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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
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  حميد بھشتی: برگردان از

 ٢٠١١ اپريل ١٨

 

  

  ما با غّزه چه کرده ايم ؟

  

  ما نوار غّزه را ترک کرده ايم، آيا چنين نيست؟: تکان دادن قفس

  الری ِدرفنِر: به قلم

  

آيا . نمی دانيم در نوار غّزه چه می گذرد، ما نمی دانيم بر سر انسانھای آنجا چه آورده ايم، ھيچ نگرانی ھم نداريمما 

اينجا مردم می دانند که ما از دسمبر گذشته از رسيدن کاميون ھای پر از روغن آشپزی، آرد و شکر به غّزه 

  بر سر مردم غّزه چه آورديم؟جلوگيری نموديم؟ آيا مردم اينجا می دانند که ما آنجا 

ما سرمان خيلی بدان مشغول است که سخنان ريچارد گلدستون را تکرار کنيم که گفته . نه طبيعی است که نمی دانند

  :است

 به غير نظاميان به عمد تيراندازی نشده است و اين فقط به پوليس ربط Cast Lead در زمان عمليات کست ليد 

 از آنجائی که UNRWAونھا به غّزه قرار بود چھارشنبه گشوده گردد، اما بنا بر اطالع تنھا گذرگاه کامي. ( دارد

  )دير اقدام شده بود، راننده ای در اختيار نبوده است که محموله ھا را تحويل دھد

آيا اسرائيليان می دانند چند تن غير نظامی در غّزه پس از حمالت ھوائی که به دنبال ھدف قرار گرفتن اتوبوس 

اما آنھا اين را از کجا می دانند؟ آيا .  دو تنIDFبنا بر اطالع . (نه: مزبور صورت گرفت، کشته شده اند؟ باز ھم 

ھيچ سرباز اسرائيلی آنجا حضور داشته است که تعداد کشته شدگان را بشمارد؟ من فقط با خواندن برخی از 

  .)نظامی از آن مطلع گشتمگزارشات مطبوعات غّزه، در مصاحبه ھای وابستگان سه تن غير 

. غّزه چه می گذرد، ما نمی دانيم بر سر انسانھای آنجا چه آورده ايم، ھيچ نگرانی ھم نداريم ما نمی دانيم در نوار

 و در –ھمۀ آنچه ما می دانيم، ھمۀ آنچه ما را نگران می سازد اينست که آيا اسرائيليانی مجروح يا کشته شده اند 

ھمه . پنجشنبه اخير روز خوبی بود. به نظر ما می رسد که پيش آمدی ناگھانی رخ داده استصورتی که چنين باشد، 
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حماس بازوکای تانک شکنی را به يک . ناگھان تََرق. چيز در آرامش و صلح و صفا بود، ھمه خوشحال بودند

  .ھستندمدرسه شليک کرد و اکنون يک جوان و راننده اتوبوس در بيمارستانی بستری ] سرويس[اتوبوس

حماس گفته است نمی دانسته که اتوبوس مزبور، . اتوبوس مدرسه ای را ھدف قرار دادن واقعا کار زشتی است

.  حماس بايد اين را می دانسته، زيرا اتوبوس مزبور زرد رنگ بوده استIDFبه گفته . اتوبوس مدرسه بوده است

  .توبوسی شليک می کند که حامل غيرنظاميان استاما حماس دستکم بايد اين را می دانسته، به ا. من نمی دانم

  :اما با اينحال موارد زير ناگفته می مانند. اين واقعه ای وحشتناک و حمله ای بی رحمانه است

صھيونيستی، پيش از تشکيل کشور اسرائيل در اتوبوس ھای عرب ھا بمب گذاری می  يھوديان جنبش زيرزمينی

 شلومو بن يوسف که در شمال – مقابل چشم ، دندان در مقابل دندان کردند، طی عمليات تروريستِی چشم در

که اتفاقا ھم منفجر نشد و آن اتوبوس به راه خود (نارنجکی را به سوی يک اتوبوس عرب ھا پرتاب کرد ) اسرائيل(

نه در کنِِست به ياد يکی از ده ھا جنگندۀ اٌلِی ھاگارٌدم بودکه توسط انگليسی ھا به دار آويخته شدند و ساال) ادامه داد

اما اين را به فراموشی . آنھا سالروز گرفته شده و در سراسر اسرائيل خيابانھا را به نامشان نام گذاری می کنند

و زمين ھای فوتبال به نام بسپاريم، ذھن خود را به اين مشغول سازيم که مقامات فلسطينی با نام گذاری ميدان ھا 

  .انتحار کنندگان، تحريِک به ترور می کنند

آيا اسرائيليان ھيچ می دانند و نگرانی اين را دارند که فضاء و آسمان غّزه در کنترل ما قرار دارد و نه در کنترل 

ل آنھا و در صورتيکه آنھا؟ آيا ھيچ می دانند و نگرانی دارند که ساحل غّزه تحت کنترل ما می باشد و نه در کنتر

ماھيگران اندکی بيش از آنچه به آنھا اجازه داده شده از ساحل دور شوند، به سوی آنھا تيراندازی شده و کشته می 

اين وضع، . شوند؟ ھيچ کشتی يا ھواپيما و کاميونی بدون اجازه ما نمی تواند به غّزه نزديک شود يا آنرا ترک کند

آغاز آن با تسلط اسرائيل بر نوار غّزه . ه و پيش از انتفاضۀ اول و دوم به وجود آمدپيش از تسلط حماس بر نواز غزّ 

من می توانستم راجع به .   مليون می باشند و با جنگ ھای شش روزه ھمزمان بود٥/١و تمامی اھالی آن که اکنون 

ن ھا با خبر بوده و نگرانی از جمله در بارۀ اوضاع گينه اکوادر که مردم اينجا از آ. موضوعات ديگری سخن گويم

  .نشان می دھند

  

  .  کشته در نوار غّزه، طبق گزارشات مطبوعات، پس از حمله ای که بدان اتوبوس صورت گرفت١٩

برای ما اھميتی .  از اين گونه سخنان بسيار گفته می شود– گياِه مرده ١٩ ٌخب اين به ما چه ربطی دارد؟ – کشته ١٩

  .ندارد

 را که توسط حماس عرض – غير نظاميان، سربازان و يا ھردو – مردۀ اسرائيلی را ١٩مود، آيا می توان تصور ن

اما . چند روز کشته شده باشند؟ در اينصورت ما به سرعت از آن آگاھی يافته و به ساير جھانيان نيز اطالع می داديم

 فلسطين و اسرائيل فقط عبارت از برای ما درگيری.  نه ما–؟ دنيا از آن خبردار می شود   تن از اھالی غّزه١٩

  .وگرنه ھيچ تغيير ديگری در اين درگيری به وجود نمی آيد. ھمين. چه رنجی از آن به ما می رسد: اينست که

اما آيا اصال ما می دانيم و . گيالرد شليت. ما از ھمان يک تن اسير اسرائيلی آگاھيم که در اسارت فلسطينيان است

 فلسطينی در زندان ھای ما اسير ھستند؟ اين ھم يکی از ساير ٨٠٠٠بدان می دھيم که قريب نگرانی داريم يا اھميتی 

  . بی جھت سر خود را بدان مشغول نکن–جزئيات بی اھميت است 
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 اما دنيا We’ve got it backward  ???.فقط اسرائيليان می دانند. ما می گوئيم، جھان نمی داند اينجا چه خبر است

 که نگاه می کند ھر دو طرف را می بيند و می بيند که چه کسی با چه کسی چکار می کند و بيخود از فاصلۀ بيشتری

  .نيست که اسرائيل را متھم می کند که سلطه گر است و نه فلسطينيان را که تحت سلطه می باشند

ار کمتری از رنج دوران ما فقط می دانيم که بخش بسي. در سراسر گيتی فقط اسرائيليان نمی دانند اينجا چه خبر است

  . اشغال به ما رسيده است، بيشترين بخش از رنج که به فلسطينيان رسيده است به کلی از نظر ما به دور است

حقيقت اينست که آگاھِی اندک، امِر خطرناکی . و چنين است که ما آنھا را مقصر جنگ بعدی نيز خواھيم دانست

  .است

  

  ٢٠١١ آوريل ٢٣م پست  از ژروزال–برگرفته از تالکسکاال 
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