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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  لمبه
 ٢٠١١ اپريل ٠٨
  

  شبانه ھای من
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  :شبانۀ امشب را با زنده ياد احمد شاملو آغاز می کنم
  
تولد است و مرگش ... انسان است. ش قطعی استآدم بر حسب اتفاق به دنيا می آيد، ولی وقتی به دنيا آمد مرگ"

... اونھای که الگوی زندگی ما بودند می دانستند چه می کنند.... خاطره ای است ازش. ھست که ديگر انسان نيست

اونا به مرگ فکر نکردند فقط به زندگی فکر کردند و چه خوبه که ما ھم بتوانيم واقعا به آنجا برسيم که مرگ برای 

يعنی عمال طرد ... عمال وجود نداشته باشد... نداشته باشد در حاليکه قاطعيت وجودش بيشتر از زندگيهمان وجود 

  .یجاودانگی خود را در جای ديگر بجوئکه تو بايد ه اين. اھميت و ارج زندگی در ھمينه که موقته. بشه

  آنجا کجاست؟ -

ولی . طرز بيشرمانه کوتاه است زندگیه ب. خيلی کمه.. ..فرصت ھم نداريم، فرصت بسيار کم است! انسانيت

  ."ھر چند ھم کوتاه است اھميتش در ھمان کوتاھيش اس
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اينک، زندگی به طور بيشرمانه کوتاه می شود و مردی از تبار ھنر و آزادگی بر زمين می افتد و خاطره اش در 

  .وفان آزادی را توفانی تر سازدنسيم آزادی به جوالن می آيد تا ط

 در  ٢٠٠٦او در سال . جوليانو مرخميس بازيگر آزاديخواه اسرائيلی  در شھر جنين با شليک پنج گلوله از پادرآمد

 را راه اندازی نمود و با رفتن برروی ستيژ از حقوق فلسطينی )مسرح الحريه(کمپ مھاجران فلسطينی تئاتر آزادی 

ه آزادگی و صلح را در ميان توده ھای فلسطينی تشويق می نمود، امری که بنيادگرايان ھا دفاع می کرد و روحي

  .فلسطينی با نفرت به آن می ديدند

 در يک خانوادۀ مسيحی  مبارز در اسرائيل به دنيا آمد و تعھد مبارزاتی و عشق به مردم و ١٩٥٨جوليانو در سال 

. لی، از شاخص ھای عمده مبارزاتی اين ھنرمند محسوب می شوددفاع از حقوق ايشان در مقابل اشغالگران اسرائي

پدر جوليانو، صليبا خميس از رھبران حزب کمونيست اسرائيل بود و مادرش زنی يھودی بود که زندگی اش را 

 . وقف دفاع از حقوق فلسطينی ھا نمود

  .ه زندگی فکر کرد سال قبل بر حسب تصادف به دنيا آمد، به مرگ فکر نکرد، فقط ب٥٢اين ھنرمند، 

  .و چه خوب خواھد بود که ما ھم به آنجا برسيم که مرگ برای مان وجود نداشته باشد... 

 . تا يک شبانۀ ديگر

  


