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  نشانۀ اختالل روانی در حلب شرقی
Le syndrome d’Alep-Est  

جھاد طلبان مستقر در حلب شرقی را جمع آوری می کردند، به گونه ای نقش بازی می طی مدتی که قدرتھای بزرگ 

کردند که گوئی نگران سرنوشت ساکنان شھر ھستند تا سربازان خودشان را که از پيش به آنجا فرستاده بودند بيرون 

خالف .  آن شده اندکس قادر به درک مصيبتی باشد که مردم سوريه متحمل نظر نمی رسد که ھيچه ولی ب. بکشند

گزارشات و تفاسير غربی ھا، مشکل مردم حلب شرقی نه بمباران بلکه جھاد طلبان خارجی بود که زيستگاه آنان را به 

نظر می رسد که برخی ه ب. را به ھمگان تحميل کرده بودند» شريعت«اشغال خود درآورده و قوانين اسالمی يعنی 

کوتيک رنج می برند که می توانيم آن را نشانه گان يا سندرم حلب شرقی ساکنان حلب از نوعی جراحت روانی، پسي

 . بناميم

  ٢٠١۶مبر  دس٢٠ /)سوريه(  دمشق /شبکۀ ولتر

  

 برخی از ساکنان حلب شرقی از کمک دولت سوريه روی بر گردانده اند 

يه به پشتيبانی پس از چھار سال و شش ماه جنگ در سوريه، سرانجام مردم حلب شرقی به دست ارتش عرب سور

 نفر، بر اساس آمار دولتی، ١٢٠٠٠٠اين پيروزی با شادی اکثريت جمعيتی معادل . حزب هللا، روسيه و ايران آزاد شدند

  .ولی فقط توسط اکثريت. مورد استقبال قرار گرفت

اھداء می کرد، به شکل شگفت انگيزی، در حالی که دولت سوريه به آنان مواد غذائی، امکانات درمانی و مسکن موقتی 

ولی بايد بپرسيم که ريشۀ اين بی اعتمادی و . »ما به دولت اعتماد نداريم«برخی از ساکنان حلب شرقی می گفتند که 

 عکس به هًترس مردم از کجا منشأ می گيرد و چگونه  اين وضعيت را توضيح دھيم؟ اين عده باز داشت نشدند، کامال ب

  . گرفتند يعنی کسانی که مدتھا در اسارت دشمن به سر برده بودندعنوان فرزندان وطن مورد حمايت قرار

فراموشی سپرده و گوئی طی ھمۀ اين ه  از آن برخوردار بودند، ب» بھار عرب«گوئی آن آزادی را که تا پيش از 

 می گفتند که با اطمينان.  را تکرار می کردند٢٠١١ًسالھای جنگ ھيچ اتفاقی روی نداده و غالبا گفتمان الجزيره در سال 

  .جمھوری ديکتاتور است و کودکان را شکنجه کرده و اھل سنت را نيز به قتل می رساند، و جز اينھا
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برای نخستين بار، در سطح تمامی يک شھر نشانه ھای پديدۀ روانی خاصی را می توانيم تشخيص دھيم که پيش از اين 

 فرزند، يا ھمسر کتک خورده در برخی موارد از پدر يا به ھمان شکلی که. در سطح فردی پديده ای شناخته شده است

شوھر خشن به دفاع برمی خيزند و عمل خشونت بار او را توجيه می کنند، به ھمين شکل امروز برخی ساکنان حلب 

مقابل ارتش عرب و از آنان به عنوان سپر محافظ در : مترجم (شرقی از جھاد طلبانی که آنان را سرکوب کرده بودند 

  .نظرياتی را مطرح می کنند که حاکی از دفاع از آنان است) سوريه سوء استفاده کرده بودند

 به تحليل حملۀ مسلحانه به بانک و شوکی که به Nils Bejerotی، نيل بژروت يدن، روانپزشک سو١٩٧٣در سال 

ماجرا به وضعيت .  گروگان گرفته شده بودندمشتريان بانک توسط گروه مسلح به.  شده بود می پردازددمشتريان وار

 Olofنخست وزير الوف پالم . ليس زخمی شدند، و وضعيت يکی از آنھا نيز بسيار وخيم بودواسفناکی در آمد، دو پ

Palme تالش می کرد که با دليل و برھان جنايتکاران را متقاعد کند ولی آنان تھديد می کردند که گروگانھا را خواھند 

ر فشار شديد، گروگانھا قيام نکردند، بلکه با مدارا با گروگانگيرھا سعی می کردند از مرگ احتمالی نجات زي. کشت

ليس را بگيرند و حتا يکی از وسعی کردند جلوحملۀ پ.  و سرانجام به ھمان گفتمانی پيوستند که گروگانگيرھا يابند

ناميدند، به » سندرم استکھلم«نه گان روانی ھمانی ست که اين آن واقعه و نشا. گروگانھا عاشق يکی از گروگانگيرھا شد

  .نام شھری که اين واقعه در آن روی داده بود به ثبت رساندند

گرچه مشتريان بانک . ليس با استفاده از گاز بی حس کننده گروه مسلح را خنثی و گروگانھا را نيز آزاد کردوسرانجام، پ

يا نشانه گان روانی بودند و » سندرم«رده بودند، ولی تا مدتھا دچار ھمين  روز در وضعيت گروگان به سر نب۶بيش از 

در دادگاه حاضر نبودند عليه گروه جنايتکار شھادت بدھند و زن جوان نيز با فرد تبھکار در زندان به مناسباتش ادامه 

  .داد

، »نشانه گان استکھلم «د که  نشان داSaverio Tomasellaسال گذشته، روانشناس و روان درمان، ساوريو توماسال 

نشانی است از جراحتی وخيم در عالم باطنی انسان در ھنگام وقوع که به شکل مستقيم در وضعيت ناتوانی، به ربودن «

  .»ھويت شخصی و ذھنی او می انجامد

د به سرعت به جھان در نتيجه نبايد تصور کنيم که اين تعداد از مردم حلب شرقی که به اين نشانه گان روانی مبتال شده ان

 عکس بايد برای آنان وضعيت ايمنی فوق العاده ای ايجاد کنيم و يک بار ديگر صبر هب. واقعيات بازخواھند گشت

 بايد به سربازان و ھمۀ آنانی که مقاومت کرده اند کمک کنيم، ولی اين ءحتا اگر ابتدا. شکيبائيمان را به آزمون بگذاريم

  .ما ھستندشھروندان نيز ھم وطنان ھمۀ 

  

  :لينک متن اصلی در شبکۀ ولتر 
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