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انتظار!
چقدر جانفرسا و سخت است که در انتظار عزيزی باشيد ؟ شب هنگام در کنارت بودە و زمين لرزە
فرصتی ندادە که خودش را نجات دهد و اکنون در دام سيمان های بتونی اسير است  .آيا چه کسی ناله
و فرياد های اين عزيز می شنود ؟ آيا اين انسان شريف و ناتوان و تنها چگونه ميتواند مرهمی بر دل
رنجور خويش نهد ؟ ثانيه هاو دقيقه ها و ساعت ها انتظار ،برای نجات دلبندش  ،با حرکتی کند سپری
ميشوند و گوئی سال ها در سراچهی دلش در انتظار بودەاست  .شهروندان اين اقليم چنان مورد تهاجم
قهر طبيعت قرار گرفتند که در يک لمحه  ،زندگيشان تهی از شادی و آسايش گرديد  .آيا ميتوان بادستان
خالی عزيزی که زير خروارها تن خاک و سنگ پرس شدە نجات داد ؟ چه رابطهای عاطفی ونامرئی
بين جويندە و گمشدە در اين لحظات مرگ و زندگی حکم فرمااست ؟ اين انسان رنجديدە بدنبال گمشدەاش
که فرياد بر آوردە در تﻼش است .چه ابزاری بغير از دستانش در اختيار دارد ؟ منطقهی جغرافيائی
آنها سرشار از طﻼی سياە ) دريای نفت خام ( بودە که سال های سال است توسط حکومت های ناﻻيﻖ
شاهی و اسﻼمی و با شراکت کارتل های نفتی به يغما ميرود  .و حتی از اين سرمايهی کﻼن ،يک دوﻻر
به شهروندان منطقه نرسيدەاست  .گوئی انسان های اين واحد جغرافيائی در " حصار رنج " ها اسير
گشتهاند  .ماسميديای مزدور و نا شرافتمند دولتی عمﻖ فاجعه و ميزان و سطح تخريب را پنهان می کنند
 .حاکمان در فکر پر کردن کيسه ها و حساب های بانکی خود بودە و به سرنوشت مردم  ،دهن کجی و
مسخرە می کنند  .می بايد از همکاری و کمک های بيدريغ مناطﻖ کردنشين و ساير نواحی  ،که بی
محابا و بدون ترس از ديوار ديکتاتوری و پليس  ،وسايل زيست را در اختيارشان گذاشتهاند تشکر و
قدردانی نمود .
در جائی که سانسور بر زبان تحميل شدە و  ،قلم از نوشتن محروم گرديدە  ،تنها موسيقی بيانگر زندگی
محرومان است  .و ما اکنون فقط در نوای موسيقی فلکلور وآواز های حزين مردم منطقه  ،قادر خواهيم
بود  ،درد مشترک آنها را دريابيم .
در عکس  ،رنجبری تک وتنها بدنبال عزيزی گمشدە در تﻼش بودە وبه فريادهايش گوش ميدهد .
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