در ﺳﺎل  ،۱۹۷۰ژان-ﻟﻮک ﮔﺪار ،ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ژان-ﭘﯽﯾﺮ ﮔﻮرن و ﮔﺮوه ژﯾﮕﺎ ورﺗﻒ ،از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺘﺢ ،ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪ در ﴎزﻣﯿﻦﻫﺎی اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎن در
ﺣﯿﻦ ﻓﯿﻠﻤﱪداری )ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ از اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺮوه ژﯾﮕﺎ ورﺗﻒ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ( و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺳﻮم ﻓﯿﻠﻢ ﻓﯿﻠﻤﱪداری و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ و اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮔﺪار اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﻤﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪش آن-ﻣﺎری ﻣﯿﻪوﯾﻞ ،ﭼﻨﺪﯾﻦﺑﺎر ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ .او و ﻣﯿﻪوﯾﻞ ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﻤﱪداری ﻣﺠﺪد ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻼنﻫﺎی ﺑﺎﻗﯿ�ﻧﺪه ،ﻓﯿﻠﻢ را دوﺑﺎره ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﮐﺮدﻧﺪ و از آن ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪی ﺳﯿﻨ�ﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ» :اﯾﻨﺠﺎ و ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ«.
ﻓﯿﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﺪهی اﺻﻠﯽاش ﯾﺎﻓﻦﺘ ﻋﻠﻞ واﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪی ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﻨﱰل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ
١
ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﺳﺖ .ﮔﺪار ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﻟﯿﺎس ﺳﺎﻧﺒﺎر
ﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ و در ﻃﻮل ﺗﻼش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮔﺪار و ﮔﻮرن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ در ﮐﻨﺎر ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﻮد .او در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻮﺷﺖ و "ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ"؛ اﯾﺪهی ﻣﻘﺎوﻣﺖ .ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﻣﯽآﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺎرﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦﺑﺎر در ﺷ�رهی  ۳۰۰ﻣﺠﻠﻪی »ﮐﺎﯾﻪدوﺳﯿﻨ�« )ﻣﯽ
 (۱۹۷۹ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪ.
 -١اﻟﯿﺎس ﺳﺎﻧﺒﺎر ،ﻣﻮرخ ،ﻣﻘﺎﻟﻪﻧﻮﯾﺲ ،ﻣﱰﺟﻢ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﺳﺖ .او ﻣﱰﺟﻢ اﺷﻌﺎر ﻣﺤﻤﻮد دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.

***

اﻟﯽ ﺳﺎﻧﺒﺎر
ﺟﺎﯾﯽ در ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
۱۹ا ُم ﺟﻮﻻی .۱۹۷۷
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷ� را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻓﯿﻠﻤﱪداری ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺑﯿﺸﱰ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﯿﻢ
٢
ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺨﺖﺗﺮ از ]ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن ﺑﺎ[ ﻟﻮدوﯾﮏ ﺑﻮد.
دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﻧﻈﺮ ﺷ� را درﺑﺎرهی ﻣﻦﺘ و ﻋﮑﺴﯽ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارم در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺳﻮم ،ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﻗﺮار دادن
ﭼﯿﺰﻫﺎ در ﻧﻮر اﺳﺖ ،ﻗﺮار دﻫﻢ.
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺳﻮال اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪی ﺧﺎص آﳌﺎﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ دژﺧﯿ�ن ﺑﯽرﺣﻢ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺑﯽﻧﻮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ �ﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر اﺻﯿﻞاﻧﺪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺬاﺑﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺦِ ﻣﻦ و ﺷ�ﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﯾﺶ و ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮی.
در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪی ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،آﳌﺎنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ ﮐﻪ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﳌﺎﻧﯽﻫﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ،
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﯽآﻧﮑﻪ آﯾﻨﺪهی ﺧﻮﯾﺶ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ :ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﺑﻨﺪ ،و ﺧﻮد را ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﴎﻃﺎن ،ﯾﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درس
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦﺘ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -٢ﮔﺪار دارد درﺑﺎرهی ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻫ�ن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ.

ِ
ﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ را ﴎﮐﻮب ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و "اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ" ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ ﺑﻪ
و ﻫﻤﻪﺟﺎ
ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﻪی ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺟﺰ ژاﭘﻨﯽﻫﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻫﻤﻪی
ﻣﻠﺖﻫﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫ�ن آﻏﺎز ﺑﯿﺮون اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد ،ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻮدن ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
دﯾﮕﺮی ﺑﻮدن ﺑﻮد ،ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ،ﻣﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺑﺪو ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ :ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﳌﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻧﺪ آنﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﱪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ آنﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﺒﻌﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ.
و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺮهی اﺻﯿﻞ ﻣﺮدﻣﺎن ﯾﻬﻮد ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﻣﺎ اﴎاﯾﯿﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﱰاف �ﯽﮐﻨﺪ :اﯾﻨﮑﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ دوم و وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺟﻨﻮن آﳌﺎنﻫﺎ ،ﮐﻪ ﺣﻖِ داﺷﻦﺘ ﴎزﻣﯿﻦِ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﴩوع ﺷﻮﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﯿﺮاﺛﯽ
اﺳﺖ ﻧﺎﮔﻮار.
ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی از اردوﮔﺎهﻫﺎی آﳌﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ اﺳﺖ ،و ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎوﯾﺮ دﻗﺖ �ﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﻮن ﺧﯿﻠﯽ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از ﻧﻔﺮت از
دﯾﮕﺮیاﻧﺪ.
ﻫﯿﭻﮐﺲ واﻗﻌﺎً �ﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﮐﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻏﺎز ﺷﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦﺟﺎ ،در اروﭘﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﴍوع ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ،درک �ﯽﮐﺮدﯾﻢ
ﭼﺮا ﻣﺮدم در اروﭘﺎ ﺑﯿﺸﱰ در ﻣﻮرد ﻟﺒﻨﺎن ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﺒﻮج(.
در اروﭘﺎ و ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،و ﻧﻪ ﻫﺮ ﺗﺼﻮﯾﺮی ،و ﺑﺎ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن.
ﺟﻨﮓ ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ در ﯾﮏ اردوﮔﺎه ﮐﺎر اﺟﺒﺎری و در روزی آﻏﺎز ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﴎﺑﺎز آﳌﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﯾﻬﻮدیِ
ﻣﻄﺮود و در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﻣﺮگ را "ﻣﺴﻠ�ن" ] ٣ [musulmanﺻﺪا زد.
ﺑﺎﯾﺪ واﻗﻌﺎً ﻋﯿﻦ ﴍ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺧﺎﻃﺮهی ﻣﺮگ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻬﻮدی را ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮهی ﻧﻔﺮت از دﯾﮕﺮی آﻟﻮده ﮐﻨﯽ،
اﻣﺎ اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﯾﻬﻮدیای دﯾﮕﺮ ،زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻠﺖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﯽدﯾﺪ ،ﯾﮏ
ﻣﻠﺖ ﯾﻬﻮدیِ دﯾﮕﺮ ،و در ﻗﻠﻤﺮوﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺎص ،ﻧﻪ در ﺷﺐ و ﻣﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽ زﯾﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﺋﻢ ،ﻣﻦ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽام.
ﻣﺎ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ :ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه.
 -٣ﻃﺒﻖ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺗﺎدﺋﻮس ﺑﻮروﻓﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﺎﻃﺮاتاش-ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﺎتﯾﺎﻓﺘﮕﺎن آﺷﻮﯾﺘﺲ-ﻣﺴﻠ�ن ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ً در اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر اﺟﺒﺎری ﺑﻪ
زﻧﺪاﻧﯿﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻫﺮ ﻧﻈﺮ آﻣﺎدهی رﻓﻦﺘ ﺑﻪ اﺗﺎقﻫﺎی ﮔﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺪار
در اﯾﻨﺠﺎ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﺘﺎب ﺑﻮروﻓﺴﮑﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺗﺮﺳﻨﺎکاﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎد
آ َو َرد ،و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ اﻓﺴﺎﻧﻪی درﺳﺘﯽِ ﺧﻮﯾﺶ را ،ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪاﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻮازﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.

زﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ از زﻧﯽ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻫﺎﯾﺶ را ﯾﮑﯽ از ﴎﺑﺎزان ﺑﮕﯿﻦ  ٤ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
"ﮐﺮاﻧﻪی ﺑﺎﺧﱰی ]رود اردن[ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ!"
در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺮای ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺣﺮﻓﻪای ،اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰیﺳﺖ :دورﺑﯿﻦ ﻧﯿﮑﻮن ،ﻟﻨﺰ  ۵۸ﻣﯿﻠﯽﻣﱰی ،اﯾﺰوی
 ۶۰و ﻓﺎﺻﻠﻪی ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ .۴
 -٤ﻣﻨﺎﺧﯿﻢ ﺑﮕﯿﻦ ،اوﻟﯿﻦ ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ اﴎاﯾﯿﻞ از ﺣﺰب ﻟﯿﮑﻮد اﴎاﯾﯿﻞ ﺑﻮد .ﺑﮕﯿﻦ ﻣﺪﺗﯽ در دﻫﻪی  ۴۰ﻣﯿﻼدی رﻫﱪی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻠﯽ در ﴎزﻣﯿﻦ
اﴎاﯾﯿﻞ )اﯾﺮﮔﻮن( را ﮐﻪ از ﺳﻮی ﻗﯿﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ» ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ« ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  ۱۹۴۷در »ﻫﺘﻞ
ﮐﯿﻨﮓ دﯾﻮﯾﺪ« ﻤﺑﺒﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن  ۹۱ﻧﻔﺮ ﺷﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﺳﺨ�اﻧﯽﻫﺎﯾﺶ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد »ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺮورﯾﺴﺖ
ﺳﺎﺑﻖ ﻫﺴﺘﻢ!«

اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﺎدرﺳﺖاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ،و ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ،ﻧﺎﻗﺺاﻧﺪ .و اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺑﻪ
ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻦ ،ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ :ﻣﺎﻧﻊ از ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺘﯽ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ ﴎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در
روﻧﺪ ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ.
ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺠﻠﻪای ﺳﯿﻨ�ﯾﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ ،ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ دارﻧﺪ ،ﻣﻠﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ آﺳ�ﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪﮐﯽ ﺣﺮﮐﺖ
ﺗﺨﯿﻞ را در ﻣﺎ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ.
ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪه در ﺷ�رهی ۳۰۰ا ُم ﻣﺠﻠﻪی ﮐﺎﯾﻪ دو ﺳﯿﻨ� )ﻣﯽ (۱۹۷۹

