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یک داغدارينامه

در هواپیماي اوکراین از دست نزدیکانم را ترینِي این مصیبتم. من نزدیکخون به دلم نشسته است. من از خانواده
ام. چنان به هاي دور و نزدیکم را از دست دادهتنم را، رفیق روزهاي تلخ و شیرینم را، امیدهاي روزيام. من پارهداده

گفت آنجا وقت دلش به رفتن نبود. همیشه میشنود. او هیچیهایم هیچ تسلیتی را نمگوشیکباره از دست دادم که 
ت قلبم را جلوي چشمانم هر روز کنند. من داغدارم. من روشنایی روزها و قوتر استثمارمان میبیشتر و ظاهرفریب

براي ام. من داغدارم. و وقتیدهتر شن بعد از تحریم چندین بار ناتوانبینم که در حال از دست رفتن است. و ممی
خواهم ممکن است قبل از تحویل جسد عزیزترینم، کارم را نیز از دست بدهم. من داغدارم. این سوگواري مرخصی می

شنوي.یک از خبرها نمیما است. این صدایی است که در هیچاخبار 

در پیوستن به هیچ یک نهکه در جریان است وايمیاي و نظانده نیستیم؛ نه در هیچ جنگ رسانهدانم که ما برمن می
از طرفین این جنگ. تخم تحریم براي ما، حاصلش بیماري و مصیبت و گرسنگی شد و شبِ جنگ، صبحِ مصیبت و عزا 

ان و کیهان و فارس و همه اینها و در جنگ کاخ سفید و انسی و سیوسی و بیستبیرا برایمان رقم زد. در بازيِ بی
تیم که باید پرداخته شویم. ایی هسما برنده نیستیم. ما تنها هزینهها،لین و هر آن تخِت نامیموِن قدرتبیت و کرم

روز شود، ما برند. هر طرف این جنگ که پیشان میرا تنها همین نیروها و بازیگران و عواملهایی که سود آنهزینه
کار و ناامید و مهاجر یه سوگ باید بنشینیم؛ باید گرسنه و باش پایکوبی کند، ما بایم. هر طرف که براي پیروزيباخته

و نگران و بیمار بمانیم.

. من ایرانیم، دانم که به همان مصیبتی گرفتارم که قربانیان سوریه، عراق، افغانستان، و یمن و بسیاري دیگرمن می
هستم. معلمم، کارگرم، کارمندي جزء، ها و هندي و چینی و ساکن همه سرزمینعراقیم، یمنی، افغانی، پاکستانی 

فهمم روز، هر ماه، هر سال. من هنوز میکشم؛ هر کشم، سختی میکنم، زحمت میهندسم، پرستارم، ... . من کار میم
ش رفاهی بگیرند. من خواهند با یک رأي و یارانه و وعده و پوشام را میفهمم که همه تواناییام و میکه پر از توانایی

شکست ما يها و بازارها برندهیک از این سران مسلِط حکومتبنشینم و شاهد این باشم که کدامخواهمر نمیاما دیگ
شان، رسمی و غیررسمییک از حاکمان و عمال ها، از زبان هیچیک از این رسانهواهند شد. من صداي خود را در هیچخ

ا فریاد نشده است. این بازي و جنگ ما نیست. جنگ ما باید افزارهیک از این جنگي هیچشنوم. صداي من در لولهنمی
شان؛  جایی در مدارس، هايها و رسانهکنیم باشد و نه در هواي موشکزمینی که هر روز را در آن سر میجایی روي

ها و بازارها و ... .ها، در محلهدر خانهها، ادارات، ها، شرکتکارخانه

ي عم امن مسکن، خیال راحِت درمان، لذِت کارِ غیرمزدي و کِیِف فراغت دهد و نه بوجنگ ما باید عطرِ نان بدهد، ط
شاهزاده و حزب و دولت فاسد خواهم هیچ شیخ و اي. من نمیهاي سیاسی و رسانهمتعفن تحریم و باروت و لشگرکشی

خواهم. من از جمهوري اسالمی و پایان را نمین این ناتوانی ابدي، این تلخی بیفاسدي بر من حکم براند. مو غیر
گران و ي سلطهشان و همهتلفینعربستان، از روسیه و آمریکا و آلمان و فرانسه و انگلستان و از همه متحدین و مؤ

اي براي زارم. هر لبخند و حس پیروزيکنند، بیشان را تأمین میهاي خبريها و پول و پوششدارانی که بمبسرمایه
هایی که بر ما و بر ي این روزها و سالي همهي من است. من به تجربهشکست و مصیبت هر روزهها، هر یک از این
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هاي هاي فاسِد نزدیک و ابرقدرتر یک مصیبت شریکیم. مصیبِت حکومتاین منطقه رفته است یقین دارم که ما د
نسته در دام یکی از اینها یی که داهاها و جریانداران فاسد و غیرفاسد؛ مصیبت گروهمایهگر دور؛ مصیبت سرسلطه
افرازند.ها برمیاند و پرچم گرفتاريِ ما را براي آنافتاده

تواند فریادي تنها جنگ خراب شود. فریاد من دیگر نمیتواند تنها بر سر یکی از طرفین این بازي و فریاد من دیگر نمی
تواند اسباب جنگ و بازي هیچ یک از طرفین باشد. یک کشور باشد. فریاد من دیگر نمیدر یک خیابان، یک شهر، یا 
ي اند و نه فریاد یا زمزمهها را دادهي این روزها و این سالکسانی است که تاوان و هزینهيفریاد من، فریاد ما، فریاد همه

رنج که بر سقف هاي کم و زیاد برده است. فریادي بلند، پر از خشم، پر از بغض، پر از هرکسی که از این دوران بهره
انداز خواهد شد؛ و این تنها آلود این جنگ و بازي دروغین طنینکوتاه این آسمان تیره و آلوده و تاج و تخت چرك

اي خواهد ایستاد. نیرویی که پاهایش روي زمین است، تحریم و جنگ و بازينیرویی است که سهمگین در برابر هر
خواهد براي کار و تالش، براي رشد و پروا. نیرویی که زمینی پاك میبیه کرده، چشمانش دلیر و فریادش دستانش گر

مو، براي برآمدن، نفس کشیدن و عزیزداشتن و عزیزداشته شدن و انسانی سرفراز، تا معنی دهد به انسان انسان بودن ن
ا. انسانِ مهر، زمین زایا.را، تا خالی کند از هر جایی انسان براي انسان بودن را، انسانی به نفع انسانی دیگر بودن ر

اي از هیچ و شاهزاده و مزدوري از هیچ رسانهگویم، عزیزانمان را به ننگ تسالي هیچ شیخ و دولتمرد پس به تاکید می
ایم، در گلوي دوستانمان را که در این مصیبت از دست دادهجاي جهان آلوده نکنید. ما صداي تسلیت و خشم عزیزانمان

سر هاي خود، از ان خود را در محل کار خود و خانهذره جگر عزیزانمان که ذرهبا تسلیتی که به دیرا شنویم و آنمی
دهیم.دهند پیوند میبیماري و ضعف و فقر از دست می


