب→→→ه ع→→→نوان 
ن→مونه＾ خ→سيس ب→ودن ي→هود＾ ت→عريف م→∂كردم ك→ه او ه→م م∂خنديد. بدون خشم و غضب و 
ت→→نگ ن→→ظر＾ و ت→→عصب و دي→→وان→→گ∂. از اوض→→اع اґزرائ→→يل ت→→عريف م→→∂كرد و م→→∂گفت ي→هوديان∂ 
ك→→ه از ش→→رق ي→→ا از ش→مال آف→ريقا ب→ه آن→جا آم→دهان→د ك→ه اس→مشان را «م→يزراه→يم» گ→ذاش→تهان→د (در 
→→فاديم»، ي→→هوديان∂ ك→→ه از اس→پانيا و  ґش→→كناز＾» و «سґم→→قايسه ب→→ا ي→→هوديان ب→→ا م→→نشاء اروپ→→اي∂، «ا
پ→→→رتقال ران→→→ده ش→→→دند)، ه→→→نوز آدمه→→→ا＾ درج→→→ه دو ح→→→ساب م→→→∂شوند. م→→→وضوع ن→→→ژاد پ→→→اكيزهتر و 
پ→→→ائينتر در م→→→يان خ→→ود ج→→ماعت ي→→هود ه→→م م→→طرح است. ح→→يف ك→→ه او را دي→→گر ن→→ديدم. ي→→ادش 

بخير. 
اف→→→كارم دور و ب→→→ر اي→→→ن م→→→سائل م→→→→∂گرديد و از خ→→→واب خ→→وش شب اول آزاد＾ خ→→بر＾ ن→→بود. ب→→→ه 
ت→→→ظاهرات و ن→→→مايشهائ∂ ك→→→ه در اس→→→رائ→→→يل از ج→→→انب ي→→→هوديان ع→→→ليه آدمك→→→ش∂ و ن→→→ژاد پ→→رست∂ 

صورت م∂پذيرد، فكر م∂كردم كه رسانهها خبرش را بگوش مردم غرب نم∂رسانند.  
ف→يلم∂ از ي→ك∂ ازآن→ها دي→دم، پس از ت→ظاهرات  ه→فتگ∂ كه در «بلعين» صورت م∂پذيرفت و 
در آن ج→معه آخ→ر يｅ ن→فر ب→ه ق→تل رس→يده و دي→گر＾ ج→راح→ات خ→طرناك∂ يافته بود. تظاهرات 
ب→→را＾ اع→→تراض ب→→→ه آن در «ت→→→لآويو» ص→→ورت گ→→رفت. ت→→مام ت→→ظاهركنندگان در اب→→راز ن→→فرت ب→ه 
آدمك→→→ش∂ و ن→→→ژادپ→→→رست∂، ش→→→عار ن→→→م∂دادن→→→د. م→→→تفقاҐ ج→→→يغ م→→∂كشيدند. ج→→يغ∂ ك→→ه ب→→را＾ اґزرائ→→يل 
گ→وش خ→راش ب→ود. ام→ا اگر در بحرش م∂رفت∂ سمفون∂ از ياد نرفتن∂ بود. سمفون∂ اميد. شمار 
ش→ركت ك→نندگان در اي→ن گ→ونه ت→ظاهرات ه→نوز ك→اف∂ ن→يست ام→ا ش→ايد « قطره قطره جمع شود 
وان→→گه∂ دري→→ا ش→→ود». دن→→يا ب→→→ا ظ→→هور چ→→نگيز و ه→→يتلر ب→ه پ→ايان ن→رسيد. ب→→ا ج→نايات ك→نون∂ ه→م ب→ه 
پ→→ايان ن→→خواه→→د رس→→يد. و در اي→نجا ن→گاهم ت→نها ب→ه ص→هيونيسم ن→يست، خ→ودكامگان و آدمخ→واران 

ممالｅ «خودمان» را نيز در نظر دارم. 
در رخ→→→تخواب گ→→→رم و ن→→→رم ه→→تل پ→→نج س→→تارها＾ غ→→لت م→→→∂زدم و ب→→→ا خ→→ود م→→→∂ان→→ديشيدم ك→→ه ج→→ا＾ 
آن→ست ك→ه ي→هوديان ب→ا اع→راب آشت∂ كنند. اتهام «يهود＾ ستيز＾، آنت∂ سيميتيزم، ضديت با 
ن→→ژاد س→→ام» ب→→ه اع→→راب وارد ن→→يست. زي→→را خ→→ودشان ن→→يز از ه→→مين «ن→→ژاد»ان→→د. ان→گيزه خ→صومت ب→ا 
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اس→→رائ→→يل ن→→وع∂ «دف→→اع از خ→→ود» است. چ→→نانكه م→→قاومت م→→ردم ب→→وم∂ ام→→ريكا در ب→راب→ر اس→تعمار 
اروپ→→→→اي∂، پس از ك→→→→شف آن ق→→→→اره «دف→→→→اع از خ→→→→ود» ب→→→ود، ن→→→ه ن→→→فرت ن→→→ژاد＾ ن→→→سبت ب→→→ه «س→→→فيد 
پ→→وستان». اي→→ن ج→→ماعت اخ→→ير ب→→ودند ك→→ه ب→→→ه م→→ردم ب→→وم∂ ام→→ريكا ن→فرت ن→ژاد＾ داش→تند. چ→نانكه 

امروزه نيز صهيونيسم به نفرت «نژاديهود» به اعراب دامن م∂زند. 
ي→→هوديان اگ→→ر ب→→خواه→→ند ج→→ان ب→→در ب→→رند، ب→→ايد ص→→هيونيسم را از خ→→ود ب→→ران→→ند، ص→هيونيسم∂ ك→ه ب→ا 
ج→→→→ناياتش ب→→→→ذر ي→→→→هود＾ س→→→→تيز＾ م→→→∂پاشد. اگ→→→ر ي→→→هوديان ب→→→ا ص→→→هيونيستها＾ «ع→→→رب س→→→تيز» 
دراف→→→→تند و آن→→→→ان را از خ→→→ود ب→→→ران→→→ند، دي→→→گر از خ→→→طر «ي→→→هود＾ س→→→تيز＾، آن→→→ت∂ س→→→يميتيزم» ب→→→يم∂ 
ن→→خواه→→د م→→اند. آن→→ت∂ س→→يميتيزم ب→→ه ف→→يلوسيميتيزم م→→بدل خ→→واه→→د ش→→د و م→→ن ن→→→يز ب→→ه چ→نين ج→ريان∂ 

خواهم پيوست. 
ام→روزه ي→هود＾ س→تيزان در پ→شت دو س→نگر ق→رار دارند: يك∂ صهيونيست∂ و ديگر＾ بنيادگران 
ض→→د ي→هود ك→ه از ج→نايات ع→زرائ→يل اب→زار س→از＾ م→→∂كنند، ب→ه ه→مان گ→ونه ك→→ه ص→هيونيستها از 

جنايات هيتلر ابزار ساز＾ كردند. 
ب→ا اي→ن ك→ه شب زم→ستان∂ دراز ب→ود خ→واب ب→ه چ→شمم راه ن→يافت، تا روشنائ∂ بامداد＾ سر رسيد. 

با خود گفتم ا＾ كاش به جا＾ يك∂، دو تا قرص خواب خورده بودم. 
  



 
 

روز واپسين 
پترا، شهر＾ از سنگ 

روز ب→→عد ب→→ا م→→روان ق→→رار گ→→ذاش→→ته ب→→وديم، از ش→→هرها＾ م→→ملكت اردن دي→→دن ك→→نيم. از ج→→بل ن→→بو. 
«Berg Nabu» ك→→→→→ه م→→→→→∂گفتند و ب→→→→اور داش→→→→تند ك→→→→ه م→→→→دفن م→→→→وس∂ است. از واد＾ م→→→→جيب ك→→→→ه 
ج→→ادها＾ ك→→هن ازم→يان ك→وهها م→∂گذشت، ن→شانههائ∂ از دوران ك→هن ب→اق∂ ب→ود. ب→ا خ→ط آرام→∂، 

برا＾ اين كه كاروانها راهشان را در بيابان گم نكنند. 
روز ب→→عد از ش→→هر س→→نگ∂ پ→→ترا «Pietra» در ن→→باطيه دي→→دن ك→→رديم. ص→خرهها ب→ا رنگ م→تمايل ب→ه 
ق→→→→رمز ب→→→ا اب→→→عاد ب→→→سيار ب→→→زرگ. ب→→→را＾ ورود ب→→→→ه ش→→→هر از درها＾ ب→→→سيار ت→→→نگ و ب→→→سيار ب→→→لند ع→→→بور 
ك→→رديم ك→→ه گ→→وئ∂ ك→→وه را ب→→ا چ→→اقو ق→→اچ داده ب→→ودند، ك→→ه راه→∂ ب→ه درونش ب→از ك→نند و اي→ن ق→اچ 
ب→→→سيار ع→→→ميق ب→→→ود. وق→→→ت∂ از اي→→→ن راه م→→→→∂گذشت∂ در چپ و راس→→→تت ك→→→وهها＾ ع→→→مود＾، گ→→وئ∂ 
م→→∂خواس→→تند له و لوردهات ك→→نند. ه→مهاش ص→→خره، م→انند س→نگ∂ يｅ ت→→كه ب→ود. در ب→اال＾ س→رت 

فقط يｅ نوار＾ آب∂ م∂ديد＾ كه آسمان بود. عبور از اين راه تو را به شهر پترا م∂رساند. 
 
 
 
 
 
 
 
  

اي→ن راه خ→ود از خ→القيت و ك→وشش ان→سانها＾ ب→→يش از دوه→زار س→ال پ→يش خ→بر م→∂داد. گرچه 
ب→→→يشترش ط→→→بيع∂ ب→→→ود ام→→→ا دست ك→→→ار＾ ان→→→سان در ط→→→بيعت ه→→م ن→→مايان ب→→ود. چ→→نانكه ب→→را＾ آب 
رس→→ان∂ در ب→→لند＾ دو م→→تر ب→→االتر از زم→→ين م→→→جراه→ا＾ ب→اريك∂، س→نگ ت→راش→∂ ش→ده ب→ود، ب→ا ك→م∂ 

به دست آدم∂زاد تراشيده شده شهر پترا در نباطيه كه از سنگ 
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سرازير＾. آب، تميز و دست نخورده باق∂ م∂ماند تا به مقصد برسد. در ميان راه اينطرف و 
آنط→رف ب→اران گ→يرهاي∂ ب→ود، ه→مهاش از س→نگ يｅت→كه ك→ه آب دست نخورده بماند و چون 

همهاش سنگ∂ بود كمتر به زمين فرو و هدر م∂رفت.  
ع→ظمت شهر پترا شگفتآور و باور نكردن∂ بود. تمام خانهها و قبور و معابد و تئاترها را در 
ه→→مان س→→نگ ت→→قريبا يｅ ت→→كه، س→→تونها و دروازهه→→ا＾ ب→لند و ب→االيش، ح→فر و ح→كاك∂ ك→رده، 
گ→وئ∂ ب→ه دن→يا＾ اس→اطير＾ و اف→سانها＾ س→فر م→→∂كن∂. ه→يچ س→نگ∂ رو＾ س→نگ ن→گذاشته بودند. 

همهاش را در ديوارها＾ صخرها＾، به داخل تراشيده بودند. 
ق→→→→درت و ف→→→→انتز＾ ش→→→→گفتآور ان→→→→سان∂ در دن→→→→يا＾ ق→→→→بل از ت→→→→كنيك∂ ه→→→→م م→→→→رز＾ ن→→→→م∂شناخت. 
اس→→كندر ب→→زرگ ب→→ه ه→→→ر ش→→هر＾ رس→→يد آن→→را ف→→تح ك→رد. ام→→ا اي→نجا را ن→توان→ست. دو ه→زار ج→نگجو 
ب→→داخ→→ل ش→→هر ف→→رستاد، از ه→→مان راه ب→→اريك∂ ك→→ه م→→ا ه→→م آم→→ديم، در ان→→تظار ف→تح پ→ترا و ب→ازگشت 
پ→يروزان→ه ج→نگ ج→ويانش بود، كه تنها صد نفرشان برگشتند. اسكندرґ مغرور از كوشش برا＾ 

واد＾ روم  فتح پترا منصرف شد.  
پس از دي→دار «پ→ترا» ب→ه «واد＾ روم» رف→تيم. ب→يابان∂ ك→ه ج→اده ابريشم از آن م∂گذشت. اينجا 
ن→يز نشانههائ∂ به خط آرام∂ نوشته بودند كه كاروانها راه را گم نكنند. به ويژه پس از وزش 
ب→ادها و ت→وفانهائ∂ ك→ه ش→ن ص→حرا را جا بجا م∂كرد و از جاده نشانها＾ نم∂ماند. و دنيا رنگ 
و ن→گار دي→گر＾ ب→خود م∂گرفت. و اگر اين نشانهها، بر ستونها و ديوارها＾ بلند نم∂بود، راه 

را ديگر نم∂يافتند. بعدها كاروانها＾ به مكه نيز از همين جا م∂گذشتند. 
 
 
 
 
 
نم∂دانستم بيابان ب∂آب و علف هم زيباست  



 ۱⅛Ｑ روز واپسين
م→ن ه→ميشه ش→يفته آب و ك→وه و ج→نگل و س→بزه ب→ودم. نم∂دانستم بيابان «ب∂آب و علف» هم 

زيبائ∂ خود دارد. و در اين دنيا همه چيز م∂تواند زيبا باشد اگر بگذارند. 
در م→→يان ص→→حرا ب→→ه چ→→ادر ب→→اديه ن→→شينان ن→→زديｅ ش→→ديم ك→→ه ب→→→ه درون دع→وتمان ك→ردند. پ→رسيدند 
ك→→→جائ∂ ه→→→ست∂؟ گ→→→فتم اي→→→ران→→→∂. پ→→→يالها＾ چ→→ا＾ دادن→→د ك→→ه س→→ركشيدم، پ→→رسيدند، ب→→ازهم؟ گ→→فتم 
آر＾، ه→→ر ب→→ار پ→→ياله چ→ا＾، خ→ال∂ ن→شده را دوب→اره پ→ر م→∂كردند. اح→ساسم اي→ن ب→ود ك→ه در ع→→مرم 
ه→→→يچ وقت و ه→→→يچ ج→→→ا، چ→→→ا＾ خ→→وب و م→→عطر، ب→→→ه اي→→ن خ→→وب∂ ن→→نوشيده ب→→ودم. خ→→ستگ∂ را از ت→→نم 
ب→→→→→يرون ك→→→→→رد. ب→→→→→ا ب→→→→→اديه ن→→→→→شينان ب→→→→ا آن چ→→→→پيهها＾ س→→→→فيد و ق→→→→رمزشان ب→→→→ه گ→→→→فتگو آم→→→→دم. آن→→→→ها 
م→→∂پرسيدند و م→→ن م→→∂پرسيدم. خ→واس→تم پ→ول چ→ا＾ ب→پردازم، ن→پذيرفتند. رويشان را ب→وسيدم و از 

آنان خداحافظ∂ كردم.  
دوب→→اره ب→→ه ص→→حرا گ→ام گ→ذاش→تم. ت→ا ن→زديك∂ها＾ زان→وان→م در ش→ن ف→رو م→→∂رفت. در اي→ن گ→وشه و 
آن س→و، ص→خرهها＾ م→→خروط∂ ب→→ه آس→مان بلند بود. كه گوئ∂ نيايستاده، بلكه در حركت بودند 
و م→→→→∂رقصيدند و آس→→→→مان را م→→→→∂بوسيدند و ب→→→از م→→→→∂گشتند. وزش ب→→→اد، ه→→→→مراه ح→→→ركت ش→→→ن در 

آسمان، صخرهها را نه ثابت، متحرｄ م∂نماياند. 
ن→زديｅها＾ غ→روب بود، آسمان نيلگون، با حركت و وزش شن، پيوسته رنگ عوض م∂كرد. 
م→→نظرها＾ ك→→ه م→→→∂ديدم، گ→→اه∂ ب→→نفش ب→→ود، گ→→اه∂ ن→→ارنج∂، گ→→اه∂ خ→→اكستر＾، گ→اه∂ ب→راق و 

گاه∂ تيره. 
در آن ك→→→ران→→→→هها＾ دوردست اف→→→ق ك→→→ه زم→→→ين و آس→→مان ب→→ه ه→→م وص→→ل ب→→ودند. پ→→رندههائ∂ پ→→رواز 
م→→→→∂كردند ك→→→→ه ن→→→→دان→→→→ستم ع→→→→قابند، ك→→→→الغند ي→→→→ا ب→→→→از ي→→→→ا م→→→→رغ دري→→→→ائ∂ ي→→→→ا لｅلｅ. م→→→وقران→→→ه پ→→→رواز 

م∂كردند، رو＾ هوا م∂خراميدند، بدون اين كه پر و بال زنند. 
چ→→ه م→→نظره زي→→بائ∂! ه→→مه از خ→→شونت ص→حرا ش→كايت م→→∂كنند. ا＾ ك→اش زي→بائيش را ه→م دي→ده 
ب→→ودند. خ→→شونت ن→→داشت، لط→→يف ب→→ود. م→→→انند دخ→→تر＾ زي→→با ك→→ه ب→→ه آدم، ن→→گاه∂ ژرف→→ا و پ→→ر م→عنا 

م∂انداخت. 
اي→ن دخ→تر ص→حرا چ→ه زي→با و دلف→ريب ب→ود. دن→يا پ→ر است از اي→ن دوش→يزگان زيبا. زيبائ∂شان بد 
خ→→→→واه→→→ان را ب→→→ه ح→→→سادت و ب→→→دخواه→→→∂ م→→→→∂كشاند و چ→→→ون اس→→→رار اي→→→ن زي→→→بائ∂ دن→→→يا و ط→→→بيعت را 

نم∂شناسند، م∂كوشند به چهرهاش اسيد بپاشند.  
  





 
 

پسگفتار 
^ґ ات→ريش∂ ب→→ه ن→ام  ب→→هتر دان→→ستم ب→→ه ش→→→عر پ→→ناه ب→→برم. دف→→تر＾ در دست داش→→تم از ي− ش→→اعر ي→هود
اґريش ف→→→→ريد (Erich Fried  ۱۹۲۱ - ۱۹۸۸). پس از ف→→→→رار از آلم→→→ان ه→→→يتلر＾، اش→→→عار＾ س→→→رود 
ك→→ه ج→→نايات ج→→نگ را، ك→→ه ه→→مه ب→ر آن س→رپوش م→→∂گذاش→تند، اف→شا ك→ند. ب→عد از ج→نگ ن→يز از 
م→→→→بارزه دست ب→→→رنداشت و از ج→→→مله ش→→→اعران آلم→→→ان∂ زب→→→→ان ب→→→ود ك→→→ه ش→→→عر آلم→→→ان∂ را س→→→ياس∂ و 
اع→تراض→∂ ك→رد. از اع→تراض ب→ه ج→نايات اس→رائ→يل و پ→شتيبانانش ع→ليه مردم عرب و فلسطين نيز 

كوتاه∂ نكرد. 
پس از ي→→ورش اس→→رائ→→يل ب→→ه ك→→شورها＾ ع→→رب در ج→→نگ ۷⅛۱۹ م→→عروف ب→ه «شش روزه» ش→عر 
م→→عروف∂ س→→رود ب→→→ه ع→→نوان «اس→→رائ→→يل! ب→→شنو»، ج→→ملها＾ ك→→ه س→→ر آغ→→از ي→→ك∂ از م→→همترين ادع→→يه 

يهوديان است. 
پ→ايان ش→عر، اش→اره ب→ه اس→يران م→صر＾ اي→ن ج→نگ ب→ود. در س→وزانت→رين روزه→ا＾ ت→ابستان ۷⅛۱۹ 
ب→ه اس→را ف→رمان دادن→د ك→فشهاشان را ب→كنند و از راه ص→حرا＾ داغ و س→وزان، پ→ا برهنه «به همان 
ج→→→اي∂ ب→→→روند ك→→ه آم→→دهان→→د». ب→→يشتر اي→→ن اس→→يران از ت→→شنگ∂ و پ→→اها＾ س→→وخته م→→ردند و ي→→ا ب→→هتر 
ب→→گويم: در ص→→حرا＾ س→وزان، س→وختند. از اخ→بار ت→لويزيون∂ آن روزه→ا ب→خاطر دارم ت→صوير اي→ن 
ك→→→فشها＾ از پ→→ا ك→→نده را. اґزرائ→→يل ب→→ه اي→→ن ج→→نايت اع→→تراف ن→→م∂كرد. م→→→∂گفت اس→→يران چ→→نان 

ب∂عرضه و دستپاچه بودند كه از يادشان رفت هنگام فرار كفشهايشان را بپوشند. 
ن→→→م∂دان→→→→م چ→→→را ن→→→يازم ش→→→د ك→→ه ت→→→كههاي∂ از اش→→عار اґريش ف→→ريد در م→→نظومه «اس→→رائ→→يل! ب→→شنو» را 

 ترجمه كنم. حيف كه ترجمه شعر از زبان∂ به زبان ديگر، از شيواي∂اش م∂كاهد. 
اسرائيل! بشنو  

من نيستم بيگانه، نيستم دشمن 
كه از نفرت سخن گويد 
يك∂ از شما، از خودتانم 
كه ديدم كژراههها را 
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در آن كورهها 

كه خويشان شما سوختند 
خويشان من نيز سوختند 

با همان گاز سوختند. 
از آن روز م∂جنگم 

با هر آنچه به آنجا كشيد و رسيد 
با همانهاي∂ كه 

راه هيتلر گشودند... 
به شما، در اروپا  
جهنم چشاندند 

خفقان و سرگردان∂ را، آوارگ∂ را 
گرسنگ∂ را، مرگ را، مرگ آهسته را... 

به دژخيمان چشم انداختيد 
چشم انداختيد و آموختيد 

جنگ ناگهان∂ را 
ددمنش∂ ب∂پايان∂ را. 

ا＾ فرزندان روزگار ستم 
كه آن ماجرا پشت سر داريد 

م∂خواهيد آنچه ديديد و آموختيد 
به ديگران بياموزيد? 

آنها كه امروز پشت و پناهتاناند 
بذرتان م∂دهند، مزدتان م∂هند، 

سالح آتشين م∂دهند، 
ببينيد: بذر＾ كه پاشيدند، جوانه م∂زند. 



 ۱⅛۹ پسگفتار
من نم∂خواهم ديگران 
شما را به دريا افكنند 

شما هم ديگران را به صحرا＾ داغ و سوزان نيندازيد 
كه بسوزند و بميرند. 

آن روز كه تحت ستم بوديد 
من نيز از شما بودم 

چگونه هنوز با شما باشم؟ 
كه شما، خود ستم رانيد. 
چرا از انسان نياموختيد؟ 
چرا از حكام آموختيد؟ 

كنون كه قربان∂ كس∂ نيستيد 
چرا ديگران را قربان∂ م∂كنيد؟ 

چهره آنان 
همانند چهره شماست 

زبانشان 
خويشاوند زبان شما... 

باز آئيد، باز آئيد 
آنها كه پولتان م∂دهند و اسلحه 

روز＾ كه تنها بمانيد 
فراموشتان م∂كنند. 

باز آئيد، بازگشت آسان نيست 
نفرت ب∂نوايان خواهد ماند 

برا＾ شما همان خواهند 
كه شما برا＾ دژخيمانتان م∂خواستيد... 
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باز آئيد، باز آئيد 

آنها كه پولتان م∂دهند و اسلحه 
شما را برا＾ مزدور＾ م∂خواهند 

برا＾ آن كه نگذارند كه آينده بيايد. 
پايان بهرهكش∂ را نم∂خواهند 
اميد ستمديدگان نم∂خواهند 

اميد خلق نم∂خواهند 
كه بايد برادرانتان باشند... 
آنان كه رحم∂ نداشتند 

مẀردند و شما مانديد 
چرا خونخواريشان 

به شما حيات تازه م∂دمد؟ 
بر شكستخوردگان فرمان داديد 

كفشهايشان بكنند 
با پاها＾ برهنه 

به صحرا＾ سوزان و داغ رانديد... 
نم∂بينيد كه جا＾ پا＾ برهنه و سوخته 

در شن صحرا＾ داغ و سوزان 
نمايانتر است 

از بمبهايتان، تان−هايتان? 
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