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! مای شرمسارگريبار د!  غزهگريبار د  
 

١٣٨٧ دیهم نشنبه دو                                                                                                         فواد شمس  

    
 کهي بارکي در یناگهان بمب ها بر سر مردمان.  گذردی چشمانم می از جلويینماي سلمي فني عريتصاو.  زده امشوک

 شهر ما پر ی هااباني شود اما در خی مختهي ما دور هستند، رني فلسطداني و می طالقانابانياز خلومتريکه هزاران ک

 همه ني ترسند که ای خودشان هم میشي فرمای هاتظاهرات از ی حتناني ایانگار.  شودیه دست م باتوم بسياز پل

  . کنترل تظاهرات شان آورده اندی براسيپل

 ی بد منيحالم از ا!  همه حماقت دو طرفهني همه سو استفاده از اني از ااورمي خواهم باال بی خورد، می بهم محالم

 و زي ری هاکتاتوري لرزد که مراقب باشم با دی دست و دلم مميي و بگوسميغزه بنو خواهم از ی که میشود که زمان

 ! نشومیکي از عرب گرفته تا فارس ی اانهيدرشت خاورم

 ترسم که به جرم دفاع از ی منياز ا!  نخورمیاسي و اسالم سی اسالميیادگراي از بنتي ترسم که انگ حمای مني ااز

که " کشتار مردمان نوار غزه بود در واکنش به تاسف من ازنيآن دوست من ا عبارت قاي دقیآر"  مشت عربکي"

 ی علی ناجکي خواهد ی تنها دلم مطي شرانيدرا. نند نکرميتکف!!!! " کشندی مشت عرب را دارند مکي بابا الي خیب

اما فعال من .  کرده باشند پشتفي جهان کثنيبکشم که به کل ا" حنظله" ها ارديلي مديشا ها وونيليهزاران نه مباشم و

 !نمي را نبستفادها همه سونيتا ا! نميکثافت را نبخون و وتي همه جنانيکنم تا ايها م حنظله تنها پشتم را به عکسکيمثل 

 دربند است که یغزه آتشفشان خشم توده ها!  خواهد گرفتخي انتقام خود را از تاری که غزه روزگاردي بداناما

 کاي شود بلکه دامان آمری نملياسرائدولت اشغالگرريآن تنها دامنگ انفجارۀشد و قطعا دامناهدخو منفجریروزگار

 .خواهد گرفتزين رای اسالمی دولت جمهوریعني اش یحام وماسخوانده حدولت خودترمهم همهاز وی عربیهاکشور

 . زنم و به تمام جهان پشت خواهم کردیرم گره م تا آن روز گار من هم همراه با حنظله دستانم را در پشت کماما

  غزه؛ حماسه مقاوتنوار
 غزه و مردمان ساآن در آن رنج یكه يجهان است آه به اندازه بار ازیجهان امروز آمتر نقطه او درخ معاصريتاردر

 یطرف تمام آه ازهات حقوق انساني و رعایخواه حقوق بشریآه ادعادر جهان معاصر. ا تحمل آرده باشدو درد ر

 یك در آنار صحرايبارك نواريدرجهان و ازینقطه اآرده است، درآر ان رايشات رنگارنگ گوش جهانيها با گرادولت

 یكيهمان نزد آه دری را همراه با مرگیط ممكن زندگين شرايون ها انسان تحت سخت تريليترانه مي مدیاينا و دريس

 . آنندی م آشد، تجربهیها انتظارشان را م

 چند یتي، مظلومیرانيان اي و دانشجویراني ما جوانان ایان افكار عمومي متاسفانه مسئله آشتار مردم نوار غزه در ماما

 ی و بیا آسلي و ی تفاوتید نا خود آگاه احساس بيده اين مطلب را ديتر اي دانم آه تك تك شما آه تیم. برابر دارد

خودمان "م آه ي شونین عبارات را ميهمه ما هر روز ا!"  ها؟ینيلسط آه بازم ف"د يد و با خود گفتي آرده ایحوصلگ
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م ي آنین سوال را مطرح ميا ايو "  شود؟ی ها پرداخته مینيم اما چرا همش به فلسطي در مملكتمان دارین همه بدبختيا

 "رند؟ن مشكل نداران خودشاين صحبت بشود؟ مگر مردم اين همه در مورد مردم عرب فلسطي دارد ایچه لزوم" 

 یانيان جوانان و دانشجوين در مي و بعضا نفرت از مسئله ستم بر مردم فلسطی تفاوای و بی حوصلگی همه بنيا

ران آن چنان مسئله ي در ای دولتیبون هايران و تريت اي به طور قطع از آن جا نشات گرفته آه متاسفانه حاآمیرانيا

 ما مسئله ی همه یگر براي خود آرده اند آه دیغاتيبل تیز برنامه هايوت از مردم آن جا را دست آين و حمايفلسط

آن قدر به نام مردم . ميم آه خسته شده ايده اين شني در مورد فلسطیون دولتيزيو و تلويآن قدر از راد. لوس شده است

 ت مشكالی تمامیاصلن عامل ي آرده اند آه انگار آودآان و زنان و مردان تحت ستم در فلسطیغات دولتين تبليفلسط

 .ران هستندي در ای و اجتماعیاسي سی های نبود آزادو یشتي و معیاقتصاد

.  سو استفاده آرده اندیك ملتيظلم و ستم بر  بوده اند آه ازيیخ دولت ها و حكومت هايطول تار همواره درمتاسفانه

ه تا دولت ملك ن گرفتيدولت صدام حساز ی عربی عقب مانده و ارتجاعین دولت هاين مسئله فلسطيرابطه با همدر

ن يآرمان مردم تحت ستم فلسطهمه از همه و!  مجنونی قذافمر گرفته تا معی جمال عبدالناصریهاعبداهللا و پان عرب

 یامت اسالم"ا سردسته ي آنند و یمعرف" خلق عرب" ساختند تا از آن باال بروند و خود را رهبر ی خود نردبانیبرا

 آشور مقبال مرد خود را درین پنهان شوند و عملكرد نادرست و ستم آارانه يو پشت آرمان مردم فلسط ....و" واحده

 خود ما ید در مورد جامعه يست شاي عرب منطقه نیل آار ها تنها مختص دوملت هاين قبيالبته ا. ه آننديخودشان توج

 . باشدینين چنيهم ا

ن از طرف دولت ي آه به مردم فلسطی شود آه ما رنج و ستمی میليدلن همه يا اين است آه آين جا سوال من ايادر

 شود آه قطع برق و آب و نبود نان، دارو و سوخت را ی میلين دليا ايم؟ آيريده بگي رود را نادیل مياشغال گر اسرائ

ون ها انسان و يلي به مرگ می تفاوتیم و با بيريده بگين است را نادين نقطه آره زميدر نوار غزه آه پر تراآم تر

 م؟يون بنگريزي تلوید از آانال هانك، زن و مرد آه از همچون ما انساندآو

 ی مرسوم و سو استفاده هایاسي سی های بازی ستم به انسان ها را ورای رسد بهتر آن است آه ما مقوله ی نظر مبه

ت اش، نژادش، يت اش، قومياش، مل ی محل زندگی وراید به ستم بر هر انسانيبا. مي از دولت ها بنگری برخیاحتمال

 .مي آنتراضتنها به حكم انسان بودن اش اع... ت اش ويطبقه اش ، جنس

نوار غزه نقطه .  خسته شده اندین ده ايك آتشفشان خشم انسان ها شده است آه از ستم چنديل به ي غزه اآنون تبدنوار

 یري سوزد، اما دیوار غزه اآنون در سكوت مت حقوق بشر شده است ني رعای مردن و مدعیاي بر دامن دنیكيتار

ل يع است آه نه تنها دامان دولت اشغال گر اسرائي وسچنانن انفجار ي اید آه منفجر خواهد شد و قطعا دامنه ي پاینم

ان ي صلح می نا آرام آردن و عدم برقراریانه آه برايگر خاورمي دی از دولت هایرا خواهد گرفت، بلكه دامن برخ

 .ز خواهد گرفتين تالش آرده اند نيل و فلسطيرائمردمان اس

راه حل مسئله .  خواهندیهود از مرد تا زن مين از عرب تا ي است آه خود مردم فلسطین هماني فلسطيی حل نهاراه

ن سرنوشت ييكا در تعي خصوصا آمری فرا منطقه ایستيالي امپری منطقه و قدرت هاین آن است آه دولت هايفلسط

ن آن يراه حل مسئله فلسط.  خود را بكنندی زادانهن انتخاب آيخالت نكنند و بگذارند خود مردم فلسطن ديمردم فلسط

 ید و از باغ هاياين به وزش در بير در آن سرزميي تغید، باد هاي فرا خواهد رسی آه قطعا روزيیاست آه در فردا
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 !ل برودين و الخلت لحيم و بيو به سمت نوار غزه و اورشليفا به سواحل تل آويپرتقال ح

شان يا هايد روي آی آه قطعا ميین در فردايهود در آن سرزمي شود آه آودآان عرب و ی حل مین زماني فلسطمسئله

 ی تمامی و صلح براید صلح بنشانند و دست در دست هم سرود آزادي بر نوك آبوتر سفیتونيرا همچون برگ ز

 .انسان ها بخوانند

ها  ني دوربۀچين را نه از دريخواهند مسئله فلسطي ها میلي آه خیزيخالف آن چآه ما برابد يي تحقق میا روزي رونيا

  .مي تفاوت نباشیم و نسبت به آن بي بنگری انسانیديد بلكه ازی و حكومتی رسمیهابوني و تری دولتیونيزيتلو

 

  فواد شمس
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