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به بهانه ی حضور شاهین نجفی در کنستی در تل أویو

عسل اخوان

 از فسضضتیوال فیلضضم ملبضضورن درخواسضضت می کننضضد کضضه بضضه دلیضضل حضضضور۲۰۰۹ در سال 1کن لوچ، ربکا اوبرایان و پل لورتی
اسائیل در این فستیوال، فیلم شان «در جستجوی اریک» را حذف کنند. آن هضضا در نضضامه ای توضضضیحی می نویسضضند: «کمضضی
ائیل مضواد لزم بعد از محاصه ی غزه با مسئول موسسه ی حقوق بش در آن جا صحبت کردیم و او بضضه مضا گفضضت کضضه اس
برای آب غزه را قطع کرده است، که این موضوع خود مثال روشنی ست که چطور نیمی از جمعیت را به این شکل تنبیه
می کنند. دست اندرکاران این فیلم در آن مت ضمن اعلم مسئولیت خود نسبت به درخواست مردم فلسطین برای پیوست

ق شضدن بضه ایضن۲به جنبش بایکوت، عدم سمایه گذاری و تحریم ، از دیگر فیلم سضازان، بضازیگران و هنمنضضدان بضرای ملح
کارزار جهانی بایکوت فرهنگی دعوت کرده و تأکید می کنند که مهم است پیش از شکت در هر فسضضتیوالی بضضه مسضضاله ی
ائیل تضوجه کننضد، از ایضن موضضوع مطمئض شضوند و در صضورت ارتبضاط آن فسضتیوال بضا دولضت یضا عدم حضور دولت اس

3مؤسسات اسائیلی آن را بایکوت کنند.

 در نامه ای به خضضانواده ی راک انضضد رول بضضر۲۰13هنمند دیگری که به فلسطین وفادار ماند راجر واترز است. او در سال 
اا بضضه مضضن و همه ی بضضرادران و خضضواهرانم در جضضامعه ی پیوست به کارزار «بی. دی. اس» علیه اسائیل تأکیضضد می کنضضد: «لطفضض
ائیل مدنی جهانی در نفی آپارتاید در اسائیل و اراضی اشغال شده ی فلسطینی بپیوندید و از همه بخواهیضضد کضضه در اس

4هیچ برنامه ای اجرا نکنند تا زمانی که اسائیل به قوانین بین الللی و اصول جهانی حقوق بش پایبند باشد.»

دای1۲، یعنی حدود ۲۰1۷اکنون، در سال  ودش را ص ه خ ی ک اهین نجف ایکوت، ش ارزار ب رر ک ا ه ک  سال پس از شوع ب
اعتاض معرفی کرده بود با شعفی خاص در صفحات رسانه های اجتمعی خود می نویسد:

کن لوچ، ربکا اوبرایان و پل لورتی به ترتیب کارگردان، تهیه کننده و فیلمنامه نویس  فیلم «در جستجوی اریک» هستند.. 1
?/http://praxies.orgبرای آشنایی بیشُت با این کارزار به ترجمه ی فارسی این مت در معرفی این کضضارزار در تارنضضای پراکسضضیس مراجعضضه کنیضضد: . ۲

p=2451
3. Ken Loach, Rebecca O'Brian and Paul Laverty, “looking for Eric, Melbourne Festival, and the cultural boycott”, in “The
case for sanctions against Israel”, edited by Audrea Lim. Verso, London: 2012
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«از آشنايى و همكارى با هنمند مطرح عرصه راك جهان آويو گفن بسيار خوشحال. آويو از من دعوت كرد تا در كنست
رچ او در تل  آويو به عنوان خواننده ميهمن شكت كنم. بزرگ دوم مار

اين همكارى مى  تواند امكان بسيار مهمى براى ابراز دوستى ميان مردم، جدا از نظام  هاى سياس باشد.

مذهب آويو، انسانيت است و آرزوى او جهان بدون خشُونت و نيز صلح كامل ميان اسائيل و فلسطي است. او سضضمبل
بسيارى از جوانان اسائيل بوده و هست.

آويو گفن به همراه استيون ويلسون از گروه پوركيپاين  ترى، بنيانگذار گروه بلك  فيلد مى  باشند.

1اميدوارم شاهد همكارى هنى بيشُت ميان هنمندان جهان فارغ از زبان و نژاد و مذهب باشيم.»

شاهین نجفی، خواننده ای که خود را همراه سکوب شدگان و ستم دیدگان معرفی می کند به دعضضوت آویضضو گفضضن بضضه شضضهر
ائیل و فلسضطین بخوانضضد. او نضه تنهضا بضضر خلف درخواسضت جضامعه ی اشغال شده ی تل آویو می رود تا برای صلح میان اس

مدنی فلسطین علیه جنبش بایکوت حرکت می کند بلکه در مورد آویو گفن و حتی مفهوم صلح ریاکارانه می نویسد.

وت از ا دع ی. دی. اس» ب ت «ب در تارنای سالنی که این کنست در آن برگزار می شود نوشته شده که آویو گفن در شکس
. آویضضو گفضضن بضضر خلف گفته ی۲خواننده ای انگلیسی (که شاهین نجفی هم در همن برنامه می خواند) موفق بوده اسضضت

؛ همضضن3نجفی همن کسی است که پس از مرگ اسحاق رابین، پنجمین نخست وزیر اسائیل، آهنگی در سوگ او خوانضضد
ت کنند، و بیشُ ت و پضای معتضضان را بشُ تخوان های دس تور داد تضا اس اسحاق رابینی که در انتفاضه ی اول به ارتضش دس
شهرک ها پس از پیمن اسلو تحت کنتل او ساخته شدند. در دیداری که آویو گفن با راجر واترز داشته به او گفته اسضضت
ائیل در دفضاع از ور خضارجه ی اس ه وزارت ام یده ک را رس که واترز هیچ ایده ای در مورد اسائیل ندارد و الن زمضان آن ف
ائیل را دارد، از حملت اسائیل فعال  شود. گفن، که به گفته ی شضضاهین نجفضضی آرزوی صضضلح کامضضل میضضان فلسضضطین و اس

ائیل در غضضزه گفتضضه اسضضت کضضه۲۰14 و در مصاحبه ای در مورد حملت و جنایت های سال 4اسائیل به غزه دفاع کرده  اس
الن برهه مناسبی برای اعتاض نیست، و اکنون باید به همراه خانواده های اسائیلی ای که سبازی در ایضضن جنضضگ دارنضضد
ار جنگضی زه را جنایتک گ غ ائیلی در جن بازان اس غمگین باشیم. او همچنین تأکید می کند که از دسضت افضرادی کضه س

نقل قول از صفحه ی رسمی فیس بوک شاهین نجفی. 1
یکی از اعضای «بی دی اس از داخل» که به زبان عبی مسلط است این بخش از تارنا و برخی از لینک های دیگضضر را بضضرای نویسضضنده ی ایضضن متضض  . ۲

ترجمه کرده است. 
. آهنگ آویو و مطلبی درباره اش گفن:3
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ائیلی کضضه در غضضزه کشُضضته شضضد نوشضضت و از ارتضضش می خوانند بسیار عصبانی است؛ از این رو ترانه ای برای یک سضباز اس
1خواست که با حضور او کنستی برای سبازان برگزار کند.

مساله روشن است؛ صلح برای صهیونیست هایی مانند آویو گفن که حاض به از دست دادن هیچ امتیازی نیسضضتند فقضضط
یک واژه است که در همن حال که از صلح می گویند از حمله به غزه دفاع می کنند. این نشُانه ی همن رویکردی ست که
صلح را بدون نیاز به خواست عدالت و برابری فقط به مثابه نایشُی رمانتیک برای اهداف خضود بضه کضار می بضرد. همضن
تناقضی که خودش را در شاهین نجفی هضضم هویضضدا می کنضضد؛ چضضون نی تضضوان «از درد مضضردم کضضاخ سضضاخت» و مخاطب هضضا
متوجه نشُوند. نجفی آن جایی که خود را ضد سیستم و آوانگارد معرفضضی می کنضضد، از خواننضضده های وزارت ارشضضادی خضضرده

 با گفن هیچ حرفی جز همن تبلیغات جریان اصلی نی زند، پیغامش همنند آن کمضضپین۲می گیرد و در کلیپ تبلیغاتی اش
ائیلی ها در عادی سضازی جنضایت نقضش دارد. بضه نحضوی متنضاقض از زحمت کشُضان و ببضاران عشُضق میضان ایرانی هضا و اس

 سضضال  تحضضت اشضضغال و اسضضتعمر مقضضاومت می کننضضد را نادیضضده۷۰ستم دیدگان می خواند و فلسطینی های ستم دیده ای که 
می گیرد؛ از کریس دی برگ می خواهد به ایران نرود اما به فراخوان جامعه ی فلسطین «نه» می گوید، دشضضمنان بضضی. دی. اس
که بخش بزرگی از آن ها صهیونیست ها، سیاستمداران، طرفداران بازار آزاد و دشمنان مضضردم فلسضضطین هسضضتند را بضضا کضضار
ال ارتباطات گستده تر و مفیدی برای شخص خودش و جهان خضضود کسضب می کنضد. خود راضی و خوشحال می کند و احتم
او از زندان های ایران می گوید اما در مورد زندان های فلسطین اشغالی سکوت می کند؛ این همن تنضضاقض آشضضکاری اسضضت
زمینی کضضه میلیون هضضا آواره ی فلسضضطینی اجضضازه ی بازگشُضضت بضضه آن را ندارنضضد ت گذاشضضت در س که هیچ دلیلی برای کنس
اا او در سضضالن نی تواند آن را توجیه کند. شاهین نجفی می خواهد درباره ی خاوران، فرودستان و صلح آواز بخوانضضد. قطعضض
کنستش جنازه ی هیچ فلسطینی ای را نی بیند، در ساحل می نشُیند و دغدغه ی آن فلسطینی هایی کضه پشُضت ایسضت های
بازرسی مانده اند را ندارد، به غروب آفتاب، در حالی که به پناهنده های فلسطینی در اردوگاه ها پشُت کرده اسضضت نگضضاه
می کند. شاهین نجفی در تام این لحظات یک چیز را فراموش می کند که او با حضورش در سزمین اشغالی، خود تجسم
ش ابضضزاری در دسضت قضدرت ها، یضا رؤیاهضای مفهضوم «هنبنضد» شضد؛ شضاید نضضاد مضرگ یضک هنمنضد در لحظه ای کضه هن
شخصی اش می شود؛ ابزاری علیه مردم. زمانی که هنمند غیرمردمی می شود و دیگر اگر هم پیش تر هنمند بود هنضضش و
خودش می میرند. آن لحظه ای که حتی برای خواندن از درد هم، باید فکر کند چه دردی مزایای شخصی و شغلی برایضضش
زمینی کضضه دولتضضش بضضر پضضایه ی جنایت هضضای ام خواندن از سکوب و جنایت های دولت ایضضران در س به ارمغان می آورد؛ حت
سازمان یافته ساخته شده است یکی از آن «منافعی»ست که وقتی هن معضضتض می میضضرد روی نعش اش می تضضوان آینضضده ی

شغلی ساخت.
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فلسطین مساله ای ست که برای فعالن سیاسی و فرهنگی، با نام و بدون نام، تعیین کننده است؛ صلح در منطقه و جهان
به عدالت، حق زندگی برابر، حق بازگشُت برای فلسطینی ها، پایان جداسازی، اشغال و جنایت علیه فلسطین گضضره خضضوره
کصلح با وجود صهیونیسم و عاملنش، با حضور کسانی که با بضضه رسضضمیت نشُضضناخت درد، مقضضاومت و مبضضارزه ی است. این 
رت ایدئولوژیک می بخشُند خود تبدیل به عامل سکوب می شود؛ آن جا کضضه مردم فلسطین جنایت های صهیونیسم را رسمی
در جایگاه سکوب گر از صلحی حرف می زنیم که ارزش شمرده می شود اما در حقیقت شعار نظام موجود است تا به این
وسیله معیارهای دروغین خود را به عامل سنجش مردم فرودست تبدیل کند و پشُت این نام بدون بضضه رسضضمیت شضضناخت
کپشُضضت نضضام صضضلح، جنایت های خودش و رنج های مردم سضضتم دیده بضضا تضضام ابضضزارش از جملضضه گفتمضضن لیضضبال صهیونیسضضتی 
مقاومت فرودستان را به ضد ارزش تبدیل کرده و خود را بازتولید کند. این گونه است که از دیرباز «فلسطین» و رویکضضرد
افراد و گروه ها معیار سنجشُی برای انسانیت، صلح طلبی و مواضع سیاسی بوده است. حال نضوبت شضاهین نجفضضی اسضت
که با حضور یا عدم حضور خود در تل آویو در برنامه ای که از شکسته شضدن بی .دی. اس شضادی می کنضضد، جایگضاه خضود را
تعریف کند؛ تنها دو راه وجود دارد، یا در کنار مبارزه ی مردم فلسطین می ایستد (که یکی از تاثیرگذارترین انضضواع مبضضارزه
و مقاومت فلسطین در دهه ی اخیر، همنا «بی. دی. اس» است) و در این برنامه شکت نی کند، یا با حضور خود در ایضضن
برنامه در سزمین های اشغالی در کنار ستم گر می ایستد. این حس «موفقیت » یا «شهرت» برای برگزارکنندگان این برنامه
و افرادی مثل شاهین نجفی مقطعی خواهد بود، زیرا چنان که می دانیم و این بند از نوشته ی رفیضضق تضضراب حق شضضناس و
علی اصغر حاج سید جوادی انتهای این مقاومت و مبارزه ی مردم فلسطین بضضرای دهه هضضا را فضضاش می کنضضد: «در ايضضن نضضبد
رت انسضضان و عضضادى نابرابر بي زورمداران امپرياليست و صهيونيست و بي مردمى كه چيزى جز اراده شان بضضراى يضضك زيسضض
کبرد با كس ست كه بيشُت ايستادگى رف ستمديده،  رت زورمدار مطلق است و نه ضع مايلك ندارند، در اين نبد كه نه قدر

1كند.»
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