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  سرپوش

 
 شي الشایُرن

  او به معنی واقعی کلمه از ناکجا آباد آمده

 رياست خود را پشت سر نھاده بود، بسياری از افسران ۀنفر پيشين، دور.  اسرائيل به رياست جديدی احتياج داشتپوليس

ز اتھام به رشوه  به محاکمه کشيده شده بودند، زيرا به ھمکاران زن خويش آزار جنسی رسانده، يکی از آنھا پس اپوليس

  .اين است که کسی را از بيرون آوردند. گيری خودکشی کرده بود

ُرنی الشايش؟ اين ديگر از کجا : که بنيامين نتانياھو گزينش خويش را اعالن نمود، ھمه به شگفتی افتادند به مجرد اين

  آمده؟

 نداشته پوليسچک ترين رابطه ای با کار  بی شباھت بوده و تا کنون کوپوليساو گذشته از سبيلی که پشت لب دارد به 

ِاو در حقيقت معاون مخفی رئيس شين بت، . است   . مخفی داخلی بودپوليسِِ

 شين بت داشت به ۀ رياست سرگردۀدور: ستابدگويان به نجوا می گفتند يک دليل ساده برای اين انتصاب شگفت آور 

  . گماردپوليسلذا او را به سرکردگی . را بگيردپايان می رسيد و نتانياھو نمی خواست که الشايش جای او 

  .پدر او يمنی تبار است و مادرش مراکشی. »شخص سالخورده« شيخ به معنی -َنام الشايش تحريفی است از ال

َی است که سرپوش کپه بر سر دارد و نيز اولين رئيس پوليساو اولين رئيس  ما ھمگی در . ی که اشغالگر بودهپوليسِ

 مادرانی که در سوگ پسرانشان به سر می برند چنين به ۀدر اين ھفته وی در بار. خنان مھم او بوديمانتظار اولين س

  :زبان آمد

. مادران يھودی در غم فرزندانشان سوگ آوری می کنند.  دردناک، يک احساس يھودی استقالشايش مدعی شد که فرا

اجازه می دھند بر روی سربازان ما سنگ پرتاب کنند، ھمين دليل به فرزندانشان ه و ب. مادران عرب غمناک نمی شوند

  . کشته خواھند شدًکه می دانند آنھا احتماال با اين
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 جديدمان، کسی که بايد پوليسّ ھم بدوی و تا حدی نيز ترسناک است که رئيس ًآيا اين بدوی به نظر نمی رسد؟ واقعا

چند روز پس از آن وزير دفاع مان، موشه . بان آورد را بر زئیمراقب آرامش و نظم باشد، يک چنين سخنان بی مبنا

سوگ آوری عرب ھا با سوگ . وری بزرگ تری را در اختيار دارد ادعای مزبور را تکرار کردتُيالن، نيز که امپرا

  .که عرب ھا مرگ را اين بدان دليل است که يھوديان زندگی را دوست دارند در حالی. آوری يھوديان قابل مقايسه نيست

زندگيشان را فدا می کنند به اين خاطر است که آنھا ) سربازان ما شجاع ھستندۀ ھم(که سربازان شجاع ما  امیھنگ

.  انتحاری می کنندۀکه تروريست ھای عرب برای رفتن به بھشت حمل زندگی ملت ما را دوست دارند، در حالی

  .عرب ھای اينگونه اند. مادرانشان آنھا را بدين کار تشويق می کنند

تمامی اين وطن پرستان افراطی بسيار کم سن تر از آن ھستند که به خاطر آورند روزی را که مادران يھودی در 

فلسطين پسران و دخترانشان را تشويق می کردند به سازمان ھای زيرزمينی پيوسته و عليه اشغال انگليسی ھای بجنگند 

 مادران يھودی می ۀگليسی درست به ھمين گونه در بار ھای انپوليسشايد ). خاطر حيات ملته البته در جنگی ب(

انديشيدند و فراموش می کردند که ھنوز چند سالی نگذشته بود که ميليون ھا اروپائی سفيد پوست با دعای خير 

  .خاطر زندگی و آزادیه  پيوسته بودند تا يکديگر را بکشند، بئیمادرانشان به قشون ھا

ای برجسته اينچنين سخنان پوچی را بر زبان می آورند فقط يک دليل می تواند داشته که دوتن از اينگونه شخصيت ھ اين

 و مأموران عاليرتبه می رسد، تکرار ءآنھا خط و ربط توجيھی را که روزانه از مقر نخست وزيری به کليه وزرا: باشد

به معنی » حسبره«آن به زبان عبری از  به جای –تبليغات را به کار بريم ۀ در اسرائيل ما تمايلی نداريم واژ. (می کنند

  ).توضيح يا توجيه استفاده می کنيم

  

  رئيس پوليسۀ کالمی نيز در باره کپ

 ١۴که (در مدرسه نيز . که من در تل آويو جوانسال بودم به ندرت کسی را می ديدم که کپه بر سر داشته باشد زمانی

و نه در ارتش از دوستان کسی را نمی ديدم که اينگونه ، نه در ايرگون )سالگی آن را برای کسب معاش ترک کردم

  .جوانان خجالت می کشيدند آن را بر سر داشته باشند. سرپوش به سر گذارد

برخی از آنھا آن را . امروزه قريب به نيمی از کسانی که در تلويزيون ديده می شوند آن را با افتخار بر سر می گذارند

اما کارکنان دولت . مقياس که دوربين عکس برداری صورتشان را نمی تواند نشان دھدبه نحوی بر سر دارند، يا در آن 

ۀ مانند ستار.  مؤمنان واقعی به ايدئولوژی حاکم ھستندۀآن را ھمچون نشان شرافت حمل می کنند تا نشان دھند از جمل

  .امريکاسرخ در چين يا کراوات در 

يکی از آنھا رئيس . در عرض ماه ھای گذشته نتانياھو افراد تازه ای را بر پست ھای مختلف دولتی منصوب نموده

و کارمندی دارای اختيارات ) که مشاور حقوقی دولت ناميده می شود(يکی ديگر دادستان کل کشور است .  استپوليس

  .نيان خود در آن مقامات کپه بر سر دارندآنھا خالف پيشيۀ ھم. يکی ديگر رئيس جديد شين بت است. عظيم

 با مسيحيت فرق دارد و به اسالم بسيار ًکه کامال. برای توضيح اھميت آن می بايد به کاراکتر دين يھود توجه نمود

ِتمامی حرافی ھا در باره سنت يھودی. نزديک است ّ   . مسيحی بر بی توجھی بدين امر بنا شده است-ّ

يھوديت مبتنی است بر يک رشته . »قانون«به معنی » دين« عربی ۀ است و مانند واژ» دات«عبری برای دين ۀ  واژ

بدين منظور خدا ما را به عنوان ملت خود . که از جانب خدا نازل شده اند) ستا مورد ۶١٣فقط در انجيل (امرھا 

که به ملت يھود که تا  ن اينھيچ کس نمی تواند يھودی باشد بدو.  نموده استءعطاابرگزيده و به ما سرزمين مقدس را 

  . وابسته باشد،ابد سرزمين مقدس بدان تعلق دارد
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ۀ  آنھا با سرزمين مقدس فقط جنبۀرابط.  سال پيش و پيش تر از آن يھوديان در سراسر گيتی پراکنده بودند٢٠٠٠از 

  .يھود فقط يک ابداء دينی بود» ملت«. معنوی داشت

آن ھا . ن آن از منکرين خدا بودنداقريب به ھمگی مؤسس.  تأسيس شد١٩ن قرن وجود آمد که در پاياه سپس صھيونيسم ب

  . باور نداشتند، که يھوديان را در دنيا پراکنده بودئیبه خدا

» کشوری عبری «ۀسخن ما در بار. زمانی که من جوان بودم ھيچ کس در اين کشور سخن از کشوری يھودی نمی گفت

مدعی بودند که ما ملت عبری تازه ای ھستيم که ھيچ ربطی به ) »کنعانيان«ار با نام مستع(يک گروه افراطی . بود

  .آنھا عين اين سخنان را نمی گفتندۀ که ھم اکثر افراد دوران ما بدينگونه فکر می کردند، با اين. يھوديت ندارد

ير دفاع اسرائيل، دانش  از من می پرسند چرا فردی نظامی گر مانند داويد بن گورين، اولين نخست وزير و وزًغالبا

او نيز مانند اکثر ما بر اين باور بود که دين : پاسخ من بسيار ساده است. آموزان ديندار را از خدمت نظام معاف نمود

پيشکسوت جديد عبری به اين اباطيل . صھيونيسم جای آن را گرفته است. يھود در اين کشور به نابودی کشيده می شود

  .ديگر نيازی ندارد

فتح تمامی اين سرزمين تا رود اردن به انظمام ھمگی .  پيش آمد و پيروزی که غير مترقبه بود١٩۶٧جنگ سپس 

 حياتی تازه يافت و اکنون به سرعت در ًيھوديت ناگھان مجددا. دين يھود از نابودی بسيار فاصله گرفت. شھرھای مقدس

  .يژه در ميان اشغالگرانکپه را نيز ھمه جا می توان مشاھده کرد، به و. حال گسترش است

با ناسيوناليست ھای مفرط و ايدئولوژی . ِاين دين تجديد حيات يافته به شدت با دست راستی ھای افراطی مربوط است

ُاين موجی که نتانياھوی بی دين که حالل خوار نبوده و سوپر ناسيوناليست اپورتونيست می باشد بر آن . عرب ستيز ِ
  .وانين دينی و طرح ھای قانونی تازه ای وضع و ابداء می شوند ھر روزه قًعمال. سوار است

اين . مراجعه نمايد» ھاالخا«بر مبنای يکی از اين طرح ھای قانونی قاضی در صورت ترديد می بايد به شريعت يھودی 

مجنس را به  جنسيتی با ھۀ سال قدمت دارند، زنان را کم ارزش تلقی نموده، گزين٢۵٠٠قوانين قديمی که برخی از آنھا 

بر مبنای يکی ديگر از طرح ھای قانونی اکثريت آراء .  و اين با زندگی مدرن ھمخوانی ندارد سنگسار محکوم می کنند

ِکنست(در مجلس  حق دارند آن اعضاء مجلس را که کشور را کشوری يھودی و دموکرات ندانند اخراج کنند که به جز ) ِ

). اما ھنوز به آتش نمی کشند(ينی را به غالب دينی در می آورند ِکتب درسی مدارس غير د. جمع تناقض نيست

 شورای ی تن از اعضا۶.  کپه بر سر داردًوزير فرھنگ طبيعتا. آموزگاران مستقل را از خدمت منفصل می کنند

مفاھيم مربوطه را ترک کرده اند زيرا مساعی دولت بر آن است که نمادھا و پيکره ھا را پر از ۀ تعليمات عالی، ادار

  .تبليغی ناسيوناليستی و دينی نمايند

به جز تنی چند که باقی . ی گشته اندئآن ھا نامر. نندحال معلوم نيست نيروھای به اصطالح چپ در اين ميان چکار می ک

مانده اند و فراکسوين عربی که تحت نظر می باشد، ھمگی سکوت کرده، بر اين باورند که می بايد به جھت راست 

  .ظ کنندفِدند، تا سرھای خود را از فرو رفتن در آب مقدس حتمايل گر

 ۀِاين سر بنيامين نتانياھو است که به يک کپ: برای من شگفت آور نخواھد بود اگر شبی تلويزيون را روشن کرده و ببينم

  .ن يافته استئيززيبا ت

 ٢٠١۶ بروری ف٢٧ - برگرفته از تالکسکاال
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