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زندگی مشقت بار فلسطینیان بر تونلهایی که اسرائیل به بهانه اکتشافهای باستان شناسی حفر میکند

زندگی در هراس از آوارها
الله مهرزاد
جهان مترجم

فیــاض ابورملــه در  60ســالگی هــر
صبحــدم بــا صــدای تونلهایــی کــه
کارگــران اســرائیلی در حــال حفــر آنهــا
زیــر خان ـهاش در حومــه شــرقی قــدس
هســتند ،از خــواب بیــدار میشــود و هــر
شــباهنگام بــا بیــم فروریختــن ســقف
خانـهاش بــر ســر فرزندانــش بــه خــواب
مــیرود .ایــن بیــم و وحشــت تنهــا

خــوره روح و جــان ابورملــه نیســت .ایــن
وحشــتی اســت کــه  50نفــر از فامیلهای
او کــه همگــی در «وادی الحلــوه» ،در
حومــه قــدس شــرقی زندگــی میکننــد،
بارهــا و بارهــا تجربــه کردهانــد .اســرائیل
از ســال  2000تاکنــون در حــال کاوش
آثــار تاریخــی زیرزمینهایــی اســت
کــه خانههــای آنهــا بــر آن واقــع
شــد ه اســت .امــا از  5ســال پیــش بــه
ایــن ســو فلســطینیهای ســاکن ایــن
منطقــه بــا مشــاهده ترکهایــی کــه

بــر دیوارهــای خانههایشــان نشســت،
متوجــه آثــار مخــرب ایــن حفاریهــا
شــدند .ابورملــه میگویــد« :هــر بــار کــه
ســر میچرخانــم ،تــرک جدیــدی را بــر
دیــوار خانــهام میبینــم .حفاریهــای
اســرائیل زندگــی مــا را بهخطــر انداختــه
اســت« ».ام جهــاد» ،همســر «ابورملــه»
هــم میگویــد« :خیلــی نگــران هســتم و
میترســم .دائــم بــه بچههــا میگویــم
تــوی حیــاط بــازی نکننــد و نزدیــک دیوار
نشــوند چــون میترســم بــا جســت و
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خیــز آنهــا زمیــن فــرو بــرود».
امــا مقامــات اســرائیل بیتوجــه بــه ایــن
شــکایات و نگرانیهــا بــه حفاریهــای
خــود کــه موجــب سســت شــدن زمیــن
ایــن منطقــه و در نتیجــه ترکهــای
بــزرگ در خانههــای فلســطینیان شــده
اســت ،ادامــه میدهنــد .ایــن حفاریهــا
قدس شــرقی را نشانه گرفته که قدمتی
 3هــزار ســاله دارد و صهیونیســتها
مدعیانــد ،معبــد ســلیمان در آن واقــع
بــوده اســت .آنهــا بــه همیــن منظــور از
هفتــه پیــش کار حفــر تونــل جدیــدی را
آغــاز کردهانــد .آنهــا بــا حفــر ایــن تونــل
جدیــد در جســتوجوی جــادهای
هســتند کــه میگوینــد ،شــاهراهی بــوده
اســت که زائران یهودی معبد ســلیمان
بــرای رســیدن بــه معبــد از آن اســتفاده
میکردنــد .آنهــا مدعــی هســتند معبــد
مــورد ادعاییشــان درســت در جایــی
واقــع بــود ه اســت کــه اکنــون مســجد
االقصــی در آن واقــع شــد ه اســت .امــا
مقامــات فلســطینی ایــن ادعاهــا را
رد میکننــد و معتقدنــد تمــام ایــن
ادعاهــا و حفاریهــا تنهــا در راســتای
یهودیســازی قــدس انجــام میشــود و
بــه عبارتی اســرائیل را متهم به تحریف
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تاریــخ بــه ســود خــود میکننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه رژیــم
صهیونیســتی در ســایه حمایتهــای
امریــکا بیــش از پیــش در حــال حفــاری
اســت و بــه اقدامــات ضــد فلســطینی
خــود در قــدس ادامــه میدهــد.
جیســون گرینبــات ،فرســتاده امریکا در
امور خاورمیانه یکی از کســانی اســت که
حمایــت تــام و تمــام خــود از اقدامــات
اســرائیل را نشــان داده و از جملــه اخیــراً
در همیــن ارتبــاط در توئیتــی ســخنان
فلســطینیها را خنــده دار خوانــده و
نوشــته بــود« :مــا نمیتوانیــم ردپــای
یهــود را در باستانشناســی نادیــده
بگیریــم .صلــح تنهــا بــر حقیقــت
اســت کــه میتوانــد بنــا شــود ».امــا ایــن
دعواهــا بــرای ابورملــه اهمیتــی نــدارد.
تنهــا چیــزی کــه او میبینــد و بــه آن
اعتقــاد دارد ایــن اســت کــه« :مهمتریــن
مســأله در زندگــی هــر فــرد ایــن اســت
کــه در امنیــت و ثبــات زندگی کنــد .خانه
جایــی اســت کــه مــا بایــد بتوانیــم در آن
احســاس امنیــت داشــته باشــیم .امــا
اکنــون مــا در خانههایمــان ایــن حــس
امنیــت را نداریــم».
ëëمنبعAlJazeera:

درختان منگره خوزستان دچار حریق شدند

سهیال نوری
گزارش خبرنگار

نــوزده روز از تابســتان  98گذشــته و
این ســومین مرتبه اســت که درختان
بلــوط ،بــادام و بنــه منطقــه ُمن ِگــره در
شــمال غــرب اســتان خوزســتان دچار
حریــق میشــوند .ایــن آتشســوزی
کــه اینبــار در جنگلهــای روســتای
َمـ ِـوه اتفــاق افتــاد ،از دقایقــی مانــده
بــه بامــداد آغــاز و پیــش از ظهــر
امــروز مهــار شــد ،امــا بــا وجــود اینکــه
حریــق ســاعتها بهطــول انجامیــد،
مســئوالن منابــع طبیعــی و محیــط
زیســت منطقــه وارد عمــل نشــدند و
بــه ســیاق قبــل جــدال میــان بومیــان
و آتــش افتــاده بــر جــان بخشــی از
جنگلهــای زاگــرس ســاعتها
ادامــه پیــدا کــرد.

علــی آقــا میرعالــی یکــی از بومیانی که
بــرای مهــار آتــش در منطقــه حضــور
داشــت از هــزاران اصلــه درخت بلوط،
بنــه و بادامــی میگویــد کــه بواســطه
ایــن آتشســوزی بــه خاکســتر تبدیــل
شــدند .بــه گفتــه وی اگــر وضعیــت بــه
همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد ،چیــز
زیــادی تــا نابــودی کامــل درختــان
منطقــه نمانــده و تــاش همیــاران
بــرای کاشــت نهالهــای مناســب بــا
آب و هــوای ایــن بخــش از جنگلهــای
منطقــه الــوار گرمســیری ،حریــف
ســرعت و ویرانــی حریــق نخواهــد
شــد؛اما از گفتــه هــای میرعالــی اینطور
بــرمیآیــد کــه همچنــان میتــوان بــه
بومیــان منطقــه امیــدوار بــود چراکــه از
شــب گذشــته تــا حوالــی ظهــر امــروز،
کــودک ،جــوان و پیــر روســتای مــوه بــا
کمتریــن امکانــات بــرای مقابلــه بــا
آتــش حاضــر شــدند .گنجعلــی عاقــل

عکس متعلق به آتشسوزی  10روز گذشته میباشد.

جدال بومیان و آتش

میررضایــی هــم کــه شــعلههای آتــش
تــا چنــد متــری خانــهاش رســیده و
از همــان دقایــق ابتدایــی بــه همــراه
اعضــای خانــوادهاش بــرای مهارآتــش
تــاش کــرده بــود ،از کــم و کیــف ایــن
آتشســوزی چنین میگوید« :پارســال
درســت همینجایــی کــه شــعلههای
آتــش زبانــه میکشــید نهالهــای
بلــوط و بــادام کاشــته بــودم کــه تقریبــاً

 30ســانتی متــر قــد کشــیده بودنــد امــا
حــاال فقــط خاکسترشــان باقــی مانــده.
اینجــا آب بــرای خــوردن براحتــی
پیــدا نمیشــود چــه برســد بــه اینکــه
بتوانیــم بــا آب آتــش را مهــار کنیــم.
بــرای همیــن هــر کســی در حــد توانــش
بــا پتــو ،لبــاس ،شــاخههای بــرگدار
درختهــا ،ســنگهای بــزرگ و هــر
چیــزی کــه دســتش مــی رســید ســعی

ی کــرد آتــش را خامــوش کنــد کــه
مــ 
شــکر خــدا ایــن بــار هــم موفــق شــدیم
 ،امــا حیــف بیشــتر از  2هــزار درخــت
کــه ســرمایه ایــن منطقــه بــه حســاب
میآمدنــد از بیــن رفــت و تــا وقتــی
یــک عــدهای بــرای صرفــه اقتصــادی،
بــه فکــر نابــودی طبیعــت و فــروش
ایــن درختهــا باشــند ،ایــن وضعیــت
ادامــه خواهــد داشــت».

