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سرزمين مقدس 

عليرضا سلطانشاهی

مقدمه
اطالعات دقيق، به روز، ميدانی و عينی، پايه هر برنامه يا تحليل از هر موضوعی اســت. و 
فلسطين و اسرائيل به دليل محدوديت هايی كه برای ما در دسترسی به آن دارند، تالشی دو 
چندان می طلبد تا اين نياز، تأمين شود. به همين دليل دسترسی به اطالعات واقعی از موضوع 
فلسطين و اسرائيل در اولويت انجام هر كار ديگری است و بالتبع تحليل يا اقدام در اين مورد 

نتيجه بهتری در پی خواهد داشت. 
متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطين و صهيونيســم در ايران متناسب با اين نياز، توليد و 
عرضه نمی شــود؛ ضمن آن كه مديريتی در برنامه ريزی و هدفمندی در قالب و محتوا در 
اين خصوص هم وجود ندارد. از سوی ديگر سيستم آموزشی از جمله آموزش و پرورش و 
آموزش عالی هم دانش آموزان و دانشجويان را در اين حوزه از اطالعات مورد نياز مستغنی 
نمی سازد و ساختار رسانه ای و تبليغی هم با كاركرد سطحی، شعاری و مناسبتی خود تا رفع 

اين نياز فاصله بسيار زيادی دارد. 
با اين اوصاف، از عرصه توليدات علمی و فرهنگی تنها بايد به اراده های فردی و نگاه های 
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صائب محدود دل  خوش داشــت تا اين بار 
بزرگ را لنگان لنگان به مقصود نزديك كرد. 
يادم می آيــد كه در دوران مســئوليت 
در مركز مطالعات فلســطين در راســتای 
تالش های خود جهت تعميق و گســترش 
منشــورات تحقيقی و پژوهشی به دنبال آن 
بودم تا در قالب و شكل طرح اين محتوا تحولی ايجاد كنم تا سطح گسترده تری از مخاطبين 
عمومی جامعه را نيز در برگيرد. به همين دليل پس از به ثمر نشاندن نقشه تفصيلی فلسطين،1 
ضمن آشنايی با كتاب های كميك استريپ2 در پی آن بودم تا محتوای خشك و كم جاذبه 
صهيونيسم و اشغال فلسطين را در قالب كارتون و نقاشی به مخاطب عالقه مند عرضه كرد 
ولی پس از كنكاشی مستمر به اين نتيجه ناگوار نائل شديم كه هزينه بسيار گزاف توليد كميك 
استريپ نه تنها ما، بلكه بسياری از ناشرين را از رفتن به اين سمت بازداشته است در حالی 
كه همزمان در بسياری از كشورهای مطرح، پيش تر، از اين سبك و شيوه برای بيان بسياری 

از موضوعات از هر نوعی بهره برده و می برند. 

1. نقشه تفصيلی فلسطين كه در سال 1379 در مركز مطالعات فلسطين منتشر شده است، برای اولين بار به سه 
زبان فارسی، عربی و انگليسی، دايره المعارفی از فلسطين در عرصه تاريخ و جغرافيای فلسطين را با تركيب خط و 
رنگ در ايران به مخاطب عرضه می كند. اين نقشه كه در چاپ های بعدی سير تكاملی خود را با تركيب گرافيكی 
بسيار جذاب طی كرده است، در كشورهای عربی و اردن تجديد چاپ شده و مورد استفاده است. با انتشار محتوا 
و اضافات بعدی، مولتی مديای سه زبانه اين نقشه نيز منتشر شده كه حجم اطالعات مربوط به فلسطين در آن به 

ويژه در عكس و فيلم چندين  برابر شده است. 
2. كميك استريپ داستان يا لطيفه ای در قالب تصوير اســت. تصاوير كميك استريپ به صورت افقی در كنار 
يكديگر قرار می گيرند و داستانی را روايت می كنند. كميك استريپ طنزآميز، عموماً در بخش سرگرمی روزنامه ها 

و مجله ها نيز چاپ می شود.

متأسفانه آثار و منابع حوزه فلسطین 
و صهیونیسم در ایران متناسب با نیاز 
موجود، تولید و عرضه نمی شود؛ 
ضمن آن که مدیریتی در برنامه ریزی و 
هدفمندی برای طراحی قالب و محتوا 

در این خصوص هم وجود ندارد
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شيوه ای كه در كشورهای ديگر برای تبيين و تبليغ و ترويج هر موضوعی استفاده می شود 
اما در ايران جز نشريه كيهان بچه ها و مجموعه تن تن، تجربه كمتری در اين خصوص وجود 
دارد. و هم اكنون نشر »اطراف« با توجه به اين شيوه، از ترجمه به عنوان قدم اول استفاده كرده 

است تا شايد ناشرين با يك تدبير مالی، متوجه آثار و تبعات ارزنده اين شيوه شوند. 
قدم اوليه ناشر مورد نظر با استفاده از اثر يك كارتونيست نسبتاً معروف به نام گی دوليل 
كه در كانادا متولد شده و در فرانسه ساكن است برداشته شد. او در سفر به كره شمالی، چين، 
برمه و فلسطين، سفرنامه های تصويری يا به عبارت دقيق تر كميك های خود را به نام های 
پيونگ يانگ، شنزن، يانگون و سرزمين مقدس چاپ كرده و ناشر ايرانی هم اين چهار اثر را در 
ايران ترجمه و منتشر نموده است. و ما بر آن هستيم تا در اين مقال نقد و نظری داشته باشيم 
بر سفرنامه اين فرد كه در قالب متن و نقاشی يا به عبارت بهتر كاريكاتور يا كارتون و چاشنی 

طنز در خصوص سفری كه به فلسطين اشغالی داشته است. 

معرفی کتاب
عنوان: سرزمين مقدس )سفری به فلسطين(

پديدآورنده: گی دوليل
مترجم: عاطفه احمدی

ناشر: اطراف
قطع: رقعی

سال نشر: 1399
تعداد صفحات: 348
قيمت: 54000 تومان

تا قبل از ورود به بخش اصلی كتاب دو متن به جای مقدمه در مطلع اثر وجود دارد. ابتدا با 
عنوان »درباره مجموعه روايت محور« تعريفی از اين دست آثار با سابقه آن مطرح می شود و 
سپس به اختصار »درباره گی دوليل« به عنوان پديدآورنده اثر اطالعات كلی ارايه می گردد. 
در تعريف ارايه شــده از كتاب مصور در مطلب اول كتاب، به سابقه ابداع شيوه كميك 
در امريكا، اروپا و ژاپن اشاره می شود كه سير تكاملی آن با نام »گرافيك ناول« به مخاطبين 

عالقه مند ارايه شد. 
ظاهراً دهه هفتاد ميالدی ظهور و اوج ابتدايی اين شيوه است و افراد برجسته ای كه در اين 
رشته به عنوان پديدآور مشهور می شوند. هم اكنون مخاطب اين شكل از آثار، تنها كودكان 
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نيســتند كه تنها دوســت دارند نگاه كنند و 
حوصله خواندن ندارند بلكه در اين ســبك 
آثار، طيف گســترده ای از موضوعات جدی 
برای بزرگســاالن نيز تهيه می شود و عالوه 
بر داستان دربرگيرنده سفرنامه و روايت هم 
می شــود و البته اگر در ايران به خوبی به كار 
گرفته شود، برای بيان خاطرات جنگ تحميلی 

بسيار مناسب خواهد بود. 
از معرفی مختصر درباره گی دوليل اطالعات ويژه ای دســتگيرمان نمی شود، جز اينكه 
بدانيم متولد 1966 در كبك كاناداست و با دو فرزند و همسرش در فرانسه زندگی می كنند 

و ده سال است كه به عنوان انيماتور در اين حرفه مشغول و سرگرم است. 
به غير از دو يادداشــت انتهايــی كه پيرامون 
موضوع فلسطين و صهيونيسم توسط نويسندگان 
داخلی به رشته تحرير درآمده، كتاب در برگيرنده 
دوازده بخش اصلی است. گی دوليل برای هر ماه 
يك بخــش را اختصــاص داده و ماهانه گزارش 
تصويری اين سفر را به مخاطب ارايه می كند. از ماه 
اوت كه به بهانه مأموريت همسرش در سازمان 
پزشكان بدون مرز وارد فلســطين می شود، اين 
ســفرنامه آغاز و با ماه ژوئيه خاتمه می يابند. گی 
دوليل جمعًا برای روايت اين سفر 2262 قاب يا 
تابلو تصوير می كند كه بســياری از آنها همراه با 

متن، جريان كلی سفر را همراه با داستان و طنز پيش می برند. 
او در اين يك سال موفق به ديدار از تمام شهرهای فلسطين اشغالی نمی شود. چراكه در 
بسياری موارد همچون ديدار از غزه با مانع از سوی اسرائيلی ها مواجه می گردد. ولی شهرها 
و مناطقی كه موفق به ديدار و تهيه گزارش از آن می شود عبارت اند از: قدس و حوالی آن كه 
خود نيز ساكن آن است، نابلس و كوه طور، منطقه باستانی مسادا، الخليل كه سه بار به آنجا 
سفر می كند، درياچه بحرالميت، شهر ســاحلی جنوب فلسطين به نام ايالت، تل آويو، عكا، 

بيمارستان هداسا، صومعه بارسابا و...

سیستم آموزشی از جمله آموزش و 
پرورش و آموزش عالی، دانش آموزان 
و دانشجویان را در حوزه فلسطین 
و صهیونیسم از اطالعات مورد نیاز 
مستغنی نمی سازد و ساختار رسانه ای 
کارکرد سطحی،  با  هم  تبلیغی  و 
شعاری و مناسبتی خود تا رفع این 

نیاز فاصله بسیار زیادی دارد
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اطالعات کمتر شنيده شده
1. شهرالقدس يا اورشليم يا يروشااليم1 

گی دوليل در حاشيه شهر قدس در منطقه ای به نام 
بيت حنينا در يك آپارتمان سازمانی ساكن می شود 
و فرصت خوبی برای اوست تا شهر قدس را به خوبی 

ببيند و اطالعات ميدانی و تعجب آور مربوط به آن ارايه كند. 
از جمله:

- قدس غربی و شرقی و خط سبز2 كه از سال 1967 و اشغال كل آن توسط صهيونيست ها 
اين مفهوم كمرنگ تر می شود. 

- شهر قديمی قدس كه در ديواری محصور و در قسمت شرقی شهر وجود دارد. 
- شــهر قديمی قدس به چهار قســمت، مسلمان نشين، مسيحی نشــين، ارمنی نشين و 
يهودی نشين تقسيم می شود كه بخش يهودی نشــين آن متعلق به مسلمانان بوده و توسط 

صهيونيست ها اشغال شده است و معرفی دروازه های آن3 
- معرفی قبه الصخره )معراجگاه حضرت پيامبر)ص(( و مسجداالقصی )قبله اول مسلمين( 

در حرم الشريف
- معرفی كليسای قيامت )محل به خاك سپرده شدن حضرت مسيح)ع( و بعد از سه روز 
به معراج رفتن وی از اين كليسا( و اداره آن توسط شش4 فرقه مهم از مسيحيت با كليدداری 

يك مسلمان به دليل اختالفات مذهبی بين مسيحی ها
- معرفی ديوار براق )مركب حضرت پيامبر)ص( در شب معراج( يا ديوار ندبه كه بنابر 

اعتقاد يهوديان از ديوارهای باقيمانده معبد دوم يهوديان است. 
- ذكر از داستان ويرانی معبد اول5 و دوم يهوديان به دست بخت النصر و تيتوس رومی 

1. بيت المقدس يا قدس در عربی به القدس، در زبان انگليسی به جروزالم يا اورشليم و در يهوديت يا زبان عبری 
به يروشااليم معروف است. 

2. خط سبز در طرح تقسيم فلسطين به سه بخش عربی، يهودی و بين المللی، مصوب 29نوامبر 1947، قدس را 
از مناطق ديگر جدا می كند. در سال 1967 رژيم صهيونيستی، ضمن اشغال مناطق عربی و فلسطينی، قدس را نيز 

به صورت كامل اشغال نمود. 
3. دروازه های شهر قديمی: طاليی، ساهره، عمود )دمشق(، جديد، الخليل )يافا(، داود نبی و مغاربه

4. ارتدوكس های اتيوپيايی، ارمنی، رومی، يونانی، قبطی، سريانی
5. معبد يا هيكل سليمان برای اولين بار توسط حضرت سليمان)ع( در سال 965 تا 928 قبل از ميالد بنا شده و در 
سال 586 قبل از ميالد توسط بخت النصر منهدم می شود. با تسخير فلسطين به دست ايران در سال 539 بازسازی 
معبد دوم شروع می شود ولی در 70 ميالدی دوباره توسط تيتوس تخريب می شود. هم اكنون صهيونيست ها به دنبال 
احداث مجدد اين معبد برای سومين بار هستند و به همين بهانه در تدارك تخريب حرم الشريف كه دربرگيرنده 

قبه الصخره و مسجداالقصی است، می باشند. 

گی دولیل با طعن و کنایه و طنز، 
دایره المعارفی از رفتار و نگاه 
زشت و ضدانسانی صهیونیستی 
ارایه می کند که در سطح جهانی 
برای اثبات حقانیت فلسطینی ها 

یک فرصت بی بدیل است
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- بيان داستان و تاريخ گنبدهای مطالی هفتگانه كليسای مريم مجدليه در دره كوه زيتون 
- معرفی محله هايی از شهر قدس به نام معاشعاريم كه يهوديان معتقد و راديكال در آن 
زندگی می كنند. آنها بی كارند و عيالوار و خواستار اجرای دقيق و كامل احكام موسوی از جمله 

تعطيلی كامل روز شنبه. 
- معرفی شهرك های يهودی نشين از جمله پيسگات زئيو كه در نزديكی منزل گی دوليل 

احداث شده است. 
- وجود يهوديان ضد صهيونيست از گروه و جريان »نتوری كارتا« كه تعداد آنها زياد است 

و عمدتاً در قدس ساكن هستند. 
- ذكر بعضی مقررات بــرای حضور پيروان 
اديان از مناطق يكديگر مثل يهوديان كه اجازه 

حضور در حرم الشريف را ندارند. 
2. انتفاضه و برشــمردن ابعاد و اشكال آن 
از جمله بولدوزر كه بــا آن يهوديان زيرگرفته 
می شود يا عمليات استشــهادی كه در برخی 

مواقع زنان عامل آن هستند. 
3. داســتان جنگ های غزه1 و موشك پرانی 
از آنجا به داخل اراضی اشــغالی پس از قدرت 

گرفتن حماس در آن منطقه 
4. ممنوعيت و تحريم فروشگاه شهرك های 
يهودی نشين از سوی فلسطينی ها به عنوان يكی 
از راه هــای تحريم و مبارزه بــا موجوديت اين 
شهرك ها كه البته متأسفانه برخی از فلسطينی ها 

به دليل فقدان فروشگاه های بزرگ، از اين فروشگاه ها خريد می كنند. 
5. گرافيتی يا مطالب و نقاشــی های روی ديوار حائل2 كه خود داستان و تحقيق مفصل و 

1. رژيم صهيونيستی ضمن محاصره اين منطقه با داشتن 2.100.000 ساكن مسلمان در 360 كيلومتر مربع كه 
متراكم ترين منطقه جهان از لحاظ جمعيت است، سه جنگ در سال های 2009 موسوم به جنگ 22روزه، سال 2012 
و 2014 به آن تحميل كرده كه به ترتيب باعث كشتار 1300، 167 و 1462 فلسطينی و هزاران مجروح شده است. 
2. ديوار حائل نژادپرستانه از ســال 2002 با هدف ممانعت از ورود فلســطينی ها به اراضی اشغال شده سال 
1948 احداث شد. البته اين پروژه 710 كيلومتری كامل نشده و در سال 2018 تنها 64درصد آن )456 كيلومتر( 
احداث شده و مابقی در دست اقدام است. در سال 2004 اين ديوار در ديوان بين المللی دادگستری الهه محكوم 
به تخريب و اعطای خسارت به فلسطينی ها شد چون بسياری از زمين ها و آبادی ها و مزارع فلسطينی را به تملك 

يهوديان درآورد. 

 نمونه ای از يك صفحه از کتاب 
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جداگانه ای برای تحليــل محتوای آن را 
می طلبد.

6. الخليل و شــگفتی های آن از جمله 
تقســيم حرم حضرت ابراهيم)ع(، سوابق 
مبارزه يهوديان و مســلمانان برای حفظ 
موجوديت خود، تبعيض شديد در شهر و 
داستان بسيار حيرت آور در بازار الخليل 
و تعدی و تعرض و مزاحمت يهوديان از 

فضای فوقانی به ساكنين طبقه پايين 
7. معرفی شاخه های مختلف از يهوديت از جمله حريدی ها و حسيدی ها و كلمات و واژگانی 
كه در ميان آنها مرسوم است از جمله: كيپا )كاله يهودی(، كاشر )غذای حالل(، شكل )واحد 

پول(، يوم كيپور )عيد(، آليا )مهاجرت( و يشيوا )مدارس مذهبی( 
8. معرفی كامل و دقيق از مناطق A.B.C 1 در كرانه باختری كه طبق توافق اسلو حدود و 

ثغور اماكن يهوديان و ساكنين كرانه باختری را مشخص می كند. 
9. زمان ظهور ماشيح يا منجی يهوديان و داستان گوساله قرمز 

10. نابلس و جايگاه ويژه آن در جريان مقاومت فلسطينی كه حائز اهميت است. و البته 
محصور در يك گودال با شهرك های يهودی نشين اطراف آن 

11. معرفی كامل از سامری ها به عنوان يك قوم و اعتقادات خاص آنها در كوه طور در 
اطراف نابلس و اينكه سامری ها ميانه خوبی با يهوديان ندارند. 

12. اعياد يهودی و روزهای خاص 
- عيد پوريم2 و ذكر داستان آن و دليل بدمستی كردن يهوديان در اين عيد 

- عيد پاك يا فطير3 و داستان استفاده از خمير 
- شبات يا روز شنبه و اعالن عمومی با شوفار 

13. اشاره به وجود يك جريان ضد صهيونيستی در ارتش تحت عنوان كمپين »شكست 

1. منطقه C كاماًل تحت كنترل اسرائيلی هاســت كه بخش اعظم كرانه باختری را تشكيل می دهد و كمتر از ده 
درصد كه منطقه A را تشكيل می دهد فلسطينی ها مسلط هستند و در منطقه B هر دو طرف حضور دارند. 

2. در سيزدهم ماه آدار كه مطابق با ماه اسفند است، طی داستانی كه به صورت مفصل در كتاب استر در عهد 
عتيق آمده، 75هزار ايرانی به دست يهوديان و با توطئه مردخای و برادرزاده اش استر كه عنوان ملكه خشايارشا را 

يدك می كشد و يهودی است، قتل عام می شوند. 
3. قوم بنی اسرائيل به ياد خروج از مصر و فرار از دســت فرعون كه حتی وقت درست كردن نان هم نداشته و 

خمير مصرف كردند، عيد فطير را گرامی می دارند. 

پست های ایست و بازرسی بسیار زیاد در 
مسیر رفت و آمد فلسطینی ها و عواقب 
بسیار ناگوار آن برای فلسطینی ها از جمله: 
عدم دسترسی سریع به مراکز درمانی، 
تلف شدن وقت فلسطینی ها، هتک حیثیت 
و احترام و آبروی فلسطینی ها مانند برهنه 
کردن زنان فلسطینی به بهانه بازرسی، 
ایجاد ترافیک های شدید و جانکاه و... به 

یک معضل اساسی تبدیل شده است
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سكوت« كه به ذكر جنايت های ارتش صهيونيستی 
عليه فلســطينی ها می پردازد. اعضای اين كمپين 
سربازان و اعضای يهودی ارتش رژيم صهيونيستی 

هستند. 
14. معرفی و تشــريح قانون »مالك غايب«1 و اصرار فلسطينی ها به ماندن در فلسطين 
به رغم سفرهای طوالنی به خارج از فلسطين؛ در اين قانون دولت صهيونيستی امالك و اموال 
فلسطينی هايی كه به هر دليل در يك بازه زمانی مشخص ســر ملك و اموال خود نباشند، 

تصاحب می كند. 
15. اشــاره به محدوديت های ارتباط با وانونو يهودی، كارشــناس هسته ای كه برنامه 
هسته ای و داشتن سالح اتمی اسرائيل را افشاء و طی چند دوره محكوم به حبس و حصر شد. 

به دور از انسانيت! 
گی دوليل به عنوان يك شهروند اروپايی به ذكر ظلم ها، زشتی ها و نابسامانی های متعددی 

در فلسطين اشغالی می پردازد كه حاكی از بيداری 
وجدان او به رغم عملكرد بد دولتمردان اروپايی در 
قبال مسئله فلسطين است. در واقع گی دوليل با طعن 
و كنايه و طنز، دايره المعارفی از رفتار و نگاه زشت 
و ضدانسانی صهيونيستی ارايه می كند كه در سطح 
جهانی برای اثبات حقانيت فلسطينی ها يك فرصت 
بی بديل است. گوشه ای از اين انتقادها بدين شرح 

است: 
1. پست های ايست و بازرســی2 بسيار زياد در 
مسير رفت و آمد فلسطينی ها و عواقب بسيار ناگوار 
آن برای فلسطينی ها از جمله: عدم دسترسی سريع 
به مراكز درمانی، تلف شدن وقت فلسطينی ها، هتك 

1. طبق قوانين مصوب ِكنست يا پارلمان اسرائيل، در ســال های 1950، 1967 و 2004، كليه اموال و امالك 
فلسطينی ها در صورت فرار يا ترك محل زندگی مصادره می شود و در اختيار عمران و آبادانی سرزمين های اشغالی 

قرار می گيرد.
2. بر اساس آخرين آمار در سال 2019 در كرانه باختری 66 پست ايست و بازرسی در معابر و مناطق فلسطينی 
وجود داشته است كه تنها 24 واحد از آنها در شهر الخليل بوده است و اين به غير از صدها مانع سيمانی در معابر 

فلسطينی است. 

شهرک نشین های یهودی، حامل 
سالح و مختار به استفاده از آن 

علیه فلسطینی ها هستند

ساير آثار نويسنده
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حيثيت و احترام و آبروی فلسطينی ها مانند برهنه كردن 
زنان فلسطينی به بهانه بازرسی، ايجاد ترافيك های شديد 

و جانكاه و... 
2. عدم بهره مندی فلســطينی ها و مناطق فلسطينی از 

آموزش، بهداشت، نظافت، اشتغال، رفاه و... 
3. كمبود آب و آب بی كيفيت در مناطق فلسطينی 

4. ممنوعيت برای حضور در مراسم نماز جمعه در قدس 
5. وجود ســازمان های بين المللی متعدد در حوزه حقوق بشــر، بهداشــت و آموزش و 

ناكارآمدی آنها
6. خبرنگاران داخلی و خارجی، فقط حضور دارند ولی مؤثر نيستند.

7. تبعيض در بهره منــدی اعراب و يهوديان از وســايل نقليه به طــوری كه اعراب از 
مينی بوس های كوچك و كثيف و يهوديان از اتوبوس های بزرگ و تميز بهره مند هستند. 

8. ديوار حائل و تبعات آن برای فلسطينی ها به عنوان مصداق بارز از تبعيض و بی عدالتی 
9. سربازان صهيونيست در برخورد با فلسطينی ها بی ادب، بی حوصله، هتاك و دست به 

اسلحه هستند. 
10. شهرك نشين های يهودی، حامل ســالح و مختار به استفاده از آن عليه فلسطينی ها 

هستند. 
11. ســين جيم های عذاب آور از طرف مأمورين رژيم صهيونيستی در مبادی ورودی و 

خروجی؛ از جمله در فرودگاه برای مسافرين خارجی و داخلی. 
12. محاصره غزه و ممنوعيت رفت و آمد برای مسافرين خارجی به اين منطقه و تعجب 

از زندگی 2/1 ميليون نفری اهالی آن با اين وضع 
13. قوانين و مقررات دست و پاگير و معطل كننده برای غيريهوديان )كه نويسنده  كتاب 

حين خريد و فروش ماشين خود آن را تجربه كرد.( 
 A.B.C 14. محدوديت های آزاردهنده برای فلسطينی ها جهت رفت و آمد ميان مناطق

15. فقدان نظافت و نظم شهری و رها بودن زباله در هر نقطه از شهر و پر بودن سطل های 
زباله.

16. بی محلی يهوديان به غيريهودی ها در روابط و مناسبات اجتماعی 
17. بی احترامی و سنگ پرانی يهوديان به فلسطينی ها به ويژه در شهرك های يهودی نشين 

و اطراف آن

سی خانواده فلسطینی در 
منطقه شیخ جراح قدس 
هم اکنون در یک جنگ 
با صهیونیست ها  حقوقی 
نند خانه و  هستند تا بتوا

کاشانه خود را حفظ کنند
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18. جنگ غــزه و رفتــار ضد انســانی 
صهيونيســت ها در منظر افكار عمومی دنيا و 

نظارت سازمان های بين المللی
19. ناامنی و سرقت در قدس 

20. اســتفاده صهيونيســت ها از سالح و 
بمب های غيرمتعارف كه مصدوم را غيرقابل 
مداوا و عاجز از ترميم بافت های بدن می كند. 

21. رفتارهای هنجارشكنانه يهوديان تندرو 
از جمله حمل و نقل سنگ های بزرگ جهت 

احداث معبد پس از ويرانی حرم الشريف
22. برچيدن شهرك های يهودی نشين1 با فشار بين المللی و احداث دو شهرك به جای 

آن در جای ديگر 
23. وجود اختالفات عميق ميان سكوالرها و مذهبی های يهودی 

24. نبودن عالئم استاندارد راهنمايی و رانندگی در مناطق فلسطينی 
25. اذعان به وجود تجارت اعضای بدن توسط يهوديان با استفاده از پيكر زخمی يا شهدای 

فلسطين 
26. پرونده سازی عليه فلسطينی ها و تصاحب خانه و زمين آنها در قدس و تخريب خانه 

ايشان با پول خانواده محكوم فلسطينی در دادگاه 
27. سی خانواده فلسطينی در منطقه شيخ جراح قدس هم اكنون در يك جنگ حقوقی با 

صهيونيست ها هستند تا بتوانند خانه و كاشانه خود را حفظ كنند. 
28. سازمان های حقوق بشری و فعاالن صلح از سراسر دنيا با وجود بی عدالتی ها در مقابل 

دستگاه حقوقی، نظامی و امنيتی رژيم صهيونيستی كاماًل عاجز و بی تحرك هستند. 
29. رفت و آمد ميان شهرهای فلسطينی به قدری مشكل است كه حتی يك جوان مدعی 
است سه سال ناتوان از خروج از شهر نابلس بوده؛ محدوديتی به مراتب بدتر از كره شمالی! 
30. انتقاد از رژيم به دليل ممانعت از برپايی نمايشگاه آثار نويسنده در غزه پس از يك 

سال اقامت در فلسطين 

1. بر اساس آمار سال 2018 در كرانه باختری 130 شهرك يهودی نشين رسمی و 101 مقر و مجموعه يهودی 
احداث شده اســت كه جمعيت آنها 630 هزار نفر اســت كه 225 هزار نفر آنها در قدس شرقی ساكن هستند. 

شهرك های يهودی نشين در غزه نيز كه 18 واحد بود در سال 2005 با دستور آريل شارون برچيده شد. 

عینی بودن اطالعات، ملموس بودن 
وقایع و مفاهیم، جذابیت تصاویر و طنز 
و تأثیرگذاری بیشتر و ماندگاری ذهنی 
کمیک استریپ، به عالوه نگاه درست 
هشتاد درصدی و انسانی نویسنده و انتقاد 
او از رژیم صهیونیستی و فرصت سازی اثر 
او برای نشان دادن مظلومیت فلسطینی ها 
و ظلم صهیونیست ها و... همگی در ایجاد 
یک اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبلیغ و ترویج مؤثر است
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نویسنده در بوته نقد!
با وجود اطالعات بی شمار و ديدگاه نسبتًا قابل دفاع طراح و نويسنده كتاب، بايد به اين 
واقعيت واقف باشيم كه او با وجود تمام جانبداری های خود از فلسطينی ها و نقد رفتار و ديدگاه 
صهيونيست ها و يهوديان، يك اروپايی است و تنها كرانه غربی و نوار غزه و قدس شرقی را 
سرزمين اشغالی می داند و قائل به تشكيل دو دولت و رسميت يافتن موجوديت صهيونيستی 
در قامت اسرائيل است و متأسفانه همچون خيلی از اروپائيان در دام داستان و اسطوره موهوم 

هولوكاست افتاده و كماكان از تحقيقات منكرين هولوكاست1 بی اطالع است. 
او ضمن انتقاد از عملكرد حماس و پيروزی اش در انتخابات2 كه منجر به تسلط اين گروه 
در غزه شد، از برخی مظاهر و ظواهر اسالمی از جمله حجاب يا آيين و مناسك ماه مبارك 
رمضان به عنوان موضوعات طنز خود استفاده ناروا می كند و اين به سخره گرفتن منحصر به 

مناسك اسالمی نيست؛ بلكه مسيحيان هم از گزند اين ديد الئيك مصون نيستند. 

نويسنده کتاب

نويسنده همچنين قادر به هضم مقاومت فلســطينی برای رهايی از اشغالگری نيست و 
خشونت موجود در اين راه را با خشونت به كار گرفته شده از سوی يهوديان عليه فلسطينی ها 

يكسان می داند. 
به عالوه او در بيان داســتان معراج حضرت پيامبر)ص( از قبه الصخره دچار اشتباهات 

تاريخی و معلوماتی می شود.
بديهی است كه با توجه به خاستگاه اروپايی نويســنده، نمی توان از تصوير كردن برخی 

1. تجديدنظرطلبان تاريخی در امريكا فعاليت های علمی گسترده ای در مسير انكار هولوكاست انجام داده اند كه 
به صورت جدی صحت وقوع اين داستان صهيونيستی را زير سؤال می برد. از افراد برجسته اين مؤسسه می توان به 

افراد ذيل اشاره كرد: روبر فوريسون، مارك وبر، ديويد ايرونيگ، فردريك توبن و... 
2. در انتخابات سال 2006، حماس با تصاحب 74 كرسی از 132 كرسی مجلس فلسطين بر گروه فتح پيروز و با 

رياست اسماعيل هنيه مأمور تشكيل كابينه به نمايندگی از جنبش مقاومت اسالمی )حماس( شد. 
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صحنه های غيراخالقی و اســتفاده از آن در كارگاه های آموزشی در ميان مسلمانان معتقد، 
گاليه شديدی كرد. ولی اين انتظار را می توان از او داشت كه بايد از اعتقادات مردمی كه در 

ميانشان زندگی می كند مطلع بوده و به آنها احترام بگذارد. 

نتيجه
عينی بودن اطالعات، ملموس بودن وقايع و مفاهيم، جذابيت تصاوير و طنز و تأثيرگذاری 
بيشتر و ماندگاری ذهنی كميك اســتريپ، به عالوه نگاه درست هشتاد درصدی و انسانی 
نويسنده و انتقاد او از رژيم صهيونيســتی و فرصت سازی اثر او برای نشان دادن مظلوميت 
فلسطينی ها و ظلم صهيونيست ها و... همگی در ايجاد يك اثر قابل قبول و قابل دفاع و مناسب 

برای تبليغ و ترويج مؤثر است. 
كتاب سرزمين مقدس الگوی مناسبی برای استفاده در ساير موضوعات و مفاهيم است تا 

به راحتی هر چه تمام تر و با اثرگذاری هر چه بيشتر به هدف نائل شويم. 
هم اكنون با توجه به ضعف ناشی از اطالعات صحيح و اصولی در سطوح مختلف جامعه 
اسالمی نسبت به موضوع فلسطين، از اين الگو می توان در ابالغ رسالت علمی به مخاطب 

حداكثر استفاده را به عمل آورد. 
دفاع مقدس، هولوكاست، بحث هسته ای، تاريخ انقالب اسالمی، زندگی شخصيت های 
انقالبی و مبارز، وقايع مهم تاريخ اسالم، ايران و انقالب اسالمی، نهضت های رهايی بخش، 
داستان سوريه، داعش و... از جمله موضوعاتی هستند كه با وجود تشنگی مخاطبان جوان و با 
استفاده از قالب كميك استريپ ما را به بهترين شكل به هدف كه همانا ابالغ حقيقت است 

رهنمون خواهد كرد. 


