
١٩٨٢مقاله اى از گابرل گارس
ا ماركز در سال 

بگ�ن و شارون: برندگان نوبل در كشتار
ااااددددددددااااششششتتتت    ممممتتتتررررججججمممم        ففففررررااااننننسسسسووووىىىى::::

ان مــقـاله را نـوسندهء بزرگ آمــركاى الت
ن, گــابرل گــارســ
ـا مــاركـز, نوشــتــه و در روزنامـهء ال اســپكتــادور, چاپ
 منتــشـر شـده است. ان روزنامــه كـه اندشـه هـاى ل
ـبـرال و دمـوكــرات
ك را١٩٨٢ سـپـتــامـبـر ٢٦بوگـوتـا (كلمـبـ
ــا) در تارخ 

بازتـاب مى دهد داراى نـفـــوذى وســـ
ع در كـلمـــبــــ
ـــا ست. جـــرـان هاى دمـــوكــــرات
ك آمـــرـكاى الت
ـن, به طور كـلى, مـــداخـلهء
صــهـ
ــون
ــسـتى در لبـنان را به شـدت مــحكوم كــرده اند; امــا مـقــالهء گــارسـ
ــا مـاركــز, مــشـهــور به «گــابو» خـشم و شــورش
روشنفكران ضد صه
ون
ستِ آمركاى الت
ن را بهتر از همه ب
ان مى كند. بنا بر ان به نظر رس
د خالى از فاده ن
ست كه

ترجمهء آزاد آن را به اطالع خوانندگان برسان
م.

م كـه چـند روز پ
ش با مــسـرت فــراوان اطالع افــتـ
ـم كـه جــازهء نوبل در ادب
ــات امـســالهمــچن
ن بد نـ
ـست ب
ــفــزا

 كامـالًصـدسـال تنهـاى), به گـارسـ
ـا مـاركـز تعلق گـرفـتـه است; جـازه اى به حق, نه تنهـا به اـن دل
ل كـه نوسندهء ١٩٨٢(
شـاسـتهء آن است, بلـكه از ان حلاظ ن
ـز كـه ان جـازه وزنهء وى را در نبـرد بى وقـفه اى كـه در دفـاع از حقـوق بشـر در
سـراسر جـهـان به پ
ش مى برد بسـ
ـار سنگ
ن تر مى كند. اگـر چن
ن پ
ـش آمده است كـه گـاه به قـاتالنى چون كـ
سـ
نجـر و
بگ
ن جازهء صلح نوبل داده شده, چه خوب است كه در مقابل, بزرگـمردان فرهنگ كه ان جازه را برده اند خودشان را

.در خدمت صلح و آزادى قرار دهند
* * *

بسـ
ار شگفت انگ
ـز و باور نكردنى ست كـه به مناخ
م بـگ
ن جازهء صلح نوبل تـعلق گ
ـرد. اما چاره ن
ـست و من از
 مى كــوشم ان را باور كـنم; عنى از زمــانى كــه به بگـ
ن و ســادات, رئ
س جــمــهـورى وقـت مـصــر, به خــاطر انعــقــاد١٩٧٨

قـرارداد صلح جداگـانه (در كـمپ دود), به طور مـشتـرك جـازهء صلح نوبل داده شـده است. ان تصـم
م جنجـال برانگ
ـز
(قـرارداد صلح جـداگـانه) موجـب شد كـه سـادات بالفـاصله از جـامـعهء عـرب طرد گـردد و چندى بعـد به قـ
ـمت جـانش متام
شــود. قـرارداد مــزبور, در عـوض, دسـت بگ
ن را باز گــذاشت تا طرح اســتـراتژـك همـچـنان نامتام خــود را قـدم به قــدم به
اجـــرا بگذارد, به حـــدى كـــه چند روز پـ
ش به قـــتل عـــام وحــشـــ
ـــانهء ب
ـش از هزار تن از پنـاهندگـــان فلسـط
نى, در ـكى از
اردوگاه هاى ب
ـروت (صبرا و شـات
ال) رخ داد. اگر براى قـتل عام هم جازهء نوبـلى وجود داشت, امسـال بدون ه
چ رق
ب

دگر, البد به همان بگ
ن, و ان بار همراه با ژنرال شارون, ان آدمكش حرفه اى, تعلق مى گرفت.
با گـذشت زمان روشن شـد كه تنهـا هدفى كه قـرارداد كمپ دود از نـظر بگ
ن داشت, در واقع, ان بود كه نخـست
به او امكان دهـد تا سـازمــان آزادبــخش فلسط
ـن را رشـه كـن كند و سـپـس به بناى مــهـاجــر نشـ
ـن هاى جـدـد در مناطق
اشـغالى سـاحل غـربى بپـردازد. براى ما كـه سن مـان اجازه مى دهد تـا فرامـ
ن و شـعارهاى نازى ها را به خـاطر ب
ـاورم,
ان دو طرح بگـ
ن, خـاطرات وحــشـتناكى را در مــا زنده مى كند: ـكى تئـورى «فــضـاى حـ
ــاتى» كـه هـ
ـتلر با علَـم كـردن آن,
خواسـتار گسـترش امپـراطورى خوش بر ن
ـمى از جهان بود و دگرى, چ
ـزى كه خود او آن را «حل نـهاى مسـألهء هود»

 م
ل
ون انسان بى گناه را در اردوگاه هاى مرگ نابود كرد.٦مى نام
د, راه حلى كه سراجنام ب
ش از 
 درك١٩٧٨گـسـترش فـضـاى حـ
ـاتىِ دولت اسـرائ
ل و حل نهـاى مـسألـهء فلسط
ن ـ آن طور كـه برندهء جـازهء نوبل 

) همــــراه با تـهـــاجم نـ
ـــروهـاى نظامـى اســـرائـ
ل كـــه در عـلم وـرانگرى و مــــرگ آفـــرـنى٨٢مى كنـد - در شب پنجـم ژوئن (
تخصص دارند, به لبنان آغاز شد. مناخـ
م بگ
ن كوش
د ان قلع و قمع خون
ن را با دو استـدالل غلط توج
ه كند: كى سوء
قـصد به شلومـو آرگ�, سـف
ـر اسرائـ
ل در لندن, در اواخر مـاه مـه و دگرى مبباران ادعـائى منطقـهء جل
ل (گـال
له, شمـال
اسـرائ
ل) از خاك لبنان توسط سـاف, كه در لـبنان پناهنده شده است. در مـورد سوء قـصد در لـندن, بگ
ن جنبش مقـاومت



فلسط
ن را مـتـهم كرد و تهـدد منود كـه فوراً انـتقـام خـواهد گرفت. امـا اسكاتلندارد (پل
ـس كارآگـاهى انگل
س) چندى بعـد
فـاش ســاخت كـه ســوء قـصـد كـنندهء واقـعى ســازمـان انشــعـابى ابونـضـال بوده كـه خــود طى چند مــاه پ
ش از آن عـملـ
ـات,
چندن نفر از رهبـران ساف را ن
ز به قـتل رسانده بود. اما در مـورد دل
ل دوم, به زودى روشن شد كه فلسـط
نى ها تنها
دو ا سـه بار به «جل
ل» حمله كـرده اند كه ك نفـر كشـته شـده است و تازه هم
ـن عمل
ـات فلسط
نى ها خود پاسـخى بوده

به مبباران هاى اسرائ
ل عل
ه اردوگاه هاى پناهندگان, كه موجب مرگ صدها تن از غ
ر نظام
ان شده بود.
در واقع, جنگ بى رحـمـانه اى كـه بـگ
ن بر اسـاس ان دو بهـانه, راه انداخـتـه براى خـواننـدگـان هفـتـه نامـهء اسـرائ
لى

 مـاه قـبـل شـرح داده بود, ه
چ نكتــهء تازه اى نداشت.٩ عنى از ١٩٨١هاشـائـ
ـرهازى, كـه به تـفـصـ
ل آن را از ســپـتـامــبـر 
ترجــ
ع بندى كـه دائـمـاً تكرار مى شــد ان بود كـه ـك جنگ پ
ـشـگ
ـرانه كــسى را منى كـشــد. امـا ن
ــروهاى اسـرائ
لـى كـه از
كـارآمـدترن و مـسلح ترن ارتش هـاى دن
ـا هسـتند, طى دو هفـتـهء اول, حـدود سى هزار فلسط
نى و لـبنانى غـ
ـرنظامى را

 نفر جتاوز٣٠٠كشـتند و ن
مـى از شهر ب
ـروت را به ورانه بدل كـردند, در حالى كـه تلفات خـودشان, طى همـ
ن مدت, از 
منى كرد.

استراتـژى بگ
ن, از ان پس, بس
ار روشن است. او مى كوشـد با از ب
ن بردن ساف, تنها ن
ـروى را كه به نظر مى
رسد صـالح
ت شركت در مذاكـرات صلح را بر اساس استـقرار ك دولت فلسط
نى مسـتقل در ساحل غـربى و غزه, دارد
نابود كند. بگ
ن اخـ
راً خـود اعـالم كرده است كـه ان مناطق را سرزمـ
ن ن
ـاكان ملت هـود تلقى مى كند. قـرارداد صلح بر

) به بعـد كامـالً امكان پذر بود. در ان تارخ, ـاسر عـرفات در مـصـاحبـه ى با٨٢ ژوئ
ه (٤اساسـى كه ذكر شـد از تارخ 
لومـونـد (چاپ پارس) اصل شناســائى مـتـقــابل ملت هاى فلسـط
ن و اسـرائ
ل را پذـرفت. امـا بگ
ن كــه ان سـخنان عــرفـات
رابراى طرح هاى توسعـه طلبانه اش - كه در دست اجـرا ست - مزاحم تلقى مى كند, آن را نادده گرفت و به اسـتراتژى
خـود جهت اـجاد ك كـمـربند امن
ـتى دور اسـرائ
ل ادامه داد. در چنـ
ن شراطى, تـغ
ـ
ـر حكومت در سـوره مى توانست به

صورت گام نخست به سوى گسترش جنگى نابرابر و ب
رحمانه در آد كه پ
آمدهاى آن غ
رقابل پ
ش ب
نى ست.
در ماه ژوئن گذشتـه, هنگامى كه ن
روهاى اسرائ
لى به لبنان حمله كردند, من در پارس بودم. تصـادفاً ك سال قبل
از آن ن
ـز, زمانى كـه ژنرال اروزلسكـى, برخالف ارادهء آشكار اكـثـرت مـردم لهسـتـان, قدرت نظامـى را در ان كشـور بر
سرِ كـار آورد در پارس بودم. و باز تصـادفاً, وقـتى كه ن
ـروهاى آرژانت
نى در جـزار مالون پ
ـاده شدند نـ
ز در ان شـهر
بودم. واكنش رادو, تلوزون و مطبـوعات, همـچن
ن روشنفكران و افكار عمـومى مردم فرانسـه, به طور كلى, در برابر ان
سـه حـادثه, براى مـن درسى نگران كننده به همــراه داشت: بحـران لهـسـتـان در اووپـا نوعى اضطراب اجـتـمـاعى بـرانگ
ـخت.
براى من موقـع
ت مناسبى پ
ش آمد كـه همراه با روشنفكران و هنرمندان برجسـته و مشهور, فـراخوان ك م
تـ
نگ در تئاتر
اودئون, زر نظر وزر فرهنگ فرانسه, جهت جتل
ل از قهرمانى هاى مردم لهستان را امضا كنم. ان امر مانع از آن نشد
كـه برخى از ضـد كمـون
ـست هاى حـرفـه اى مرا علنـاً متـهم كنند و اسـتـدالل مناند كـه اعتـراض من فـاقـد آن ارزش تارخى
ست كه اعـتراض آن ها دارا ست. چـرا كه در چن
ن شـراطى, هر متالى كه مـخال� «مـان
كه اسم» (اصل «ا ان ا آن»)
بود, متالـى مـبـهم تلـقى مى شـد. برعكس, زمــانى كـه ن
ــروهاى اسـرائ
لى بـه لبنان جتـاوز كــردند و آن را به خـون آغـشــتند,
همـهء آنانى كـه براى لهـسـتـان آنهمـه به خـشم و فـغـان آمـده بودند, كـمـاب
ش ك پارچه, سكوت برگـزدند, با وجـود آن كـه نه
شــمـار كــشــتگان و نـه دامنهء خــرابى ها به ه
چ رو امـكان مــقـاـسـه ب
ـن تراژدى در ان دو كــشـور را منـى داد. از ان هم

 سـاعت طول نكش
ـد كه شـوراى امن
ت ملل٤٨فـراتر, در هم
ن فـاصله, ن
ـروهاى آرژانت
نى جـزار مـالون را پس گرفـتند و 
متـحد خواسـتار شـد كه آرژانت
نى ها جـزار مزبور را تخل
ـه كنند و احتادهء اقـتصادى اروپا ن
ـز بدون اتالف وقت, رابطهء
بازرگـانى با آرژانتـ
ـن را حتـرم كـرد. در عـوض ه
چ ك از ان نهـادها خــواسـتـار عـقب نشـ
نى ن
ـروهاى اسـرائ
ـلى از لبنان
نشد. البته حكومت رگان با باند صهـ
ون
ست ها حد اكثر همكارى را كرد و دست آخر, محافظه كـارى تقرباً توج
ه ناپذر
احتــاد شــوروى و تشــتت در جــهـان عــرب به آجنــا كــشــ
ــد كـه شــراط مــســاعــد براى حتــقق طرح هاى جـنون آمــ
ـز بـگ
ن و



وحش
گرى جنگ افروزانـهء ژنرال شارون پدد آد. من دوستان فراوان فرزانه اى دارم كه دن
ـا به سخنان آن ها گوش مى
دهد, كسـانى كه بدون شك مى خواسـتند و همچنان مى خواهند كـه در برابر ان مراسم خونرزان ابراز انزجـار كنند, اما
برخى از آنان ان نگرانى را با من در م
ان گـذاشتند كه به ه
چ رو جرأت منى كنند نظر خود را صـرح ب
ان كنند چرا كه
از مـتهم شـدن به آنتى سمـ
تـ
سم (ضـدت با هـود) هراس دارند. من منى دامن كه آن ها بـا چن
ن رفتـارى, آا آگاه هسـتند

كه بر خالف وجدان خوش, تسل
م باج خواهى (شانتاژ) غ
رقابل قبولى شده اند?
حق
قت ان است كه در گ
ر و دار چن
ن فجاعى, ه
چ كس به اندازهء ملت هود و ملت فلسط
ن تنها و بى پناه نبود.
٤از همــان آغــازِ حـملـه به لبنان, تظـاهرات و اعـتــراضــات توده اى در تل اوو و دـگر شـهــرهاى اســرائ
ل برپـا شـد كــه در 

) به صـورت ن
ـروى چشـمگ
ر درآمـد. ب
ش از صـدهزار نفـر از مـردم عـادىِ اسرائ
ـل به خ
ـابان رخـتند و فـراد٨٢ژوئ
ه (
كـــردند كـــه ان جنگ كـــثـــ
� به آنان ربـطى ندارد, زرا ربـطى به خـــداان شـــان ندارد, كـــه طى قـــرن ها با رضـــات شـــاهد
همـزسـتى فلـسط
نى ها و هـودان در زر سـقـ� آسـمـان گانه اى بودند. در ك كـشـور سـه مـ
ل
ـونـى, تظاهرات صـدهزار

نفره به طور نسبى كماب
ش برابر است با تظاهراتى دو م
ل
ونى در پارس, با تظاهراتى هشت م
ل
ونى در واشنگنت.
من هربار كـه اخـبـار وحـشـ
گرى هاى بگ
ن ها و شـارون ها را در لـبنان مى شنوم, با ان فـرادهاى اعـتـراض كـه از
داخل اسـرائ
ل بلند اسـت همـدل و همـجان مـى شوم. بـا ان اعـتـراض است كـه ماـل ام صداى خـود را به عـنوان نوسنده
اى منفـرد هـمـراه كنم و عـالقـه و احـتــرام فـراوامن را نسـبت به ملتـى نشـان دهم كـه او را نه از طرق روزنـامـه هاى امـروز,
بلكه از طرق خـواندن كتاب مـقدس - كه همـ
شـه در ح
رمت فـرو مى برد - شناختـه ام. من از باج خواهى آنتى سمـ
تـ
سم

ـد دگرى, همـوارهمنى ترسم. من از باج خـواهى آنتى كـمـون
ـسم حـرفـه اى منى ترسم. ان هردو با هم و گـاه كى در تأ

مى كوشند تا ان دن
اى فالكت زده را به نابودى و ورانى ب
شتر بكشانند.

 و از فرانسه١٩٨٢-٨٣ زمستان ٣, شمارهء (Sou’al)ترجمـهء سامى نائ
ر از اسپـان
اى به فرانسـه, منتشر شده در نشـرهء سؤال *
.١٩٩٢, مه ١٦به فارسى, ترجمهء تراب حق شناس, منتشر شده در مجلهء آرش شمارهء 

ادداشت:
اضـافه كن
ـم كه همـ
ن مـقالهء گـابرل گـارس
ـا مـاركز اخـ
ـراً به شكلى حتـر� آم
ـز و با اضـافه و كم كـردن هاى من درآوردى در روزنامـهء

 (به نقل از روزنامـهء الرأى چـاپ اردن) منتـشـر شـده و خوانـندگـان مى توانند برخـورد١٣٨١ اردبـهـشت ١١ ا ١٠همـشـهـرى چاپ تهـران, حـدود 
مطبوعات جمهورى اسالمى را با آثار دگران ع
ناً مشاهده كنند.

www.peykarandeesh.orgانتشارات اندشه و پ
كار


