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 Political سياسی

  
  *آنژ پاتريزيو- ماری: يسندهنو

  حميد محوی: برگرداننده
  ٢٠١۵ نومبر ٠٩

 
 ٢٠١۵بر و اکت٣- ١٧سوريه 

  ی، شجاعت و قاطعيت مردم سوريهئفراسوی تصاوير رسانه 
  )١-١بخش ( 

  

 

  

 »بامدادان گل ھا « . ١

 مادر  تماسی که با ی ام به سوريه باز می گردم، اين سفر به ابتکار من پس ازئی، من از سفر دو ھفته گرامدوستان 

:  ممکن گرديد ٢٠١٤بر و داشتم، در ماه اکتMère Agnes-Mariam de la Croixمقدس آنيس مريم دو ال کورآ 

يم و برای ديدن وضعيت از نزديک  گروه کوچکی تشکيل دھ٢٠١١مبر استه بود که مثل گذشته در ماه نواز من خو

کمتر افرادی بودند که به اين . به سوريه برويم تا در بازگشتمان از آن چه ديده ايم برای ديگران نيز تعريف کنيم

  .طرح توجه نشان دادند، و مادر مقدس انيس نيز متعاقباً به اولويت ھای ديگری پرداخت
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 مطمئن و ثابت قدم  در سوريه به پيش رفت و به من اجازه داد تا ولی اين طرح سياحتی به يمن تعدادی از دوستان

سرانجام، چنين خواستی برای . اين طرح را بی آن که دچار دستپاچگی شوم و در متانت کامل سازماندھی کنم

 برای نااميد ساختن از) در فرانسه(اجرائی ساختن اين طرح، با وجود تمام مسموميت ھای فضای پيرامون در اينجا 

  . تحقق يافت،طرح سفر که ھدفش مشاھدۀ وضعيت از نزديک بود

و بايد يادآوری کنم که اقامت ما در سوريه . اين طرح برای رسيدن به مرحلۀ اجرائی به يک سال وقت نياز داشت

 يعنی چند روز پس از آغاز حملۀ نيروی: مصادف شد با رويدادی که می توانيم آن را کامالً استثنائی تلقی کنيم 

در نتيجه نمی توانستيم فضای التيام و باز . ھوائی فدراسيون روسيه به درخواست و پشتيبانی از رئيس جمھور اسد

و امنيت فزاينده در بخش بزرگی از خاک کشور که . زائی اميد مردم سوريه و ارتش اين کشور را بھتر از اين ببينيم

 چنگ مزدوران تکفيريستی و ديگر شورشيان که ميانه ارتش سوريه و مبارزان حزب هللا آن را روز به روز از

  .روی ھايشان چندان تعريفی ندارد و دولت ھای ما نيز از آنھا پشتيبانی می کنند

پيش از اين چند ...] د: [در نتيجه با دو نفر از دوستانم به اين سفر رفتيم . نمی خواستم تنھا به اين سفر سياحتی بروم

 پيش از جنگ ناتو، در طی جنگ و بعد از آن، او برای رفتن به سوريه داليل و بھانه بار به صربستان رفته بود،

فرانسوی است که دائماً برای -يکی از ھمکاران روانشناس و روانکاو سوری...] ر[و . ھای مختلف خودش را داشت

تعريف وضعيت سوريه  کلمه ای که برای (» بحران « ديدار خانواده و دوستانش به سوريه می رود، حتی در آغاز 

، مزيت او البته اين است که به زبان عربی حرف می زند و کشورش را )طی اين چند سال گذشته به کار می برند

ما به ھمراھی او يک مترجم بسيار دقيق و کارا با خودمان داشتيم که می توانست حتی . نيز بخوبی می شناسد

به يمن او، سفر ما با اقامت نزد ساکنان يک منطقۀ کوھستانی در . دحرکات باشندگان آن ديار را برای ما ترجمه کن

از ما به گرمی استقبال کردند و موجب شد که خيلی سريع وارد زندگی روزمرۀ اين سرزمين : منطقۀ حما آغاز شد 

  .شويم

ر، روانشناس نيست بلکه داستان سفر يک مساف» فرستادۀ ويژه « اين داستان يگ گزارش روزنامه نگارانه از نوع 

 و پرسش در باب برخی مسائل صحبتی خود برای نگاه کردن، شنيدن، ئبازنشسته است که از تجربيات حرفه 

  .ول حزبی حساب پس بدھدؤبی آن که مجبور باشد به مدير روزنامه و يا يک مس. استفاده کرده است

ای سوری ھائی که در کشورشان مانده و چھار سال بر. باز يافتن آنھائی که در چھار سال پيش از اين ديده بودم

  .ظر می رسيده مقاومت کرده بودند طوالنی ب

برای فردی که در شھر مارسی در جنوب فرانسه زندگی می کند و بدون اتومبيل، سفر به سوريه از ايستگاه اتوبوس 

»  له بنکاميون« می رود شروع می شود، توقف در ايستگاه  «Éoures »»اوئرس« که به سوی ١٢شمارۀ 

»Camoins les bains«  د متری می توانيد زنگ در کنسولگری صدر چند ...  بعد بايد ويالی سدر را پيدا کند

پرسش نامه ای را به شما می دھند در دو نسخه ) : صبح ھا باز است(جمھوری عرب سوريه را به صدا در آوريد 

و فھرست مدارکی که ) ريه می توانيم اين کار را انجام دھيمفتوکپی را خودمان بايد تھيه کنيم، برای سو(بايد پر کنيد 

 يورو بود قيمت کمی باال رفته ولی قابل ٢٠ که ٢٠١١مبر از نو(شکل نقد  يورو به ٦٠دو عکس، : بايد تحويل دھيم 

 روز ويزای شما آماده ٨اين مدارک را به انضمام پاسپورت تحويل می دھيد و پس از . ، گواھی درآمد)درک است

  .خواھد بود
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 در ديده نمی شود، برای گرفتن ويزا ده ثانيه ی که در کنسولگری صف انتظاری جلودر ھر صورت، در اين دوران

در نتيجه نبايد فريب اين فضای مسموم و تھديد کننده ای را بخوريم که وزارت امور خارجۀ . بيشتر طول نکشيد

  . آن بوده استفرانسه و شايعات رايج در رسانه ھای ما باعث و بانی

به دليل محاصرۀ غربی از چھار سال پيش عليه جمھوری عرب سوريه نمی توانيم از فرانسه و يا از کشورھای 

رفت و برگشت . ما تصميم گرفتيم از راه بيروت به سوريه عبور کنيم. اتحاديۀ اروپا مستقيماً به سوريه پرواز کنيم

ويزا برای لبنان، درصورتی که .  اگر از چند ھفته قبل اقدام کنيم يورو٤٦٥) از طريق پاريس فرودگاه شارل دوگل(

  .نخواھيم بمانيم، رايگان خواھد بود

اين موضوع در . تاکسی را می شناخت و در فرودگاه منتظر ما بود، پس با اطمينان کامل حرکت کرديم...] ر[

جائی ھا در سر تا ه  امنيت برای جا بوضعيت حاضر برای جا به جا شدن در سوريه اھميت حياتی دارد يعنی تأمين

البته می توانستيم تاکسی جمعی يا اتوبوس سوار شويم، ولی مشکل اين نوع وسائل نقليه در کندی و . سر سوريه

ھشداری که به ما داده بودند اين بود که خودمان را زياد نشان ندھيم . توقف در ايستگاه ھای بازرسی و مرزی است

گوئی يا پرسش و  و کار را به عھدۀ رانندۀ تاکسی بسپاريم و در صورتی که احتماالً گفتو مخفی کار باشيم و 

  .جای ما حرف خواھد زده ب...] ر[پاسخی ضرورت پيدا کرد 

 پس از راه بندان شنبه شب، از فرودگاه  به قصد بيروت به پرواز درآمديم، می بايستی از راه ٢٠در اطراف ساعت 

شبانه، مسير زيبائی بود، غالباً از کنار دريا می گذشتيم . مالی لبنان وارد سوريه می شديمطرابلس و از طريق مرز ش

سرانجام از . و خيلی سريع به مرز رسيديم، تقريباً تا چشم کار می کرد بيابان بود، ولی مدتی زيادی در آنجا مانديم

ز سوی ديگر بايستی می آمدند سر صحبت را ماشين پياده شديم، و با دو زنی که منتظر خانواده ھايشان بودند که ا

اولين ... پيرامون نوزادصحبت: باز کرديم، يکی از آنھا زن خيلی جوانی بود که يک نوزاد در آغوشش گرفته بود 

پاسپورت ھای ما را بازرسی می ) يادم نمی آيد(ليس ومختصر بگويم، وقتی که گمرک چی ھا يا پ... پسر من است

گوئی اين منطقۀ مرزی ھمانی نيست که عموماً تروريست ھا :  به پر حرفی ھايمان ادامه می داديم کردند ما نيز دائماً 

مأموران به زبان فرانسه نمی توانند بنويسند، و برای کپی کردن نوشته ھا و بازرسی ھويت ھا . از آن عبور می کنند

ا توضيح می دادند، وضعيتی که چندان نيازی وضعيت ر...] ر[رانندۀ و . خيلی. و غيره به وقت بيشتری نياز داشتند

  .به توضيح بيشتری نداشت، و سرانجام وارد سوريه شديم

در برخی از ايستگاه ھای . خاطر نمی آورمه ل بايد عبور می کرديم که تعدادشان را بواز چندين ايستگاه کنتر

بزھکاری؟ چيزی معادل چند . ل شدمنتق)  ليرۀ سوری١٠٠(ل در نزديکی مرز، ديديم که چند لوله اسکناس وکنتر

برخی چنين مواردی ). »نگھبان«ما سه نفر که دو نفرشان فرانسوی ھستند و در مقابل سه يا چھار (يورو برای ھمه 

ه تلقی می کنند، نمادينه ای که می تواند گران تمام شود، و نمادينه ای که در عين حال برای ما کمی مسخره نرا نمادي

خاطر آن برچسب مافيا روی آن بخورد ه می رسد، زيرا مبلغ به اندازه ای ناچيز بود که اگر بنظر ه آميز نيز ب

 اين نوع افزايش خود سرانۀ ۀمافيا يا فقر حقوق ھای کنونی ؟ خوشبختانه ھم... معاملۀ چندان سودآوری نخواھد بود

جی ھا که با بزھکاری در سطوح خصوص برای ما خاره ب. قيمت ھا را به حساب جيب مسافران به کار نمی بستند

ولی اين موضوع نبايد موجب شود که چنين . نظر نمی رسده بسيار باالتری آشنائی داريم مبلغ چندان زيادی ب

  .مواردی را نديده بگيريم و آن را به سکوت برگزار کنيم

و رفت آدم ھا نيز روی جاده شبانه به راھمان ادامه داديم، به تدريج تپه ھا مبدل به کوه ھای کوچک می شد، و آمد 

برای ما که با انباری از گزارشات مسموم . نظر می رسيده ھا و يا در دھکده ھائی که در مسيرمان بود ناياب تر ب
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گر . نظر می رسيده از سوی رسانه ھای غربی در ذھنمان تازه وارد اين منطقه شده ايم، فضای کمابيش مطمئنی ب

  .نگرانی به سر می برندچه می دانستيم نزديکانمان در 

رانندۀ ما در حالی که به موسيقی گوش می داد خيلی سريع می راند و پشت ھر سرعت شکن جاده يا سد و معبری 

خوبی به منطقه آشنائی دارد ولی مدت زمان مسير را به درازا کشاند، ولی ه نظر می رسيد که به ترمز می کرد، ب

 صورت می گرفت احساس امنيت می کرديم و ضامن امنيت ما در جاده لواز توقف ھائی که برای بازرسی و کنتر

  .ل ھا ھميشه به شکل جدی و اساسی صورت نمی گرفتوولی کنتر. ھا بود

نزدیکی های نیمه شب، سرانجام به دهکده ای رسیدیم که در آنجا منتظر ما بودند، دستمزد راننده را 

 یورو، برای هر سه نفر برای مسافتی حدود ١٢٠لغی معادل خاطر بیاورم تقریبًا مبه پرداختیم، اگر درست ب

میزبانان غذای بسیار عالی برای ما .  کیلومتر و بهای سفر در شب نیز در همین مبلغ حساب شده بود١٥٠

 )و زنجبیل(نوعی راگوی مرغ با سیب زمینی پخته و معطر به انواع واقسام سبزیجات : تدارک دیده بودند 

 

 ، در منطقۀ حما٢٠١٥بر و اکت٤ھکده، طلوع آفتاب در د

لم يلی جوان ترين پسر ميزبانان ما فو. يکشنبه صبح، بيدار باش با صدای ناقوس در دھکده ای که اکثراً مسيحی بودند

 « Hannah & Barbera »» ھنا و باربرا«پدرش می گويد ...] ب: [تام و جری را در تلويزيون تماشا می کرد 

  .سوری تبار بودند) شنلم سازی انيميشرکت ف(

ميزبان ما .  با ميوه ھای عالییو بعد رفتيم سراغ سگ ھای کوچک شکاری که بيرون زير درخت انار، انجير و بھ

او تنھا با سگ خودش کمی دورتر از دھکده روی .  بلدرچين١٨با يک سبد پر از شکار باز می گشت، با ...] ب[

ف برخی دھکده ھا ھمه می دانند که کجا خطرناک است و کجا خطرناک در اين منطقه در اطرا... کوه شکار می کند

و کدام دھکده ھا ھستند که از آغاز بحران گروه ھای مسلح را پذيرا شده اند، يعنی چگونگی فرايندی که اگر . نيست

 پيش، تک از چند ماه. نمی توانستند در اين مناطق نفوذ کنند و دست به جنايت بزنند» شورشيان«وجود نمی داشت 

...] ب[به ھمين علت نيز ھست که حاال . تيراندازانشان اين دسته از دھکده ھا و سوراخ ھايشان را ترک نکرده اند

آنھا را در يخچال می ). بيچاره بلدرچين ھا(می تواند به راحتی برای ميز يکشنبه به شکاربلدرچين ھای مھاجر برود 
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مدتی گذشت تا با . کبابی بسيار لذيذ:  پرھايشان را می کنند ١٥ يا ١٤گذارند و بعداً برای غذا در اطراف ساعت 

دومين نکتۀ مھم اين است که . ھم زمان مکالمات را ترجمه می کرد...] ر[جمع آشنا شديم، به شکل خيلی طبيعی، 

ی اگر دوست سوری نزديک نداشته باشيد که اين جمالت کوتاه را برای شما ترجمه کند، جمالت آشنائی و حت

خصوصی، جای تأسف خواھد داشت زيرا تمام اين مبادالت روزمره انباشته از اطالعات بی بديل برای درک 

وضعيت سياسی سوريه است، و می تواند به ھمان اندازه پر اھميت باشد که مصاحبه با ھر شخصيت برجستۀ 

، مشکالت تھيۀ )بت نگھداشته شدهآنھائی که ثابت است، و آنھائی که از سوی دولت ثا(قيمت مواد غذائی . ديگری

مواد، بازار سياه، سھم گاز، الکتريسيته و آب، مدرسه، وظايف و برنامه ھا، کارھای اداری، تجاری، امنيتی و 

جھان شمول بودن . در آشپزخانه با زن ھای خانه و آنھائی که گاھی می آيند برای اين که ببينند چه می گذرد. غيره

بزدلی و شھامتی . گ، ھمبستگی بين ھمسايه ھا و يا بھره برداری مارمولک ھای پستمسائل و مشکالت زمان جن

  .که وضعيت بحرانی می تواند بر خود ما آشکار سازد

در غير اين صورت مثل . در نتيجه اگر می خواھيد به سوريه برويد، سعی کنيد حتماً يک دوست سوری پيدا کنيد

اخت پول به مترجم ھائی که غالباً به رژيم ما وابستگی ھائی دارند، تنھا می روزنامه نگاران ما خواھيد شد که با پرد

  .توانيد مدعی استقالل و بی طرفی رسانه ھا باشيد

به دليل تخريب ھائی که صورت گرفته، تحريم، و قاچاق و گروه ھای قاچاقچی زندگی روزمره از آغاز : خالصه 

مثل ھميشه مردم در روستاھا کمتر ).  برابر١٠ نوع جنس گاھی چھار برابر و براساس(بحران گران تر شده است 

به يمن باغ ھا، حيوانات پرورشی، استحکام خانواده و اھالی دھکده به شکل . از ساکنان شھرھا سختی کشيدند

در اين . دھکده ھا به عنوان بخشی از سوريه از خشونت ھای تروريستی به دور بوده است. اجباری يا داوطلبانه

 خانوادگی و روستائی ما نيز از جنگی که در رسانه ھا دربارۀ آن می نويسند به دور ھستيم، و از اين بابت فضای

  .نيز جای شکوه و شکايتی نداريم

ماته نوشيديم، نوعی چای پاراگوئه ای که اينجا با علوفه ھای محلی تھيه می شب در حيات روی فرش نشستيم و 

ه آژانس سازمان ملل متحد برای پناھندگان را ديدم که روی آن تمام لوگوھای  آبی متعلق ب يک سبد حصيری.کنند

نقش بسته بود، اين سبدھا را پناھندگان با چيزھائی که واقعاً به ) با پول ھای ما البته(مؤسسات مددکاری و خدماتی 

. رسدنظر می ه فت آور بھوا و فضای ماليم برای ما که از فرانسه آمده ايم شگ. آن نياز دارند معاوضه می کنند

  .کس ھيچ يک از بستگانش را از دست نداه بود در خانواده ای که ميزبان ما بود ھيچ. ی خيلی آرام و سبکفضا

. طعم خوشبختی در اينجا بودن را احساس می کرديم، و چنين موضوعی برای ما خيلی شگفت انگيز و نامنتظره بود

حتی اگر ھمه دائماً . می که ما به آن آلوده بوديم قابل تصور نبودبرای ميزبانان ما نيز وسعت نظريات مسمو

 ٢٠١١انترنت برای سال : گزارشات تلويزيونی را پی گيری می کنند، گرچه ھنوز به انترنت وصل نشده اند 

پاکسازی شده، خالف تمام تصورات ما خيلی » شورشيان«پپيشبينی شده بود، مثل تمام سوری ھا در مناطقی که از 

 و خيلی بھتر از  خود راه نمی دھده کس توھمی در مورد مداخلۀ رژيم امپرياليستی ما ب ز وقايع آگاه ھستند، و ھيچا

ما فرانسوی ھا از مداخلۀ دولت ھای غربی و اعمال خشونتی که طی بيش از چھار سال و نيم تحمل کرده اند آگاه 

يم و مالقات کرديم به اندازۀ کافی ھوشيار و دارای ادب می باشند، ولی مثل تمام افرادی که ما با آنھا آشنا شد

شھروندی بودند که ميان دولت ھای خود فروخته ای که آنھا را مورد خشونت قرار داده و مردم عادی اين کشورھا 

و ما با يکی از نزديکان خود آنھا که از خويشاوندان، ھمسايه ھا و يا دوست دوران کودکی . تفاوت قائل می شوند

  .ن بود به نزدشان آمده بوديم و از پذيرائی و اعتمادی خاص  برخوردار بوديمشا
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در رابطه با قطع جريان برق، در تمام مدت زمانی که ما در سوريه بوديم، در اين منطقه بود که بيش از ھمه دچار 

وليد کنندۀ برق و ساکنان بيش از چھار سال جنگ از موتور ت. قطع جريان برق غيرقابل پيشبينی و دراز مدت شد

استفاده می کنند که تداوم جريان برق را برای آنھا تضمين می کند و نور کم قدرتی را ) LEDلد (ديود نورافشان 

البته آب ھيج وقت قطع نشد، در ھر صورت در طول مدتی که ما در آنجا بوديم با چنين . برای آنھا فراھم می سازد

  .رو نشديمه مشکلی روب

به مصياف رفتيم، به ما گفتند که می توانيم بھترين فالفل ھای سوريه را در اينجا : ، کمی سياحت رو اکت٥دوشنبه 

  ...واقعاً ھم لذيذ بود، با چند سانتيم به پول ما. خريداری کنيم

 

 ٢٠١٥ اکتبر ٥خيابان تجارت در مصياف 

  

 ٢٠١٥بر و اکت٥فروشگاه فالفل، مصياف 

رانندگی را به عھده دارد و غالباً ...] ا. [چه بھتر. باز ھم سد و معبرھای دائمیروی جاده، و باز ھم سرعت شکن و 

ھا ھرگز صحبت ...  روز يک بار عوض می شوند می شناسد، فکر می کنم١۵سربازھای اين منطقه را که ھر 

ن دوستانه و حالت عادی نداشت، با آنھائی که نمی شناخت سالم ھا و مبادالت خيلی با احترام و رنگ و چھرۀ ميھ

ولی با آنھائی که آشنائی بيشتری داشت مبادالت بيشتر صميمانه و آميخته به شوخ طبعی رايج . گاھی شاعرانه داشت
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واقعاً خيلی متأسفم که تمام اين حرفھا و تکيه ... جای روز بخيره ب» بامداد گل ھا«: نظر می رسيد ه بين دوستان ب

 بيان صادقانه ای که حاکی از بازشناسی از سربازانی بود که از آنھا کالمھا را يادداشت نکردم، در ھر صورت

ل ھا واقعی به شکل جدی واغلب کنتر. خطر می اندازنده حفاظت می کردند و در وضعيت ھای بحرانی جانشان را ب

 .انجام گرفت

که در نبردھا، دام سربازھائی : در طول جاده ھمه جا تصاوير شھيدان را در معرض تماشای عمومی گذاشته بودند 

يم که البته بايد بگو. رار گرفته بودندھا و يا توسط تيراندازان ماھر در پست ھای نگھبانی و معابر مورد اصابت ق

در غير اين صورت در اثر . مرگ در اثر اصابت گلوگله بھترين حالتی است که برای آنھا می تواند روی دھد

اين تصاوير نشانه ھای )...١(» کار مفيد انجام می دھند«فتۀ برخی وحشی گری ھای ساديک توسط آنھائی که به گ

منقلب کنندۀ حضور جوانانی ھستند که رفته اند، خندان با لباس نظامی، آنھائی که سن بيشتری دارند با فرزندانشان 

مون خودتان سال ھا در پيراو اين تصاوير شما را به ياد جوان ھائی می اندازد که در ھمين سن . عکس گرفته اند

مردم سوريه آنھا . بيم ناکی اين جنگ و شھامت مبارزان ارتش سوريه در اين تصاوير دميده شده است. می شناسيد

  .را فراموش نخواھند کرد

: روی ويترين پشتی ماشينی که جلوی ما حرکت می کرد جمله ای را با دست روی يک باند کاغذی نوشته بودند 

  .»تو کی بوده، به ھمين علت عليه تو جنگيدند، آقای رئيس جمھورآنھا فراموش کردند که پدر «

جمالت . »اسم تو چيست ؟«: بعد از ظھر نوجوان ھای دھکده سعی کردند چند کلمه به فرانسه با من حرف بزنند 

  .نمی دانست چه بايد جواب بدھد» و تو ؟ « ولی وقتی من از يکی از آنھا پرسيدم . خيلی ساده

ز ظھر، برای گردش به باغ زيتون رفتيم، البته نه چندان دور، و در تاريکی برگشتيم، آزادانه برای در اواخر بعد ا

ولی اينجا ھم مثل دمشق ھمه با چراغ . خودمان می گشتيم و خيلی سريع ھوا تاريک شد و شب ما را غافلگير کرد

آب راه ھای .  اين وسائل روشن می کنندن ھمراه بيرون می روند و در صورت لزوم راھشان را باولفيقوۀ جيبی يا ت

  . در فرانسه است، ھر يک به نوبت خوداووت پروانسکوچک برای آبياری باغ سبزيجات در عمق دره ھا مثل 

» جنگ کيپور« عليه اسرائيل که در غرب به نام ١٩٧٣بر و اکت۶روز تعطيلی به مناسبت حملۀ : بر و اکت۶سه شنبه 

ی رفتن به حما استفاده خواھيم کرد، از راه دھکده ای که در دشت پيرامون واقع شده از اين فرصت برا. شھرت دارد

در آنجا در انتظار ما به سر می برد، بچه ھای او را نيز خواھيم ديد زيرا امروز مدارس ...] ا[و يکی از دوستان 

  .تعطيل است  آنھا به مدرسه نمی روند

:  آبی برای ھمۀ بچه ھا اجباری است کار می کند و لباس١٣ تا ٨ولی در روزھای عادی ساعات مدرسه بين ساعت 

و يا » انقالبی ھا«با اين وجود، پس از تخريب مدارس توسط . ديکتاتوری يا دموکراتيک به انتخاب شما خواھد بود

ھا ، آموزگاران در برخی مدارس در دو نوبت کار می کنند، صبح و بعد از ظھر تا ھمۀ بچه »شورشيان ميانه رو«

  .بتوانند در کالس درس شرکت کنند

خبردار شديم که در دھکده ھای نزديک وضعيت آشفته ای پيش آمده، البته نه در بخشی که ما : گشت و گذار در حما 

با اين حال برای ديدار از يک کارگاه نساجی سنتی حرکت کرديم، و قصدمان اين بود که کمی از آنجا خريد . بوديم

توقف کرديم، بعد او ما را با ماشينش به حما برد، جاده ھا و خيابان ھای شھر را با ...] ب[ خانۀ بين راه جلوی. کنيم

  .تمام سرعت شکن ھا و سد و معبرھايش می شناخت

 سالنی در ،پس از تھديدات مردان خبيث و بمباران. تمام خانواده از ما استقبال کردند و چای و قھوه و ماته نوشيديم

  .ديده بودند، از ما نيز در آنجا پذيرائی کردندزير زمين تدارک 
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بزرگترين فرزندشان دختر جوان دبيرستانی بود که سال سوم را می گذراند، در اينجا از سال پنجم زبان فرانسه می 

 ياد می کنم، پدر و Adèleدر اينجا از او به نام آدل . آموزند ولی زبان انگليسی را از کودکستان شروع می کنند

تودار ولی کنجکاو و با کمال ميل بی آن که با مداخلۀ .  در مورد او گفتند که شاگرد خيلی زرنگی استمادرش

موھای بلند، در (بزرگترھا مواجه شود به پرسش ھای ما پاسخ می گفت، تن ناز، روبان کشی و گره به گيسوانش 

او می ). ارجی ھا را تشخيص می دھندسوريه ھيچ زنی را با موھای کوتاه نديدم، شايد با ھمين نشان ھست که خ

  .سطح تحصيالت در سوريه معادل فرانسه است. خواست پزشک بشود

در دمشق در مدارس مسلمانان سنی برای . پسرھا و دخترھا با ھم در يک کالس ھستند«در اين دھکدۀ مسيحی، 

به  «نتيجه می گيرد که...] ا. [»دخترھا و پسر ھا مدارس جداگانه وجود دارد، ولی علوی ھا مدارسشان مخلوط است

  .»ھمين علت ھم ھست که به اينجائی رسيده ايم که حاال می بينيم 

ولی مدارس خصوصی و حتی دانشگاه خصوصی ھم . يد می کنندئتی رايگان است و تمام خانواده تأمدارس دول

ت ھر رشته ای را که بخواھی می با مبلغ خيلی کمی، بعد بر اساس کارنامه ا: ثبت نام را می پردازی «. وجود دارد

در اينجا مثل دھکده ای که ما در آنجا بوديم از آغاز بحران ھيچ توقفی در کار مدارس به وقوع . »توانی انتخاب کنی

  .نپيوسته است

قيمت اجناسی مثل نان، مازوت و غيره . قيمت ھا خيلی افزايش داشته، تا ده برابر«: ماری که ميزبان ما می گويد 

نان با وجود اين که دولت قيمت آن را تعيين . خاطر وجود بازار سياه استه ولی کمبودھا بيشتر ب. ندی شدهنرخ ب

برخی از کاالھائی را که دولت تدارک می بيند . کرده و ثابت است، از آغاز بحران جزء گران ترين کاالھا بوده

  .کاالھا را به قيمت چند برابر در معرض فروش می گذارندذخيره می کنند، بعد که قحطی ايجاد کردند، 

  و بچه ھا در رابطه با جنگ ؟

سه روز پيش وقتی . بچه ھا وقتی به حرف ھای بزرگترھا گوش می کنند و وقتی از داعش می شنوند، می ترسند«

. قعيت روزمره استترس يک وا. بمباران شد، صدايش را می شنيدند، ترسيده بودند و در زير زمين پناه گرفتند

در گذشته آدم . وقتی مسافرت می کنيم، وقتی بچه ھا به مدرسه می روند، از آدم ربائی و انفجارھای اتفاقی می ترسيم

شنيديم که تعدادی از بچه ھا را ربوده اند، روی جاده در مزارع يا وقتی کنار جاده سرگرم نگھبانی . ربائی رايج بود

در اينجا کودک ربائی به وقوع نپيوسته، فقط مردھا را می ربودند، ولی . خانه بازنگشتنداز گوسفندان بودند، ولی به 

  .»عده ای ھم خودشان از سوريه رفتند. نه زنان

  خيلی ھا به خارج رفتند ؟...] : ا-م[

ھا از به ويژه خيلی از مسيحی . » نفر به خارج رفته اند٢۵٠٠ھر ھفته، و ھربار بيست نفر، از آغاز بحران شايد «

در اينجا، موج مھاجرت ھا از دومين سال جنگ «. اينجا رفته اند، در اين ماه ھای گذشته تعدادشان بيشتر شده

لمان ادر . لمان و ھلند می رونداغالباً به . شروع شد، حاال تنھا زنان و دختران جوان ھستند که می روند) ٢٠١٢(

  .» برايشان تھيه می کندآنھائی که يکی از بستگانشان در آنجا ھست مدارک را

  چگونه می روند ؟...] : ا.م[

راه . لمان می روندا به لبنان يا به ترکيه می روند، ولی بعد به أرسماً ابتدا. از راه جاده ھای موازی، غير رسمی«

قاچاقچی ھا آنھا را روی قايق وسط دريا . کس طی مسافرت از بين نرفته ولی از دھکدۀ ما ھيچ. خيلی خطرناکيه

داستان ھای مختلفی می شنويم، ولی واقعاً نمی دانيم چه . رھا کرده بودند، نگھبانان ساحلی ھم آنھا را برگرداندند

  »...رويدادھای وخيم تری ھست که رسانه ھا ھيچ وقت چيزی دربارۀ آن نگفتند، بريدن سر کودکان. اتفاقاتی افتاده
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  . کليسا۴ نفر جمعيت دارد با ٢٠٠٠٠اين دھکده 

  و آب ؟...] ا.م[

يکی از ساکنان ذخيرۀ آب بزرگی داشت و ذخيره اش را به بھای يک ماه آب . ر شديمه با سه روز بی آبی روب«

  .»دولتی برای ھر خانواده فروخت

  .دولت در خدمت مردم است

  ماليات ؟...] : ا.م[

ردازند ولی نه از روی سودھايشان، به بازرگان ھا و فروشنده ھا ماليات نمادينه ای می پ. تقريباً ماليات وجود ندارد«

ماليات صنفی می . شوھر من در کار ساختمانی است، می سازد و می فروشد. شکل سھم يک چيزی می پردازند

 ميليون ليرۀ سوری ٣٠مثالً اگر .  ل می کنند تا ببينند فعاليتش تا چه اندازه افزايش داشتهوپردازد، ھر سال کنتر

  .» ليرۀ سوری ماليات می پردازد٨٠٠٠٠٠، تقريباً درآمد ساالنه داشته باشد

بين دو مجسمۀ قلب مقدس مسيح، در . استقبال تمام خانواده خيلی گرم و صميمانه و مملو از توجه و سخاوتمندی بود

به ھمين علت، با . پدرم می گفت خانه ای که در آنجا تصوير قلب مقدس نصب کرده باشند محافظت شده است: سالن 

  ...ر ھر چند کوچک روی ديوار ورودی، ھيچوقت دزد به خانۀ ما نيامد گرچه در خانه غالباً باز بوديک تصوي

کلم، سيب زمينی، :  می توانستيم زيتون زارھا را ببينيم، بعد مزارع سبزيجات و درخت ھای ميوه ءدر راه حما ابتدا

ی بزرگ ايرانی که مدتھا پيش در آنجا بنا يک سيمان ساز) آسيب نديده(دو سيمان سازی . سبزيجات ديگر و توتون

در مسيرمان غالباً سربازانی را می . شده، ديگری به دليل توليد آلودگی و شيوع سرطان در منطقه تعطيل شده است

کس کاسکت نمی گذارد، در حالت  ديديم که دو ترکه سوار موتور حرکت می کنند، بدون کاسکت، در اينجا ھيچ

: ل، امنيت تضمين شده است، سربازھا می گويند ودر ايستگاه کنتر. بر بودهو اکت۶ مرخصی خاطره انبساط، شايد ب

  .»به روی سرم و به روی چشم«

نيز در ھمينجا ) ١(پر آوازه توسط رژيم» کشتار مردم غير نظامی« پايگاه اخوان المسلمين بود و ١٩٨٢حما، تا سال 

  .روی داده است

  

١ (1   

  ادامه دارد

  

 


