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   مير مار غاليت:نويسنده

   حميد بھشتی: ازبرگردان

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٢

  

  اين ديگر چرا، برادر؟

  حمالت به صومعه ھا و کليساھا در بيت المقدسۀدر بار

  

غالباً می توانم ايرادات را بر طرف کنم و پاسخی کم يا بيش . ادر؟ اما اين بار من پاسخی نداشتماين ديگر چرا، بر

به . قانع کننده عرضه نمايم، اما اين بار زبانم بسته بود، سخنی برای گفتن نداشتم و از شرم نمی دانستم به کجا روم

دم، پس از آن کلمات شرم آوری که او به من دوست خويش که يک پدر روحانی کاتوليک است چه پاسخی بايد می دا

 فرانسيسکان ھا واقع بر کوه صھيون نوشته بودند؟ او از ۀنشان داد که چند ابله بر سردر صومعه ای متعلق به شاخ

  .و من پاسخی ندارم» چرا، برادر؟«چرا؟ : ال بسيار بّرنده ای را پرسيدؤمن فقط يک س

  

  

 اسرائيل با آن دست به گريبان است دارم، برای ۀتی که در حال حاضر جامعمن البته توضيحاتی برای روند خشون

ارتباط تنگاتنگی که ميان اعمال خشونت آميز اشغالگران در مناطق فلسطينی و حمالت باندھای دست راستی به 
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و با شرمساری اين استدالل ھا نيز کفايت می کردند که به زور ۀ کليساھای بيت المقدس وجود دارد؛ اما حتّا اگر ھم

اين پيش آمدھای شرم آور را توضيح دھند، با اينحال نمی توانند پاسخی برای اين پرسش بّرنده و ساده باشند که 

  »چرا؟«

که کامالً خجالت زده و  که در مقابل دوستم بايستم، در حالی اين است که برای من راه ديگری باقی نماند جز اين

 چھل ۀرست ھمانگونه عمل می کنند که ساير ابلھان با والدين من در سال ھای دھخشمناک بودم از اين ابلھانی که د

چگونه ممکن است که به مسيحيان در اسرائيل اکنون : در لھستنان کردند؛ و من بايد ھمواره از خود بپرسم) ١٩۴٠(

ی از افراطيون به ھمانگونه بی حرمتی شود که آن زمان به گذشتگان من می شد؟ چگونه است که ممکن شده نسل

وجود آيد؟ و اگر اين توصيف برای برخی ھا مبالغه آميز جلوه کند، آنگاه آنھا می بايد برايم ه نژادپرست در بين ما ب

توضيح دھند که چرا فقط کسانی را که در اروپا به کنيسه ھا حمله می کنند در قامت نژادپرست و نئونازی بنگريم، 

  س به کليساھا حمله می کنند؟اما نه کسانی را که در بيت المقد

زيرا آن دستجات در اروپا در اقليت بوده و حضور حاشيه ای . اما مقايسه با سامی ستيزان اروپا نادرست است

که ھمزاد اسرائيلی آنھا اکنون در مرکز افکار عمومی قرار داشته و زبان گويای ملت گشته اند و  دارند، در حالی

مگر می شد غير از اين . که مورد حمايت دولت می باشند ی کنند، با اطمينان از اينکامالً نيز بدون مجازات عمل م

خود اجازه داده است يک جلد از انجيل را تکه پاره کند که ه مجلس اسرائيل بی که يکی از اعضا ھم باشد، در حالی

  منفی بسنده نمود؟ۀ در مقابل آن ھم دولت فقط به چند جمل

مشکل خود دولت است که در : ی گويم مشکل به اين باندھای نادان خالصه نمی شودھمين دليل است که من مه ب

که بسيار  ت رسمی رابين ھا نيز مقصراند که آنھا را در آغوش می گيرند، در حالیأو ھي. مقابل آن کاری نمی کند

البته . ی عمل می کنندکارھای ديگر می توانستند انجام دھند، چرا که آن دستجات غالباً به نام مذھب و وطن دوست

اينھا چيز تازه ای نيست، در اين کشور از ھمان آغاِز کار، گروِه اندِک نژادپرست و دشمن بيگانگانی وجود داشته 

  .است، اما از چندی پيش اين دستجات نشو و نما داشته و رو به زياد شدن ھستند، يعنی بسيار خطرناکتر گشته اند

اين دستجات بيش از ھمه برای . و فقط ھم مسيحيان نيستند که در سرزمين مقدس در معرض خطر می باشند

بدين خاطر است که دستجات سامی ستيز در ھر کجا که باشند، ھنگام . يھوديانی که در ھجرت می زيند خطرناک اند

فشار قرار می دھند و اين کامالً قابل درک مواجھه با اينگونه بی حرمتی ھا، کنيسه ھای موجود در آن جاھا را تحت 

آيا آن ابلھان به ھنگامی که آن کلمان زشت را بر ديوار می نوشتند به عواقبی که برای جوامع يھود در سراسر . است

جھان دارد، انديشيده اند؟ آيا آنھا قادر به تصور اين ھستند که برادرانشان را در سراسر گيتی در چه وضعيتی قرار 

  ند، ھنگاميکه در تيتر اول تمامی روزنامجات حمله به صومعه ھا انعکاس يابد؟می دھ
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. من با برادرانی که از آن رفتارھای زشت گزارش کردند، بودم، رفتارھائی که ماه ھا با آنھا صورت گرفته بود

 بدتر از ھمه .برخی از بی حرمتی ھای وقيحانه سخن گفتند و به برخی ديگر تخم مرغ و سنگ پرتاب شده بود

 تر يک گروه از جوانان مذھبی يھود به او تف می کنند، ھنگامیدری است از پيشروان که يک شب پيشداستان برا

که در ھمين ھفته می » خانوکه مبارک باد«که او در حال گذر از ميان شھر قديمی بوده است و او فقط در پاسخ آنھا 

  .رسد، گفته بود

سنّت عبری به ما می آموزد که يکی از علل متالشی شدن عبادتگاه بيت . م می شوداين برای ما بسيار گران تما

از اين استعاره چنين می توان نيتجه گرفت که کشور اسرائيل متالشی . المقدس بی حرمتی به ديگران بوده است

 اين روندی است خاطر فقدان ارزش ھای انسانی و اخالقی وه خواھد شد و آنھم نه به خاطر دشمنان خارجی بلکه ب

اگر بخواھيم از يک چنين تالشی پيشگيری کنيم می بايد ھمواره بدين . که با تازگی در کشور ما در حال رشد است

 انسانھا و نه فقط يھوديان، خداگونه خلق شده اند و بدينسان به اين کشوِر در حاِل زوال خرد سالم ۀفکر باشيم که ھم

  .انش را حس می کنيم، بازگردانيمانسانی و صميميت را که به شدت فقد

-  - -  - - -  - -  - -  - -  - - -  - -  

   

سسين ؤين تحت استعمار انگليس بوده از م يھود در فلسطۀدکتر مير مار غاليت تاريخدان و پژوھشگر تاريخ جامع

ه  با يک گرو١٩٧٢او در آرژانتين چشم به جھان گشود و در .  اسرائيلی مخالف انھدام مساکن استۀکميت

وی در زمان خدمت نظام يکی از شھرک . به اسرائيل ھجرت نمود» بِتار«صھيونيست دست راستی عضو جنبش 

 در جنگ کيپور مجروح گشت و در دوران نقاھت ١٩٧٣ھای اشغالی را در نوار غزه بنيانگذاری نمود و در سال 

 به نمايندگی از ٢٠٠٢ تا ١٩٨٨وی از . ال برد و به مرور به باور انتقادی چپ رسيدؤباورھای خويش را به زير س
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 مجددا به نمايندگی از ٢٠٠٨در سال . عضو شورای شھر بيت المقدس بوده است» ِمرتص«حزب چپ صھيونيستی 

خاطر ه او ب. گشت) القدس( بيت المقدس شرقی ۀول ادارؤالمقدس عضو گشت و رسماً مسمرتص در شورای بيت 

ناليستی و تبعيض آمير شھردار بيت المقدس ، نير برکت، در قبال مواضع انتقادی شديدش عليه مواضع ناسيو

  . فلسطينيان شھرت دارد
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