ﻣﺰار اﺳﭙﯿﻨﻮزا
دﯾﺮوز ،ﭘﯿﺶ از اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه آﻣﺴﺘﺮدام ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانِ  ،Islam and Religious Reformﻣﺠﺎﻟﯽ
ﯾﺎﻓﺘﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوﺳﺘﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺰار ﺑﺎروخ /ﺑﻨﺪﯾﮑﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در ﺷﻬﺮﻻﻫﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم .دﻗﺎﯾﻖ ﻏﺮﯾﺒﯽ ﺑﻮد؛ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎلﻫﺎ
ﭘﺲ از وﻓﺎت ،اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎي اﺳﭙﯿﻨﻮزا را ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﮥ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎ آورده و در ﻗﺒﺮ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﻮﺷﺘﻪام؛ اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﮐﺎﻧﺖ ،ﮐﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺎرد و وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ،ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎنِ ﻣﻦاﻧﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﺪهﻫﺎ و آراء
ﻧﻐﺰ و ﺑﺪﯾﻊ و ﺟﺴﻮراﻧﮥ اﺳﭙﯿﻨﻮزا در »اﺧﻼق« و »رﺳﺎﻟﻪ اﻻﻫﯿﺎﺗﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳﯽ« ،ﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻌﻨﻮياش را ﺧﯿﻠﯽ ﻣﯽﭘﺴﻨﺪم.
ﺑﺎروخِ ﺟﻮان ،ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﮑﺒﺎر و ﺳﺒﮑﺒﺎل زﯾﺴﺖ و رﻧﺞ ﺗﻔﮑﯿﺮ و ﺟﻼي وﻃﻦ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﻫﻤﻮار ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﺳﺖ
از ﻃﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﺶ را ﻓﺮو ﻧﻨﻬﺎد .ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺎديِ داﻧﺸﮕﺎه را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﺣﺮﯾﺖاش را ﻣﯽﺳﺘﺎﻧﺪ؛
در ﻋﻮض ،ﺟﻬﺖ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ،ﺷﻐﻞ ﻋﺪﺳﯽ ﺗﺮاﺷﯽ را اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد» .ﺧﻔﯿﻒ اﻟﻤﺆوﻧﻪ« ﺑﻮد و ﭼﯿﺰ زﯾﺎدي از زﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺮدي ﮐﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮﯾﺐ ﺑﻮد و »ﻫﺠﻮم ﺧﺎﻟﯽ اﻃﺮاف« و »ﻧﺸﺌﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽِ ﺣﯿﺎت« را ﺑﺎ ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮن
ﺧﻮد ﻟﻤﺲ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﮐﻪ »ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮﯾﺒﯽ ،ﻏﺮﺑﺖ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟« .اﻣﯿﺪوارم ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﺢِ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎﯾﻢ درﺑﺎرة ﻓﻠﺴﻔﻪ
اﺳﭙﯿﻨﻮزا ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮانِ »ﻏﺮﺑﺖ و ﻏﺮاﺑﺖ اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد و در درﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
از دﯾﺮوز ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﺗﻠﺦ ﮐﺸﺘﺎرِ دل آزار ﻣﺮدم ﺑﯽﮔﻨﺎه و ﺑﯽﭘﻨﺎه ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎﻫﻮ را ﺷﻨﯿﺪهام ،ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻧﺎراﺣﺘﻢ
و ﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮﯾﻢ را ﻓﺸﺮده و ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ را ﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﻫﻔﺪﻫﻢ ،اﺳﭙﯿﻨﻮزاي آزادة
ﯾﻬﻮديزاده ،ﻫﯿﭻ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺨﯿﻠﻪاش ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ روزي روزﮔﺎري ،ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،در ﺧﻄﮥ ﺧﺎور
ﻣﯿﺎﻧﻪ دوﻟﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ در ﺧﻮن ﺧﻼﯾﻖ ﺑﯽﮔﻨﺎه ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ؛ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ از ﻗﺴﺎوت و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺮﻧﻤﯽدارد و ﺑﺎﮐﯽ از ﺷﻮراي اﻣﻨﯿﺖ و ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺪارد ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯽداﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﻮ ﻣﯽﺷﻮد ،از اﯾﻦرو ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻓﺎرغ دﻻﻧﻪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻋﺮاب ﺳﺎﮐﻦِ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ را از ﭘﺎي در آورد .ﻣﻀﺤﮏﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻮعﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﻣﺎﺟﺮا ،ژﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي و ﺿﺪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻧﺎﺗﺎﻧﯿﺎﻫﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺳﺮﺑﺮﻣﯽآورد» :ﺟﺎي آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﻮج زﻧﺪ در دل ﻟﻌﻞ«.

