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 نه با جنگ کاری داریم  معصوم؛ان ما کودک
 نه طرِف جنگ استیم! و

 

  را امکان انــوادث جهـه است حـرفتگ

 چه آسمان خالیست زعافیت چه زمین و

 )بیدل(

همین است رابطهٔ کوتاِه  م وکنمی ویزوین تماشارا از تلسرویس خبری الجزیره بعد از ظهر ساعت یک هر روز من 

 : گویم میخود  با گاهیت. اس آور برای من به اندازهٔ کافی دردنیز من با تلویزیون ولی همین رابطهٔ کوتاه 

د بگویترک را ادی ع های مشغلهٔ انسان پُر جهان آدم؛ رون گذشتهق مغاره نشین عیسوی همانند راهبانکه اگر میشد »

انیی امادراین زندگ« باآسودگی به تفُکربپردازدگویابه سعادِت مطلوب میرسید.ند و بنشیآنجا  شادیو غم  ارغ ازو ف

 وتلویزیون برایت ازغم ؛ نیستیخود جاکه میروی باو هر روزمرهٔ ما سخت کیفیت خلوت گزینی صدمــه دیده است 

و تاز تأُمل را و تالذت یک ساعت خلوت ند فیس بُک همه دست به هم داده ا؛ انترنت؛ کمپیوتر؛ دیگران میگویددرِد 

ای  میدهد! سر ادفریو آدمی چه مقدار رنج می کشد از آدمی و که برجهان چه میَرَود ند بررویت بیاورند و بازگیر

 : گویند کرد. بی دردان به مردم می میاز مانده ای بو رف از کارگره از و راه به گوشی ب ،کاش این همه فریاد درد

فردا همه به بهشت بیغمی ها  تا تحمل کنیدرا رنج و درد  این همه فریادو  تانرا به قراری بخورید به اصطالح درد»

ه ب فردا صبح ردم به اُمید یکهزاران سال شد که م ولی« عشق ببازید!نرد های خوشبختی با عروس فرداو  برسید

 و که هیوالی دردند آزموده او سرد نومیدی بر روی شان ریخته است  ند و آبکاذب رفته ا گونه صبح پیشواز صد

 اعر: ش نهفته است چنانکه به قول ابرهای تیره بختی زیررا های شان و آرز و آفتابفشرده را هم گلوی زندگی ازم بغ
 

 اگر غم را چو آتش دود بودې

 هـاودانـودې جـجهان تاریک ب
 

 :ګفت به هر صورت از تلویزیون الجزیره فریاد درد یک کودک سوریایی را شنیدم که می
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دین؛ ر ه گوید که در روشن می این کودک با فصاحتی بسیار« طرِف جنگ نیستیمو نداریم  ما کودکان با جنگ کار»

 مجازاتاز معصوم ند و استمکلفیت نرسیده اند معصوم و وغ به بل وقتی عقیده کودکان تاهر  درو فرهنگ هر  در

مبتنی است کودکان جهان را بدون  ورک مرمی های رفیو بم افگنی  مصون است ولی جنگ های امروز که عمدتاً بر

 .بزرگساالن ساخته است جنگ قربانییند رده باشانتخاب ک یاو اینکه خود خواسته باشند 

از اردو بیرون  دو آن روزگار در باشد!( به خیرد نتوا نمی شر امر یک ادیند چ )هر جنگ های گذشته به خیر ادی

ز اجنگ  دانهمان می درو به مبارزه می طلبیدند را  پهلوانان یکدیگرند و صف می آراست یکدیگر برابر در شهرها

 غالب برای تاراج شهر انکه سپاهیند شد می جنگ خبراز هنگامی  مردم عادی تنهاند و ساخت می ُکشته ها پُشته ها

جنگ تا حدی  بیغرض در مردم اماند گرفت برده میرا جوان  نیز و پسرانکرا دختران و زنان ند و شد وارد می

 اماند دالوری می دهو ود مدال های شجاعت خ های اردوخود و چه برای روز اگر ام داشتند. جنگساالران مصونیت

 . تمیدان کوچیده اساز  دالوری عمالً و شجاعت  اه جنگ تفنگ درو وارد شدن توپ  که باند این نکته غافل استاز 

 در شود. اردو زده می شهرهااز بیرون  نه درو دارد  ن وجودتن به ت های جنگو طلبی  نه به شیوهٔ قدیم مبارز اینجا

نگجو ج تواند دالورانیک گوشه سنگر بگیرد می  درو هم تفنگ به دست داشته باشد و ترس آدم یکاگر  ها این جنگ

شیوه ز ابگذریم  حاال ازد.نده به خاک بیگفت« چپه کو؛ تق» ان به اصطالحافغانست اردوی سرباز شیوهٔ یکهمان  بارا 

 جان گذشتگی دراز  ینیرویاگر امروز  دالوری ندارد. به عنصراز های مخفی که آن نیز چندان نی های بم گذاری

 .عدم می برنداردیگران به دی با را یک جا ند و خودهای انتحاری می پوش آنانی است که واسکتکار باشد تنها کار

ه تو ب» سرود بد برای دیگران هرعمل درو د کن اشخاص تأکید می و حق انتخابآزادی فردی  بر نیای امروز بسیارد

ز اببینید کـه کودکان معصوم و بیندازید  دیگر جاهاو عراق ؛ افغانستان؛ سوریه؛ نگاهی به یمن دهند. می سر« چی

م محکو؛ محکوم به مرگرا راق و عسوریه؛ افغانستان ؛ جنگ کودکان یمن بینند. می چهاند و کش می جنگ چها دست

بین المللی یک وجدان  مؤسسات در اصوالً و روانی کرده است و گونه مرض جسمی  محکوم به صد؛ به معلولیت

 : بیدار یافته نمی شود که فریاد بزند

سرخود پ یا که دختر دهد تان یاری می دل استید آیاو اگر پسری نیستید یا  دختر خود پدرشما  جنگجو! مگر انآقای»

 و رود می استعداد های شان برباد های شما جنگ این کودکان که در توپ بسازید. مگر دم گوشت به همین شیوهرا 

 استند؟ آفریده های شماند شو الزم می ستِم غیرو گونه ظلم  صد اسیر

زی صورت پیرو در اکه شم یایه آن ارزش ولی آیاند جنگ نیست کودکان طرف که گوید سوریایی راست می آن کودک

 :شاعر به قول ربانی را دارد.همه ق این ارزش پیاده کنید خواهید می
 

 شکارش رنگ نیست کزخون خاری نیست شنی

 ن کزین صحرا گذشتـآفتی بوداین شکارافگ
 

 یگوو گفت  ان کودکان معصوم بدونچی شکار شماو ردیده است را بدل گبه صح شما کودکان به دست آری دنیای

  شده رنگ کرده اید! نا داج شیراز وبره های آه خون ایناز را  خارهر این صحرا استید که نیش  آفت
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جگر سوختهٔ شان را  مادران حالو کشیده  که حال این کودکان زجر ؟ما هیچ بازخواستگر وجود ندارد جهان در آیا

 د؟خود را نجات بدهن ند فرزندانتوان ها می سوزند ولی نمی ین جنگا رتنو درکه  ؟ندببی

 رکاسهٔ صبو که معنای بس همان بس است ند اعالم ک آسا رعد ادراستی آیا بازخواستگری وجود دارد که با یک فری

ً م  هم فرورا شان  خوناز کم کم  جهان نمی کنید به کودکان کمکیت. اگر شده اس ریزهمه جنگ لب ایناز  ردم واقعا

  نریزید.

 !را از زندگانیی کودکان معصوم جهان بیرون ببرید این هیوالی جنگ و ُکشتار« اِنَف اِزاِنَف» آری

 برمنگهم 2018جنوری  1۷وهللا اعلم بالصواب نگارگر

 

 
          

 


