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 ٢٠١۵بر و اکت٣- ١٧سوريه 

  ی، شجاعت و قاطعيت مردم سوريهئفراسوی تصاوير رسانه 
  )٢-١بخش ( 

  

 ارتش توصيه کرده بود فراتر هر رئيس جمھور حافظ اسد از آنچه فرمانداز چندين نفر شنيديم که رفعت اسد براد

  .رفته بود

روز تعطيلی خيابان . بسياری از زنانی که ما ديديم با پوشش اسالمی به شيوۀ سنی ھا بودند، کمی سبک و با ظرافت

 شھر و نه چندان دور ھا پر جنب و جوش است و کارگاه نساجی که ما می خواھيم به آنجا می رويم در بخش قديمی

واقع شده، در آنجا با چھار برادر نساج آشنا می شويم و به ما شيوۀ کار اين ) به عربی ناعوره(از چرخ ھای آبی 

  ...کار خيلی پرمايه و جدی بنظر می رسيد: صنعت دستی سنتی را نشان می دھند 

  

 ٢٠١٥بر و اکت٦حرفۀ پارچه بافی دستی، حمص 
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. ظرافت سنتی رنگ ھا و مواد طبيعی، طراحی ھای ساده و بی پيرايه: و ابريشم توليد می کنند در سوريه تنھا پنبه  

  .ضرب منظم ماشين ھای بافندگی غبار سبکی از پنبه را در نور ماليم کارگاه پراکنده می کرد

 

 ٢٠١٥بر و اکت٦دوک ھای نساجی دستی، 

علی "برای ما غار ) پارچه ھای مربوط به امور خانگی(در فروشگاه بخشی که پارچه ھا روی ھم چيده شده بودند 

انتخاب بين تمام اين قطعات دست بافت با قيمت ھای نازل تر از محصوالت صنعتی با !  را تداعی می کرد "بابا

  .مارک ھای بزرگ اروپائی کار مشکلی بود

 

 ٢٠١٥بر و اکت٦ "حما"نمائی از کارگاه صنايع دستی، 

رۀ فنون، مواد و ابزارھا گفتيم و شنيديم، قدمت اين حرفۀ صنعتی در خانوادۀ آنھا به سال کمی با صنعت کاران دربا

 سال پيش و طی قرنھا بارھا در حريق آتش سوخته و دوباره بازسازی ٤٥٠ بازمی گردد، معماری کارگاه به ١٨٥٣
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شته مارک آنھا شھرت مشکل ذخيره و حاال مشکل فروش کاالھا، صادرات بسيار ناچيز، گرچه در گذ. شده است

مھمترين حرفه بافندگی به آتش کشيده شد، و تنھا دو . کارگاه را در آغاز بحران به آتش کشيدند. جھانی داشته است

از ھشت برادری که در اينجا با ھم کار می کردند، چھار نفر مھاجرت کردند و چھار نفر . کارگاه باقی مانده است

فکری که به ذھنمان خطور کند، نکته ای که روی آن ھيچ ترديدی نمی تواند وجود ھر . ماندندباقی ديگر در کارگاه 

 .داشته باشد، اين است که آنھا اينجا ھستند و فن آوری صنعت دستی سوريه را حفظ کرده اند

  از ما با قھوه پذيرائی کردند، پنج قفس قناری ديده می شد که وقتی کارگاه تعطيل می در آن در حياط کوچکی که

پسر جوان يکی از صنعتکاران جعبۀ پالستيکی را به من نشان داد . شود به زندگی در فضای اينجا تداوم می بخشد

  .آرزويش اين بود که پزشک بشود. که در آن دو ماھی شناور بود

نه در به اتومبيلمان بازگشتيم و به مالقات چرخ ھای آبی روی رودخانۀ عاصی رفتيم که به دليل ته کشيدن آب رودخا

پسر بچه ھا در آب راکد عمق رودخانه سر و صدا راه انداخته بودند و روی سر و . وضعيت توقف به سر می برد

به آنھا اعتراض کردند ولی به ھيچ عنوان مانعی برای آنھا به ) عموماً مرد(کول ھم می پريدند، از باال تعدادی عابر 

که حتماً بازماندۀ دوران بازارگرم توريستی در اين منطقه بود چند تا عکس گرفتيم، و شتری را . حساب نمی آمدند

  .ديديم که با رخوت و آرامش تمام عبور می کرد

 

 ٢٠١٥بر و اکت٦چرخ آبی بزرگ روی رودخانۀ عاصی، 

بستنی با شير، شيرينی با پنير سفيد، و : سرانجام رفتيم به بستنی فروشی مشھور که جزء برنامۀ سياحتی ما بود 

کارگران شيرينی پزی از ديدن تعدادی خارجی تعجب . خيلی خوشمزه و ارزان، البته برای ما:  ھای سنتی شيرينی

  .کرده بودند، با خوش روئی پذيرفتند که ما از آنھا در حال کار و روزمرگی شان عکس بگيريم

 

 ٢٠١٥بر و اکت٦شيرينی پزی در حما، 
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دو زن جوان سر ميز نشسته بودند، با حجاب . ت و آمد می کردندن چای رفوھنوز ظھر نشده بود، افراد کمی در سال

آيا در حال حاضر ھيچ : جای روس ھا گرفته بودند ه در خيابان ما را ب. اسالمی سنی ولی مردی ھم راه آنھا نبود

ه ای ، نخستين جائی بود که ما در اطراف آن خانه ھای ويران شد"حما"خارجی ديگری به اينجا نمی آيد ؟ در مورد 

 .نظر می رسيد مربوط به رويدادھای اخير نيسته را می ديديم، که البته  ب

 ماه ١٨جای ه در راه بازگشت به ديدار ھکتور رفتيم، خدمت سربازی او از آغاز بحران در دمشق شروع شد و ب

 می گذراند و  اين بار نخستين مرخصی پنج روزه ا ش را٢٠١١ چاز مار. ھنوز پس از پنج سال و نيم ادامه دارد

مترجم ما .  کاسته استسوريهاين مورد نيز به يمن مداخلۀ روسيه بوده که از فشار تروريست ھا روی ارتش عرب 

نظر او مدت زيادی را در خدمت گذرانده، و ه اگر از ديدگاه شخصی حرف می زند علت اين است که  ب«: می گويد 

ال بيش از حد معمول در خدمت بوده و نمی داند تا چه مدت او چھار س. ھمين وضعيت مانع ادامۀ تحصيل او شده

ولی جنگ است و ھمه بايد ).  سالکی می تواند در خدمت ارتش باشد٤٢تا سن (ديگری را بايد در خدمت باقی بماند 

او خوشوقت است که زندگی اش را صرف کشورش می کند ولی می خواھد که حقوقش رعايت . از کشور دفاع کنند

  .»حقوق او را عايت کنند حاضر است در خدمت بماندشود، اگر 

شرايط زندگی سخت است، مرخصی ھا با پست ھايشان و مکان زندگی شان تطبيق نمی کند، بين «کدام حقوق ؟ 

رتبه ھا با (درجۀ او گروھبان است . رژيمان ھا تفاوت ھائی ھست، برخی از سازماندھی بھتری برخوردار ھستند

  ).سه تطبيق می کندرتبه بندی ارتش فران

برخی افسران روی . حاال بسياری از افسران با مالحظات بيشتری با سربازان و زير دستانشان رفتار می کنند

 پافشاری می کنند، ولی چگونه می شود مطابق آئين نامۀ نظامی عمل کرد در ی به مویرعايت اصول و قوانين مو

ارند ؟ به عنوان مثال، يونيفرم نظامی، خودش مجبور شده از جيب حالی که آنچه را که بايد در اختيارشان نمی گذ

به ھمين علت بوده که . خودش لباس نظامی تھيه کند، چون که لباسی که به او تحويل داده بودند کھنه و وارفته بوده

  .مريکاائی  ويژۀ نيروی درياقطعاتچريک تر از ) ريشو و مو بلند(تی أسربازھای جوان ژنده پوش نديديم ولی با ھي

 ٤ ساعت در بازگشت از مرخصی تأخير داشته باشد، او را ٤برخی از افسران، در صورتی که يک سرباز وظيفه 

او در توپخانۀ ارتش خدمت . ولی خوشبختانه اين نوع افسرھا تعدادشان زياد نيست.  روز به زندان می اندازند٥يا 

حران سازماندھی واقعی وجود نداشت، و مأموريت ھا و مھمات خوبی در اختيار نداشتند، در آغاز ب. می کند

وليت ھائی را به آنھا واگذار می کردند که آموزش الزم را برای آن نديده بودند و به ھمين علت نيز بود که ؤمس

 استفاده نکردند موتر زرھپوشی روسی ثابت يا مستقر روی در آن دوران، از توپھا. تعدادی از سربازھا کشته شدند

. جای آن سربازھای ناکارآزموده را به ميدان فرستادند و ھمين امر خسارات جبران ناپذيری به بار آورده بولی 

تمام . وقتی درخواست نيروی کمکی می کردند، به آنھا پاسخ می دادند که خودتان وضعيت را جمع و جور کنيد

نگی است که ما برای آن آمادگی  آموزش  و اين ج مرتبه داران در فرصت مناسب برای چنين وضعيتی آماده نشدند

مثل جنگ عليه اسرائيل نبود که بايد موضع گيری می کرديم و آموزش ھای ضروری را نيز  : الزم را نديده بوديم 

خوبی عمل کرد و در برخی نقاط ناموفق ه در برخی مناطق ب: مشکل ھميشگی . برای  انجام چنين کاری ديده بوديم

  .»بود

ازار رفته و در آنجا ھمان لباس ھای نظامی را ديده بود که دولت قولش را به آنھا داده ولی حاال در او بارھا به ب

می توانيم بگوئيم که سربازان با تن و جان و سالحشان جنگيده اند، ھميشه و «...معرض فروش گذاشته شده است

در . ر برای نبردھای خيابانی مطرح بوده استھمه جا نيز از پشتيبانی حفاظتی برخوردار نبوده اند، اين واقعيت بيشت
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نظامی و غير نظامی از سدھا و ايستگاه ھا حفاظت می کردند، گروه ھای مسلح شبھا به آنھا ) حومۀ دمشق(غوطه 

در . وقتی ھکتور در آنجا بود، گروه ھای مسلح ھنوز به شکلی که می گويند ارتش آزاد سوريه بود. حمله می کردند

  .»آغاز

سربازانی که از پشتيبانی افسران خود برخوردار .  ماھواره و ارتباطات اطالعات کافی منتشر نشده استاز راه«

با .  او در سدھا خدمت می کرد٢٠١٢در زمستان . نبودند، پايداری کردند زيرا رئيس جمھورشان را دوست داشتند

ه ای صورت می گرفت، ممکن بود آنھا برخی از سربازان اھل سنت مشکالتی وجود داشت به اين علت  که اگر حمل

در آن دوران او برای حفاظت از پيرامون تظاھرات بی آن که سالحی با خود داشته باشد . به صف مھاجمان بپيوندند

دراين گونه موارد پيش از رفتن به تظاھرات، بايد سالح ھايشان را به پادگان . به تظاھرات خيابانی می پيوست

ولی . اھرات نيز شايد فراخواست موجه و معتبری  مطرح می شد و به نتيجۀ مثبت می رسيددر تظ. تحويل می دادند

که او در دمشق ای  و حومه ه محل١٧در .  فحاشی می کردند"شيعيان" ھا و "علوی" و "اسد"تظاھر کنندگان تنھا به 

حضور داشته در ھيچ يک از تظاھرات فراخواست موجه ومعتبری مطرح نشد، نه عليه بزھکاری و نه برای 

آزادی ھای بيشتری ] در فرانسه[در اينجا ما از شما . فراخواست ھای اساسی شعاری در فريادھايشان شنيده نشد

در سال . ض و کينه بود که در فريادھايشان شنيده می شدداريم، واقعيت اين است که انقالبی در کار نبود، تنھا بغ

، وقتی سربازان شروع کردند به حمل اسلحه، طی آتش بس دستور دريافت کرده بودند که تيراندازی نکنند، ٢٠١٢

ولی گروه ھای مسلح با وجود اعالم آتش بس، اين توافق را زير . در غير اين صورت محاکمه و مجازات خواھند شد

ير واقعی به سوی آنھا تيراندای کردند، افسران سالحی برای پاسخگوئی ت شتند، و وقتی گروه ھای مسلح باا گذیپا

  . در اختيار نداشتند

  

  .کيد رئيس جمھورأفرمان 

يز بودند که از اين فرمان سرپيچی کردند، و اجازه ندادند که سربازانشان بی سالح و بی آن که بتوانند نولی افسرانی 

افسران سنی در حومه ھای دمشق، به عنوان مثال در . ی دفاع از خودشان استفاده کنند ازبين برونداز آن برا

در .  به سربازان مسلح خودشان اجازه دادند که تنھا برای دفاع از خود از سالح ھايشان استفاده کنند"زملکا"

ھان تظاھرکنندگان کنار رفتند و يک نفر ، دستور صادر شده بود که به مردم اجازۀ تظاھرات بدھند، ولی ناگ"زملکا"

با چھرۀ پوشيده به روی سربازھا تيراندازی کرد، در اين لحظه يک افسر اطالعاتی برای متوقف کردن او به پايش 

وقتی فرد تيرانداز به  زمين می افتد، سالحش را به تظاھر کنندگانی که برای بردن او به سوی . تيراندازی می کند

افسران ارشد وقتی از ماجرای تيراندازی مطلع شدند، افسر اطالعاتی را بازداشت و زندانی . می دھداو آمده بودند 

  .» روز، ولی با اين وجود در ھمين حد مجازات شد١٦البته نه برای مدت طوالنی، . کردند

سيه ما امکانات بيشتری با مداخلۀ رو«. »حتی آنھا می گويند که کمی دير اقدام کرده اند«مداخلۀ روسيه ؟ ...] : ا.م[

  .»داريم

  .کلمه ای است که ھمه جا و ھمه در مورد روس ھا به زبان می آورند» آرامش خاطر«

حاال، او . ما چھار روز در کوھستان مانديم، ولی پيش از رفتن، روز چھارشنبه به مالقات يک زنبوردار رفتيم

وسائل ضروری برای کشت زنبور را تھيه می کردند کندوھايش را آماده خريداری می کند ولی کارخانه ھائی که 

دستگاه دودزا برای کشت زنبور از چين وارد می شود، . تعطيل شده است) لباس، ماشين، دستگاه استخراج عسل(

فرانسوی ھا عادت استفاده ازتيغ کاج را رايج . قبالً فرانسوی ھا کاه شاھدانه استفاده می کردند که بوی کمتری دارد«
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 ليرۀ سوريه، ١٢٠٠٠ سوريه می فروخت، حاال ۀ لير٣٠٠٠ به قيمت ٢٠١١او گروه زنبورھا را پيش از . »ساختند

 نوع ٧پيش از اين .  ليرۀ سوريه٢٠٠٠ ليرۀ سوريه بود و حاال ٥٠٠ به بھای ٢٠١١ھر کيلو عسل پيش از سال 

، از گونه ھای )راف الذقيهدر اط(مرکبات :  نوع عسل توليد می کنند ٤عسل توليد می کردند، امروز تنھا 

  . توليد ملی حاصل منطقۀ حما بود٦٠%، ٢٠١١پيش از ... ،"انيسون"، "آاللگان"

 توسعه يافته زيرا امروز امکان آن وجود هدواير آنھائی که در پرورش زنبور فعاليت دارند بيش از پيش در منطق«

لی روستاھا کار نمی کنند، يا برای کار به لبنان خيلی از اھا. خود جلب کرده استه دارد و در نتيجه بسياری را ب

در . امروز حتی مھندسين نيز به کار پرورش زنبور پرداخته اند. رفته و بازگشته اند ولی کار ديگری پيدا نکرده اند

خان "در .  تمرکز داشت، و کاری بود که تنھا به متخصصان اختصاص داشت"درعا"گذشته پرورش زنبور در 

محصوالتشان را نيز .  نيز زنبورکاران فعال بوده اند و اين حرفه از پدر به پسر انتقال می يافت"حلب" و "شيخون

توليد عسل پيش . در گذشته دو صادرکنندۀ بزرگ وجود داشت که يکی از آنھا دولتی بود. به اروپا صادر می کردند

  .»ت  تن متوقف شده اس٦٠٠٠ تن بود ولی حاال در حد ٣٦٠٠٠از بحران بالغ بر 

 از سر گرفته شد ولی ھنوز امکان کندو "درعا"، اين فعاليت در ٢٠١٥از سال «. کندوھا مورد تخريب قرار گرفتند

خريدارانی ھستند که اين کاال را به شکل بازار سياه به لبنان . »وجود ندارد) چيزی شبيه رمه گردانی(گردانی 

  .غاز بحران ممنوع اعالم شده استصادر می کنند، زيرا ھر گونه صادرات مواد غذائی از آ

 "علوی"دھقانان «. »من گل ھا را از يک محل به محل ديگر دنبال می کنم«ولی او به کندو گردانی ادامه می دھد، 

سخاوتمند ھستند، اجازه می دھند که کندوھا را ھر کجا می خواھيم مستقر کنيم و چيزی ھم در ازای آن درخواست 

  .»نمی کنند

  ...ری با کيلو عسل ھايش می رودو ھر زنبوردا

در اين دھکده ھا چوب درخت ھای جنگل ھا اندک اندک طی چھار سال گذشته به دليل کمبود مازوت، صرف گرم 

قحطی مازوت ھم به دليل قاچاق کمابيش سازمان يافتۀ افرادی بود که از ميھن دوستی بی . کردن خانه ھا شده است

  .بھره بودند

در ) از شھر معلوال ("ژک قديس معلوالئی"بايد به صومعۀ : نامۀ اقامتمان را آغاز کرديم ظھر، دومين مرحلۀ بر

بايد چند نقطۀ داغ را دور می زديم يعنی نقاطی که ارتش سوريه . د کيلومتری اينجا می رفتيمص در "قرا"کنار شھر 

 واقع شده بود "قلمون"شته کوه صومعه بين رشته کوه ھای شرق لبنان و ر. تروريست ھا را در محاصرۀ خود داشت

ھمين موضوع موجب شد . يعنی منطقه ای که از آغاز بھار حملۀ گسترده ای عليه تروريست در شرف تکوين است

صومعه طی ماه ھا روی خط مرزی بود و خود را به چنگ مبارزان انداختن نيز بی . که سفر ما به آينده موکول شود

  .نظر می رسيده ھوده ب

يت روشنتر شده و تروريست ھا کشته و يا متواری شده اند، اگر ما در فرانسه چيزی دربارۀ اين حاال وضع  

مرز در (موضوع نشنيده ايم به اين علت است که نبرد بزرگی توسط ارتش سوريه و حزب هللا جريان داشته است 

 تصرف خود دارد لبنان و آن کسی که قلمون را در«در سوريه معروف است که ).  کيلومتری صومعه واقع شده١٥

  .در نتيجه برای محور مقاومت نبرد تعيين کننده ای به حساب می آمد: » سوريه را در تصرف خود دارد

و بی علت نبوده که رسانه ھای باشھامت ما اين موضوع را به سکوت برگزار کردند و طی اين مدت به قول 

از آغاز بھار، فصل سنتی تھاجمات .  سرگرم کردندگزارشات جنگی جعلی ما را با Marc Bloch "مارک بلوخ"

پس از عقب نشينی در فصل زمستان، سنگرھا و استحکامات تروريست ھا در قلمون و رشته کوه ھای شرق لبنان، 
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تنھا چند کيلومتر مربع از منطقۀ زبدانی، در طول جنوبی . تونل به تونل، غار به غار از تروريستھا پاکسازی شد

  .در اين مورد بعداً خواھيم گفت.  ماندهرشته کوه باقی

ن خيلی خوب ولفينی گرفتم تا از وضعيت مسيرمان کسب اطالع کنم، در سوريه تولفيروز پيش با صومعه تماس ت

:  برای بردن شما در اطراف ظھر خواھند آمد "علی" و "يعقوب"، "بازيل"« کلر ماری به ما گفت که . کار می کند

 از آن افرادی است که خود را خيلی آسوده به لطف "کلر ماری"خواھر مقدس . »ت اس١٠٠٠%امنيت در سطح 

 خواھر ۀ آمد، از روی محاسب١٤در اطراف ساعت ...] ج[سرانجام . الھی می سپارد، و ايمان او نيز واگير دارد

تماس  در دمشق "تی يری ميسان"ھمان ديروز با .  امنيت باقی مانده بود٣٠٠% چيزی نزديک ١٠٠٠%مقدس 

نی گرفته بودم و او به من گفت که از رفتن صرف نظر کنيد، جاده ملتھب است و نبردھای خشونت باری در ولفيت

توانسته بود به اينجا بيايد و به ما می گفت که می توانيم به آنجا برويم، ...] ج[ولی چون که . برخی نقاط جريان دارد

در غير اين صورت می توانستيم مردان خبيث را با کمی عسل . خودمان را به گزارشات نجات بخش قدسی سپرديم

  ؟... به آرامش دعوت کنيم

به آنھائی که (برگرديد ). آنھائی که باقی مانده اند(مواظب باشيد : آخرين گفتگوھا . تعطيالت در کوه به پايان رسيد

  . ما بازخواھيم آمد ولی تا آن روز می نويسيم: حتماً ). در حال رفتن ھستند

  

Ogni promessa è debito  

  .و ھر قولی قرضی است که بايد پرداخت شود

مطالبی که در اينجا . دومين بخش اين نوشته به ماجرای مسير و دومين مرحله از اقامت ما اختصاص خواھد داشت

  ...مطرح شده ھمان ھائی است که شنيده ايم و کلمه به کلمه آن را مستقيماً يادداشت کرده ايم

  

   :يادداشت

  ).٢٠١٢(اشاره به جملۀ معروف وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس است ) ١

  

  روانشناس و مترجم  -ماری آنژ پاتريزيو

  .کميته برای درک جنگ و جلوگيری از جنگ، مارسی comaguerعضو 

 تمام عکس ھا متعلق به ماری آنژ پاتريزيو می باشد و باز توليد آن با ذکر نام او آزاد است
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  . شبکۀ ولتر و مرکز مطالعات جھانی سازی نيز ھمکاری داردماری آنژ پاتريزيو روانشناس و مترجم است و با-*

Syrie, 3-17 octobre 2015  

Derrière l’image médiatique, le courage et la détermination des Syriens  

  

  


