
  ها سر بسر افسرده استنفس آدم
  
است  ي/... نفس آدم ها/ سر بسر افسرده است/ روزگاروستهیبهم پ واری:/ در و دیکیتار نیدر ا ستین يرخنه ا«
  ».مرده است یپژمرده هوا/ هر نشاط ۀگوش نیدر ا
صدنفر  کمتاکنون دست ه،یدر استان ادلب سور ییایمیش ۀمنتشر شده، بر اثر وقوع حمل یِرسم ياساس آمارها بر

  اند.شده یدچار مشکل تنفس زیکشته شده و حدود چهارصد نفر ن
سوزد؛ جنگ  یدر آتش جنگ و مخاصمت و عداوت م هیمتاسف شدم؛ سالهاست سور قایخبر، عم نیا دنِیشن با
گذاشته ن يبر جا 2011قبل از سال  یۀاز سور يزیچ گر،ید يکشورها یِنظام يروهایو حضور داعش و ن یداخل

  است...
توان قدم از قدم برداشت.  یشود و نم یسنگ بند نم ينباشد، سنگ رو تیکه امن یتوان حدس زد در مملکت یم

 یداشتم. هر از گاه يچند دوست سور ک،یخواندم؛ در دانشگاه وار یکه انگلستان درس م يبه خاطر دارم، روزگار
 انیدانشجو نیاسد سر کار آمده بود؛ دو تن از ا شارتازه ب ام،ی. آن امیکرد یگفتگو م گریکدیو با  میدید یرا م گریهمد
 رغبت یاست و دولت یکشور امن هیگفتند الحمدهللا سور ی، م2003به عراق در سال  کایامر ۀبه حمل تیبا عنا يسور

رنج بغ تیضعدانم در و یندارم و نم يازآنرا ندارد. سالهاست از آن دوستان خبر تیو جرات تعرض بدان و سلب امن
بات و ث تیتوانم حدس بزنم که در امن یکنند؛ اما م یم يو چگونه روزگار را سپر ندیکجا ه،یسور یِکنون بیو غر

  نگرند.... یحسرت م ةدیکشورشان، به د ۀاز درست رفت
 یبه کانادا را م يسور يپناهجو ياز خانواده ها یکی، شرح احوال Toronto Star ۀماه قبل، در روزنام چند

ا از آنکه مطبش توسط موشک ب شیپ قهیچند دق يزیکه به نحو معجزه آم یمانیمتخصصِ زنان و زا بیخواندم؛ طب
 هیفرار کرده و مدتها در لبنان و ترک هیو سپس به همراه خانواده اش از سور ختهیشود، از مهلکه گر کسانیخاك 

در  يسور ةاو، هزاران خانواد تی. به روادیایبه کانادا بو  ردیبگ یتوانسته پناهندگ UN قیاز طر تایسرگردان بوده، نها
  آواره و سرگردان شده اند.... نینچنیا انیسال نیا

 يستهاد یناتوان« را دنبال کرده و  هیاست که اخبارغمناك و هولناك سور ی؛ چند سال!»نیاست نازن یبیغر روزگار«
و با گوشت و  دهیعراق را د - رانیا ۀنسل من که دوران جنگ هشت سال يام. برا دهید انیرا به ع شیخو »یِمانیس

 قایعم ،يآزارِ کشتار و آواره شدن شهروندان سور ردلیتصاو دنِیرا تجربه کرده، د امیپوست و خون خود آن ا
زگارِ رو نیاپناه و ناتوان و ماتم زده، چگونه  یب يخانواده ها نیتوان تصور کرد ا یدلخراش و ناراحت کننده است؛ م

ن که بر سر شهروندا یامان یکاستنِ از درد ورنجِ ب يکنند. افسوس که از دست من برا یم يتلخ تر از زهر را سپر
 .افسوس...!!دیآ یبر نم يآوار شده، کار يورس


