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Fragments no Izraēlas un Palestīnas teritorijas norobežojošā mūra Bētlemē.

Viena žoga divas puses –
Izraēla un Palestīna
Izraēla teju desmit metru augsto mūri uzskata par drošības aizsargu, palestīnieši –
par okupācijas simbolu
Iespējams, iemesls, kāpēc gribēts izkļūt no
Palestīnas teritorijas, nebūs pietiekams, varbūt atļauju dabūt nevarēs. Izraēlas robežpunktā karavīram var gadīties nelāga oma un
viņš vēlēsies uzdot vēl simt papildjautājumu
un pārbaudīt somas saturu. Brīvība nav pašsaprotama lieta, ne visur pasaulē.
Agnese LeiburgA

Kas ir Jelgava?
Kādu daļu no tās sajūtas, ko palestīnieši piedzīvo ikdienā, īpašos robežpunktos tikai ar

speciālu atļauju šķērsojot robežu, var izbaudīt ikviens, kurš ielidojis Telavivas lidostā, lai
apmeklētu svēto zemi. Tiek uzdoti jautājumi. Kāpēc esat ieradies? Kuras pilsētas plānojat apmeklēt un kāpēc? Vai pirmo reizi
esat Izraēlā? Kurš apmaksā jūsu braucienu?
Kur esat apmeties? man pajautā arī, kāpēc
pasē rakstīts vārds «jelgava» un ko tas nozīmē. Tikpat labi varot tikt uzdots, piemēram,
jautājums – kā sauc tavu vecotēvu.
cenšos pases pārbaudītājam izskaidrot, ka

Izraēlā esmu ieradusies es apmaksātā projektā, kas tiek organizēts speciāli žurnālistiem.
Brauciena organizatori jau pirms tā mūs ir
brīdinājuši, ko labāk nepieminēt. Zinām, ka
Palestīnas pilsētas drīkst piesaukt tikai gadījumā, ja tiek tieši jautāts par tām. Tēloju muļķi un stāstu, ka visu braucienu organizē somi
un es neesmu pārliecināta, tieši kuras pilsētas
apmeklēsim, lai gan, protams, ļoti labi zinu,
ka lielāko daļu laika pavadīsim tieši Izraēlai
nepatīkamajā Palestīnas teritorijā.
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Maltītes sākuMā Palestīnā tradicionāli pasniedz uzkodu plati
(arābu valodā – meze).

sargtornis Izraēlas un Palestīnas teritoriju atdalošajā mūra sienā

Plakāti rosina iedzīvotājus atbalstīt savus ražotājus un labāk
iegādāties Palestīnā ražotos pārtikas produktus.

skats no Bētlemes Universitātes jumta uz pilsētu

arābu kafija tiek pasniegta
mazās krūzītēs, tā ir stipra, salda
un dzērienam pievienots kardamons.

jaunieši beitsahūras ielās svin vidusskolas eksāmena
nokārtošanu.
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Laimīgi ielaisti Izraēlas teritorijā,
Pēc tam no lietuviešu kolēģa uzzinu, ka viņš tincināts krietni vai- mēs ar Karoli (lietuviešu kolēģi)
rāk. Vispirms viņu apturējis drošīb- gaidām viesu nama pārstāvi, kuram
nieks jau brīdī, kad viņš tikai devies mūs jāaizved uz naktsmītni. Pēc
virzienā uz pasu kontroli. Nācies vairākkārtējas sazvanīšanās arī saatbildēt uz daudziem jautājumiem, gaidām ar nokavēšanos (pēc arābu
kā arī uzrādīt brauciena organiza- laika principiem) atbraukušo miktoru ielūguma vēstuli. Tas pats vēl- roautobusa šoferīti, kurš mūs aizved no Telavivas uz Beitsahūru. Lai
reiz atkārtojies arī pasu kontrolē.
ukrainiete jeļena, ar kuru iepa- arī saprotam, ka šajās valstīs mūs
zīstos lidmašīnā (uz Telavivu lidoju sagaidīs siltāki laikapstākļi, vienalcaur Kijevu), stāsta, ka dodas uz ga ir pārsteigums, kad vienpadsmiIzraēlu jau trešo reizi, bet neomulī- tos naktī, izejot ārā no lidostas, sagā sajūta iztaujāšanā pasu kontrolē proti – ārā ir nevis silts, bet karsts.
nemazinās. «Nekad nevari zināt,
vai tevi ielaidīs,» teic jeļena. Viņa Nokārtotā
lido pie draugiem, kas dzīvo je- eksāmena svinības
ruzalemē, un plāno tur pavadīt No rīta viesu namā pamostos, dzirdivarpus mēnešu. Tie, kurus valstī dot mašīnu skaņas signālus – ik pa
neielaiž, esot spiesti gaidīt nākamo brīdim tālumā atskan pīpināšana
tās pašas aviosabiedrības reisu at- un izsaucieni, bet ēkā īsti nevar sapakaļ. Vēlāk dzirdu stāstu, ka tas prast, cik tālu tas ir un kas tur nonav nekāds prieks tiem, kas lido ar tiek. Iepriekšējā vakarā ieradusies
aviosabiedrībām, kuras piedāvā ti- mūsu brauciena koordinatore Ankai pāris lidojumu nedēļas laikā, na no somijas, lietuvietis, es un
piemēram, «Wizzair». Kādai mei- igauniete. somiete un igauniete ietenei nācies gaidīt uz atpakaļreisu radušās vēlu naktī, čeham un slovāčetras dienas.
kietei paredzēts ierasties tikai tajā
Ar jeļenu reizē pieejam katra pie dienā. Īsti nezinot, ko iesākt, kopā
sava pasu kontroles lodziņa. Pēc iz- ar lietuviešu kolēģi pēc brokastīm
taujāšanas, saņēmusi nelielu lapiņu, nolemjam nedaudz pastaigāt pa
kas Izraēlā kalpo vīzas vietā un jā- Beitsahūru. Izejot uz ielas, sastosaglabā visu ceļojuma laiku, kādas pam daudzas mašīnas, kas, skaļi
minūtes vēl pastāvu cerībā sagaidīt taurējot, pārvietojas pilsētiņas ielās.
jeļenu, tomēr tas neizdodas. Tā kā To vaļējos logos sasēdušies jaunieši,
sarunāts, ka mani lidostā sagaidīs kas acīmredzami par kaut ko līkscilvēks no viesu nama, ļoti ilgi ka- mo un gavilē, skaļiem saucieniem
vēties nevēlos. Tajā brīdī
sagaida ikvienu garāmgāman vēl nav priekšstajēju un māj uz ielas izta par pašu vietējo
nākušajiem veikaliiemīļoto teicienu
ņu pārdevējiem.
«arābu
laiks»
Vēlāk
no(arabic time –
skaidrojam, ka
angļu val), ko
jaunieši pilsētas
viņi piesauc reielās atzīmē vigulāri. Tas nodusskolas beigzīmē, ka gandrīz
šanas eksāmena
nekas nenotiek
nokārtošanu. Tas
sarunātajā laikā,
ir gana sarežģīts,
bet gan vēlāk. Tā
un ne visiem to izarī neuzzinu, vai
dodas nolikt, savujeļenai ir izdevies Bētlemes UNiversitātes kārt bez tā nav iziekļūt Izraēlā.
redžu startēt studistUdeNte JasmīNa
Latvijas vēstniejās kādā augstākā
cība Izraēlā informē, ka tūristu mācību iestādē. Līdz ar to ielās deskaits 2015. gadā samazinājies par vušies visi laimīgie eksāmenu no11 procentiem. Viesnīcu noslogo- kārtojušie, lai pilsētai darītu zinājums ārzemju tūristiem (36 procen- mu, ka viņiem tas ir izdevies.
ti) ir pat zemāks nekā 2014. gadā
Dienas gaitā, gaidot Čehijas un
(41 procenti), kad militārās operāci- slovākijas žurnālistus, kam jāierojas «Protectiv edge» dēļ bija ievēro- das vakarā, aizdodamies arī īsā vizījami mazāk tūristu nekā iepriekšē- tē uz Bētlemi, kas ir turpat blakus
jos gados. Daļēji tas izskaidrojams mūsu mītnes pilsētai. Anna iepriekš
ar ekonomisko krīzi Krievijā, taču vairākus gadus dzīvojusi Palestīnā
«Travel and competetivness Index» un tieši šajā apkaimē un sastop pa(dati par 141 valstīm) uzrāda ten- ziņas, piemēram, vietējā tirdziņā.
denci, ka Izraēlas kā tūrisma valsts Tiekam uztverti kā viņas draugi, tāpievilcība samazinās (2009. gadā – pēc varam par daudz labāku cenu
36. vieta, 2015. gadā – 72. vieta).
iegādāties palestīniešu lakatus,
Žurnālistu grupa (pa vienam cil- mums laipni tiek piedāvāta arābu
vēkam no Latvijas, Lietuvas, Igauni- kafija, kuru pasniedz ļoti stipru un
jas, Čehijas, slovākijas un grupas saldu (palūdzam, lai mums cukuru
koordinatore no somijas), kas pie- tik daudz neliek) un ar pievienotu
dalās šajā projektā, tiek izmitināta kardamonu. Pirmajā mirklī šķiet
viesu namā «Dar Al Balad» Beit- savdabīgi, bet garšo patiešām labi.
sahūrā (Beit sahour) – pilsētā, kas
Pirmajās vakariņās vietējā restoatrodas pāris kilometru attālumā no rānā iepazīstam arī arābu ēšanas tiBētlemes, Palestīnas teritorijā. jau kumus – ēst daudz un labi. maltītes
pirms tam esam brīdināti, ka bez sākumā parasti pasniedz uzkodu
vajadzības pasu kontrolē nevajag plati (arābu valodā – meze), kurā
minēt mūsu apmešanās vietu, vien neiztrūkstošs, protams, ir šī reģiona
tad, ja par to tiek jautāts. Tāpat re- iedzīvotājiem tik iemīļotais humuss
komendēts tiek kā pamatojumu mi- un pitas maize. Pie gandrīz visiem
nēt cenu atšķirības (Bētleme ir galdiņiem tiek kūpinātas ūdenspīdaudz lētāka nekā Izraēlas pilsētas). pes, un kāds restorāna darbinieks
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Bētlemes UNiversitātes Pagalmā
visu laiku uzmana, lai tām neapdzistu ogles. jūtamies pamatīgi paēduši no uzkodām, jo tās tiek piedāvātas bagātīgas un tukšo trauku
vietā uzreiz tiek atnesti pilni. Tāpēc
esam diezgan šokēti, kad galdā tiek
likta vēl trīs veidu gaļa ar frī kartupeļiem, bet veģetāriešiem – zivs.
Pēc eksāmeniem – universitāte
Nākamajā dienā, kad visa grupa
esam pilnā sastāvā, dodamies pirmajā nopietnajā vizītē uz Bētlemi,
kur mūsu mērķis ir Bētlemes universitāte. Tā dibināta 1973. gadā un
savas pastāvēšanas laikā Izraēlas ietekmē 12 reižu bijusi uz laiku slēgta. Visilgākais no šiem dīkstāves
posmiem bijis no 1987. gada oktobra līdz 1990. gada oktobrim. Ik dienu tās aptuveni 3000 studentiem,
lai apmeklētu studijas, jāsastopas ar
ceļošanas ierobežojumiem, šķērsojot robežpunktus (ja viņi nedzīvo
universitātes tuvumā).
universitātes pārstāvis Demitrs
Avards (Demitri Awward) atzīst,
ka šī ir meiteņu universitāte – vairāk nekā 70 procentu studējošo ir
sievietes. savukārt, pēc reliģiskā
sadalījuma – aptuveni 75 procenti
studējošo ir musulmaņi, bet 25
procenti – kristieši. Visvairāk studējošo izvēlas apgūt pedagoģiju,
tāpat mākslu un biznesu. «man gan
mīļākā programma ir viesnīcu menedžments un tūrisms, jo šeit viņi
mācās arī gatavot ēst. man pašam
ļoti patīk ēst gatavošana,» ar smai-

du teic Demitrs.
Gan viņš, gan sabiedrisko attiecību speciālists Džordžs Rišmavi
(George N.Rishmawi) stāsta, ka
universitāte ir vieta, kur jauniešiem
apgūt, kā dzīvot un mācīties ne tā,
kā ierasts, «ārpus rāmjiem» («out
of boxes» – angļu val.), jo viņi nereti nav bijuši tālāk par savu vietējo
ciemu vai pilsētu un šeit var iegūt
plašas zināšanas par pasaulē notiekošo, izprast kultūru un reliģiju atšķirības.
universitātē sastopam studenti
no Hebronas jasmīnu (Yasmine).
Demitrs viņu liela kā ļoti čaklu studenti un izsaka cerību, ka universitātē būs arvien vairāk studējošo arī
no tik konservatīvām pilsētām kā
Hebrona. Tā ir izteikta musulmaņu
pilsēta, kurā piedevām jau gadiem
nerimst politiskā spriedze starp
Palestīnas pilsoņiem un Izraēlas
apmetņu iedzīvotājiem.
Lai arī Hebronā tradīcijas tiek
vērtētas ļoti augstu un musulmaņu
sievietes pārsvarā staigā tradicionāli tērpušās, jasmīna ģērbusies
tāpat kā daudzas rietumu pasaules
studentes – džinsos un blūzītē. Viņa pārliecināti skaidro savu uzskatu: «Nedomāju, ka reliģija ir tas,
kas cilvēkam mugurā, bet gan – ko
jūti. Reliģijai jābūt katra paša izvēlei un pārliecībai, un ir vienalga,
vai tev galvā ir lakats vai nav!»
«ceru, ka kādreiz cilvēki Palestīnā varēs justies brīvi, nevis kā ieslodzīti mazā, šaurā kastītē, kurā

pat nedrīkst brīvi pārvietoties, no
kuras neļauj iziet ārā. Tā ir drausmīga sajūta,» teic meitene. Viņai uz
studiju laiku nācies pārcelties uz
Bētlemi. sākotnēji meitene mēģinājusi braukāt no dzimtās Hebronas, bet kopā ar ģimeni nolemts, ka
tas tomēr viņai ir gan bīstami, gan
sarežģīti. jasmīna atzīst: «Nekad
nevari zināt, kāds garastāvoklis būs
Izraēlas karavīram robežpunktā.
Iespējams, viņš pusstundu pārbaudīs tavas somas saturu un uzdos
daudzus jautājumus. Varbūt tur
būs gara rinda ar citiem palestīniešiem. Tu nevari paredzēt, cik ilgā
laikā nokļūsi vajadzīgajā vietā.»
studente stāsta, ka savas dzīves
laikā dažas reizes pabijusi jeruzalemē, bet varot nosaukt daudzus savus paziņas, kas tur nav bijuši nekad. «Tā ir pazemojoša sajūta, ka
jālūdz speciāla atļauja un jāiesniedz
pamatojums, ja vēlamies aizbraukt
uz jeruzalemi,» uzskata jasmīna.
Autora brauciens uz Palestīnu ir daļa no
projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media
for Development, DCI-NSAED/2014/338309), kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts
projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt
sabiedrības izpratnes pilnveidi par
savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā
līmenī, ko Latvijā īsteno biedrība
«Zaļā brīvība».
Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu
atbild autors, un tas nekādā veidā
neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.

Turpinājums
nākamajā numurā
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Viena žoga divas puses –
Izraēla un Palestīna
Izraēla teju desmit metru augsto mūri uzskata par drošības aizsargu,
palestīnieši – par okupācijas simbolu

AGNESE LEIBURGA

(Turpinājums)

A

tiem nav ticis apstiprināts. Dzirdētas pat
versijas, ka Benksijs patiesībā ir sieviete,
kā arī – septiņu mākslinieku grupa.
Bētlemē apskatām divus īpašus graﬁti – baltu dūju ar bruņuvesti mugurā,
kas arī tiek uzskatīta par Benksija mākslas darbu (tā gan tapusi uz ēkas sienas,
nevis uz Izraēlu un Palestīnu norobežojošā mūra), un attēlu, kurā maza meitenīte pārbauda Izraēlas kareivi. Šis ir ļoti
populārs darbs, kura reprodukcijas redzamas daudzviet Palestīnā. Pārsteidz
gan tas, ka oriģinālais darbs tagad ir aiz
stikla un tam apkārt izveidots suvenīru
veikals. Tātad Benksija slavenais graﬁti
nu vērojams veikalā.
FOTO: AGNESE LEIBURGA

pmeklējot tirdziņus un suvenīru veikalus Palestīnā, tāpat kā
citās valstīs, var atrast dažādus
izstrādājumus, kurus grezno valsts karogs, netrūkst krāšņu lakatu, kas tipiski
tieši viņiem, un citu kolorītu izstrādāju-

mu, bet gandrīz katrā no šīm tirdzniecības vietām plašā izvēlē atrodamas lietas
ar grafiti attēliem. Palestīnā valda teju vai
mākslinieka Benksija (Banksy) kults.
Benksijs ir britu izcelsmes grafiti mākslinieks un filmu autors, kura vārds un
identitāte plašākai publikai nav zināma.
Viņš mēdz uzrasties visnegaidītākajās
pasaules vietās un uz sienām atstāt savus
grafiti, parasti par politiski vai sociāli būtiskām tēmām. Vairāki viņa zīmējumi
rotā mūri, kas norobežo Izraēlu no Palestīnas, tāpat savus darbus mākslinieks atstājis arī Gazas sektora teritorijā. Medijos
nereti izskan dažādi paziņojumi par
mākslinieka identitāti, bet neviens no

BENKSIJA oriģinālais darbs ar meiteni un karavīru tagad ir aiz stikla, un tam apkārt izveidots suvenīru veikals.
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SalvijaS tirgotājS Deišehas nometnē.
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Munters Issa izaudzis Deišehā. Melnbaltajā fotogrāfijā viņš redzams bērnu nometnē 1991. gadā.
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AnAStASu ģImeneS māju no trīs pusēm ieskauj mūra žogs.
Izaugt bēgļu nometnē
Šajā dienā Bētlemē apmeklējam arī
bēgļu nometni. Bēgļu nometnēm
Palestīnā (tādas ir vairākas) ir visai
sena vēsture. Nenoliedzami, sena ir
ne tikai šīs valsts, bet arī konfliktu
vēsture reģionā.
Apraksts tūrisma ceļvedī par šo
reģionu liecina, ka Pirmā pasaules
kara gados svētajā zemē dzīvoja
apmēram pusmiljons Palestīnas
arābu un apmēram 85 000 ebreju.
Divdesmit gadu laikā līdz otrajam
pasaules karam jafas un Haifas ostā ieradās apmēram 250 000 ebreju, kuri apmetās uz pastāvīgu dzīvi
Palestīnā. Katrs jaunais imigrantu

vilnis veicināja spriedzi attiecībās
starp palestīniešu un ebreju kopienām. Šajā laika posmā Palestīnas
pārvalde kļuva ne pārāk ērta britiem. Briti nodeva to ANo pārziņā. 1947. gada novembrī ANo nobalsoja par svētās zemes sadalīšanu arābu un ebreju valstīs, jeruzalemes pārvalde tika uzticēta
starptautiskai administrācijai. sadursmes starp ebrejiem un palestīniešiem arvien pastiprinājās, jo
gan vieni, gan otri līdz britu mandāta beigām centās iegūt pēc iespējas vairāk teritoriju. 1948. gada
maijā, britu atkāpšanās priekšvakarā, Dāvids BenGurions pasludi-
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PA sPrAugu betona žogā var redzēt Raheles kapenes.
tiekami tik lielam ienāja Izraēlas valsts didzīvotāju skaitam. ja
bināšanu. Tūlīt arī
ūdens
beidzas
sekoja arābu valpirms nākamās
stu – Libānas, sīuzpildes, nākorijas, Irākas, jorties iztikt vai
dānijas un Ēģipūdeni pirkt klāt
tes – kopīgs uzpašiem (ja to var
brukums,
lai
atļauties). Tiesa
iznīcinātu jaungan, no dažiem
dibināto ebreju
Palestīnas iedzīvovalsti. Kaujas turtājiem izskan arī viepinājās līdz pamiera
doklis, ka dzīvot šādā
noslēgšanai 1949. gada decembrī. Bruņotā Arlete AnAstAsA nometnē daļai bēgļu
statusa īpašnieku viencīņā Izraēla ieguva
kārši ir izdevīgi, jo ne
jaunas zemes – līdz
par ko nav jāmaksā.
1948. gadam ebrejiem
piederēja nepilni septiņi procenti Apskatot teritoriju, gan nerodas
Palestīnas teritorijas, bet kara no- pārliecība, ka kāds gribētu, lai viņa
slēgumā – apmēram 80. Aptuveni bērni uzaug šādā vietā. Ticamāk –
500–700 tūkstoši palestīniešu bija ja vien tāda iespēja būtu, ģimenes
spiesti doties trimdā uz tuvējām izvēlētos dzīvot citur.
Pirmās sacelšanās («intifada» –
arābu valstīm un bēgļu nometarābu.val.) laikā 1987. gadā Izraēlas
nēm.
Arī Deišehas bēgļu nometne drošības dienesti ap Deišehas noBētlemē dibināta 1948. gadā, lai iz- metni uzbūvēja žogu, atstājot tikai
mitinātu daļu cilvēku, kuri izraidīti vienu brīvu ieeju. Tagad gan žoga
no Izraēlas iekarotajām zemēm. Šī vairs nav, bet vēl arvien redzams,
ir lielākā no trijām bēgļu nomet- kura bijusi centrālā ieeja nometnē.
nēm Bētlemes apgabalā – viena otrās sacelšanās laikā 2005. gadā
kvadrātkilometra teritorijā dzīvo Izraēlas armija veica daudzas kratīaptuveni 13 000 iedzīvotāju (nav šanas un arestus nometnes iedzīvodrošas informācijas par precīzu tāju mājās. Arī tagad, lai gan Deišeskaitu – dažādos avotos tas svārstās ha atrodas Palestīnas teritorijā,
bruņoti Izraēlas karavīri šeit mēdz
no 10 000 līdz teju 15 000).
munters Issa (Munther Issa), arestēt, viņuprāt, aizdomās turakurš mūs uzņem nometnē, uzau- mus cilvēkus.
dzis Deišehā. mūsu grupai viņš
rāda melnbalto fotogrāfiju izstādi, Skaties,
kas tapusi 1991. gada bērnu no- pa kuru logu gribi, – mūris
metnes laikā – tur munters re- svētajā Zemē daudzas vietas saistās
dzams bērnībā. Viņš aptimistiski ar bībeliskiem notikumiem un ciatzīst: «Ticu, ka situācija tomēr tām vēstures un kultūras vērtībām.
var mainīties un kādreiz mēs būuz jeruzalemes ceļa netālu no
sim brīvi savā zemē.»
robežkontroles punkta starp IzraNometnē aktīvi darbojas sabied- ēlu un palestīniešu teritoriju atroriskā organizācija «schoruq» (saul- das jēkaba sievas Raheles kapenes.
lēkts – arābu val.), kas dibināta Rahele bija māte diviem no 12 jē2012. gadā. organizācijas telpās iz- kaba dēliem. Šī ir trešā nozīmīgākā
veidota mūzikas ierakstu studija, jūdaisma svētvieta, ko godā arī
kurā savas dziesmas ierakstīt var musulmaņi. «Kapenes» sastāv no
jaunieši, kas brīvajā laikā iesaistīju- klints, kas pārsegta ar samta drāšies kādā no kolektīviem. Īpaši uz- nu, un 11 akmeņiem – tie simboliteikta tiek meiteņu repa grupa.
zē 11 brāļus, kuri bija dzīvi laikā,
Lielākā problēma Deišehas bēg- kad Rahele nomira dzemdībās.
ļu nometnē ir gana sliktie sadzīves Ēku ap kapenēm uzcēla osmaņu
apstākļi, kādos iemītniekiem jādzī- periodā (1620) un vēlāk restaurēja.
vo. Regulāri ir problēmas ar elek- Pēc tradīcijas šo svētvietu apmeklē
trību un pieejamo ūdens daudzu- ebreju sievietes, kuras vēlas ieņemt
mu, jo to kontrolē Izraēlas puse. bērnu.
Ūdens tvertnes tiek piepildītas diDiemžēl šīs svētvietas iekļaušavas reizes nedēļā, bet ar to nav pie- na Izraēlas teritorijā radījusi ne pā-

rāk patīkamu situāciju Džordža un
Arletes (George, Arlette Anastas)
Anastasu ģimenei – Izraēlas uzbūvētais teju desmit metru augstais
mūra žogs viņu māju ietver no trīs
pusēm, jo šajā vietā tas met īpašas
cilpas, lai norobežotu militāro bāzi
un Raheles kapenes.
«Kādreiz mūsu ģimenei bija attīstīts bizness, bet no gandrīz visa
nācās atteikties. Palicis tikai suvenīru veikaliņš pašu mājā. mūsu zeme ir konfiscēta. otrās «intifadas»
laikā mūsu māja atradās šāviņu
krustugunīs un bērni izauguši bailēs. Lieki piebilst – pat ja mēs vēlētos pārcelties citur, kurš gan gribētu pirkt šo māju, ko no trīs pusēm
ierobežo augsts mūris? Arī tūristi,
protams, te ierodas reti,» par savu
dzīvi, ko visai tieši ietekmējusi mūra uzcelšana, stāsta Arlete.
Interesanti (viņiem gan tas nešķiet aizraujoši kā tūristam, bet
gan nomācoši) – Arletes ģimene
bez īpašas atļaujas nedrīkst doties
uz savas mājas jumtu, pat ja nepieciešams veikt kādus remontdarbus, jo turpat blakus atrodas militārā bāze.
«Atceros laikus, kad bieži braucām uz jeruzalemi, jo dzīvojam netālu. Tagad to drīkstam, izņemot
īpašu atļauju speciālos gadījumos.
Neticu, ka kaut kas tuvākajos gados
mainīsies, bet ļoti gribētu piedzīvot
brīdi, kad mēs varētu dzīvot brīvā
valstī un pārvietoties brīvi, ceļot
kopā ar bērniem,» teic Arlete.
Arlete mums parāda spraugu
mūra betonu salaiduma vietās, pa
kuru var paskatīties uz Raheles kapenēm, kuras apmeklē ebreji un
svētās Zemes tūristi. Viņai pašai
gan nekādas vēlmes vērot šo objektu neesot, pārāk skumjš šķiet fakts,
ka dzīve tagad jāpavada iesprostotai starp mūra sienām.
Autora brauciens uz Palestīnu ir daļa no
projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media
for Development, DCI-NSAED/2014/338309), kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts
projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt
sabiedrības izpratnes pilnveidi par
savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā
līmenī, ko Latvijā īsteno biedrība
«Zaļā brīvība».
Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu
atbild autors, un tas nekādā veidā
neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.

Turpinājums
nākamajā numurā
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Viena žoga divas puses –
Izraēla un Palestīna
Izraēla teju desmit metru augsto mūri uzskata par drošības aizsargu,
palestīnieši – par okupācijas simbolu

Agnese LeiburgA

(Turpinājums)

H

ebrona ir viena no tām Palestīnas pilsētām,
kuru Izraēlas pasu kontrolē Telavivas lidostā
iesaka neminēt kā ceļojuma galamērķi. Tā ir
konservatīva musulmaņu pilsēta, kurā saasinātas attiecības starp ebreju apmetņu iedzīvotājiem un palestīniešiem nenorimst gadiem. Pilsēta ir sadalīta divās
zonās – lielāko administrē palestīniešu pašpārvalde,
bet otrā – centra zonā – dzīvo ebreju kolonisti.

Mūžīgā saspīlējumā
Pilsētā ebreju apmetnes (tā sauc ebreju dzīvesvietas,
dažviet pat prāvu pilsētu lielumā, kas izvietotas Palestīnā) parasti apsargā kareivji, un palestīnieši to teritorijā
nedrīkst doties. Hebronā apmēram 500 apmetnes iedzīvotāju iekārtojušies ēkās vecpilsētas apkārtnē, un
šajā zonā palestīniešiem jāsaskaras ar dažādiem pārvie-

BoBs Langs

FOTO: Agnese LeiburgA

LaiLa Hasana

tošanās un strādāšanas ierobežojumiem. Vecajā tirdziņa ielā satiktā pārdevēja Laila Hasana (Laila Hassan)
atzīst: «Varbūt varētu doties uz kādu citu valsti un, iespējams, dzīvot labāk, bet šī ir manējā un es jūtos laimīga šeit. Protams, nav viegli izdzīvot. saspringtās situācijas un ierobežojumu dēļ tūristi ierodas arvien mazāk
un ir ļoti grūti kaut ko pārdot. Izraēlas pārstāvji visur
stāsta, ka Hebronā nav droši, uz šo pilsētu nevajag
braukt.» musulmaņu sieviete skaidro – ne viens vien
salūst zem šī spiediena un pārdod ģimenei sen piederējušos īpašumus apmetnes iedzīvotājiem, kuri ir daudz
bagātāki un var atļauties tos nopirkt.
Hebrona atrodas kalnu ielokā 40 kilometru uz dienvidiem no jeruzalemes un ir viena no lielākajām Rietumkrasta pilsētām iedzīvotāju skaita ziņā. Hebrona ir
svētvieta jūdaistiem, kristiešiem un musulmaņiem, jo
valda uzskats, ka Abrahāms savu sievu sāru apbedīja
šejienes maphēlas alā, ko bija nopircis no hetieša efrona. Šajā alā apbedīts arī pats Abrahāms un vēlāk viņa
pēcteči Īzāks un jēkabs. Aptuveni 20. gadā pirms mūsu
ēras Hērods Lielais alu aizzīmogoja un virs tās izbūvēja
lielu zāli. Bizantijas periodā šī telpa pārtapa kristiešu
dievnamā, bet pēc arābu iebrukuma 638. gadā – musulmaņu mošejā. Krustneši centās atgūt svētvietu kristiešiem un uzcēla lielāko daļu no tagadējās būves, taču
saladīns to pārveidoja par mošeju. 13. gadsimtā mamlūku valdnieks aizliedza nemusulmaņiem ieiet šajā ēkā.
Pēc 1967. gada kara mošeja palika musulmaņu rīcībā,
bet jūdaisti ieguva pieeju svētvietai. Tagad komplekss
Patriarhu kapenes (arābu valodā – Haram al-Khalil)
sastāv no jūdaistu sinagogas un musulmaņu mošejas.
Protams, katram dievnamam ir atsevišķa ieeja.
Tiek uzskatīts, ka sadursmes starp abām kopienām
sākās 1929. gadā, kad arābi nogalināja Hebronas gadsimtiem senās ebreju kopienas locekļus, bet pēc 1967.
gada sešu dienu kara pilsētā apmetās bruņoti ebreju
kolonisti. saspīlējumu kopienu attiecībās pastiprināja
arī atgadījums, kad 1994. gadā ebreju ekstrēmists Baruhs Goldšteins iegāja mošejā un nogalināja 29 musulmaņu dievlūdzējus.

skats uz Izraēlu un Palestīnu norobežojošā mūra līkločiem pie Jeruzalemes.
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Lai tiktu uz darbu no Palestīnas uz Izraēlu, katru rītu jāiztur stāvēšana rindā kopā ar vairākiem tūkstošiem citu strādājošo. Rindā stāvošie, kas nereti tur pavada vairākas stundas, var iegādāties kafiju, ko pienes klāt. Tāpat pie robežpunkta nopērkamas dažādas uzkodas.
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LŪGŠANU LAIKI mošejā
Hebronā.

Seno zemju pavēlnieki
Patiesība pat vissīkākajos strīdos
nereti mēdz būt kaut kur pa vidu,
nemaz nerunājot par gadiem ilgiem
konﬂiktiem. Tieši tāpēc mūsu brauciena žurnālistu grupai visai interesanta šķita iespēja paviesoties vienā
no ebreju apmetnēm Palestīnas teritorijā – Efratā. Apmetne dibināta
1984. gadā, un tajā mitinās aptuveni 10 000 iedzīvotāju. Apmetnes
pārstāvis Bobs Langs (Bob Lang), ar
kuru tiekamies, apgalvo: «Pirms
30–40 gadiem visi (ebreji un arābi)
varēja dzīvot kopā un nebija nekādu problēmu, drīkstēja brīvi pārvietoties. Taču Oslo līgums, kuram
vajadzēja atnest vairāk miera, drīzāk radījis vairāk problēmu.» Uz
jautājumu, vai, viņaprāt, gandrīz
desmit metru augsts mūris, būs risinājums, Bobs noteic: «Sienas nekad neatnes mieru!»
Pats viņš Izraēlā ieradies no ASV
un burtiski izstaro turienei raksturīgo pozitīvā puiša tēlu. Viņš ir pilnīgi
pārliecināts, ka miers šajā Svētās zemes teritorijā ir iespējams, bet netic,
ka drīzumā kaut kas varētu mainīties. Viņaprāt, viss būtu labākajā
kārtībā, ja palestīnieši neniekotos ar
savu vēlmi pēc brīvības, bet vienkārši atzītu – šeit ir Izraēla – un pakļautos šīs valsts valdībai. Ar gadiem iestudētu precizitāti Bobs demonstrē
mums kartes, kurās redzama Izraēlas teritorija kopš Bībeles notikumu
laikiem, un ir pilnīgi pārliecināts – te
jāvalda ebrejiem. Visapkārt esot lielas arābu valstis, un kāpēc gan pales-

PĒC TIRGOTĀJU STĀSTĪTĀ, augšstāvos dzīvojošie ebreju kolonisti
bez kautrēšanās metuši atkritumus uz apakšā izvietotajām palestīniešu bodītēm, tāpēc nācies novilkt tīklus un režģus, lai pasargātu sevi un
pircējus.
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tīniešiem būtu jādzīvo tieši šajā teritorijā. Pēc stundu garas sarunas ir
pilnīgi skaidrs, ka
nekas nespēs Bobu atturēt no viņa
pārliecības – ebreji nes gaismu tumsonīgajiem palestīniešiem, un vienīgais
viņu ceļš uz laimīgu dzīvi SAMERS
ir pakļaušanās Izraēlas
valdībai.
Interesanta izvēršas tikšanās ar
Sameru Kokali (Samer Kokaly)
Beitsahūrā – viņš ikdienā tūristiem
nodrošina iespēju uz Bētlemi un
Palestīnu paraudzīties no cita skatpunkta. Alternatīvā tūrisma grupa
īso Bētlemes apskates objektu vietā
(tādos visbiežāk ierodas tūristi, jo
lielākoties ir brīdināti Palestīnā neuzturēties) piedāvā apskatīt arī,
piemēram, Hebronu. Samers ir labs
stāstnieks un ar savu pieredzi var
apliecināt abu valstu konﬂikta ietekmi uz šejienes iedzīvotājiem.
Arī pats ticis sašauts militāro operāciju laikā. Viņš atzīst: «Cilvēki ir
jāizglīto un jāparāda, ka Palestīnā
dzīvo jauki ļaudis. Alternatīvais tūrisms ir iespēja uzzināt arī otras
puses viedokli. Diemžēl pasaulē ne
vienam vien jau radies priekšstats,
ka visi palestīnieši ir teroristi.»
Sarunas noslēgumā Samers painteresējas, no kurām valstīm ir
mūsu grupas dalībnieki, un steidz
parādīt foto ar maziem bērniem –
tie esot viņa Latvijas krustbērni,
kuru mamma ir latviete, bet tētis
palestīnietis.

iesniedzas trīstūkstoš gadu senā pagātnē. Tagadējais ielu plānojums tapis lielākoties Bizantijas periodā, bet
pilsētas mūri būvēti 16. gadsimtā.
Vecpilsētu veido četri kvartāli bez
stingri noteiktām robežām. Pirmo
kvartālu apdzīvo kristieši, otro – ebreji, trešo – musulmaņi, bet ceturto
– armēņi. Vecpilsētas austrumu un
dienvidu pusē slejas Eļļas un Cionas
kalni, kur saskaņā ar Bībeli risinājās
Jēzus Kristus mūža pēdējo dienu notikumi. Ziemeļu un rietumu pusē
plešas modernie pilsētas rajoni. Musulmaņu kvartāls ir plašākais un visblīvāk apdzīvotais vecpilsētā. Tā attīstība sākās Hēroda Lielā valdīšanas
laikā, bet tagadējo struktūru kvartāls
ieguva Bizantijas periodā. 12. gadsimtā šajā pilsētas daļā apmetās
krustneši, tāpēc šeit ir daudz baznīcu un citu kristiešu svētvietu. Apskatāmi arī «Via Dolorosa» punkti. Saskaņā ar kristīgo tradīciju tie iezīmē
Jēzus Kristus pēdējo gājienu no tiesas vietas līdz krustā sišanas vietai
un Svētā Kapa baznīcai, kuru uzskata par viņa kapavietu. Krusta ceļa
maršrutam gan nav vēsturiska pamatojuma, un gadsimtu gaitā tas
vairākkārt mainījies. Tomēr tradīcija
netiek apšaubīta, un neskaitāmi
svētceļnieki atkārto Jēzus gājienu, lai
pārdzīvotu Pestītāja ciešanas. Viņi
apstājas pie četrpadsmit Krusta ceļa
stacijām, kas saistītas ar tā svarīgākajām norisēm.
«Via Dolorosa» ved pa tipiskām
musulmaņu kvartāla ielām, ko ieskauj mazas bodītes un tirgotāju
stendi, bet maršrutu iezīmē četrpadsmit ceļa stacijas. Uz dažām norāda
tikai sienas plāksnes, ko grūti ieraudzīt suvenīru veikalu vidū, citas atrodas ēku iekšpusē, piecas pēdējās –
Svētā Kapa baznīcas iekštelpās.

kus. Protams, šiem
palestīniešiem
ir
speciālas atļaujas,
lai strādātu tur.
Bez tādas robežpunktu šķērsot
nemaz nav iespējams. Kā viņi stāsta, otrpus ir krietni
labākas algas, tāpēc ir
vērts katru rītu mocīties,
robežas šķērsošanai
KOKALI
nereti veltot divas vai pat
trīs, četras stundas. To,
cik ātri izdosies tikt pāri, nekad nevarot zināt. Katru rītu pūlī uz darbu
laužas vairāki tūkstoši cilvēku. Pēc
vietējo nostāstiem, Izraēlas kareivji
ar dokumentu pārbaudi nekad nesteidzas, var arī mierīgi padzert kaﬁju un vērot, kā vīru simti mīcās šaurajā ejā un vēl tālu aiz tās. Nereti
pūlī saspiestie strādnieki gūstot arī
traumas. Lai arī kāds būtu Izraēlas
un Palestīnas konﬂikta cēlonis, atrodoties šajā vietā, ir grūti pieņemt, ka
pret cilvēkiem var izturēties tik pazemojoši.
Žurnālistiem raksturīgā ziņkāre
liek mums paiet gar ejas malu un
paskatīties, kā tad notiek robežas
šķērsošana. Nemanot atduramies
pret bruņotiem Izraēlas karavīriem,
kuri ar automātiem rāda virzienu,
saucot: «Go, go...» (ejiet, ejiet – angļu val.). Mums pilnīgi noteikti nav
nepieciešamības šķērsot robežu un
mēģinām doties atpakaļ. Karavīri
šādu ideju, šķiet, nepieņem un mūsu centienus angļu valodā paskaidrot, ka tikai gribējām paskatīties,
nesaprot vai izliekas nesaprotam.
No šīs situācijas izglābj viens no karavīriem, kurš pēkšņi apjautājas,
vai kāds runā krieviski. Saņēmis
Ikdienas spraukšanās uz darbu
Dienā, kad mums paredzēts apmek- manu paskaidrojumu krievu valolēt Jeruzalemi, ceļamies agri, lai dā, viņš tomēr mums atļauj atgriezpulksten piecos dotos paskatīties, kā ties palestīniešu pusē.
tad robežpunktu pie Bētlemes šķērso vienkāršie palestīnieši (šajā ap- Īpašā pilsēta Jeruzaleme
kārtnē ir vairāki robežpunkti, bet Jeruzalemes tuvumā mūsu gids paviņi uz «otru pusi» drīkst doties tikai rāda, cik ļoti mūris ietekmē vietējos
pa vienu). Agrajā rītā stundā priekšā iedzīvotājus. Piemēram, no kādas
sastopam pūli, kas pa šauru mūra apdzīvotas vietās agrāk Jeruzalemē
eju spiežas pēc iespējas tuvāk robež- varēja nokļūt pāris minūšu laikā, takontroles vārtiņiem, kur Izraēlas ka- gad tam nepieciešamas 40 minūtes,
reivji pārbauda katru personu. Saru- jo uzcelts žogs un ceļš ir slēgts – lai
nās ar vīriem uzzinām – daži no vi- nokļūtu pilsētā, jāizmanto cits, veiņiem ierodas jau ap pulksten trijiem, cot pamatīgu līkumu.
lai darbā Izraēlas pusē nokļūtu laiJeruzalemes vecpilsētas vēsture

SKATS uz Hebronas jumtiem.

Turpinājums nākamajā numurā
Autora brauciens uz Palestīnu ir daļa no
projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media
for Development, DCI-NSAED/2014/338309), kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts
projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt
sabiedrības izpratnes pilnveidi par
savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā
līmenī, ko Latvijā īsteno biedrība
«Zaļā brīvība».
Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
ﬁnansiālu atbalstu. Par materiāla saturu
atbild autors, un tas nekādā veidā
neatspoguļo Eiropas Savienības oﬁciālo
viedokli.
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viena žoga divas puses –
izraēla un Palestīna
Izraēla teju desmit metru augsto mūri uzskata par drošības aizsargu,
palestīnieši – par okupācijas simbolu

(Turpinājums)

J

eruzaleme ir pilsēta, kurā tūristiem noteikti ir ko redzēt. Lai gan mūsu brauciens vairāk bija vērsts uz palestīniešu un
Izraēlas konflikta pētīšanu, ar interesi aplūkojām vismaz dažus no slavenākajiem šīs pilsētas apskates objektiem.
Viens no tādiem ir Haram eš-Šarifa, musulmaņu sakrālais centrs Jeruzalemē. Tulkojumā tas nozīmē «Cildenā svētnīca» vai
«Tempļa kalns», un to veido taisnstūrveida
laukums vecpilsētas dienvidaustrumu galā.
Sākotnēji šeit pacēlās Zālamana templis, bet
vēlāk – Jeruzalemes Otrais templis, ko paplašināja Hērods Lielais un sagrāva romieši.

Grūstīšanās pie raudu mūra
Ebreju kvartāls arī pieder pie ļoti apmeklētām vietām Jeruzalemē. Hēroda laikos šis
rajons robežojās ar Jeruzalemes tempļa iežogojumu, un tajā mitinājās augstākie priesteri.
Romas perioda beigās ebrejiem tika aizliegts
dzīvot Jeruzalemē, taču nākamie reģiona
valdnieki arābi bijuši iecietīgāki, un pilsētā
atjaunojās ebreju kopiena. Tagadējo nosaukumu rajons ieguva Osmaņu valdīšanas laikā, kad tajā dzīvoja lielākoties ebreji. 16. gadsimtā par tradīciju kļuva svētceļojumi uz
Rietumu sienu – vienīgo līdz mūsdienām saglabāto senā tempļa fragmentu.
Noteikti ikviens redzējis fotogrāfijas no
Raudu mūra vai iespaidīgus videomateriālus
ar lūgšanas ainām no šīs svētvietas. Arī man
bija zināms priekšstats par šo objektu, tāpēc
realitātē ieraudzītais nedaudz pārsteidza.
Nebiju gaidījusi tādu kā zooloģiskā dārza
efektu, kur nedaudzos lūdzējus burtiski apsēduši tūristu bari, kas cenšas piekļūt tuvāk
un, lai nobildētu ticīgos, gatavi ar elkoņiem
izbrīvēt sev labāku vietu.
Rietumu siena (senebreju valodā Ha-Ko-

tel) ir jūdaistu nozīmīgākā svētvieta. Masīvais
mūris tapis no milzīgiem akmens bluķiem,
un laukums tā priekšā ir pastāvīga lūgšanu
vieta. Akmens bluķi sienas lejasdaļā mūrēti
Heroda valdīšanas laikā, bet augšējie – agrajā
islāma periodā. Osmaņu impērijas periodā
Rietumu siena kļuva par vietu, kur jūdaisti
nāca sērot par Otrā tempļa sagrāvi, tādēļ jau
vairākus gadsimtus to dēvē par Raudu mūri.
Vēl salīdzinoši nesen Rietumu sienas laukuma lielākajā daļā bija blīva apbūve. Pēc
1967. gada, kad Izraēlas armija okupēja Jeruzalemes vecpilsētu, pilnībā tika nojaukts
tuvējais arābu rajons. Nejūdaisti sienai drīkst
tuvoties tikai pienācīgi ģērbušies. Tāpat
mums bija jāiziet cauri metāla detektoram.
Rietumu sienas laukums ir kā plaša brīvdabas sinagoga, kur ticīgie pulcējas uz lūgšanu gan ikdienā, gan sabatā un jūdaistu svētku reizēs. Šeit tiek atzīmēti svinīgi notikumi,
piemēram, pubertātes iestāšanās zēniem un
meitenēm (bar micva un bat micva). Arī
mūsu apmeklējuma laikā tiek svinēti kādi
svētki un pūlī (vīriešu lūgšanu daļā) bagātīgi
mestas konfektes.
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Vairāk nekā pusgadsimtu tempļa kalnu klāja
drupas, bet 691. gadā uzbūvēta islāma svētvieta – Klints kupola mošeja. Gadsimtu gaitā
to papildināja citas ēkas, un tagad Haram ešŠarifa ir trešā nozīmīgākā musulmaņu svētvieta pasaulē. Klints kupola mošeja ir viens
no pirmajiem un izcilākajiem islāma arhitektūras šedevriem, ko no 688. līdz 691. gadam uzcēla Omeijādu halīfs Abdelmīks. Majestātiskā ēka iezīmēja Svētās pilsētas centru
un reprezentēja islāma pārākumu pār citām
reliģijām. Arī mūsdienās tā paceļas augstu
virs Jeruzalemes namiem un kļuvusi par tās
simbolu. Pilsētas attēlos izceļas mošejas kupols, kas sākotnēji bijis darināts no vara, bet
tagad pārklāts ar zelta plāksnītēm, kas veikts
ar bijušā Jordānijas karaļa Huseina finansiālo
atbalstu.
Pie mošejas sastopami vīri, kas aktīvi cenšas pārliecināt tūristus pievērsties islāmam.
Šajā teritorijā neviens netiek ielaists ar atkailinātiem pleciem vai virs ceļgaliem neietērptām kājām. Vīriešiem šortos nākas izlīdzēties, apsienot ap vidukli lakatus. Mošejā neislamticīgie netiek ielaisti.
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Čārlijs rišmavi
Rietumu sienas laukums sadalīts
vīriešu un sieviešu lūgšanu pusē.
Pie starpsienas, kas tās atdala, pulcējas ziņkārīgie ar fotoaparātiem,
kas pakāpušies snaikstās, lai pāri
tai uzņemtu kadrus no otras puses.
Īpaši tas attiecas uz sieviešu pusi, jo
arī viņas vēlas uzņemt fotogrāfijas
ar lūdzējiem vīru pusē, īpaši ortodoksālajiem ebrejiem, kas melnajos
tērpos pie Raudu mūra izskatās
īpaši.
Daži dievlūdzēji sienu apmeklējot katru dienu, lai noskaitītu visu
Psalmu grāmatu. citi uzskata, ka
šajā vietā izteiktie lūgumi Dievam
tiek uzklausīti ar īpašu labvēlību,
un tāpēc akmens plaisās iesprauž
rakstiskas lūgšanas.
Laukums ir publisks, tāpēc šeit
nereti notiekot konflikti, piemēram,
jautājumā par vīriešu un sieviešu
lūgšanu sektoru salīdzinošo lielumu vai neortodoksālo jūdaistu vēlmi noturēt dievkalpojumu ar vīriešu un sieviešu kopīgu piedalīšanos.
Konservatīvas ticības
un mūsdienīga dzīve
jeruzaleme ir ļoti interesanta tūristiem ne tikai tāpēc, ka pilsētā aplūkojamas visdažādākās seno laiku
arhitektūras pērles un burtiski par
katru vietu pastāstāmi vēsturiski
nozīmīgi stāsti. Pilsēta aizrauj ar tajā jūtamo īpašo multikulturālo gai-

sotni. Te notiek austrumnieciska
pirkšana un pārdošana tirdziņos,
uzmanību piesaista tradicionālos
musulmaņu un ortodoksālo ebreju
tērpos ģērbušies cilvēki, bet paralēli
tam visam rit mūsdienīga un aktīva
rietumu pilsētas dzīve. Dažbrīd,
klīstot cilvēku pilnajās ielās, sajūties
kā rietumu pasaules lielpilsētā, bet
pēkšņi attopies pie košera
«mcdonald's» un saproti – nē, šeit
tomēr ir mazliet savādāka vide.
Īpaši modernas pilsētas iespaidu atstāj Telaviva. Tajā mūsu žurnālistu grupai sarunātas intervijas
katras valsts vēstniecībās. Viesošanās Latvijas vēstniecībā Izraēlā gan
atstāj mazliet rūgtenu pēcgaršu, jo
top skaidrs, ka palestīniešu viedoklis konfliktā tur īsti nevienu
neinteresē.
Pati pilsēta ir mūsdienīga metropole, kas līdzinās Vidusjūras kūrortiem – garajās smilšu pludmalēs
darbojas neskaitāmas kafejnīcas,
bāri un veikali. Pilsētas būvniecība
sākusies 1909. gadā, kad ebreju nacionālais fonds nopirka zemi kāpu
joslā uz ziemeļiem no vecās arābu
ostas jafas.
Telaviva īpaši lepojas ar celtnēm,
kas būvētas starptautiskā modernisma stilā. Tūrisma ceļveži vēsta,
ka šādu ēku pilsētā ir aptuveni
4000.
Telaviva atstāj milzīgas lielpilsē-

tas iespaidu, bet pavisam citas sajūtas pārņem, pastaigājoties pa seno
jafu, kas mūsdienās jau pilnībā saplūdusi kopā ar Telavivas teritoriju.
Bībeles hronikas vēsta, ka jafu (jopu) pēc Lielajiem plūdiem nodibināja Noas dēls jafets. Arheologi atrakuši liecības, kas datētas ar 20.
gadsimtu pirms mūsu ēras, tāpēc
jafu uzskata par vienu no senākajām ostām pasaulē. osmaņu impērijas laikā pilsēta uzplauka, bet pēc
Telavivas nodibināšanas sākās tās
noriets. Pēc Izraēlas uzvaras 1948.
gada karā jafa tika asimilēta jaunajā ziemeļu metropolē. Tagad tās
vecpilsēta ir rosīgs kultūras centrs
ar daudzām mākslinieku un amatnieku darbnīcām un restorāniem.
Bagātīgi klāti galdi
Pēdējā vakarā mums ieplānotas atvadu vakariņas turpat viesu namā
Beit sahūrā. Pirms tām vēl dodamies īsā vizītē uz mūzikas klubu
«soul», ko nesen nodibinājis Čārlijs Rišmavi (charlie Rishmawi).
Viņš ir kaislīgs mūzikas mīļotājs
un pats aizrāvies ar ģitārspēli, pareizāk sakot – ar visdažādākajiem
ģitārām līdzīgiem instrumentiem.
Kā mūziķim Čārlijam dzīve ir
krietni ierobežota, salīdzinot ar šīs
jomas profesionāļiem rietumvalstīs, tomēr viņš izstaro pozitīvismu
un ar dzīvi ir apmierināts. Vien iz-

velk Izraēlas izsniegto atļauju, ar
kuru drīkst apmeklēt jeruzalemi,
un pasmejas, ka uz Haifas (pilsēta
pie jūras Libānas virzienā) pusi gan
nevar doties – tas norādīts atļaujā.
Tāpat viņš nedrīkst Izraēlas teritorijā pārvietoties ar savu automašīnu. savu mūzikas mīlestību Čārlijs
uzreiz parāda, paņemot bazuki (ģitārai līdzīgs instruments ar lielu
apaļu aizmuguri) un nospēlējot
mums pāris dziesmas. Čārlijam
pievienojas viņa brālis maikls ar
kanūnu, demonstrējot virtuozu šī
koklei līdzīgā instrumenta spēli.
Čārlijs ar smaidu atzīst: «Brālis var
spēlēt jebko. ja iemācās spēlēt sarežģīto kanūnu, citi stīgu instrumenti vairs nav problēma.» Pēc
brītiņa bārā mūziķiem piebiedrojas
Antonio (Antonio Ihab sacca), uzreiz pievienojoties dziesmas atskaņošanai. Tieši tādi šajā klubā esot
vakari. mūziķi ierodas, izvēlas instrumentu un ļaujas improvizētiem
priekšnesumiem.
Diemžēl pārāk ilgi palikt pie
viesmīlīgajiem saimniekiem mums
nesanāk, jo jābūt norunātajās atvadu vakariņās. Visi saspiežamies
Čārlija automašīnā, jo viņš mūs solījies nogādāt atpakaļ uz viesu namu. Tiekam sarāti par mēģinājumu
uzlikt drošības jostas – to šeit nedara tikpat kā neviens. Katrreiz atskan «Take it off! Take it off!» (ņem

to nost – angļu valodā). Kamēr gatavojamies sēsties automašīnā, vairāki transportlīdzekļi pa ielu pabrauc garām, skaļi pīpinādami.
Čārlijs vēršas pie mums sakot: «Redziet, draugi, te nav nekādi rietumi, kur uztaurē, lai pateiktu – tu
nemāki braukt! Te skaņas signālu
lieto, lai pateiktu – sveiki! Kā iet?
mēs dodamies izklaidēs! Lai labs
vakars!»
Vēl ilgi pēc izkāpšanas no Čārlija automašīnas smaidām par viņa
labo omu.
Zinot arābu ēšanas tikumus, jau
nojaušam, kas mūs sagaida vakariņās. Protams, neviļamies. Kā ierasts, maltīte sākas ar uzkodām
(meze – arābu val.). Tās notiesājis,
ikviens jūtas gana paēdis, tomēr
pēc uzkodām vēl seko pamatēdiens. Vakariņās šoreiz tas ir ļoti
garšīgi māla podiņā pagatavots jēra
gaļas gabals ar dārzeņiem, klāt vēl
pasniedz rīsus. Ēdienreizes noslēgumā tiekam cienāti ar tradicionālajiem saldumiem – baklavu. Tie ir
kārtainās mīklas izstrādājumi ar
medu un sasmalcinātiem riekstiem. Garšīgi un ļoti, ļoti saldi.
Tiem klāt tiek piedzerta stiprā un
garšīgā arābu kafija.
Lai arī palestīnieši nereti tiek dēvēti par teroristiem (dažu radikāļu
uzbrukumu iespaidā), šajā zemē
var pārliecināties par neizmērojamo turienes iedzīvotāju laipnību
un atsaucību. ļoti gribētos, lai kādreiz visā svētajā zemē būtu tik mierīgas savstarpējās valstu attiecības,
ka tūristi drošu sirdi varētu doties
turp un iepazīt valdošo gaisotni.
Gribētos, lai ziņu aģentūras «maanews» direktora Raeda otmana
(Raed othman) jautātais – kā jums
patīk svētā zeme, kurā nekas nav
svēts (domājot daudzos konfliktus
un agresiju ticību vārdā), – vairs
nebūtu aktuāls.
Autora brauciens uz Palestīnu ir daļa no
projekta Mediji attīstībai (EYD2015: Media
for Development, DCI-NSAED/2014/338309), kas ir Eiropas Komisijas atbalstīts
projekts ar mērķi, iesaistot medijus, veicināt
sabiedrības izpratnes pilnveidi par
savstarpējo saikni un izaicinājumiem globālā
līmenī, ko Latvijā īsteno biedrība
«Zaļā brīvība».
Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības
finansiālu atbalstu. Par materiāla saturu
atbild autors, un tas nekādā veidā
neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo
viedokli.

