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شرح یک عکس

پوچ و بیمعنیست...
نوشته محمدرضا شاهرخی نژاد

به گمانم کردها بعد از آنکه همراه
نیروهای امریکایی توانستند داعش را
شکست دهند ،رؤیایی دیدند و آن رؤیا
این بود که صلح در سرزمینشان باقی
خواهد ماند و زمانی که دونالد ترامپ
فرمان داد تا نیروهای امریکایی از منطقه
خارج شوند این رؤیا به کابوس بدل
شد .پس از صحبتهای ترامپ ترکیه
نیروهایش را به منطقه اعزام کرد و این
تصمیم به قدری سریع گرفته شد که
کردها زمان زیادی برای فکر کردن درباره
هیچ چیزی نداشتند .امریکاییها نیز
با نابود کردن برخی از مواضع دفاعی
خود در زمان خروج ،به این سردگمی
کردها دامن زدند .وقتی به زنی که در کنار
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جادهای در نزدیکی رأسالعین ایستاده
است مینگرم ،این نکته برایم بیشتر
پررنگ میشود .پررنگ و غلیظ همانند
ستونهای دودی که از سوزاندن الستیک،
سرزمین ناآرامشان را به عرش دوخته
است .به نظر میرسد دیگر عدالتی در
جهان وجود ندارد .دوباره به عکس نگاه
میکنم و میبینم که تاریخ پر است از
این چشم بستنها بر فجایع انسانی .یاد
ماجرای روستای «می الی» در جنگ
ویتنام میافتم .زمانی که به سربازان
گفته بودند باید همگی جنگجویان را
از بین ببرند .یکی از سربازانی که در
آن قتل عام حضور داشت ،مینویسد:
شلیک میکردم و خمیده پیش میرفتم.

سرباز کنار دستیام پرسید برای چی خم
شدهای؟ گفتم یک مشت جنگجو داخل
دهکده هستند .او پاسخ داد ما یک ربع
است که دهکده را شخم زدهایم و حتی
یک گلوله هم از آن طرف شلیک نشده
است!  500زن و کودک و پیر و جوان در
آن روستا کشته شدند.
دلیل سلیمان عکاس این تصویر
میگوید« :یک روز پس از آن که نبردهای
شدیدی را در راسالعین پوشش
تصویری دادم ،به خانه برگشتم .در
خانه را باز کردم و دیدم پسرم گریه
میکند .این اولین بار بود که میدید
شهرمان ویران شده است .برای اولین
بار بعد از تولدش صداهایی میشنید

که تا به حال به گوشش نخورده بودند؛
صداهایی که او را میترساندند .فقط
موقعیتوانست بخوابد که سرش را روی
سینهام گذاشتم؛ با اشکهایی که روی
گونههایش خشک شده بودند .در طول
شب چشم از او برنداشتم .با گریه از
خواب بیدار شد و دوباره به خواب رفت.
درحالی که همچنان هراسان بود .برای او
آرزوی خوشبختی کردم .شاید سرنوشت
در آینده با او مهربانتر از ما باشد .شاید
در آینده بفهمد زندگی زیر حمله دولت
ترکیه چقدر طاقتفرسا بود .حملهای که
رؤیاهایمان را برای زندگی در سرزمینمان
نابود کرد؛ رؤیای خواندن آزادانه آوازهای
حماسی غمگینی دربار ه سرنوشتمان».
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