




فتح، برای  سازمانیر گورن و گروه ژیگا ورتف، از طرف پی-لوک گدار، با همراهی ژان-، ژان۱۹۷۰در سال 

، ماموریت یافتند. اما به دلیل کشته شدن بسیاری از فلسطینیان در های اشغالیساخت یک مستند در رسزمین

شدند) و در حالی که ها از اعضای جدید گروه ژیگا ورتف نیز محسوب میحین فیلمربداری (که برخی از آن

کار متوقف شد و اعضای گروه به پاریس بازگشتند. تقریباً دو سوم فیلم فیلمربداری و همزمان تدوین شده بود، 

بار به فلسطین چندینویل، ماری میه-بار با همراهی همکار جدیدش آناینچند سال بعد از این تاریخ، گدار 

ها، با استفاده از ویل پس از فیلمربداری مجدد برخی صحنهسفر کرد تا فیلم مذکور را تکمیل کند. او و میه

. »اینجا و جاهای دیگر« :ی سین�یی ساختندباقی�نده، فیلم را دوباره مونتاژ کردند و از آن یک مقالههای پالن

ی فیلم در کنرتل و نظارت بر واقعیت ی اولیهاش یافنت علل واماندگی یا درماندگی نسخهی اصلیفیلمی که ایده

 ١ای به الیاس سانبارفرش به فلسطین، نامهدهد، است. گدار پس از بازگشت از آخرین ستصاویری که ارائه می

ها و در طول تالش ناموفق گدار و گورن برای ساخت فیلم در کنار گروه تولید نوشت که گویا در طی این سال

ی مقاومت. متنی که ی کوتاه تا توانست از مناقشات خاورمیانه نوشت و "فلسطین"؛ ایدهبود. او در این نامه

(می  »دوسین�کایه«ی مجله ۳۰۰ی بار در ش�رهی فارسی این نامه است که نخستینآید ترجمهدر ادامه می

 ) منترش شد.۱۹۷۹

 ست. او مرتجم اشعار محمود درویش به فرانسه است.نویس، مرتجم و سیاستمدار فلسطینیالیاس سانبار، مورخ، مقاله -١



*** 

 الی سانبار

 جایی در فلسطین

 .۱۹۷۷اُم جوالی ۱۹

را ببینیم، اما فیلمربداری با کامیل بیشرت از زمانی که انتظار داشتیم  ش�یار متاسف هستیم که نتوانستیم بس

 ٢.تر از [صحبت کردن با] لودویک بودها به مراتب سختصحبت کردن با بچهطول کشید، 

ی قرار دادن ، که دربارهی سومی منت و عکسی بدانم که قصد دارم در برنامهرا درباره ش�دوست داشتم نظر 

 چیزها در نور است، قرار دهم.

رحم و یهودیان به چنین دژخی�ن بیها به چنین ی خاص آملانیکه چگونه در یک لحظه برای ما سوال است

 ند.نوایی تبدیل شدقربانیان بی

 اند و تاریخ جذابی دارند.البته ناگفته �اند که یهودیان مردمانی بسیار اصیل

 .این تاریخ تاریخِ من و ش�ست، تاریخ خویش و تاریخ دیگری

شد، ح�یت می هاآملانی ی دیگرها که از سو ها، به خصوص یکی از آنی خاص تاریخی، آملاندر یک نقطه

خواستند تا می بینی کنند، به دیگری تبدیل شوند، به عبارتی:ی خویش را پیشآنکه آیندهیخواستند بمی

نهایت امتداد یابند، و خود را تا زمان مرگ تکثیر کنند، چیزی شبیه به رسطان، یا شبیه به کسانی که درس بی

 کنند.دهند، کسانی که منت تولید میمی

                                                          
 زند.ی مراحل ساخت ه�ن مستند مورد اشاره در مقدمه حرف میگدار دارد درباره -٢



ها" به طور کل به ملتکردند، و "این دیگر ها را رسکوب میملتدیگر  جا خواسِت انتشار حقیقتو همه

ی ها که همزمان در حال انجام کاری مشابه بودند، اما فراتر از همهها بود، به جز ژاپنیی ملتمعنای همه

که خود بودن پیش از هر چیز برایش به معنای ها ملتی بود که از ه�ن آغاز بیرون ایستاده بود، ملتی ملت

تاریخ  دیگری بودن بود، ملتی که از آغاز با تفاوت عجین شده بود و نه با شباهت، ملتی که خود را از بدو

 دانست و نه چیز دیگر: ملت یهود.متفاوت می

ه کردند، برا از روی زمین محو می هاها را از بین بربند، بلکه باید آنها نه تنها مجبور بودند آنبنابراین آملانی

 ترین شکل ممکن.سبعانه

 ی اصیل مردمان یهود باالخره مکانی قانونی پیدا کرد.و اینگونه است که چهره

یر ها به یک تصویر دوم و وحشتناک نیاز داشتند، تصوکند: اینکه آنمسئله اعرتاف �ییل هرگز به این یاما ارسا

خود را به دست آورند، که به طور کامل مرشوع شوند، و این میراثی  داشنت رسزمینِ  ها، که حقِ جنون آملان

 است ناگوار.

رویت است، و نه به این خاطر که ما به این  قابلهای آملانی حال این امر در هر تصویری از اردوگاهبا این

هستند که نشان از نفرت از ها بدین دلیل وحشتناک ند، آنکنیم چون خیلی وحشتناک هستتصاویر دقت �ی

 اند.دیگری

این دانیم که داند که مناقشات خاورمیانه قرار است به کجا ختم شود، اما ما تا حدودی میکس واقعاً �یهیچ

 مناقشات کی و چگونه آغاز شد.

کردیم درک �یجا، در اروپا بود که رشوع شد (به همین دلیل جنگ ما نیز است، که اگر چنین نبود، در همین

 چرا مردم در اروپا بیشرت در مورد لبنان حساسیت دارند تا مثالً در مورد آفریقای جنوبی یا کامبوج.)

 پیرامون آن. حقیقی یدر اروپا و با یکی از همین تصاویر، و نه هر تصویری، و با افسانه

رسباز آملانی یک یهودِی جنگ کنونی در خاورمیانه در یک اردوگاه کار اجباری و در روزی آغاز شد که یک 

 .صدا زد ٣]musulmanی مرگ را "مسل�ن" [مطرود و در آستانه

 ی نفرت از دیگری آلوده کنی،خاطرهی مرگ شش میلیون یهودی را با باید واقعاً عین رش باشی که بتوانی خاطره

دید، یک خویش را می ملت مشابهبایست میای دیگر، زیرا در این سی سال ملت یهود یبار با یهوداما این

به ایشان ملت یهودِی دیگر، و در قلمرویی بسیار خاص، نه در شب و مه، بلکه در جایی زیر نور خورشید، و 

 ام.گفت: من مثل توئم، من یک فلسطینیمی

ایم: که یک تصویر اگر با تصویر مشابه خویش در یک موقعیت متفاوت ما اغلب در این مورد صحبت کرده

 فایده.د، تصویری است بیهمراه نباش

 به اجباری کار هایاردوگاه در غالباً  مسل�ن،-آشویتس یافتگاننجات از یکی-اشدر کتاب خاطرات بوروفسکی تادئوس هاییادداشت طبق -٣
 ارگد. بودند گاز هایاتاق به رفنت یآماده نظر هر از که کسانی. بودند فروپاشیده روانی و جسمی نظر از کامل طور به که شدمی اطالق زندانیانی

 .کندمی اشاره بوروفسکی کتاب از بخش این به دارد اینجا در



 اند. تصویر، حتی به تنهایی، می تواند تصویری دیگر را به یاداما شاید به این دلیل است که تصاویر ترسناک

 کند.همچون عدالتی که موازنه ایجاد میخویش را،  ی درستیِ و پیش از هر چیز افسانهآَورَد، 

کشد به انگلیسی نوشته شده است: می ٤زیر این عکس از زنی فلسطینی که موهایش را یکی از رسبازان بگین

 گوید نه!"ی باخرتی [رود اردن] می"کرانه

مرتی، ایزوی میلی ۵۸ن، لنز ست: دوربین نیکو ی تصویر چنین چیزیافسانه ای،در یک مجله برای عکاسان حرفه

 .۴ی کانونی و فاصله ۶۰

                         
میالدی رهربی سازمان نظامی ملی در رسزمین  ۴۰ یگین مدتی در دههبیل بود. ارساییل از حزب لیکود ارسایوزیر مناخیم بگین، اولین نخست -٤

 هتل«در  ۱۹۴۷خوانده شده بود را بر عهده داشت. این گروه در سال » تروریست«قیومیت بریتانیا بر فلسطین، یل (ایرگون) را که از سوی ارسای

من یک تروریست «هایش در نیویورک را با این جمله آغاز کرد نفر شد. او یکی از سخ�انی ۹۱مببی گذاشت که منجر به کشته شدن » کینگ دیوید

 »سابق هستم!



جاست که تصویر، به و ایناند. اند، بلکه بیشرت، و عامدانه، ناقصها نادرستاینطور نیست که این افسانه

ایجاد اختالل در  شود، هر نوع حرکتی، مسئله بر رسبه جلو میایستد: مانع از حرکت رو ترین سخن، بازمیساده

 کت است.روند حر 

هایی که نیاز به برقراری ملتها به نتایج خوبی دست یابد، ملت ای سین�یی در رابطه با دیگرشاید مجله

کنند، شاید این بتواند اندکی حرکت هایی که زیر آس�نی متفاوت زندگی میملتها دارند، رابطه با دیگر ملت

 تخیل را در ما نجات بخشد.

 

 )۱۹۷۹ی کایه دو سین� (می م مجلهاُ ۳۰۰ یمنترش شده در ش�ره
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