ﻧﯿﮑﯽ ﺟﯿﺎﻧﺎری ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻓﯿﻠﻤﺴﺎز زادهی  ١٩٦٨در ﭘﻠﻮﭘﻮﻧﺰ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی داوﻃﻠﺐ ﮐﻤﮏﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ در
ﻣﺮز ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ ،در ﮐﻤﭗ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎنِ اﯾﺪوﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ دهﻫﺰار ﻧﻔﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮری ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﮐﺮد
و ...از ﺳﺎل  ٢٠١٦ﺑﻪ آن ﺳﻮ در آﻧﺠﺎ اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ .ﺟﯿﺎﻧﺎری ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮﮐﻮﺗﺎ،
ﻓﯿﻠﺴ�ز ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ -ﻓﺮاﻧﺴﻮی در ﻣﺴﺘﻨﺪی  ٩٩دﻗﯿﻘﻪای ﻟﺤﻈﺎﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽِ ﺑﺮزﺧﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮرش را
ﺑﻪ �ﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺷﻌﺮی ﮐﻪ درﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮاﻧﺪ ﺷﻌﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﯿﺎﻧﺎری در ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻋﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺮ را "اﺷﺒﺎح ﺧﻮاب اروﭘﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ" از ﺟﻤﻠﻪ ی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ" :ﺷﺒﺤﯽ ﺧﻮاب اروﭘﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ" ،ﺷﺒﺤﯽ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و آﺷﮑﺎر
ﮐﺮده ﺑﻮﻧﺪ" :ﺷﺒﺢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" .اﻣﺎ ﺟﯿﺎﻧﺎری در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊِ آن "اﺷﺒﺎح" را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﭙﺲ اﺷﺒﺎح اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﻮ ِع
ﺑﴩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺧﻼق و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ را ﺗﺤﺖﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ" .اﯾﻦ ﻗﻄﺎرﻫﺎ" "آن ﻗﻄﺎرﻫﺎ" را ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآورﻧﺪ .ﻗﻄﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ِ ﮐﻤﭗﻫﺎی ﻧﺎزی رواﻧﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .و رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﺣﺎل ﺗﮑﺮار .در اﯾﻦ ﺷﻌﺮ
ﺟﯿﺎﻧﺎری ﻣ ِ
ﺮگ واﻟﱰ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ را در ﻣﺮ ِز ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﮔﺮ "ﮐﻤﯽ دﯾﺮ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد" و ﯾﺎ "ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪﺗﺮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد" اﺗﻔﺎق �ﯽاﻓﺘﺎد .ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ در اﯾﻦﺑﺎره در "زﻧﺪﮔﯽﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
"ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻋﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽﻫﺎ
آن روز ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﮔﻤﺮک وﯾﺰاﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺎرﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از آن راﻫﯽ ﮐﻪ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و
اﻧﺪکﺷ�ری از ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی ِ
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺤﺮﯾﻢ وﯾﺰاﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞﺗﺮ ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ ،ﯾﮏ روز
دﯾﺮﺗﺮ ،در ﻣﺎرﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ اﻣﮑﺎن ﮔﺬﺷﻦﺘ از ﻣﺮزﻫﺎی اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ در
ِ
ﺟﻤﻼت ﻧﺎاﻣﯿﺪاﻧﻪ را ﺑﺮای ﺗﺌﻮدور آدورﻧﻮ
ﻫ�ن روز ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد" .ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞﺗﺮ اﯾﻦ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﴍاﯾﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪایﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از آن آﮔﺎﻫﯿﺪ ،ﺧﻮدم و ﻣﺪارک ﻋﺒﻮرم درﴍاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی

ِ
ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد ،ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ وﺟﻮدم
ﻫﺴﺘﯿﻢ ...،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎنِ ﮐﺎﻣﻞ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رو ِز ﺑﻌﺪ و
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ...ﻫﺮ روز آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻢ را ﺷﺒﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ .ﻧﺎﻣﻪای
ﮐﻪ در ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺘﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر رادﯾﻮ ﮐﻪ ﺧﱪﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﺗﻮﺿﯿﺢ ﴍاﯾﻄﻢ
ﺑﻪ ادارهی ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎرﺳﯽ رﻓﺘﻪ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن آن ﻧﺪاﺷﺖ .دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽﺳﺖ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ،
دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿ ِﺮ ﻣﮑﺎن دادن ﻣﯿﴪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﯿﺪوارم ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ در ﻧﺎﻣﻪام ﺑﻪ ﺷ� اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را داده ﺑﺎﺷﻢ ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﴍ ِ
اﯾﻂ ﺳﺨﺖ آرامام .ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻐﯿﯿﺮی رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ .اﻣﺎ �ﯽﺗﻮاﻧﻢ وﯾﮋﮔﯽِ ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﴍاﯾﻂ را از ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻢ .ﻧﮕﺮاﻧﻢ روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﯾﻢ ﻧﺠﺎت دﻫﯿﻢ را ﺑﺸ�رﯾﻢ"*.
*اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﭘﺎرهﻫﺎﯾﯽﺳﺖ از ﮐﺘﺎب "ﻋﺒﻮر ﮐﺮدن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎداﺑﺎد" ،ژرژ دﯾﺪی – اوﺑﺮﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺷﻌﺮ ﻧﯿﮑﯽ ﺟﯿﺎﻧﺎری و ﻣﺴﺘﻨﺪ  ٩٩دﻗﯿﻘﻪایای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮرﮐﻮﺗﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻣﺴﺘﻨﺪ "اﺷﺒﺎح
ﺧﻮاب اروﭘﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ" ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎل  ٢٠١٦رواﯾﺘﯽﺳﺖ از زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎنِ )ﺳﻮری ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ،
ﮐﺮد (...،در ﮐﻤﭗ اﯾﺪوﻣﯽ .روزی اروﭘﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺒﻨﺪد و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن روی رﯾﻞﻫﺎی
ﻗﻄﺎر ﻣﺮزﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎن و ﻣﻘﺪوﻧﯿﻪ را ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﻗﻄﺎرﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ GEORGE DIDI-HUBERMAN, NIKI GIANNARI, PASSER,QUOI QU’IL EN :
COÜTE, ,Paris, Les Editions De Minuit,2017

آﻧﻮﻧﺲ ﻓﯿﻠﻢ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ آدرس ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

اﺷﺒﺎح ﺧﻮاب اروﭘﺎ را آﺷﻔﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ

ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮد.
آدﻣﯿﺎن» ،اﯾﻦ ﻗﻄﺎر« را ﻫﻤﭽﻮن »آن ﻗﻄﺎرﻫﺎ« از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺎﮐﺴﱰ
ﺑﻪ ﯾﺎدﺷﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺧﻢ ﻏﺮب،
اﯾﻨﺠﺎ در ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺧﻢاﻧﺪر ِ
ﻣﻠﺖﻫﺎی ﻣﺎﯾﻮسﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﻦﺘ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاریﺳﺖ و ﺗﻌﻘﯿﺐﮐﻨﻨﺪه،
ﮔﺮداﮔﺮد ﻗﻠﻤﺮوﺷﺎن را ﺣﺼﺎر ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ.
ﺣﺎﻻ ،ﺑﺮای ﺑﺎر دﯾﮕﺮ،
ﺗﻮ �ﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻫﯿﭻﺟﺎﯾﯽ اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﯽ،
ﻧﻪ راه ﭘﯿﺶ داری
و ﻧﻪ را ِه ﭘﺲ.
ﺧﻮدت را ﺑﯽﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ.
ﺳﺘﻤﮕﺮانِ ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎﯾ�ن ،آﻧﺎن را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ،
دژﺧﯿ�ﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠ�ن ﺑﻮدﻧﺪ،
در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﻧﻬﺎدﯾﻢ،
در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺟﺴﺘﯿﻢ
و در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ روﯾﺎ ﻣﯽدﯾﺪﯾﻢ.
ﺑﺮﺧﯽ از آن ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺑﯽاﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﺧﯿﺎل ،زﯾﺮﭼﺸﻤﯽ ﺟﻨﮓ را ،درﯾﺎ و ﻣﺮدﮔﺎن را از ِ
ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽرود؟
ﭼﺮا ﻣﯽرود؟ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺳﻮی؟
ﺑﺎ آرزوﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ را ﺗﻮان ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺪ ،ﻧﻪ زﻧﺪان ،ﻧﻪ ﻣﺮگ.
ﯾﺘﯿ�ن ،از ﭘﺎ ﻓﺘﺎدﮔﺎن،
ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ،ﺗﺸﻨﮕﺎن،
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﱪ و ﯾﮑﺪﻧﺪه،
ﺑﯽدﯾﻦ و ﻣﻘﺪسﻣﺂب
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﻐﻠﻮب ﮐﺮدنِ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﮐﺎﻏﺬﺑﺎزیﻫﺎی اداری.
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﻃﻠﺐ ﭼﯿﺰی
ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﺑﯽ ِ
ﺟﺰ ﻋﺒﻮر.
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ،
ﮔﺎه ،ﺑﺎ اﻋﱰاﺿﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﻪ ِ
اﻋﱰاﺿﯽ ﻣﻄﻠﻖ و ﮔﻨﮓ.
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺒﺎر ﻓﺮاﻣﻮشﺷﺪهﻣﺎن ،آن ﺗﺒﺎ ِر واﻧﻬﺎده،
ﻫﯿﭻﮐﺲ �ﯽداﻧﺪ ﮐﺠﺎ و ﮐﯽ.
در اﯾﻦ زﻣﺎنِ وﺳﯿﻊِ اﻧﺘﻈﺎر،
ﻣﺮدﮔﺎﻧﺸﺎن را ﻓﯽاﻟﻔﻮر دﻓﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﺐ ﮔﺬرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﯾﺸﺎن روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﴎﺷﺎن ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺗُﻒ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ روﯾﺸﺎن و ﺑﺎ ﺗﯿﭙﺎ ﻟﮕﺪﺷﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از دور ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زود ﺑﻪ ِ
ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﯽدوﻧﺪ

ﺗﺎ در را از ﭘﺸﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ،از ﻣﯿﺎن ﺑﻼ
در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی اﯾﻦ اروﭘﺎیِ ِ
ﻟﺨﺖ ﻣﺮده
ﮐﻪ ﺑﯽاﻣﺎن ﺗﻠﯽ از وﯾﺮاﻧﻪ روی وﯾﺮاﻧﻪﻫﺎﺳﺖ
درﺳﺖ ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻣﺮدم اﯾﻦ �ﺎﯾﺶ را ﻤﺗﺎﺷﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
در ﮐﺎﻓﻪﻫﺎ و ﻣﻮزهﻫﺎ
در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،و ﯾﺎ ﭘﺎرﳌﺎن.
و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ِ
ﮐﻮﭼﮏ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻞوﻻی
در اﯾﻦ ﮔﺎمﻫﺎی
ﺧﻮاﺳﺘﯽ دﻧﯿﻮی ﺑﻌﺪ از ﻏﺮق ﺷﺪنِ ﻫﺮ ﮐﺸﺘﯽ ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ- ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ-
ﺳﯿﺎﺳﺖ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﯽﮔﺮﯾﺪ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﯿﺎﺑﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ آن ﺗﮑﯿﻪ دﻫﻢ
اﻣﺎ ﺳﻨﮕﯽ ﻧﺒﻮد.
ﭘﻮرﺗﺒﻮ ٢٦ ،ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ ﺳﺎل .١٩٤٠
روزی ﮐﻪ ﻣﺮز ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ،واﻟﱰ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞﺗﺮ ﯾﺎ رو ِز ﺑﻌﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد؟
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ
ﯾﺎ ﯾﮏ روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺮز �ﯽرﺳﺪ.
ﺑﻪ ﻣﺮز ﻣﯽرﺳﯿﻢ در اﮐﻨﻮن.

در ﺗﮑﻪای ﮔِﻞ
ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ

آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮدن را ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
و ِ
دﺳﺖﮐﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﯿﻔﺘﻢ ،ﻟﯿﺰ ﺑﺨﻮرم،
دراز ﺑﮑﺸﻢ روی زﻣﯿﻦ ﻫﻢﺳﻄ ِﺢ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪﻫﺎ،
ﺑﭽﻪﻫﺎ ﴎ ﻣﯽرﺳﻨﺪ
ﭘﺎﻫﺎی ﻧﺮﻣﺸﺎن را روﯾﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﮐﺜﯿﻒام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و از ﺗﻪ ﻗﻠﺐﻫﺎﯾﺸﺎن روی ﺷﮑﻢام ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ
ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﯾﻦ ِ
ﺟﻨﮓ ﺷﻬﺮی اداﻣﻪ دارد
ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
دﻫﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻣﯿﻦ،
ِ
ﺧﻄﻮط ﻣﺮزی.
ﮔﻮدالﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖِ ﻣﺮدﮔﺎن درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر
ﴍﻣﮕﯿﻨﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻟﺠﺒﺎزی ﺑﻪ اﯾﻦ دﻧﯿﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ،
ﴍﻣﮕﯿﻨﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﴍﻣﮕﯿﻨﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ آرزو دارﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،در آﳌﺎن.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻮﻧﺪ،
آرام آرام روﺣﺸﺎن را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻤﭽﻮن ﻣﺎ،
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و از ﮐﺠﺎ ﻣﯽآﯾﻨﺪ،
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺷﺒﯽ
ﮐﻪ در آن ﺑﺮ ﮔﺮ ِد آﺗﺶ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
آﯾﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﻫﺴﺖ؟
آﯾﺎ ﻫﻨﻮز وﻗﺖ دارﯾﻢ؟
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻤﺸﺎن ﺑﯽاﯾﻨﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﮐﻨﻢ،

ﺣﺘﯽ ﺧﻮدم ﺑﺮای ﺧﻮدم ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻢ
ﺧﻮدم را ﺑﯽﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﻨﻢ،
ﺑﯽﺗﺎرﯾﺦ،
ﺑﯽﻧَﻔﺲ.
در اﯾﻦ ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ِد ﺗﯿﺮه را ﻧﻈﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻨﻬﺎ
ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ؟ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽروﻧﺪ؟
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻤﺗﺎم ﻋﻤﺮ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ
آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ رﻓﻊ ﺷﺪ
دوﺑﺎره ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﺷﻮد
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ آن را از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﯾﻢ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روزﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ �ﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﻓﻘﻂ دوﺑﺎره و دوﺑﺎره ﮔﺬر از ﺗﺎرﯾﺦ،
ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﯾﺎﻏﯿﺎن
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدﻣﺎنِ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهی ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﱪ ،ﭼﻨﺎن زﻧﺪه ﮐﻪ ﯾﺎرای
رﻓﻦﺘ و ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺸﺎن ﻫﺴﺖ
در د ِل اﯾﻦ ﻣﻬ�ﻧﺨﺎﻧﻪی ﻣﻬ�ﻧﮑﺶ،

١

اروﭘﺎ،
در اﯾﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎﻟﯽ از ﻣﺮدم.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ
1. Hospice inhospitalier

در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﮔﺬرﮔﺎه ﮔﻞآﻟﻮد
در اﯾﻦ ﺧﺎرزا ِر دﻫﺸﺘﻨﺎک
ﻣﯽﻓﻬﻤﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از ﻗﺒﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﯽوﻃﻦ ،ﺑﯽﺧﺎﻧﻪ.
اﯾﻨﺠﺎﯾﻨﺪ.
و ﭘﺬﯾﺮایِ ﻣﺎ
دﺳﺖ و دﻟﺒﺎزاﻧﻪ
در ﻧﮕﺎه ﮔﺮﯾﺰاﻧﺸﺎن
ﭘﺬﯾﺮای ﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮشﮐﺎران ،ﻣﺎ ﮐﻮران.
ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺮدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﯾﻢ،
ﺗﻌﻬﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻋﻬﺪﻫﺎﯾ�ن،
اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺘﯿﻢ،
اﻧﻘﻼبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻤﺛﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد،
آﯾﯿﻦﻫﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺬﯾﺐ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ،
ﻫﻤﻪی اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
آﻧﺠﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
و ﯾﺎ ﺑﻮﻟﻮارﻫﺎی ﻏﺮب ،ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ِ
ﺻﻔﻮف ﻣﻘﺪس
ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽروﻧﺪ :اﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﻣﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﻫﯿﺲ.
ﮐﻪ ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.
آﻧﻬﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

