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شود! می پر اسرائیلی های بمب با که فقدانی

اب گفتا از اعج زه. ش وار غ نن به سخن آمده از حمله ی اسرائیل به ن باید حیرت کرد از حیرت انبوه ناظرا
 و منطییق ایییدئولوژیک اشغال گرمردم نسبت به خشونت و تجاوزگری اسرائیل! مگر اسرائیل بنا بر ماهیت 

قومی -نژادی اش تاکنون کاری غیر از تکرار این چرخه ی شوم تجاوز و جنییایت، و مظلوم نمییایی تییاریخی و
 این ابراز حیرت همگانی، چون متضییمن انکییار روشیین ترین شییواهدعادی سازی وضعیت انجام داده است؟

عینی و تاریخی است، اعترافی انفعالی به آگاهی از تکرار دائمی جنییایت را در خییود پنهییان سییاخته اسییت.
نی انبییوه منفییردان در برسییاختن کنییش سیاسیییگویی  حس ناتوانی در برابر هولناک بودن واقعیت، و ناتوان

اره ی  رهایی بخشجمعی بدیل و اهیت و، همگان را وامی دارد تا تصویرپردازی  های ایدئولوژی مسلط درب م
 را بپذیرند، هم چنانکه تعاریف مسلط از مرزهای جنایت را. در همین راستاست که اینک باز ازوقایعابعاد 

هر سو صداهای متوازن گر به گوش می رسند: «هر دو طرف مقصرند، گیریم یکی اندکی زیییاده روی کییرده
ممی سازی جنایت و   جزئیییات هم صدا شییدن بییا برجسته  سییازیاست!». همان صداهای متوازن گری که با ک

می کوشند تاریخ نظام مند جنایت و سیازوکارهای تکییرار آن را پنهیان سییازند واز جنایتی «تازه»،  برساخته  
شکاف های ناگزیر را با چسب جادویی «حقوق بشر» بپوشانند.

دیرزمانی است که شمارش قربانیان حملت هوایی و زمینی و ترورهای گاه به گاه اسرائیل به واکنش رایییج
«کنش گران سیاسی» بدل شده است. همان هایی که گاه می پرسند: چرا کودکان، زنان و سالمندان؟ پرسش
از این چرایی با نظر به ماهیت ماشین کشتار اسرائیل همان قدر بی معنی است که چرایییی سییوزانده شییدن

اا یهودی ها در کوره های مرگ نازی ها؛ آنچه عمل این نیروهای «فاتح» و سرمسییت را در دو نقطه ی ظییاهر
نامتجانس تاریخ به هم پیوند می زند، عزم خلل ناپذیر آن ها به گسترش «فضای حیاتی»شان با هییر قیمییت
ممکن است. ارجاع به رشته ی سیاسی  و تاریخی  رویدادهای قرن بیسییتم و تلقییی آن هییا بییا سیاسییت های
نی تصویر قربانیان دیییروز (سییلخی یهودیییان در اردوگاه هییا) در امپریالیستی، و یا تأکید بر مصادره ی ابزار
جهت توجیه همیشگی جنایت  های نظام منید دولیت اسیرائیل، بیه تنهیایی توضییح گر سیییر بی وقفه ی ایین

ایبتوان یافتجنایت ها نیستند. سویه ی مهم تر را شاید در بنیان های تفکری   ا و حقانیت ه  که بر برتری ه
قومی-نژادی متکی است؛ یعنی در برخی شباهت های بنیادین ایدئولوژی های صهیونیسم و نازیسم.

سییازش بییا باقی نمانده است. و سازشی هیچ نقطه ی توافق به نظر می رسد در چنین وضعیت دهشت باری،
 با چه کسی؟ اینک که صدای بمب های اسرائیلی هر دم بلندتر می شود، و زنجیرهای تانک هاشانچه چیز؟

قلب انسان فلسطینی را شخم می زند، دیگر چه می ماند برای از دست دادن تا برای حفییظ آن بییه سییازش
خخ زمین دهان گشوده است تا اشغال گران وشدهاندیشید؟ شکاف چنان عمیق   است که گویی جایی در تاری

ابی ه انتخ رانده شده گان را برای همیشه از هم جدا سازد؛ شکافی نازدودنی، که انبوه ناظران متحیر را نیز ب
نی محافظت کننده شان، فرامی خواند. با دوری از این بی طرفی عافیت طلبانه به روشن و قاطع، فراسوی بی طرف
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 برای فلسطینی ماهیتی بی نهایت متفییاوت دارد.آنچه ما نامش را زندگی می گذاریمراحتی می توان دید که 
نف اومت و زنده مانیدن آنچه یک فلسطینی هر روز از سر می گذراند، روزمره گی متعار ه مق ما نیسیت، بلک

هجییومبرای احیای مقاومت است؛ کاری که فلسطینی هر روز و هر ساعت می کنیید، ایسییتاده گی در برابییر 
نظام مند و مستمر نظام اشغال گر صهیونیستی با همه ی حامیان قدرتمند جهانی و پشتوانه های مالی-نظییامی
و ایدئولوژیک اش است. آن هم در وضعیت بی نهایت دشواری که قدرت طلبی ارتجاعی و مشی سییرکوب گر
نی ناامیدکننده ای را بیش از پیییش بییر «حماس» و اختگی سیاسی و مماشات جویی بوروکراتیک «فتح»، تنهای

وی تحمیل می کند.

نس برجای مانده در این جهان سرد و سترون و متعفن است؛   فریادوخشم فلسطینی شاید که تنها امر مقد
فلسطینی پس از رها شدن سنگ از دستانش، زمانی  که به جای ماتم گرفتن، به امید برانگیختیین جییرقه ی

علیه همه ی آن چیزهایی کییهپیکار انتفاضه ی سوم به خیابان می آید. انتفاضه بر علیه همه چیز و همه کس؛ 
سینه ی او را می فشارند و قصد شکافتن آن را دارند، هر آن نیرویی که بر سرنوشت او حکم می رانیید، هییر

درخشش مکرر بمب های اسرائیلی در آسمان غییزه؛ و انزجییار گلوله ای که به سویش شلیک می شود، علیه
علیه هر آنچه و هر کس که بخواهد محدوده ی حق دفاع او را تعریف و تعیین کند، حتی علیه بسیییاری از
حامیانش؛ علیه همین دست کلمات سترون شاید؛ و علیه وضعیت امروزی بشریت، بشریتی چنین در بنیید
ای ه ج ویی ب ه گ ود ک نیده ش و بیگانه -از-خود و زبون و متعفن... تا آن  دم که ندای انسان فلسطینی ش

همه ی ستم دیدگان زمین، مبارزه را فریاد برمی آورد:

 …
سنگی گران بر دوش دارم و

سنگ دیگری نیز بر می دارم
نام من آندونیس است

و تو نیز اگر انسانی 
*به کارگاه سنگ کوبی پای بگذار!
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 قطعه ای از شعر آندونیس، روایت شاعر یونانی «یاکووس کامپانل لیس» از تجربه ی اردوگا ه هییای مییرگ نازی هییا، تییرجمه ی*
احمد شاملو.
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