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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 محوی :برگردان از

  ٢٠١٤ اکتوبر ٠٢
  

 درام از ياد رفته در حلب
 خواھد سپردآنچه را که تاريخ به ياد ن

  

  قھوه کشته شدپيالهخاطر يک ه  ساله ب١٣در حلب يک کودک 

 

 

  

جرم او چه بود ؟ او .  ساله توسط جبھۀ النصره کشته شد١٣، در حواشی ظھر، يک پسر نوجوان ٢٠١٣ جون ٩ديروز  

 . گذاشتندءخاطر کفر گوئی به مرگ محکوم کردند و حکم دين اسالم را به ضمانت قرآن به اجراه را ب

در شھر ) امالی نام اين منطقه ممکن است صحيح نباشد (Alshaaar ساله در منطقۀ الشعار ١٣اين نوجوان قربانی، 

يکی از اعضای گروه .  است، برای امرار معاش قھوه می فروختارتش آزاد سوريهالح طل به اصوحلب که زير کنتر

نوجوان قھوه فروش ما که نمی .  را بپردازدپول آن  قھوه درخواست می کند ولی نمی خواست پيالهتروريستی ا زاو يک 

 قھوه بخواھد بايد پول قھوه را پيالهخواست چنين رفتاری را تحمل کند، به او می گويد که حتی اگر خدا ھم باشد و يک 

  .بپردازد
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در اين صورت حکم مرگ . می کندچنين گفتاری به گوش آنھائی که مدافع قرآن و دين اسالم ھستند تحمل ناپذير جلوه 

  .جزای کفرگوئی نزد مسلمانان از مخ آزاد است

 برايش تحمل ١٣جھاد طلب عقب افتاده در اينجا بھانه ای پيدا کرده بود که پول قھوه اش را نپردازد و گستاخی نوجوان 

ين صورت تنھا می توانيم برای در ا. ناپذير بود که تنھا می خواست درآمد کوچکی برای زندگی فقيرانه اش داشته باشد

  .ارتش عرب سوريه آرزوی پيروز داشته باشيم که عليه اين ھيوالھا می جنگند

  کوچولو در آرامش ابدی بيارام

  ٢٠١٣  جون١٠ 

 

 :نوشت مترجم پي 

. وشته اند ماه پيش در شبکۀ بين المللی منتشر شده، بسياری پيغام ھمبستگی ن١٥برای اين گزارش کوتاه که تقريباً حدود 

رو ھستيم که ه دی زيرا در اينجا با روياروئی انسان و خدا روبي تراژ—برای من اين درام و يا بھتر بگويم تراژی 

.  بنيادھای اوليۀ تشکل و پيدايش دين اسالم استۀ برای من تداعی کنند—سرانجام به مرگ و فروپاشی انسان می انجامد 

در اينجا می بينيم که چگونه پاکسازی . طبقۀ اشراف پا به عرصۀ وجود گذاشتزيرا اسالم از ھمان آغاز برای تثبيت 

  .منافع مادی نامشروع با قوانين مذھبی در ھم می آميزد

 ٢٠١٤مبر  سپت٢٩/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  


