
فهرست

9 پیشگفتار مترجم: روایتی متفاوت .............................................................................................  
17 پیشگفتار نویسنده بر چاپ 1999 ............................................................................................ 

27   ........................................................................................... پیشگفتار: زندگی های فلسطینی 
39   ......................................................................................................................... 1    دولت ها 
87 2    داخل .............................................................................................................................  
131   ........................................................................................................................ 3    پیدایش 
181 4    گذشته و آینده ...............................................................................................................  
229   ...................................................................................................... پسگفتار: سقوط بیروت 
239 پیوست: پس از واقعه .........................................................................................................  



پیشگفتار مترجم
روایتی متفاوت

کتاب هـای متعـددی بـه زبـان فارسـی دربـارۀ مسـئلۀ فلسـطین موجـود اسـت. 
اهمیت مسـائل خاورمیانه و حساسـیت نقش امپریالیسـم و صهیونیسم در زندگی 
اجتماعی - سیاسـی منطقه سـبب شده اسـت که ما تحوالت سیاسـی فلسطین و 
اسرائیل را با دقت خاصی مدنظر قرار دهیم. به عالوه، حرکت های پیشرو در ایران 
طی چند دهۀ اخیر همواره به جنبش های اجتماعی جهان توجه داشـته اسـت. در 

این میان، جنبش فلسطین جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
به جرئـت می توان گفـت که کتاب حاضر با هرآنچه تاکنـون دربارۀ این موضوع 
به زبان فارسـی نگاشـته شده متفاوت اسـت. این تفاوت بیش و پیش از هرچیز در 
چشـم انداز این کتاب با نوشته های دیگر اسـت. کتاب های موجود به طور عمده یا 
از دیدگاه سیاسـی نوشته شده اند یا به مسـائل اقتصاد سیاسی فلسطین نظر دارند، 
اما دکتر سـعید زندگی اجتماعی و فرهنگی مردم فلسـطین را بررسـی کرده اسـت. 
در نتیجه، کتاب حاضر نه تنها به دانش ما دربارۀ فلسطین می افزاید بلکه سبکی را 

نشان می دهد که در نوشته های فارسی، اگر بی سابقه نباشد، نادر است.1
می تـوان دربـارۀ فرهنـگ فلسـطین کتابـی نگاشـت و از دیدگاهی مرسـوم، به 

1. الزم است به این نکته اشاره شود که پیچیدگی نگارشی متن نیز از همین پیچیدگی بینش نویسنده 
سرچشـمه می گیـرد. در ترجمـۀ این کتاب کوشـش بر این بوده اسـت کـه ضمن وفـاداری به این 
پیچیدگی ها، متنی رسـا و قابل درک برای خوانندۀ فارسـی زبان تهیه شود. با این همه، از جمالت 

طوالنی، صفت های متعدد، و... گریزی نیست.
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طبقه بنـدی و شـرح جنبه های گوناگون آن پرداخت. چنین کتابی بی شـک بسـیار 
آموزنـده و موفـق هم خواهد بود. اما دکتر سـعید، به عنـوان پژوهندۀ خالق و نوآور 
مطالعات فرهنگی، کتابی نگاشـته است که در عین پرداختن به جزئیات، فرهنگ 
را پدیده ای پویا و تغییریابنده معرفی می کند که هم به انواع روابط اجتماعی شکل 

می دهد و هم خود در متن آن رشد می کند.
دکتر سـعید تجربه های فردی و مشاهدات شخصی را با رخدادهای اجتماعی 
و تحلیـل مردم شـناختی درمی آمیـزد. به عبارت دیگر، وی تجربیات و مشـاهدات 
مشـخص را در متـن روابـط تاریخی - اجتماعـی )contextulalization( جـای 
می دهـد. معنا و مفهـوم رخدادهای اجتماعـی را تنها با چنیـن رویکردی می توان 
بررسی کرد. برای نمونه، اینکه زنی سیاه پوست از دِر جلوی اتوبوس سوار شود و بر 
روی صندلی بنشـیند به خودی خود رخداد مهمی نیسـت. اما، اگر مشخص شود 
که زمان واقعه سـال های دهۀ شـصت سـدۀ بیستم میالدی اسـت و مکان آن شهر 
بیرمنگام ایالت آالباما، آن زن سیاه پوسْت رزا پارکس1 می شود و آن رخداْد جرقه ای 
که آتش جنبش سیاه پوستان امریکا را به دنبال داشت. چنین رویکردی از چند نظر 

اهمیت دارد:
1. از تحوالت اجتماعی درکی ملموس به دست می دهد: رخدادهای اجتماعی 
پدیده هایی انتزاعی نیسـتند که در »جامعه« رخ دهند بی آنکه نشـانی از افراد در 
میان باشـد. در نوشـتۀ دکتر سـعید، به خوبی می توان دید که چگونه انسان ها از 
دگرگونی هـای سیاسـی - اجتماعی - فرهنگی جامعۀ فلسـطینی سـود برده اند 
یـا قربانی آن شـده اند، در خلق آن شـریک بوده اند یا بازیچـۀ آن قرار گرفته اند. 
بی تردیـد، عکس های ژان مور در به تصویر کشـیدن و عینیت بخشـیدن به این 

روند نقش بسزایی ایفا می کند.
2. او، بـا نمایـش دادن نمونه هـای فـردی در متـن روابـط اجتماعی - تاریخی 
خاص، به آن ها معنا و مفهومی فراتر از رخدادهای منفرد و میرا بخشیده است. 

1. Rosa Parks
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توانایـی سـعید در این اسـت که نه پدیده هـای اجتماعی را به سـطح نمونه های 
فـردی تقلیـل می دهد و نه نمونه های فردی را قربانی بررسـی های عام می کند. 
پرداختنـی این گونـه بـه مسـائل اجتماعـْی نمونۀ عالی از آن نگرشـی اسـت که 
جامعه شناس مشهور امریکایی، سی. رایت میلز1، آن را »بینش جامعه شناختی« 

)sociologica imagination( خوانده است.

3. سـومین ویژگی در سـبک نگارش ادوارد سـعید این است که خود، به عنوان 
نویسـنده، دارای جا و مکان مشـخصی اسـت. او نه ناظر بی طرف اسـت و نه 
»راوی دانا«. سـعید، با نشـان دادن اینکه تا چه اندازه نظریات و اندیشه هایش 
ریشـه در تجربیـات فـردی او دارد، نویسـنده را از بـرج عـاج به سـطح زندگی 
اجتماعی می کشاند و با این شیوۀ کار، نسبی بودن آرا و داوری های خود را بر ما 
روشن می کند. در نتیجه، به جای آنکه از »باال« برای خواننده موعظه کند و او 
را مرعوب قدرتی کاذب کند در کنار خواننده می نشـیند و با وی از در گفت وگو 

درمی آید.
به همین سـبب، با اینکه هر سـطر کتاب حاضر »سیاسـی« است، اما در آن نه 
از مظلوم نمایی های دلتنگ کننده اثری هسـت و نه از شـعارهای پرسروصدا. سعید 
بی آرایه و بی پیرایه از واقعیت ها می نویسد و به یاری همین روایت ساده، پیچیدگی و 
غنای ذاتی زندگی را به ما نشان می دهد. به دلیل اینکه نوشتۀ او از درون پراحساسش 
برآمـده اسـت بـه ژرف ترین گوشـه های احساسـات آدمـی ره می یابد، امـا نه خود 
برخوردی احساساتی در برابر آن دارد و نه خواننده را احساساتی می کند. نوشته به 
اعماق وجود خواننده رخنه می کند و او را یاری می دهد که هم با احساسـات خود 
_ خشـم، نفرت، عشـق، افتخار، و همدردی _ روبه رو شـود و هم به درک نوینی 
از احساسـات خود دست یابد. و این کاری بس دشوار است، چه بسا نویسندگانی 
هسـتند که احساساتی نوشـتن را با شناخت احساسـات یکی می انگارند. فراتر از 
واپسین آسمان هم تحلیلی سیاسی است و هم با احساسات و عواطف سعید درگیر 

1. C. Wright Mills
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اسـت؛ اما نه شـعارگونه است و نه هیجانی کردن خواننده را هدف قرار داده است. 
این سبک نگارش سیاسی مورد نیاز ماست تا، به جای هیجان سیاسی، فرهیختگی 

سیاسی و سیاسی - اجتماعی اندیشیدن را در ما بپروراند.
ادوارد سـعید بـا پرداختن بـه جنبه های عینی زندگی فلسـطینی ها موفق شـده 
است نه تنها پیچیدگی زندگی آنان را نشان دهد بلکه روند حرکت این تحوالت را نیز 
بنمایاند. او زندگی مردم فلسطین را پویا و سرشار از واقعیت های دمادم تغییریابنده 
تصویـر می کنـد. در این روایت، فرهنگ نه مقدس اسـت و نه ایسـتا. کهنه و نو در 
یکدیگر می تنند، با یکدیگر نزاع دارند یا به سازشی زودگذر می رسند. در این رابطه، 
فلسـطینی ها با مشـکلی روبه رو هسـتند که مشکل بسـیاری از جوامع جهان سوم 
اسـت. از یکی دو سـدۀ گذشـته به این سـو، در بسیاری از کشـورهای جهان سوم، 
جنبش هـای پیشـرو و نوگـرا پـا گرفته اند. مبـارزان ایـن جنبش ها صنعتی شـدن و 
پیشـرفت علمی را در کنار آزادی های اجتماعی هدف خود قرار داده اند. به عبارت 
دیگر، دستیابی به پیشرفت مادی را در کنار دستیابی به خواسته های انسانی سرلوحۀ 
کار خـود می داننـد. اما مخالفان، با هدف سـرکوب، همواره حضور »اسـتعمار« را 
مطرح کرده اند و هرگونه مخالفت با واپس ماندگی را دسیسۀ استعمار خوانده اند. به 
این ترتیب، با »بی ریشه« و »غیراصیل« خواندن نوگرایی، سد راه نوگرایی شده اند. 
هرچند هرگز نمی توان در برابر شـگردهای امپریالیسـتی بی تفـاوت بود، منطقی نیز 
نیسـت که به صرف حضور »بیگانگان« و »غیرخودی ها«، هرآنچه را خودی است 
واال و ستودنی انگاشت. ضمن هوشیاری به رخدادهای جهانی، باید شرایط درونی 
را در حرکـت پویای زندگی اجتماعی بررسـی کرد. تنگناها را شـناخت و نیروها را 
برای چیرگی بر واپس ماندگی و دگرگونی های زندگی بسـیج کرد. ادوارد سعید یکی 
از پیش نیازهای پیروزی جنبش فلسطین را توجه به جوانان می داند؛ انسان هایی که 
»در تالقی گاه میان کهنه و نو، عرب و غیرعرب، سنتی و غیرسنتی ایستاده اند«. به 
اشارۀ وی، پرسش اصلی پیشاروی جنبش فلسطین این است که »چه بخش هایی 
از هویت و تاریخمان را باید حفظ کنیم و چه بخش هایی را باید، برای کارایی هرچه 

بیش تر رابطه ای دوجانبه میان خود و دیگران، کنار نهیم؟«
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گرچه سـعید از پرداختن به نقش دشـمنان ریز و درشت فلسطین -- از اسرائیل 
و کشـورهای امپریالیسـتی گرفته تا کشـورهای عربی و »متحدان« و »هواداران« 
گاه است که شکست خوردگان  جنبش فلسطین -- فرونمی گذارد، به این نکته نیز آ
و سـتمدیدگان فرصت شـکوه و البه ندارند. آنان برای آنکه به حد کفایت تجدید قوا 
کننـد و خود را برای کارزارهای سرنوشت سـاز آینده آماده کننـد چاره ای ندارند جز 
آنکه به دقت و قاطعانه در خویشتن درنگرند، نارسایی های تالش خویش را دریابند، 
و به بهبود آن ها کمر همت ببندند. یکی دیگر از تفاوت های نوشتۀ سعید با بسیاری 
از نوشته های دیگر دربارۀ فلسطین همین نگاه تیزبین او در ارزیابی فرهنگ و روابط 
درونی جامعۀ فلسطین است. پرسشی که وی خطاب به هموطنانش مطرح می کند 
همانا پرسشی است که هر گروه و ملت مبارزی باید در آن تعمق کند: ما چه کردیم 
که به این روز افتاده ایم؟ چه اشـتباهات و انحراف هایی ما را به اینجا کشـاند؟ برای 
تغییـر زندگی نگونبارمان چـه چیزهایی را باید در اندیشـه، ارزش، و رفتارمان تغییر 

دهیم؟
نوشـتۀ سـعید کوششـی اسـت که دو هدف عمده در پیش رو دارد: اول، ارائۀ 
هویـت فلسـطینی ها به عنـوان یک گروه انسـانی که زندگی شـان بسـی پیچیده تر و 
متفاوت تـر از تبلیغـات سرسـام آور اسـت؛ دوم، تأکیـد بـر چندگونگـی تجربه ها و 
هویت های فلسـطینی. سـعید در جای جاِی کتاب اشاره می کند که چگونه هویت 
فلسطینی ها نفی شده اند و چگونه روایت های بی شمار از زندگی فلسطینی ها -- چه 
توسط بیگانه و چه خودی -- با نمایاندن گوشه ای از واقعیت به عنوان تمامی آن، به 
نفی گونه گونی زندگی فلسطینی ها منجر می شود. زیرعنوان کتاب -- »زندگی های 
فلسـطینی« -- از این نظر شـایان توجه است. نه یک زندگی، که زندگی های چند، 

و نه یک گونه از زندگی، که زندگی چندگونه.
به گمـان من، بازیابی هویت چشـمگیرترین جلوۀ خود را دربـارۀ زنان می یابد. 
گرچه دکتر سـعید این مسـئلۀ مهم را به اختصار بررسـی می کند، در تحلیل خود به 
نکات مهمی اشـاره می کند. او تالش سـامانمند اسـتعمار برای نفی هویت زنان را 
نشـان می دهد. برای نمونه، اشاره می کند که مأموران انگلیسی گذرنامۀ مادرش را 



14            فراتر از واپسین آسمان

پس از ازدواج پاره کردند، زیرا هویت و هسـتی او در وجود شـوهرش تحلیل رفته 
بود! هدف اصلی چنین سیاسـتی این بود که با کم شـدن یک نفر از جمعیت بومی، 
جـا بـرای مهاجرت یک نفر یهودی از اروپا باز می شـد. وقتی نبـوِد یک زن جا را 
بـرای مهاجـرت یک نفر یهـودی اروپایی دیگر بـاز می کند هویت و هسـتی زن را 
می شـود در وجود همسـرش محو کرد! از زن، از وجود قائم به ذات و چندبعدی او، 
چیزی به جا نمی ماند؛ او به زِن شوهرش و مادِر فرزندش تبدیل می شود. اما سعید 
به همین اشاره بسنده نمی کند. او، در عین حال، به روابط درونی جامعۀ فلسطین 

در زایش و تداوم ستم جنسی نیز اشاره می کند:

من زنان فلسـطینی را در همه جای زندگی فلسـطینی می بینم، و می بینم که آن ها 
چه سـان در میان نقش های احساساتی رقیقی که ما برای آن ها در نظر می گیریم 
)مـادران، دوشـیزگان عفیـف، شـهیدان( و آزردگـی یـا حتـی نفرتـی کـه قدرِت 

آشتی ناپذیِر آنان در مردانگِی سراسر سیاسی ما به وجود می آورد می زَیند.

بررسـی های مختلـف جامعه شـناختی نشـان می دهـد کـه کم توجهی به سـتم 
جنسـی، هم برای زنان فلسـطینی و هم برای جنبش فلسـطین، زیانبار بوده است. 
برای نمونه، مسئلۀ »پاسداری« از زنان را در نظر بگیریم که در فرهنگ فلسطینی، 
هماننـد بسـیاری از فرهنگ هـای دیگر، معیار حیثیت مردان و شـرافت خانواده به 
شـمار می آید. اسـرائیلی ها سال ها از این مسئله سود جسته بودند و دامی بر سر راه 
فلسطینی ها چیده بودند. آن ها هنگام حمله به روستاهای فلسطینی اعالم می کردند 
که اگر اهالی روستا مقاومتی از خود نشان دهند، سربازها مردها را خواهند کشت 
و بـه زنـان و دختران تجاوز خواهند کرد. مردان به همراه خانواده هایشـان روسـتا را 
تـرک می کردند تا مبادا به شـرافت آنان لطمه ای وارد شـود. نتیجـه اینکه نیروهای 
اسرائیلی، بی هیچ مقاومتی، روستا را به اشغال خود درمی آوردند! یک زن رزمندۀ 

فلسطینی یادآور می شود:

دفـاع از زنان و دختران در مقابل متجاوزان اسـرائیلی کابوس مردان فلسـطینی 
شده بود... مردها، از جمله رهبران، به طرز بیمارگونه ای نگران دفاع از شرافت 
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زنان در مقابل اسـرائیلی ها بودند. مردها، حتی وقتی به مبارزه روی می آوردند، 
هدف عمده شان حفاظت از زنان بود، نه مبارزه برای آب و خاک.1

پـس از مدتـی، به ویـژه پس از مبـارزات دهه های شـصت و هفتـاد، نیروهای 
گاهی، برخی نمادهای  فلسطینی به این شگرد اسرائیلی ها پی بردند. بر اثر همین آ
فرهنگی به گونه ای نو تعریف شدند. اگر در گذشته زنی که مورد تجاوز قرار گرفته 
بود نشانه ای از »شکست« و »لکه دار شدن« حیثیت خانوادۀ فلسطینی به حساب 
می آمـد، در تعریـف نوین چنین زنی نمـاد مقاومت و پابرجایـی -- »ُصُمد« -- به 
شـمار می آید؛ زنی که مورد تجاوز قرار گرفته نماد زنان و مردانی شـده اسـت که در 

برابر حملۀ دشمن مقاومت کرده اند.2
با وجود این، رهبران جنبش فلسطین ستم جنسی را در مقایسه با ستم ملی که 
از سوی صهیونیست ها اعمال می شود فرعی قلمداد کرده، معتقدند که نباید با تأکید 
بر آن در صف مبارزه تفرقه انداخت. در نتیجۀ همین برخورد محافظه کارانه، رشـد 
شرکت زنان در جنبش و تحول معنای نمادهای فرهنگی - اخالقی نتوانسته است 
تأثیری همه جانبه داشته باشد. زنان فلسطینی، به رغم جانفشانی هایشان، همچنان 
در جبهۀ رزم، در پهنۀ اجتماع، و در زندگی خانوادگی با روابط مردساالرانه روبه رو 

هستند.3
ادوارد سـعید برخـورد سـطحی، یک جانبـه، و شـعارگونه بـا مسـئلۀ زن را به 
 نقـد می کشـد و به لزوم پی بـردن به غنای تجربه و زندگی چندسـاحتی آن ها تأکید 

می کند: 

تـا زمانـی که گفته های زنان را -- مشـخص، محتاطانه، پراحسـاس، نغز، و به 

1. Bothaina Shaaban, Both Right and Left Handed: Arab Women Talk about Their 
Lives (Bloomington: Indiana University Press, 1991), p. 152.

2. همان، ص 170.
3. برای جزئیات بیش تر در این زمینه بنگرید به:

Julie M. Peteet, Gender in Crisis: Women and the Palestinian Resistance Move-
ment (New York: Colombia University Press, 1991).
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گونه ای حیرت آور خلل ناپذیر -- درک نکنیم تجربۀ سـلب مالکیت از ما به تمام 
و کمال درک نمی شود.

پیگیری دکتر سـعید در نشـان دادن تحریف ها و واژگون نمایی های قدرت های 
خارجـی و داخلـی در تعریـف و تعیین اینکه »فلسـطین چیسـت« و »فلسـطینی 
کیست«، در واقع، دفاع از دموکراسی و آزادی است. نقد سعید از سازش سازمان 
آزادی بخش فلسطین با اسرائیل را باید در پرتو همین رویکرد دید؛ چه، به مجرد آنکه 
گروهـی خود را تنها نمایندۀ یک ملت بنمایاند بنیان های دموکراسـی فرومی ریزد. 
در حقیقـت، »تنهـا نماینده« داعیۀ برتری جویی اقلیتی اسـت کـه می خواهد خود 
را نه تنهـا نماینـدۀ اکثریت جلوه دهد بلکه هر آوای مخالـف یا دگرگونه ای را به جرم 
سرپیچدن از »منافع عامه« خاموش کند. چندآوایی پیش شرط دموکراسی است. 
تجربۀ مبارزات مردم فلسـطین علیه دشـمنان گونه گون و نیز استبدادطلبی سازمان 
آزادی بخش فلسـطین یک بار دیگر نشـان می دهد که جنبش های آزادی خواهانه، 
هرگاه به چندآوایی معتقد نباشند و در رابطه با نیروهای همرزم به اصول دموکراسی 
احترام نگذارند، نه می توانند پس از دستیابی به قدرت ضامن دموکراسی و بهزیستی 

مردم باشند و نه پیروزی شان می تواند واقعی و دیرپا باشد.
حامد شهیدیان
دپارتمان جامعه شناسی و مردم شناسی
دانشگاه ایلینوی در اسپرینگفیلد
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فراتـر از واپسـین آسـمان فراوردۀ تبعید اسـت. این کتـاب در نیمـۀ دوم دهۀ 1980 
فرسـنگ ها دور از فلسـطین و به منظور معنا و مفهوم دادن به زندگی فلسـطینی ها 
نوشـته شـد. خانـوادۀ من در دسـامبر 1947 اورشـلیم را برای همیشـه تـرک کرد؛ 
گاهی و خاطرات محدود پسـربچه ای کـه زندگی آرام و  مـن دوازده سـاله بودم، با آ
بی دغدغه ای داشـت. در بهار سـال 1948، تمام خویشاوندان دور و نزدیک ما نیز 
همراه با یک میلیون فلسـطینی دیگر، که از آن سـرزمین رانده می شـدند، فلسطین 
را ترک کردند. این »نکبت« یا فاجعه منادی نابودی جامعه و غصب سـرزمین ما 
به عنوان یک ملت بود؛ نکبتی که با تأسـیس دولت اسـرائیل همزمان شـد. در سال 
1992، یعنی 45 سال پس از ترک فلسطین و شش سال پس از چاپ اول این کتاب 
در انگلسـتان، برای نخستین بار به همراه همسر و دو فرزندم به فلسطین/ اسرائیل 
بازگشتم. این سفر برایم بسیار مهم بود. می توانستم به خانواده ام خیلی چیزها نشان 
دهم: محل تولد، خانۀ پدری، مدرسـه، شـهرها و روسـتاها. خانه ای که در آن به 
دنیا آمدم؛ خانۀ پدری که در آن بزرگ شـده بودم؛ مدرسـه ای که هم من و هم پدرم 
از شـاگردان آن بودیم؛ روسـتاها و شـهرهایی کـه پدربزرگ هـا و مادربزرگ هایم و 
خویشـاوندان دیگرمان در آن سـاکن بودند. در مسافرتم به این سرزمین، سرزمینی 
که دیگر اسـرائیل نام گرفته، مثل همیشـه حیرت زده بودم که چگونه ممکن اسـت 
هیچ کـس را در آنجا نداشـته باشـم در حالی کـه هنوز خانه هـا، کالس های درس، 
سـاحل ها، و باغ ها را به جا می آوردم و آدم های دوران کودکی ام، حتی آن هایی که 

بدرود حیات گفته بودند، در خاطرم زنده بودند.
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به رغم افسردگی و دلتنگی، مأیوس نبودم. ساحل غربی و نوار غزه، که در سال 
1967 به اشـغال اسـرائیل درآمده بود، شـاهد انتفاضه یا مبارزه ای ضد اسـتعماری 
بود )درست یک سال پس از انتشار این کتاب(؛ مبارزه ای که به طور عمده جوانان 
رهبری آن را به دسـت داشـتند: دانش آموزان و دانشـجویان دختر و پسـر و پدر و 
مادرهـای جوانـی که، با پرتاب سـنگ، جنبـش آزادی بخش را به پیـش می بردند. 
جنبـش انتفاضـه، با دلیری بی مانندش، اسـرائیل را تـکان داد و دنیا را متحیر کرد. 
بـا همـۀ تالشـی که برای محو ملت ما از صحنه های سیاسـی شـده بـود، همچنان 
به عنـوان یـک ملت زنـده ماندیم و مقاومت کردیم. در این سـفر، نشـانه های بقا و 
پایـداری در همه جـا بـرای من و خانواده ام مشـهود بـود؛ از جمله در دانشـگاه بیر 
زیت1. آخرین خاطرۀ من از آن به سـال های دهۀ چهل برمی گردد. در آن سـال ها، 
این دانشـگاه فقط دبیرسـتانی بود که دوستان و خویشاوندان دور و نزدیک ما آن را 
اداره می کردند. امروز، اما، محوطه و فضای دانشگاه مکان پرابهتی است با تپه ای 
خیره کننـده و زمینی که تا ده کیلومتری خارج از رام الّله2 گسـترده اسـت. نهادهای 
گوناگون دیگر نیز -- که من از راه دور نگران بقایشـان بودم -- از رشـد و مقاومت 
گروه ها و سازمان هایی حکایت می کنند که هدفشان پاسخ گویی به نیازهای روزمرۀ 

مردم است.
اما در آن سـفر تشـخیص دادم که باید همچنان در تبعید به سر برم: می توانستم 
بـه فلسـطین سـفر کنم، ولی نمی توانسـتم برای همیشـه به آنجا بازگـردم. از جمله 
عواملی که در گذشـته مرا از بازگشـت به فلسـطین بازمی داشـت ابتدا عدم تمایل 
)می توانید بزدلی فرض کنید( به دیدن سـرزمینی بود که با خشـونت زیر و رو شـده 
اسـت. پس از مدتی، دیگر حتی اجازۀ ورود به آن خاک را هم نداشـتم، زیرا عضو 
شـورای ملی فلسـطین -- پارلمان در تبعید فلسطینی ها -- بودم که به نظر مقامات 
اسرائیلی، سازمانی »تروریستی« بود. در سال 1991، به سرطان خون مبتال شدم و، 
تقریبًا همزمان، به دلیل مخالفتم با سیاسـت ساف )سازمان آزادی بخش فلسطین( 

1. Bir Zeit              2. Ramallah
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در دوران جنـگ خلیـج فارس و آنچه من گرایشـی نو به سیاسـت شگسـت گرایی 
)defeatism( می دیـدم از سـاف جـدا شـدم. یاسـر عرفات، در نهایـت حماقت و 

جنایت، از صدام حسین پشتیبانی کرد، در حالی که ارتش او به خاک کویت تجاوز 
کـرده بـود و آن را به خاک خود افزوده بود. پشـتیبانی از صـدام یکی از بزرگ ترین 
اشتباهات استراتژیک عرفات بود. پس از جنگ خلیج فارس، عرفات مجبور شد 
در تونس مستقر شود و از آنجا، در نهایِت سختی و بدبختی، برای حفظ موقعیت 
خـود تـالش کند: از یک طرف، جنبـش انتفاضه او را به انزوا رانـده بود و از طرف 
دیگر، امریکای پیروز او را تنبیه کرده بود. به همین دلیل هم عرفات بی تابانه حاضر 
بود در برابر اسـرائیل و امریکا کوتاه بیاید: فقط و فقط برای آنکه در قدرت بماند. 
من احساس کرده بودم که مالقات های پنهانی میان دولت اسرائیل و مقامات ساف 
در جریان اسـت؛ از رفتار رهبران سـاف چنین دستگیرم شده بود که آن ها حاضرند 
بر سـِر تمامی دسـتاوردهای جنبش انتفاضه سـازش کنند. و این همه، فقط برای 
آنکه بتوانند وارد جریانی شـوند که به نظر من چیزی نبود جز سیاست امریکایی ها 
در دفاع از موقعیت اسرائیل و در نهایت بی توجهی به منافع ما. دلیل جدایی من از 
شورا هم بیماری ام بود و هم اختالفم با عرفات. یک سال پس از جدایی می توانستم 
به فلسطین برگردم، چون اسرائیلی ها دیگر رسمًا با بازگشت من مخالفتی نداشتند 
)گرچـه ورود به فرودگاه تل آویو برای هر چهـار نفرمان لحظات پرتنش واضطرابی 
بود؛ انتظار داشـتیم که از ما بازجویی کنند یا حتی دسـتگیرمان کنند. خوشبختانه 

هیچ اتفاقی نیفتاد(.
آنچه من دیدم البته از شرایطی کاماًل متفاوت حکایت می کرد. اسرائیل واقعیتی 
بود که من ناچار به پذیرش آن بودم، با آنکه آن را از بسیاری جنبه ها کشوری نه چندان 
زیبا یافتم که پر از سیم های خاردار و ساختمان های زشت بود. بدتر از همه، تغییر 
شـهرهایی مثـل طبریه و صفاد بود که جمعیت عـرِب آن را به زور بیرون کرده بودند 
و دیگر به تمامی و با حرص و ولع فراوان تبدیل به مناطق یهودی نشـین شـده بود. 
وقتـی دیدم که چه بسـیار از فلسـطینی ها عبری صحبت می کننـد، ولی تنها تعداد 
انگشت شماری از اسرائیلی ها عربی می دانند یا تمایلی به یادگیری آن دارند، متحیر 
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شدم. یکی از نشانه های ناگوار بی اهمیت انگاشتن یک میلیون فلسطینی که تبعیت 
اسـرائیلی داشـتند )در مقابل دو و نیم میلیون نفری که در سـاحل غربی و نوار غزه 
زندگی می کردند( در سیاست های رسمی این بود که نشانه های راهنمایی و رانندگی 

به عبری و انگلیسی بود، نه به عبری و عربی.
در ایـن سـفر از نـذرث1، زادگاه مـادرم، دیدار کردیـم. خانه ای دیدیـم که او در 
آن بـه دنیـا آمده و بزرگ شـده بود. در آنجا، امیل حبیبی و توفیق زیاد، از دوسـتان 
نویسـنده مان، را نیـز دیدیم )از هـر دو که زمانی عضو کنسـت2 بودند در این کتاب 
سـخن گفته ام(. دیدار این دوسـتان و خانۀ پابرجای خانوادۀ مـادری ام برای من از 
اسـتقالل حیات عرب گواهی می داد که به رغم فشـارها و تهدیدات اسرائیلی ها، به 
بقـای خود ادامه می داد. قدرت افتخارآمیـز زبان عربی بی تردید نقش مهمی بازی 
کرد؛ اما، به گمان من، درک تاریخی ما از فلسطینی بودن نیز در این میان نقش بس 

چشمگیری داشته است.
 با این همه، تکرار می کنم، اسـرائیل/ فلسطین دیگر جایی نبود که من، با آنکه
بسـیار دلـم می خواسـت، بتوانـم در آن زندگـی کنم. بیمار بـودم و پیـر )چنین فکر 
کردم(، و به زندگی در تبعید عادت کرده بودم. به عالوه، هیچ قانونی برای بازگشت 
مهاجران فلسـطینی وجود نداشت، زیرا »قانون بازگشت« اسرائیلی ها تنها شامل 
حال یهودی ها می شد، نه غیریهودی هایی مثل من. بنابراین، بیش از نیمی از مردم 
ما -- پناهندگان به لبنان، اردن، سوریه، و کشورهای دیگر عرب، اروپا، امریکای 
شـمالی، حتی اسـترالیا -- همچنان محکوم به تبعید می مانند. وقتی سـر و صدای 
صلح اسـلو در سـال 1993 شـروع شـد هیچ نویدی از بهبود وضعیت این انسان ها 
نبود؛ مسئله ای که شاهدان و سیاستمداران سطحی نگر همواره با بی توجهی از کنار 
آن رد می شـوند. به نظر من، فراگرد صلح اسـلو اشـغال اسـرائیل را قانونی کرد و به 
عرفات -- این چهرۀ تراژیک -- نقش ناظر برقراری اشغال را داد؛ اشغالی که، بر 

Nazareth .1 )ناصره(؛ شهری واقع در جلیلۀ سفلی.
Knesset .2؛ پالمان اسرائیل.
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اساس شواهدی مثل گسترش مناطق یهودی نشین و زمین های الحاقی، قرار است 
همچنان ادامه یابد. پس از آنکه جدایی من از عرفات و مخالفتم با برنامه های صلح 
اسـلو علنی شـد نگارش برای دو نشـریۀ عرب را آغاز کردم و یک سلسله مقاله در 
هفته نامـۀ اهرام1 )چاپ قاهره( به انگلیسـی و در روزنامـۀ الحیات )چاپ لندن که 
اکنون مهم ترین روزنامۀ دنیای عرب اسـت( به عربی نوشـتم. برای نخستین بار در 
دوران نویسندگی ام، خوانندگان عرب داشتم که بر شمار آنان افزوده می شد. در این 
مقاالت می توانسـتم شاهد کمبودهای صلح پیشنهادی امریکا، عملکرد مسئوالن 
فلسطینی، و عواقب منفی »صلح« )که سرانجام با روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو 
به تمامی متوقف شـد( باشـم، آن ها را برشـمرم و بی پروا به نقد بکشم -- کاری بس 
ناخوشـایند. در سـال 1996، ناشـری مصری دو کتاب از نوشـته های عربی مرا به 
چـاپ رسـاند که هر دو بی درنگ از سـوی دولت مسـتبد عرفـات در مناطق تحت 
کنترل او ممنوع شـد. در یکی از روزهای مارس 1996 به دیدن پسـرم رفتم )که آن 
زمان داوطلبانه در رام الّله کار می کرد(. در آن روز، رادیو صدای فلسـطین، رادیوی 
عرفات، مرا مورد ناسـزاگویی و حمله قرار داد. آن ها مرا مأمور سـیا، دشـمن مردم 

فلسطین، و اوریانتالیست خواندند!
جالب است که بعد از چاپ اول فراتر از واپسین آسمان تغییرات مهمی رخ داده 
است، اما بسیاری چیزها برای فلسطینی ها مثل گذشته مانده، یا بدتر شده است. 
پناهندگان همچنان پناهنده اند و امروزه شمارشـان از سـاکنان ساحل غربی و نوار 
غزه بیش تر شده است. زندگی دو شخصیتی که از آن ها در این کتاب سخن گفته ام 
گاه است، هنوز  فراز و نشیب های چشمگیری داشته است. عرفات، که به راز بقا آ
بر صدر قدرت است و یک تنه از غزه تا رام الّله حکم می راند. من از نیمۀ سال 1992 
تـا امـروز دیگر نـه او را دیده ام و نه با او حـرف زده ام. به باور من، او رهبری اسـت 
که می بایسـت پس از صلح اسـلو اسـتعفا می داد. او پس از آن ماجرا -- همان طور 
کـه بارهـا گفته ام -- به بالیی برای مردمش تبدیل شـده اسـت؛ فاسـد، تنگ نظر، 

1. Ahram Weekly
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بی لیاقـت، و دیکتاتور. گذشـت زمان برای او پیامدهای بدی داشـته اسـت. البته 
دسـتاوردهای سال های شروع کارش، که در این کتاب شرحش می رود، همچنان 
ماندنی است. جای تأسف است که آن دستاوردها امروزه تحت تأثیر کردار او پس 
از سـال 1990 قرار می گیرد -- یا شـاید حتی اهمیتش را از دسـت داده باشد. خانم 
حنان عشـراوی که از او در این کتاب به عنوان نویسندۀ پایان نامۀ دکتری، که تحت 
مشاورۀ من نوشت، یاد کرده ام در این سال ها، به دنبال مصاحبه های مطبوعاتی اش 
در جریـان کنفرانـس 1991 مادریـد و نقشـی که به عنـوان عضو دولـت عرفات در 
مذاکـرات واشـنگتن ایفـا کرد )پیش از آنکه در سـال 1998 اسـتعفا بدهد(، چهرۀ 
شناخته شـدۀ جهانی اسـت. عالوه بر عرفات، عشراوی بی تردید در جهان یکی از 
شناخته شـده ترین فلسطینی هاسـت و قدرت سـخنوری و کارایـی او در مذاکرات 
به درسـتی مورد تحسـین قرار گرفته اسـت. بـا این همه، به عنوان یـک ملت، هنوز 
تا کسـب خودمختاری راهی طوالنی فراروی ماسـت، گرچه دیگر فلسطینی ها )نه 
اسـرائیلی ها( ژاندارم منطقه ای هستند که، به وجهی دلگیر، کوچک است: تکه ای 
کوچـک از سـاحل غربی )9 درصـد( و 60 درصد از نوار غزه )نمونه ای از خّسـت 
ارتش اسرائیل در عقب نشینی(. در اسرائیل، احزاب دسِت راستی مذهبی هم از نظر 
عضو و هم از نظر قدرت سیاسـی رشـد کرده اند و میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها، 
نسـبت به ده سـال پیـش، درۀ عمیق تری به وجـود آمده، با آنکـه همکاری هایی در 

زمینه های تازه صورت گرفته است.
به این ترتیب، ما همچنان مردم مشـکل آفرین و سلب مالکیت شـده ای هستیم؛ 
همـان مردمـی که زندگی و شـرایط داخلی شـان را به یاری عکس هـای ژان مور در 
این کتاب ترسـیم کرده ام. اکنون که برخی از افراد و مکان هایی را که ژان مور برای 
پروژۀ اولیۀ سال 86-1985 در عکس هایش بازنمایاند به چشم خودم دیده ام برایم 
روشـن تر شـده اسـت که چقدر عکس های او نمایانگر و گویای شـرایط ماسـت. 
همـکاری مـن و او بخـش مهمـی از زندگی سیاسـی و نوشـتاری من تـا نیمۀ دهۀ 
هشـتاد بوده اسـت. در سـال های دهۀ نود و در آسـتانۀ هزارۀ جدید، تجربۀ دوبارۀ 
این همکاری را عاملی ارزشـمند برای درسـت نمایاندن پدیده ها می یابم -- درست 
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نمایاندن پدیده هایی چون تبعید، سلب مالکیت، عادت های بیانی، چشم اندازهای 
درونـی و بیرونـی، سرسـختی، تلخـی، و دالوری. در بازنگری به فراتر از واپسـین 
آسـمان، تا آنجا که می توانم قضاوتی عینی داشـته باشـم، فکـر می کنم که به عنوان 
گونه ای کتاب مرجع دربارۀ فلسطین به کار آید، تالشی که خواسته است به شرایط 
نه از دید سیاسـتمداران بلکه از چشـم انداز خاطره نویسـان و تاریخ نگاران اینجا و 
آنجا بنگرد. جنبه های متضاد این کتاب حل نمی شـوند؛ تضادها و ناخواندنی های 
زندگی ها و تجربه های ما به همان شـکلی که هسـتند باقی می مانند: نه )امیدوارم( 
در قالب های پیراسته قرار می گیرند و نه در بازگویی های احساساتی دربارۀ گذشته 
خالصه می شـوند: قطعه ها، خاطره ها، چشـم اندازهای ازهم گسسـته، و جزئیات 

خودمانی.
ا. و. س.
نیویورک، ژانویۀ 1999
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زندگی های فلسطینی

فکر نگارش این کتاب به دنبال جریانات غریبی که سبب آشنایی من و ژان مور شد 
به ذهنم خطور کرد. در سـال 1983، به عنوان مشـاور سـازمان ملل برای برگزاری 
کنفرانس جهانی رسـیدگی به مسـئلۀ فلسـطینی، پیشـنهاد کردم که عکس هایی از 
فلسـطینی ها در سـالن ورودِی سـاختمان اصلی کنفرانس ژنو نصب شود. چون با 
کارهای ژان مور از طریق همکاری او با جان برگر1 آشنا بودم و تحسینش می کردم 
بـه سـازمان ملل پیشـنهاد کردم که ترتیـب قرارداد همـکاری بـا او را در این زمینه 
بدهد و از او بخواهد که از جنبه های اصلی زندگی فلسطینی ها عکس بگیرد. مور، 
کـه از همـان ابتدا از این کار اسـتقبال کرده بـود، خیلی زود از طرف سـازمان ملل 
راهی خاور نزدیک شـد. عکس هایی که از این سـفر با خود آورد به راستی بی مانند 
بودند؛ مقامات سـازمان ملل، اما، با کار ما برخوردی کردند که، در نظر کسـی که 
اندک بهره ای از طنز برده باشد، شگفتی آفرین و ظریف می نمود. آن ها به ما گفتند 
کـه می توانیـد این عکس ها را به دیـوار بیاویزید، ولی نباید هیچ نوشـته ای در پایین 
آن ها درج کنید. نه داسـتانی، نه توضیحی. سـرانجام به توافق رسیدیم: نام کشور یا 
محل عکسبرداری )اردن، سوریه، لبنان، سواحل غربی رود اردن، نوار غزه( را زیر 
عکس هایی که در قطع بسیار بزرگی چاپ شده بودند درج کردیم، اما نه یک کلمه 

بیش تر از آن. دیدار من و ژان تحت چنین شرایط غریبی رخ داد.

John Berger .1؛ نویسـندۀ معاصر انگلیسـی و صاحب آثاری چون شـیوه های دیدن، شـکِل دیگِر 
گفتن، پیکاسو و هنر و انقالب )کلیۀ توضیحات پانوشت در این کتاب از مترجم است(.
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همان گونه که انتظار می رفت از سازمان ملل چیزی جز توضیحات دیوان ساالرانه 
دربـارۀ مخالفـت بـا درج توضیحات نشـنیدیم. لیکن آنچـه با یقین به یـاد دارم این 
است که مخالفان، یعنی »برخی اعضای سازمان ملل«، در تمامی مراحل تدارکاتی 
کنفرانس، به هرگونه نوشتۀ بلند و جدی دربارۀ مردم فلسطین اعتراض کرده بودند 
و آن را از نظر اصولی غیرقابل قبول خوانده بودند. افسـوس، این دولت های عضو 
به طور عمده کشـورهای عربی بودند که مشـکالت گونه گونشان با نفس کنفرانْس 
خود کارنامۀ شـرم آور و تأثرانگیزی اسـت. برای آنان، فلسـطینی ها تا درجۀ معینی 
قابل استفاده بودند -- بهانه ای برای حمله به اسرائیل، وسیله ای برای بسیج علیه 
صهیونیسـم و امپریالیسـم و ایاالت متحده، عذری برای شـکوه از اسـکان دهی و 
غصـب زمین هـای عربی در مناطق اشـغالی. امـا وقتی پای خواسـته های عاجل 
فلسـطینی ها به عنوان گروهی انسـان به میان می آمد، یا شـرایط رقت انگیز زندگی 
آن ها در کشـورهای عربی و اسـرائیل مطرح می شد، دیگر می بایست سکوت کرد. 
در سال های پیش از برگزاری کنفرانس، من دست کم بیست مطالعۀ مختلف دربارۀ 
مردممان انجام دادم که جملگی به تقاضای مجمع عمومی سازمان ملل و به منظور 
فراهم کردن اطالعات الزم برای دولت های شرکت کننده در کنفرانس یادشده نوشته 
شده بودند. از این بیست پژوهش، تنها سه نوشته به عنوان مدارک رسمی کنفرانس 
پذیرفته شـد. بقیه را کنار گذاشتند و رد کردند، چراکه دولت های عربی، یکی پس 
از دیگری، به این یا آن مطلب، اصل، نهاد یا آنچه از دید آنان برای قدرت و تمامیت 
آن هـا گزند می رسـاند اعتـراض کردند. ایاالت متحده و اسـرائیل بـه خود زحمت 

اعتراض به هیچ یک از این جنبه ها را ندادند.
آن زمان بود که من و ژان مور تصمیم گرفتیم با هم همکاری کنیم. هر دو بر این 
باور بودیم که باید هم از عکس و هم از نوشته برای شناساندن فلسطینی ها استفاده 
جوییم. اما مسئلۀ نوشتن از فلسطینی ها و نمایاندن آن ها به وجهی نو -- به معنای 
وسیع کلمه -- خود بخشی از مشکلی بزرگ تر است؛ چه، این طور نیست که کسی 
چیزی دربارۀ فلسطینی ها نمی گوید یا تصویری از آن ها ارائه نمی دهد. مشکل این 
اسـت که همه، از جمله خود فلسـطینی ها، در این باره بسـیار سخن می گویند. تّل 
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عظیمـی از نوشـته دربارۀ ما موجود اسـت که بیش تر آن جدل برانگیـز، اتهام زننده، 
و حاکی از مخالفت اسـت. در این مقطع، هیچ نوشـته ای دربارۀ فلسـطینی ها )و 
در واقع هیچ کسـی که به فلسـطین رو می کند( از ابتدای کار شـروع نمی کند. همۀ 
ما بیش تر سـفری به فلسـطین داشـته ایم یا دربارۀ آن خوانده ایم، یا حضور و قدرت 
هزاران سـاله اش را تجربـه کرده ایـم یا مدتی در آن دیار زندگی کرده ایم. جای بسـیار 
پرازدحامی است، شاید بسی شلوغ تر از آنکه در تاریخ و تعابیر تاریخی آمده است.

با این همه، فلسـطینی ها، به رغم تمامی آنچه دربارۀ آن ها نوشـته شـده اسـت، 
ناشـناخته مانده انـد. آن ها به ویـژه در غرب، و به طور مشـخص در ایاالت متحده، 
نه به مثابۀ یک ملت بلکه بهانه ای برای مسـلح شـدن بوده اند. این سـخن بی تردید 
درسـت اسـت که ما ناشـناخته تر از مدعیاِن دیگِر سرزمینمان -- یعنی کلیمیان -- 
هستیم. از سال 1948 هستی ما هستِی کم اهمیت تر بوده است. تجربیات بسیاری 
را از سـر گذرانده ایم که در جایی ثبت نشـده اسـت. تعداد بی شـماری از ما کشـته 
شـده اند، بسـیاری جراحات دائمی پیدا کرده اند یا برای همیشـه خاموش شـده اند 
بی آنکـه ردپایـی از آنان بر جـای بماند. از تصاویری که چهرۀ ما را ترسـیم می کنند 
جز ساده نمایی واقعیت زندگی ما کاری ساخته نیست. برای بسیاری، فلسطینی ها 
به طور عمده رزمنده، تروریسـت، یا بی خانمان هایی قانون شـکن اند. به مجرد آنکه 
واژۀ »ترور« اسـتعمال می شـود مردی با چفیه و نقاب و با کالشینکفی بر دوش به 
ذهـن می آیـد. تصویِر پناهندۀ درماندۀ نگون بخت تا حدودی جای خود را به فردی 

خطرناک داده است: نماد تازه ای از »انسان فلسطینی«.
در ایـن میان، تغییرات شـگرْف شـرایط واقعیـِت زندگی ما را دمـادم پیچیده تر 
می کند. در یک فصل، میلیشیاهای مارونی لبنان به دستور اسرائیلی ها عده ای از ما 
را در صبرا و شـتیال قتل عام می کنند )ضروری اسـت که مو از ماسـت کشیده شود 
تا روشـن شـود که چه کسانی مقصرند(. در فصلی دیگر، مردان مسلح شیعۀ َاَمل، 
کـه چه بسـا گوش به فرمان سـوریه اند، همـان دو اردوگاه صبرا و شـتیال را محاصره 
می کنند و دست به همان جنایاتی می زنند که چندی پیش نماد دهشتناک بی رحمی 

اسرائیلی ها به شمار می رفت.
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امروزه، هربار که فلسـطینی ها گرد هم جمع می شـوند خود را با موضوع بسیار 
عاجلی رودررو می بینند: رفتار دوسـتان عرب و دشـمنان اسـرائیلی ما. گاه تعیین 
اینکه رفتار کدام یک و در چه موردی بدتر بوده اسـت بسـیار دشوار می شود. گرچه 
هر فلسـطینی به خوبی می داند که آنچه در سـه دهۀ اخیر بر سر ما آمده است پیامد 
نابودی جامعۀ ما به دسـت اسـرائیلی ها در سـال 1948 است، این پرسش -- هم از 
نظـر سیاسـی و هـم از نظر ادراکـی -- همچنـان در ذهن ما می دود کـه آیا می توان 
میان بدبختی های سال 1948 و تیره روزی های امروزی ما مرز روشن و مشخصی 

کشید؟
تصور نمی کنم که کشیدن چنین خط و مرزی ممکن باشد؛ هیچ روایت روشن 
و سـاده ای به قدر کافی گویای تجربۀ پیچیدۀ ما نیسـت. کاماًل درسـت اسـت که 
اسـرائیلی ها، بـا پیگیـری تمـام، مـا را در داخل و خـارج جهان عرب مـورد پیگرد 
قرار داده اند، لیکن مبارزه با ملی گرایی فلسـطینی و حتی ایدۀ فلسـطین آزاد، که از 
سـال 1948 به بعد پا گرفت، تجربه ای اسـت که ما در دولت های عربی داشته ایم و 
تجربه ای عربی و قائم به ذات است. هرجا که باشیم گذشته تعقیبمان می کند، ولی 
ما مدام واقعیت ها و روابط نوینی خلق کرده ایم که نه در مقوالت ساده می گنجند و 

نه با شکل های ازپیش تعیین شده همخوان اند.
پیچیدگی های دیگری نیز وجود دارد. خشـونت یکی از جنبه های بسـیار مهم 
زندگـی ماسـت کـه هیچ یک از مـا نمی توانـد آن را فراموش کند؛ چه خشـونتی که 
بـه ریشـه کن کـردن ما و ویـران کردن جامعۀ ما در سـال 1948 مربوط باشـد، چه 
خشـونتی که دشـمنانمان بـه ما روا داشـته اند، چه خشـونتی که ما بـه دیگران روا 
داشـته ایم، یا، وحشـتناک تر از همه، خشـونتی که ما به یکدیگر داشـته ایم -- این 
گاهی ما را نیز تشـدید  جنبه از زندگی مان توجه بسـیاری را به ما جلب کرده و خودآ
کرده اسـت. بسـیاری نیز می پذیریم که ما بیش تر قربانی خشونت بوده ایم تا عامل 
آن، کـه هرآنچـه انجام داده ایم در دفاع از خود بوده اسـت، کـه توافقی ضمنی میان 
دولت هـای عربـی و اسـرائیل و ایـاالت متحده بـرای از بین بردن مـا به عنوان یک 
نیـروی سیاسـی وجود دارد. با این همه، بسـیاری از ما نیـز می پذیریم که پویش و 
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روند زندگی فلسـطینی، دست کم پس از سـال 1967، منطقی را پرورانده است که 
این عذر و بهانه های ساده و یک جانبه را قبول نمی کند. آری، ما قربانی شده ایم و 
هویتمان به خطر افتاده است؛ اما نه، ما نه منفعل بوده ایم و نه بری از گناه. به بیان 
دیگر، شـور و احساسـاتی که به آن دامن زده ایم خود شـهادت می دهد به استقالل 

عمل چشمگیر ما که نفی آن جز از سر سوءنیت نمی تواند باشد.
تردیدی نیسـت که هیچ فلسـطینی نمی تواند آنچه را هموطنان دیگرش از سـر 
گذرانده اند تجربه کند. زندگی و تجربۀ ما گونه گون تر و پراکنده تر از آن بوده است که 
بتوان چنین انتظاری را داشـت. ولی شکی نیست که ما جمعی هستیم شکل گرفته 
بـر شـالوده های حرمان و تبعید. اما این را چگونه می شـود بـرای دیگران بازگفت؟ 
مسـئلۀ مهم دربارۀ تبعید ما این اسـت که بسیاری از جنبه های آن ناپیدا و به تمامی 
ویـژۀ ماسـت. مـا، در آِن واحد، هم به تازگی شـکل گرفته ایم و هـم از چنان تنوعی 
برخورداریم که نمی توانیم جمعیت تبعیدی واحد و قوام یافته ای باشـیم با دیدگاهی 
به تمامـی همگـن و سـازمان یافته؛ به عالوه، ارزشـمندتر و مسئله سـازتر از آنیم که 
تودۀ پناهندۀ نگون بخت به شـمار آییم. یکی از خویشـاوندان سالخورده ام دست کم 
بیست وپنج سال است که به من می گوید: »فلسطینی ها یک بیماری هستند«. من 
با او همعقیده نیسـتم، گرچه همین نکته که ما در میان چندین مقوله و دسـته بندی 
مختلف می گنجیم مشـکالت بسیاری را برای دوسـتان، دشمنان، و حتی خودمان 
دامن می زند. بی شـک، این مسـئله دربارۀ نگارش در مورد فلسطینی ها و نمایاندن 

آنان دشواری هایی نیز به وجود می آورد.
تمامی هدف این کتاب نشان دادن همین دشواری و نفی باورهای پذیرفته شدۀ 
بی اسـاس یـا حتی زیانبـار دربارۀ فلسـطینی ها و جایگزیـن کردن آن هـا با چیزی 
اسـت که قدرِت نمایاندِن واقعیت های پیچیدۀ تجربۀ ما را داشـته باشـد. سبک و 
اسـلوب آن -- درآمیختگی نوشـته و تصویر، چندگونگی سـبک و لحن نوشـته -- 
نه داسـتان به هم پیوسـته ای را بازمی گوید و نه نوشـته ای سیاسی می آفریند. از آنجا 
که عمده ترین ویژگی هسـتی کنونی ما سـلب مالکیت و پراکندگی و در عین حال 
نیرویی اسـت که در مقایسـه با دربه دری مان باورنکردنی اسـت، به گمان من، برای 



32            فراتر از واپسین آسمان

شناساندن ما باید مجموعه ای از شیوه های بیانی غیرمعمولی، چندگانه، شکسته، 
گاهی تمام طرحش را ریخته ام  و ناهمگن را به کار گرفت. به همین دلیل، آنچه با آ
شیوه ای است متفاوت از آنچه آدمی معمواًل در رسانه های گروهی، در نوشته های 
علـوم اجتماعی، یا در داسـتان های عامه پسـند بدان خو گرفته اسـت. این سـبک 
همانا روایتی شـخصی از تجربۀ فلسـطینی ها به عنوان ملتی پراکنده است -- ملتی 
فعال، مفعول، مفتخر، شکننده، بینوا، زنده دل، شکست ناپذیر، طعنه زن، هراسان، 

ستیزنده، متکی به خویشتن، مستقل، دلنشین، و مجاب کننده.
ایـن کتاب »بی طرف« نیسـت. هدف ما نشـان دادن فلسـطینی ها از دید خود 
فلسطینی هاست بی آنکه بخواهیم این مهم را که فلسطینی ها حتی به چشم خودشان 
تا چه اندازه متفاوت و »دیگری« جلوه می کنند ذره ای کم اهمیت تر از آنچه هست 
نشان دهیم. بسیاری از دوستان فلسطینی پس از دیدن عکس های ژان مور اظهار 
کردنـد کـه او مـا را به گونـه ای دید که هیچ کـس دیگری ندیده اسـت. ما همچنین 
معتقدیـم کـه او ما را همان گونه دید که ما خـود را می نگریم -- همزمان در درون و 
بیرون از جهانمان. همین نگرش دوگانه در نوشـتۀ من نیز مشـهود است. به هنگام 
نگارش، ضمیرهای »ما«، »شـما«، »آن ها« را جابه جا دربارۀ فلسطینی ها به کار 
می گیرم. به گمان من، این جابه جایی یکباره و بی مقدمه نشان دهندۀ شیوه ای است 
کـه »ما« خـود را تجربه می کنیم، به گونه ای که »شـما« نگاه دیگران را احسـاس 
می کنید و فاصله ای که شما، در دل تنهایی خویش، میان خود و »آن ها« می بینید.
چندگانگـی بینـش بـرای نمایانـدن مـا حیاتـی اسـت. دربـه در و بی دولـت، 
سلب مالکیت شـده، فاقـد گرانیـگاه، بسـا اوقـات ناتـوان از سـخن گفتـن دربـارۀ 
»حقیقـت« تجربه مان یـا ناتوان از جلب گوش هایی شـنوا. معمواًل بر تصویرهایی 
که معرف ما هسـتند کنترلی نداریم؛ زندانیاِن فضاهایی هستیم که برای تقلیل دادن 
یا متحیر کردن ما به وجود آمده اند؛ و معمواًل به سبب فشارها و نیروهایی که بیش 
از حـِد تـوان ما بوده اند لوث شـده ایم. مشـکل دیگری که وجود دارد مشـکل زبان 
ماسـت: زبـان عربی در غرب ناشـناخته اسـت و به سـنت و تمدنی تعلـق دارد که 
هم درک نادرسـتی از آن وجود دارد و هم شـهرت بدی یافته است. به همین دلیل، 
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هرچه ما دربارۀ خود می نویسیم، ترجمه ای تفسیری است از زبان ما، تجربۀ ما، و 
احساس ما از خویشتن و دیگران.

ولـی تنهـا از راه قبول همین پیچیدگی هاسـت که می توانیم بـه ماهیت گریزندۀ 
هویـت خویـش راهـی بیابیـم، واقعیت هـای عمومـی و خصوصـی را بـا یکدیگر 
درآمیزیم، و تنوع بی مانند انسـان ها و کنش هایی را که فلسـطینی خوانده می شوند 
درک کنیم. و همان گونه که ژان مور و من، یکی سوئیسـی و دیگری فلسـطینی، در 
روند تهیۀ این کتاب همکاری کردیم امیدواریم شـما -- فلسـطینی ها، اروپایی ها، 

امریکایی ها، افریقایی ها، امریکای التینی ها، آسیایی ها -- نیز چنین کنید.
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