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 بخش يک
 »بابه نداره«جھنم 

 
 ١٣۶٢ تابستان

رمرد يرخانه کابل پيدر محله خ. و روزھای گرم تابستان بودداشتم نه سال 
که جامه کھنه و فرسوده خاکستری رنگ افغانی بر تن، کاله  ،دميرا د یيبينوا

چرمی بر پا  لھيدهکھنه و ھای  دھاری بر سر و کفشقرمز مھره دوزی شده قن
رھای چوبی و يش روی دکانی که از خشت خام ساخته شده بود، تيداشت و پ

ه به يوجب بصورت حاشسه  -ش رو به اندازه دو يسقف ِگلی آن در پھای  کناره
نشسته بود و ھا  رمرد روی پلهيخورد، پ پله میدو تا  ش در آنيرون آمده بود و پيب

 -ک او ھفت يدر نزد. ديسابياقرار داده بود تا دمی ر اويه ديخودش را در سا
ده و کج کج که آماده يده خميکوچک و بزرگ شر و آشوبگرخمھای  ھشت تا بچه
بابه نداره بابه «با صدا زدن و  ندديکوب مین يرا به زم ھای شان پا ،فرار بودند

 سويش سنگ پرتابکردند و ب می کيرمرد نزديخودشان را به پ ،»نداره
 ی بردبار، تا ھنگامی که سنگ بر خودشآرام و صبوری بود و بس مرد. دندکر می
 اديزھای  ک او سنگينزدھای  خواست، در فاصله نمی خورد از جا بر نمی
خواست و چند قدم  می خورد از جا بر می بر خودش که سنگياما زمان افتاد، می

سو  کردند و به ھر می فرار شتابانھا  د و بچهيدو میھا  به طرف بچه
ھم خميده باز ھا  و بچه نشست میھا  پيرمرد دوباره روی پله. شدند می پراکنده 

بابه نداره «با صدا زدن  ند ويدکوب میرا به زمين  ھای شان پا ،خميده و کج کج
کردند  می سويش سنگ پرتابکردند و ب را به او نزديک میخودشان  ،»بابه نداره

به ھا  درگيری پيرمرد با بچهبه اين صورت . يافت می دوامماجرا به ھمين شکل  و
ھر رھگذری از آن گذر گھگاھی اين ماجرا  يک عادت روزمره تبديل شده بود و

 .ندارستدر اول من خيال کردم که نام اين پيرمرد بابه . کرد می را مشاھده
* * * 

چند روز پس از آن ھنگام عصر روز بود و در محله پانصد فاميلی کابل که 
در . زدم می قدمای  محل سکونت افسران بلندپايه دولت بود در امتداد خيابان خاکی

نخاله يکی پشت سر ديگر زباله و ھای  خيابان در بستر راه فاضالب تودهآن طول 
شده  بر سر راه فاضالب ايجاد سدیھا  قرار داشت و ھر کدام از آن توده

البته اينجا يکی از نادر مناطقی در شمال غرب کابل بود که به سيستم لوله  . بود
در آنجا پيرمرد ديگری را . شد می کشی آب مجھز بود و فاضالب در آنجا جاری
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اين يکی با پيرمرد . دست چپم وارد اين خيابان شدھای  ديدم که از يکی از کوچه
بلند و جوانتر از و تاريک، قدای  هاولی کامالً فرق داشت، با رنگ پوست قھو

زباله و نخاله در امتداد خيابان به جھت مخالف ھای  رديف توده از کنار. اولی بود
و بزرگ کوچک ھای  دوازده تا بچه -در پی او ده  .اھش را ادامه دادمن ر

 چرکين وھای  چرک و عرق و لباسھای  پر از لکهھای  چرکين با سر و صورت
بابه نداره «کردند و با صدا زدن  می و بعضی ھم پا برھنه او را دنبالپينه  پاره

 پيرمرد کامالً شتابزده و آشفته به نظر. کردند می سنگ بارانش »بابه نداره
ھا  بچه ،نگريست می ايستاد و به پشتش می که با سراسيمگیھر بار  رسيد و در می

 به مانند گله زنبور ھجوم افتاد می ايستادند و به مجردی که راه می فوراً در جا
ھا  اما بچه ،رفت می دراز تند تند راهھای  پيرمرد ھراسان با قد بلند و پا. بردند می

ھم پيرمرد من خيال کردم که نام اين . رفتند می تندتر از او انگار که با بال و پر
ھا  بچه ،ندارستکمی برايم عجيب بود که آن پيرمرد که نامش بابه  .ندارستبابه 
 .آزارندش میھا  بچه ،ندارستآزارند و اين ھم که نامش بابه  می او را

* * * 
 ھوشتررخشانه که از من کوچکتر اما با ،ام چند ھفته بعد از آن با دختر دايی 
دو  از خانه ما تا خانه آنھا يکی. مزد می خانه آنھا قدمبسوی  از خانه خودمان ،بود

دو  آن راه به غيرھای  اين بار که با رخشانه بودم در ميانه. کيلومتر فاصله داشت
ر امتداد خيابان روان پيرمرد اولی پيرمرد ديگری را ديدم که ھم جھت ما دتا 
کردند و با صدا زدن  می شو بزرگ دنبالکوچک ھای  ش تا بچهش -پنج  ،بود
با پيمودن راه بيشتر به . کردند می سنگ پرتاببسويش  »بابه نداره بابه نداره«

رخشانه با  ،ما ھم که در فاصله نزديک او قرار داشتيم. شد می افزودهھا  شمار بچه
نه بر صورت داشت، موھای چشمان آبی، رنگ پوست سفيد که داغ بزرگ سالدا

بابه نداره بابه «سويش دويد و صدا زد زرد بھای  ريخته و ابروبھمزرد و 
چرا  ندارستعجيب بود که ھرکه که نامش بابه  یليخاين بار برای من  ».نداره
خانه  شیپ هت یَگ ؟ سبابه ندار هت چند« از رخشانه پرسيدم .آزارندش میھا  بچه

 بابه نداره روز که یَگه ره ده پنصدفامیلی دیدم ت یَگوخت،  رشماس ه
  »گن، کدامش بابه ندارس؟ میایره  یگفتندش، حال می

 ».یچ کدامش ندارهه«

 »چی نداره؟« - 

از خجالت دور  فت،رخود گ به خجالتی راقيافه  ،بسويم نگاه کرد  رخشانه 
خجالتی دھنش با قيافه . و صورتش قرمز شد تنگچشمانش  ،چشمانش چين خورد
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 با صدای آھسته گفت ،ندارهچی  اينکه گفتم در جوابرا به گوشم نزديک کرد و 
  ).دودول ندارد ( ».چول نداره«

 ».سمه فکر کدم که نامش بابه ندار !وَی« - 

بابه نداره بابه « نگاه کرد و خنده کنان صدا زدبسويش  رخشانه از کنار من
 ».نداره

 »چرا ایطوری میگن؟« - 

 ».بخاطری که زن نگرفته« 

  »چرا آزارش میدن؟ !که نداره نداره دیگه« - 

 ».بیه بریم از پشتش صدا کنیم«

 »چرا صدا کنیم؟« - 

 .) بگذردخوش مان  وقت ( »سات ما تیر شوه« 
یچ ساتم تیر نمیشه هنی مه « گفتم یبا ناراحت وناراحت شدم  از اين حرفش

 .)گذرد نمیخوش  نم اصالً وقت نه اين طوری( ».ایطوری

ھمين  . خجالت کشيد و ديگر چيزی نگفترا فھميد ام  رخشانه که ناراحتی 
 خواستند می که ،راھا  بود که ھم معنی بابه نداره را فھميدم و ھم ھدف بچه

ً  ،نگاه کردمھا  به بچه. را سرگرم کنندخودشان   را سرگرمخودشان  ديدم که واقعا
بسويش  و »بابه نداره بابه نداره«زدند  می اکثر آنھا خنده کنان صدا ،کردند می

عصبانی و مھاجم را به ھای  قيافهھا  از آن بچهدو تا  کردند، اما می پرتاب سنگ
 کردند و مستقيماً با سنگ به بدنش می را به او نزديکخودشان  خود گرفته بودند،

ما ھم از دنبال او در راه خودمان روان بوديم که اولين سنگ به پشت  . زدند می
که آماده ھا  تمام بچه. به عقب دويد با عصبانيت برگشت و چند قدم ،پايش خورد

گريز بودند فوراً گريختند، اما ما که قصد آزارش را نداشتيم آماده گريز ھم نبوديم 
دور گريختند و ھای  به فاصلهھا  بچه ،به عقب دويد و زمانی که برگشت و چند قدم 

ر د برای دفاع از خودش چند تا سنگ ھم. ما در فاصله يک متری او باقی مانديم
ديدم سنگ به دست داشت ترسيدم و خيال که  من در فاصله نزديک. دست داشت

در حاليکه سنگ . بزندرا اگر ببيند شايد ه و ھرکست ا کردم که اين پيرمرد ديوانه
اما به چشمان ما که نگاه کرد از طرز نگاه ما  ،دستش را بلند کرد در دستش بود

 فرار داشتند دويد کهھای  فھميد که ما قصد آزارش را نداشتيم و به طرف بچه
گشت و چند  می خورد با عصبانيت بر می که سنگ به بدنشھر بار  در . کردند می

 .کردند می به سرعت زياد فرارھا  دويد و بچه میھا  قدم به طرف بچه
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برای من آنچنان مھم و  »بابه نداره«ماجرا و خاطره  در اول ديدن اين  
ات شگفتی را متوجه تغيير تا اينکه آھسته آھسته در وجود خودم ،وحشتناک نبود

به يک وحشت و کابوس  نم به تدريج در ذھن »بابه نداره«شدم و ديگر خاطره 
  .ھميشگی تبديل شد
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  بخش دو

  جھنم نوجوانی
  

اما به  ،ديدم می زيادی را در خودمدخترانه ھای  عادت من از زمان کودکی 
ھميشه دوست داشتم که در  مثالً . ديگران متوجه من نبودندعلت کم بودن سنم 

تکانی،  بازی، خانه دخترانه از قبيل عروسکھای  جمع دختران باشم و به بازی
ھميشه دوست . امثال اينھا عالقه داشتم بندکان، جادوگر و پنجاق، جزبازی، چشم

دور و ھای  داشتم که داخل خانه يا نزديک خانه با دختران باشم و از رفتن به جا
ز چند تا پسران ھمسايه که ھمسن و سال جب. ترسيدم می خشن پسرانهھای  بازی

پسران ھمسايه برای بازی . ندنبودھايم  متوجه اين عادت انخودم بودند ديگر
 کردم، خودم بيرون می زدند، من در حياط را باز می يمبيرون صدا کردن به

 بازی هم«گفتم  می کردم و به آنھا می شدم، فقط سرم را از در بيرون نمی
   ».کنم نمی

کنی؟ بيه از بيرون  می سرته بيرون چرا مثل دخترا از در« گفتند می آنھا
 »شينی؟ می خانه چرا دايم مثل دخترا ده )!زن صفتھی ( !زنچهھی گپ بزن 

تنھايی و بدون دختران برای من بيمناک  ،ون رفتن از خانه با پسراناما بير 
من عالوه بر اين  . زدند می صدا »حميد زنچه«بعضی از پسران ھمسايه مرا . بود

آلتم را   .کردم نمی احساس پسر بودن را ھم ،که داشتمای  هدخترانھای  ھمه عادت
. کشيدم می کردم و از بودن آن خجالت می اضافی احساس در بدنم يک چيز
 به حال اينھا که ھيچ چيزخوش  گفتم می خوردم و با خود می حسرت دختران را

ديدم  می پسران را. نيست که از بودن آن خجالت بکشندشان  پا یدر الای  هاضاف
 من تعجب ،آوردند می را به زبانو امثال اينھا گايم  می ،کيرم از قبيل یکلمات
کشند که کير دارند و  نمی خجالت ھم !چه عجب«گفتم  می کردم و با خود می

  »!آورند می اسمش را ھم
 نم متوجه عادتھا و حرکاتبا باال رفتن سنم آھسته آھسته تمام اطرافيا

 شاوندان ويھمسايه، خوھای  زدم بچه می ھر وقت که حرف. شدندم ه ادختران
و  کردند و با صدای کشيده  می تکرار حرفم را دخترانهم فوراً با ادای صنفان ھم

 ».بالستیچه  اال تو« گفتند می نازک

دارم که ی يھا با دختر زمان بچگی و نوجوانی بھترين خاطراتم را ازمن  
 يکی از آنھا را ھر گاهکردم و ھر می ھميشه با آنھا بازی .بودندھايم  خواھر خوانده

 . کشيدم می ديدم از خوشحالی پر میکه 
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که روی زمين را خانه خانه خط طوری  ،کرديم می گاھی اوقات جزبازی
ای  هپريديم و يک سنگ داير میاز يک خانه به خانه ديگر  و با يک پا کشيديم  می

 . زديم می شکل را با پا از يک خانه به خانه ديگر
که با پنچ تا سنگ کوچک و  طوری ،کرديم می بازی پنجاق گاھی اوقات

از اينکه به زمين سقوط کند،  و پيش يمانداخت میرا باال  از آنھا یشکل يکای  هکر
آنرا دوباره از کرديم و  از روی زمين جمع میبا يک دست ھای ديگر را  سنگ

با باال انداختن سنگ با يک  ،شديم می ھر کدام از ما که برنده. قاپيديم ھواه می
 دست پشت دست ديگران را با گاز گرفتن، چنگال زدن، سيلی زدن و مشت زدن

 بازی. قاپيديم می آنرا دوباره بيفتد کوبيديم و پيش از اينکه سنگ به زمين می
به نام فرزانه که م ه ااکثراً يک خواھر خواند .بود انگيز برای من ھيجان پنجاق

شد و پشت دست ما را با گاز گرفتن، چنگال زدن،  می بود برندهدختر دايی مادرم 
انداخت و پشت  می که سنگ را باالبار  ھر در .کوبيد می سيلی زدن و مشت زدن

زند جگرم را  می با چنگالش ترسيدم که انگار  می آنچنان ، منکوبيد می دستم را
 .دکن می

  اطاقيک داخل  چند نفر طوری که ،کرديم می بازی چشم بندکان گاھی 
بستيم و ديگران  می چشم يک نفر را با روسری ،بستيم می رفتيم، در اطاق را می

او با چشمان بسته خودش را اين بر . يمکرد می دور و بر اطاق فرار بهاز پيش او 
نوبت چشم  ،کرد می وقتی که دستگير. را دستگير کندزد تا يک نفر  می و آن بر

ھر وقت که نفر چشم بسته خودش را . دستگير شده بودرسيد که  می بستن کسی
کردم که انگار  می زدم و آنچنان وحشت می من جيغ ،کرد می بسوی من نزديک

 .خورد می گيرد و می مرا
. اما با پسران به ندرت ،کردم می تکشربازی با دختران ھميشه من در  
 بعضی از پسران که. داديم می کرديم و ھمديگر را غلغلک می بازی غلغلک گاھی
 زرنگیخيلی تو « گفتند میبه من  کردم می بازی ديدند من با دختران غلغلک می
 کنی که عشقت تازه شود و داری حال می بازی به بھانه با دختران غلغلک !حميد
 ی؟ من ھيچويگ میچی  تو«گفتم  می کردم و می من به حرف آنھا تعجب» !کنی می
 آنھا تکاناز شنيدن اين حرف دختران » !زنی می حرفچی  دانم که تو از نمی
کردند  می به من اعتماددوباره زودی  اما به ،گرفتند می خوردند و از من فاصله می
 آنطوری که من خودم را. مکه من ھيچ حسی نسبت به آنھا نداشت دانستند می و

جواب  دانستند و در می خودشان جزء آنھا نيز مرا ،کردم میاحساس  از آنھا جزئی
چی  ربطی دارد که ما هبه تو چ !برو گم شو خاک بر سرت«گفتند  می پسران به
گفتم  می شدم و با خود می شکن دختران خوشحال با اين جواب دندانمن » کنيم؟ می

 بعضی از پسران نيز. دانند می خودشانجزء  مرا ھمخوب است که اينھا 
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به شدت آنھا شرکت  از دختران ،کنند تشرکبازی با ما  خواستند که در غلغلک می
 و حتی بازی را به پاياند وننزديک شآنھا  دادند که نمی شدند و اجازه می ناراحت

 که بخاطری  شايدکردم که  می برداشت چنينختران من از ناراحتی د. دندبر می
خواھند  می بازی کنند و فقط در غلغلک نمیشرکت ديگر ھای  پسران در بازی

 .شوند می آنھا ناراحت کنندشرکت 
بعد و در ھای  سالدر  .من ھميشه با دختران زيادی دوستی تنگاتنگ داشتم

ھای  يا از خانواده کردند می سنين بلوغ ھر کدام از آنھا که يکی يکی ازدواج
ھر کدام از آنھا برای من غير  دوری گرفتن ،شدند می مذھبی بودند ديگر پنھان

 .قابل تحمل بود
* * * 

 حميده، دختر، زنچه و ايزک صداھای  به ناممرا ھا  بچهدر زمان بچگی  
اندازه مسخره و  بی در ذھن اکثر افغانھا يک کلمه izak »ايزک«کلمه  .زدند می

به منظور ھا  اين کلمه را بچه. رغبت است بی مضحک و ھمچنان منفور و
بزرگان به منظور و  کنند خطاب می ديگریبه  کردنسرگرمی، شوخی و مسخره 

به منظور  و کردنمسخره  ،ل کردنذر ردن، پست شمتحقير کردن، توھين کردن، 
 در زبان عاميانه افغانی »ايزک« کلمه  . کنند می خطابان ديگربه ز ين سرگرمی

در عين  و .يعنی کسی که نه زن باشد و نه مرد ،دھد می معنی خنثی را اصل در
نازا،  مردو  زناز قبيل  ،برند می حال اين کلمه را به چند معنی ديگر نيز بکار

عرضه  بی غيرت و بی نما، آدم ابتر و دمبريده و به معنیپسر پسر دخترنما، دختر
آن از قبيل ھای  و تمام مترادف ايزکاما در ھر صورت کلمه . برند می نيز بکار

آميز  و فحشآميز  وغيره در فرھنگ افغانستان توھين غيرت بی ابتر، دمبريده،
  . شوند می دانسته

 کوچک و بزرگ به من تمام مردم ،رقصيدم می من ھر وقت که در محافل
اين عيناً  !وای ( »!کنه می واری رقص ای عيناً دختر !وای« گفتند می خنديدند و می

 نشستم میای  هگوشيک در  ،شدم می غمگين آنھامن از خنده ) !رقصد می مثل دختر
خنديدند و  می ھايم مردم که به حرف زدن، حرکات و عادت. مديرقص مینگر دي و

بردم، روز  می اندازه رنج بی من ،زدند می يمحميده، دختر، زنچه و ايزک صدا
آھسته آھسته . دادم می شد و اعتماد به نفسم را از دست می ضعيفم ه ابروز روحي

 در مورد من تبصرهھا  بعضی . نشين تبديل شدم جرأت و گوشهکامالً به يک آدم کم 
 ھا بعضی» .ايزک است«گفتند  میھا  بعضی. دادند می کردند و نظريات مختلف می
 ونه ايزک است «گفتند  می ھا و بعضی» .سسول است ،نيست ايزک نه«گفتند  می

اما خدا بعداً  ،يدبيا نيااول در شکم مادرش قرار بوده که دختر به د ،نه سسول
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سته نادخدا بعداً الزم   ،تصميمش را عوض کرده و اين را به پسر تبديل کرده است
 ».يدبيا نيااست که اين پسر به د

* * * 
. بود سی سالششوھر خواھرم   ،مزدک ،بود متبسال ھشتم مک زمانی که 

مزدک از رشته راه و کانال سازی از دانشسرای پولی تکنيک کابل به درجه 
 نشسته بودم روزی در خانهيک . فارغ التحصيل شده بود )فوق لسانس(ماستر 

ن انيت شديد به من نگاه کرد و با لحمزدک با نفرت و عصب ،زدم می داشتم حرف
 ،زنی می دخترکا گپحميد تو ديگه طفل نيستی که نازک نازک مثل « تندی گفت

 تند سخنشلحن  از طرز نگاه نفرت بار و »...تو ديگه مثل مرد بايد گپ بزنی
 ضعيف م ه اروحي روز بروزکه در ھر طرف اينخالصه . غمگين شدم اندازه بی
  .دادم می را از دست و اعتماد به نفسمجرأت شد و  می

ھرگز با من سازگار نبود و  زمانه  ،کرد می بيداد  داشت زمانه ھای  نادانی
ھا  من خودم را با زمانه بسازم تا از نادانیتا  مرا بر آن داشت زمان بيداد باالخره 

 ،نه بصورت غريضیالبته   ،برای رسيدن به آرامش. در امان بمانمھا  و درد سر
پذيری تغيير به منظور. پذيری شدمتغيير در صددسرانجام  بصورت شرطیبلکه 

 به خودم فشارزدم  می دادم که اوالً حرف نزنم و اگر حرف می ھمواره ترجيح
. وردنيا گلو و با صدای کلفت حرف بزنم تا کسی ادايم را در  ی که از تهآوردم  می

کردم که خودم را جسور و نترس جلوه بدھم تا کسی  می در عادتھا و حرکاتم سعی
مدتھا نقش بازی کردن و تحميل  ی در نتيجه. به من دختر و ايزک نگويد

اما در پشت نقش  ،خودم را نقش بسازم کهياد گرفتم  تدريجب ،بازی بر خودم نقش
البته . نقشی بر آب استھا  گيرد و باالخره تمام نقش نمی اصل آن ھرگز شکل

ی نيز باعث فيزيکمشکالت طوالنی مدت روزگار و انجام دادن کارھای سخت 
بدی  بسی روزگار اقتصادی از نظر   .مديده تبديل شدبه يک نقش کوره که  شد

 جنپمن خورشيدی که  ١٣۵٨در سال   ،هللا امين در زمان حکومت حفيظ. داشتيم
و سپس به قتل  شد پدرم به جرم مخالفت با رژيم توسط دولت دستگير ،مه بودسال

بر   ،نظامی دولت بود و بعد از به قتل رساندنش پدرم در گذشته افسر . رسيد
 ،مردند می خودطبيعی  شدند يا به مرگ می که کشته دولت ديگر افسران عکس

دولت افغانستان در آن . دولت حقوق بازنشستگی او را بطور کامل برای ما نداد
آن يک بر بعد از مرگ افسرانش حقوق آنھا را بطور کامل و عالوه  زمان
اما بعد از به قتل . داد می ماندگان آنھابه باز برگی که حاوی اجناس زيادی بودکاال

که امتياز  ،داد می فقط نيمی از حقوق يک اجير دولت را برای ما ،رساندن پدرم
با آن پول قسمت کمی از زندگی . آنرا ھم مادرم با ھزار اصرار از دولت گرفت

 در دھکده کار پرورش زنبور عسل را مادرم . شد نمی بخور و نمير ما ھم تعمين
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من ھم از روزی که . آورد می را درمان لباس و غذا خرجان کرد و لنگ لنگ می
ھر روز . ی کردمفيزيکشاقه و ھای  شروع به کار ،دست چپ و راستم را شناختم

  . کردم می کار حمالی را ،چرخ با فرغون دستی تک مدرسه عطيلیبعد از ت
کردم با صدای کلفت حرف بزنم و  می سعیھايی که  نقش بازیآن  عالوه بر

ھای  کار انجام دادن ،مداد میحرکاتم خودم را نترس و جسور جلوه رفتار و در 
و مشکالت طوالنی مدت روزگار نيز باعث شد که زودتر ظاھر و  سخت
ً پسرانهھای  عادت در ظاھر درست ھا  دعبا وجودی که ب . مفترگرا به خود  تقريبا

در  ھم مثل گذشتهباز  اما ،گرفت نمی شدم و کسی به حرف زدن و حرکاتم ايرادی
ا يتو مرد ھستی که گفت  می اگر کسی به من. احساس مرد بودن را نداشتم باطن
 ،کردم می من احساس ناراحتی ،شوی می دار گيری و بچه می در آينده زن گفت می

گيری و  می تو در آينده زنکه اينکه کسی به يک دختر به جديت بگويد  به مثل
  .شوی می پدر
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 بخش سه 
  احساسات جنسی 

  
ً به شما دوست  که  عزیزپیش از گفتن در مورد احساسات جنسی، اوال

ممکن است که . گویم می آمد خوشو  درود خواهید در مورد من بدانید می
ها نسبت به بر خوردن به این موضوع احساس تنفر بکنند و نخواهند که  بعضی

 ،علت اینکه چرا ممکن است احساس تنفر بکنند. بدانند چیزی در مورد من
های به  را دوست دارند، اما با ویژگی شانهای خود ها هستند که ویژگی بعضی

دارند،  گری آنانی که خفیفًا فطرت تبعیض. غیر از مثل خود در جنگ هستند
اما آنانی که  ؛به غیر از مثل خود چیزی بدانند یخواهند که در مورد کسان نمی

 خاطرات در اینجا من. زنند دارند، دست به خشونت می گری شدیدًا فطرت تبعیض
هیچ کسی را گری  تبعیض در م، با هیچ کسی در جنگ نیستم وه ارا نوشت ودمخ

چون ما همه جزء طبیعت هستیم و این طبیعت است که خشن  ؛دانم مقصر نمی
احساسات . های خودش همیشه در جنگ است و وحشی است و با گوناگونی

جنسی من احساسات متفاوت است و به عزیزانی که با این موضوع حساسیت 
 !گویم خدا حافظ می اجاز همین دارند 

 

ديدم  می و سالم راسن  ھم و ديگر پسران مصنفان ھم ،بود مدرسه امھشتم سال 
نسبت به ای  هاما من ھيچ انگيز ،گفتند می به دختران  شانايی مند عالقهکه از 

مثل پسران به ه شايد تا چند ماه ديگر من ھم کردم ک می من خيال. دختران نداشتم
ديگر پسران که  بر عکس تا چند ماه ديگر متوجه شدم که. دختران عالقه بگيرم

البته از مدتھا قبل . من به مردان سن باال عالقه گرفتم ،بودندمند  به دختران عالقه
اما در گذشته فقط يک  ؛رسيدند می جذاب به نظرم بعضی از مردان سن باال

در اين دوره من از . جذابيت جنسیاينکه نه  ،جذابيت بصری در چشم من داشتند
اقل ده نظر جنسی به مردان سن باال گرايش پيدا کردم و مخصوصاً به آنانيکه حد 

مردان سن باال با ھيکل درشت و بدن پر مو بيشتر به  .سال از خودم بزرگ بودند
 ،رفتم يا در منطقه غوربند می ھر وقت که گرمابه عمومی . رسيدند میاب ذج نظرم

ديدم که  می رفتم مردان سن باال را می شھرستان زادگاھم کنار رودخانه برای شنا
و  .شدم می من به آلت آنھا خيره شد می صمشخشان  خيس شده و آلتشان  شورت

ً بعضی از آنھا که شورت ً آلت می را نيز درشان  مخصوصا  آوردند و مستقيما
  .لرزيدم می و سر تا پا افتاد میقلبم به تپش  ديدم می راشان 
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ی و برگشت پذير باشد و موقتيک تمايل اين شايد  کردم که می در اول خيال 
 سعی. به زنان عالقه بگيرم بر عکس و ؛نمانممند  عالقهدر آينده ديگر به مردان 

به اين . کند تغيير کردم که خودم را کمک کنم تا زودتر گرايشم از مرد به زن می
 ؛به آنھا عالقه بگيرمتا کردم که خودم را به دختران نزديک کنم  می منظور سعی

نسبت به آنھا ای  هھيچ انگيزمن ؛ چون کردم می اما با اين کار احساس حماقت
به مردان  که خواستم می اگر. کردم می از آنھا احساس جزئی نداشتم و خودم را

بصورت غير ارادی  ،شودھيچ توجھی نکنم تا ديگر اين انگيزه از فکرم پاک 
کشاند، چشمانم از ديدن  می آنھاطرف مرا به ای  هبذربا يک جاآھن به مثل انگار

به  زمانی که . ميزمبيا کردم که با آنھا می زمندینيابرد و احساس  می آنھا لذت
گرايشم به مردان سن باال شديداً افزايش يافت  ،رسيدم مکتبسالھای دھم و يازدھم 

 در خواب اگر رويا. شدم می رفتم به آلت مردان سن باال خيره می و ھر طرف که
ديدم که يک مرد با من  می در خواب. ديدم می ديدم ھميشه رويای مرد را می

 به مثلدر خواب خودم را . اما ھيچ وقت خواب زن را نديدم ؛آميزش جنسی دارد
دھد و در  می ديدم که يک مرد از پيش رو با من عمل جنسی را انجام می يک زن

ديدم که نه مردی در آنجا  می شدم می وقتی که بيدار. شدم می ھمان حالت ارضاء
  . ھست و نه خودم زن ھستم

شبھا که به  گاھی .مه ااحساس زن بودن را داشتگھگاھی در بيداری ھم 
نرم و بزرگ دارم که آرام ھای  کنم که سينه می روم در بيداری احساس می بستر

در اين حالت فقط به دستان يک مرد . قراری درونی دارد بی کند و می آرام درد
را در ميان انگشتان و کف دستش فشار ھايم  کنم که سينه می زمندینيااحساس 

ه چرخم و سين می رو به زمين قراری بی از ناراحتی و. بدھد تا درد آن فرو بنشيند
دردناک خيالی را احساس ھای  دھم تا ديگر آن سينه می را به توشک فشارم ا

را خميده و لطيف ھايم  خيالی را فراموش کرده اما شانهھای  به تدريج سينه. نکنم
ھم به  باز. کند می آرام آرام دردکنم که  می و کمرم را نازک و ظريف احساس

و کمرم را فشار بدھد تا ھا  کنم که شانه می زمندینيادستان يک مرد احساس 
 اما ديگر ،چرخم می قراری از ناچاری باال و پايين بی در. احساس آرامش بکنم

ً  بی در اوج. رسد می قراری به اوج بی آن در  ھا در عوض بيضه قراری دقيقا
کنم که به اثر فشار ورم جدار محيط تنگ  می را احساسای  قسمت يک فرورفتگی

کنم که آلتش را به آن فرو کند  می زمندینيابه يک مرد احساس  ھم باز. شده است
دھم  می را که با دستم فشارم ه ادر اين حالت بيض. دقراريم برطرف گرد بیتا 

که در خودم  است عيناً جدار داخلی ھمان فرورفتگی خيالیم ه اپوست بيرون بيض
  .کنم می احساس
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گيرم باز ھم عين ھمان احساسات  می در کنار يک مرد قرار زمانی که 
به زودی  مکد می گيرد و لبانم را می يک مرد که مرا بغل . زنانگی را دارم
بعد از اندکی در تماس بودن . کند می تغيير درجهدرجه بام  احساسات درونی

دستش را روی . آيد می که آرام آرام به دردکنم  می خيالی را احساسھای  سينه
 به سينه اصلی خودم مشغول. را فشار بدھدم ه ادھم تا سين می قرارم ه اسين
 کنم می احساس در خودم که منای  خيالیھای  اما دستش به آن سينه ،شود می
ست  دھد در کجا می درد آن مرا رنجھايی که  خواھم بدانم که آن سينه می .رود نمی
بعد از . کنم تا آنھا را دريابم می در خودم تمرکز. دستش را روی آنھا قرار بدھمتا 

.. .مه اقفس سين بزرگ در زيرھای  کنم که آن سينه می کمی تمرکز با خودم قبول
گويم نه آن  می و باالخره... گويم نه در داخل قلبم می اما بعد از تمرکز بيشتر

اصلی خودم ھای  مرد به سينه. است در روح منبلکه  در جسم من نهھا  سينه
ھايی که  اينکه از کار به مثل ؛دھد می با مشغوليت او دلم شوق. مشغول شده است

مشغوليت او مرا به اوج احساسات . دھد می کند دل والدينش شوق می يک بچه
در آن قسمت ھا  در اوج احساسات جنسی در عوض بيضه. رساند می جنسی

 .کنم که به اثر فشار ورم جدار محيط تنگ شده است می را احساسای  فرورفتگی
 .کنم می با آلتش بازی کمی اول خودم. مرد آلتش را به آن فرو کند که خواھم می
 اول به چشمان او نگاه. بچرخانمبسويش  از من توقع دارد که پشتم را بينم می
من خودم را که آن طوری که شوم  می متوجه و ،پايين تنه خودم کنم و بعد به  می

از . وجود دارد برآمدگیدر آنجا  کنم نيستم و در عوض فرورفتگی  می احساس
خواھد از پشت با من عمل جنسی را انجام  می اما مرد که ،شوم می ميدخودم نو

از ھر چيز  اوحاال ارضأ شدن ؛ چون شوم می بدھد دوباره به خودم اميدوار
دھد  می با من عمل جنسی را انجاممرد که از پشت . برای من مھمتر است یديگر

برم که مرد عمل جنسی را با من انجام  می من لذت. برای من لذت بخش است
 رام ه او مخصوصاً اگر ھمزمان با دستش بيض .بدھد و آلتش را در بدنم حس کنم

زيرا من پوست  ؛کنم می فشار و مالش بدھد من لذت کامل را احساسآھسته آھسته 
و اگر ھمزمان ھم آلت  .کنم می احساسام  داخلی محبل رويايیرا جدار م ه ابيض

ام  مرد را در بدنم حس کنم و ھم توسط ھمان مرد به جدار داخلی محبل رويايی
 من بر آوردهھای  فشار وارد شود ديگر تمام خواستهم ه ايعنی به پوست بيض

خواھد مرد  می شود که دلم می احساساتم آنقدر شديدھا  حتی بعضی وقت . شود می
  .فشار بدھد و آنرا به داخل ببردم ه اآلتش را روی بيض

ھمجنس يک عمل فرد   از ديد جامعه افغانستان عمل جنسی بين دو متأسفانه 
شود و در صورت دستگيری ھر دو طرف را به  می ناپسند و غير انسانی دانسته

  . کنند می مرگ محکوم
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 جنسيم به مردان سن باال زمندی و گرايشنيام ه ادر سال دوازدھم مدرس
در اين حال طرز نگاه . و به يک امر اجتناب ناپذير تبديل شد شديداً افزايش يافت

شد که بعضی از آنھا بصورت غير مستقيم به من پيشنھاد  می باعثم ه اعاشقان
 به آنھا احساس من ز شديدی کهنيااما متأسفانه که با وجود  ،ندداد میسکس 

پاسخ به پيشنھاد آنھا  توانستم نمی ،افغانستان نادانی در فرھنگکردم به علت  می
شوم و  می گذرد که من برای آنھا آب می چقدر سخت گفتم  می خود به. مثبت بدھم

در آتشی . آنھا را بپذيرم تا راحتم کنند توانم نمی اما من ،آنھا ھم به من مايل ھستند
اما باالخره سوختن و ساختن ھم  ،گزير بودم که بسوزم و بسازمسوختم نا می که

  .حدی دارد
* * * 

خانه  آباد اسالم رفتم یاز مکتب فارغ شدم برای چند روز زمانی که 
را به من گردشگاھی از خانه در دامنه کوه سبزی  یک روزيخواھرم . خواھرم

پای با من تنھايی و . سه کيلومتری از خانه فاصله داشت -و دنشان دادند که شايد 
چند تا مردان آھسته  که ديدم ،رسيدم گردشگاهوقتی که به . گردشگاهپياده رفتم به 

در ميان آنھا چشمم به يک مرد ھيکلی و . از روبرويم گذشتندقدم زنان آھسته 
من ھنگام عبور از روبرو به او خيره . سالش بود ٣۵ - ٣۴جذابی افتاد که شايد 

اشتيم من کمی سرم را چرخاندم تا بيشتر شدم و زمانی که يکديگر را پشت سر گذ
در حاليکه من به او خيره شدم او نيز متوجه من بود و او نيز سرش . نگاھش کنم

رو  پياده امتداد من ديگر نگاھش نکردم و آھسته آھسته در. را بسوی من چرخاند
متوجه شدم که ھمان  زدم رو داشتم قدم می در امتداد پياده. به راه خودم ادامه دادم

ای  هسالم داد و بسيار عادی احوالم را پرسيد، بگون. آيد مرد با لبخند به سويم می
کار ) دوربين( با کمره عکاسی آنجا يک نفر در . شناخت که انگار از قبل مرا می

عکس در آن گردشگاه  خواستم که من می. گرفت مردم عکس می ازکرد و  می
عکاس از يک عکس چقدر پول آن « پرسيدم از آن مرد .يادگاری بگيرم

 »گيرد؟ می
 متوجه نشدهحرفم را نکرد و طوری وانمود کرد که انگار به حرفم توجه  او
چه که گفتم و خالصه ھر ...من با تأکيد چند بار گفتم عکس، تصوير، پکچر. است

نکرد و فقط حرف خودش را  توجھی به حرفمباز ھم  او ،و به عکاس اشاره کردم
مان نيمه ی و ھر دو دانست  دانستم و او کمی پشتو می من کمی اردو می  .زد می

دم غروب بود و ھوا . به حرف زدن کرديم اردو و نيمه پشتو با يکديگر شروع
به يک گوشه  با خودش بردمرا  زنانآھسته آھسته قدم با من . یتاريک به ور

چی  پدرت«از من پرسيد . صندلی کنار ھم نشستيم به مثلای  هصف هدر لب. خلوت
 »کند؟ کار می
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 ».پدرم مرده است« -
ھمزمان با  را صورتمگذاشت و  صورتمبه سرم دست کشيد، دھنش را به 

 .ردکردم که از دلسوزی اين کار را ک خيالمن . بوسيدن کمی مکيد
 »شود؟ میچی  تان خرج، پس پدرت که مرده است«باز پرسيد 

 ».گذرد روزگار بد است و زندگی سخت می« -
گذاشت و  صورتمدوباره دھنش را به  ،بودم ه ادرحاليکه دستش روی شان

درحاليکه من  . تر مکيد تر و طوالنی عميق را صورتم اين بار ھمزمان با بوسيدن
 کاش !بوسد اين طوری می !دلسوزی عجيبی هاز کارش لذت بردم با خود گفتم چ

او مقايسه  امن که به او نگاه کردم و خودم را ب  !دلسوز باشدمثل اين ھر کس 
من يک دھاتی  زيرا. داشته باشدای  هکردم اصالً انتظار نداشتم که او به من عالق

و با آن جذابيتی که من در  !آباد اما او يک پاکستانی و آنھم اھل اسالم مبود افغانی
 .او زمين تا آسمان با يکديگر فرق داشتيم وخالصه از ھر نظری من  !ديدم او می

چند  . ن من لذت ببردبدبتواند که از  يانداشتم که او بخواھد  یاصالً انتظار من و
پرسيد و بعد از پاسخ ھر سؤال که ديگر ھيچ  من ازز ينتا سؤال ديگر را 

کرد و  سريع يک بوسه عجيب و غريب می ،نبود ھم در کارای  دلسوزی
الخره با. شدم که او منظوری دارد مطمئنمن ديگر . مکيد را می و لبانم صورت 

لب و و ا بزنم حرف خواستم نداد، تا میبرايم  فرصت حرف زدن را ھم ديگر
کرد به مکيدن، از شور و شوق قلبم به تپش افتاده بود و سر تا  دھنم را شروع می

  »خواھی عکس بگيری؟ می« به من گفت  او. لرزيدم پا می
اما آن موقع ھيچ  ،که از اول حرفم را متوجه شده استمن تعجب کردم 

 !چيزی نگفت
  ».عکس بگيرم خواھم بلی می« -

  »؟دو  تايا  يک تاخواھی بگيری،  چند تا عکس می«
 کردم که و داشتم فکر می جوابی بدھم  هسريعتر چ دانستم نمیمن در حاليکه 

دو  يا  يک تايا «باالخره گفتم . کرد با شوق به چشمانم نگاه می اوجوابی بدھم،  هچ
 ».تا

 .ھم به لبانم چسبيد باز او، دو  تايا  يک تاتا گفتم يا  
 ».برويم با من که من عکست را بگيرم بيا«گفت 

مرا با خودش برد و در زندگی اولين سکسم را با ھمين مرد پاکستانی   
 .تجربه کردم
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افغانستان برگشتم و مدتھا در طبيعت جنسی خودم محروم بودم و دوباره به 
ھميشه رنج خودم  نداشتن دسترسی به خواست جنسی و جنسی از محروميت

 .بردم می
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   خاطرات حميد نيلوفر 

  
 بخش چھار  
  جھنم جنسی 

  
 .تعصبات جنسی در افغانستان یعنیجهنم جنسی 

فقط در صورت  همافغانستان عمل جنسی حتی بین یک مرد و یک زن در 
و در  .امکان پذیر است و بسو سنن اجتماعی  و در چارچوب قانون دین  ازدواج 

جرم عمل جنسی بین دو فرد همجنس  به مثلصورت خارج از این محدوده 
. و در صورت دستگیری در بعضی موارد مجازات مرگ داردشود  می دانسته

در ازدواج سنتی فقط . گیرد می ازدواج طبق قانون دین و سنن اجتماعی صورت
و خود را داردند شان  والدین و مخصوصًا پدران صالحیت انتخاب همسر فرزندان

بودن مند  عالقهازدواج  رسمدر این . را انتخاب کنندشان  توانند که همسر نمی آنها
. ندبا همدیگر بمانتا آخر عمر مجبور هستند که و طرفین به یکدیگر مهم نیست 

 هیچگاهدختران و پسران مجرد و زنان و مردان بیوه تا روز ازدواج در زندگی 
میانگین سن ازدواج در مناطق و اقوام مختلف . کنند عمل جنسی را تجربه نمی

و  ۲۰ تقریبًا در والیت پروان میانگین سن ازدواج دختران. کند می افغانستان فرق
ز جنسی در نیادانند که نداشتن دسترسی به  می این را همه. باشد می ۲۵پسران 

به  از ناچاری دیدم که می پسران رامن بعضی از  .ستا  فرسا سنین بلوغ طاقت
سراغ ها  روستا در دیدم که  می راآنها بعضی از  .آوردند می یدیگر رو های  گزینه

من از احساس   .آوردند می اکثرًا به استمنا رویها  اما در شهر ،رفتند می حیوانات
دانم که زندگی برای دختران مجرد  می اما این را ،دانم نمی جنسی پسران چیزی

دختران خانه بعضی از من . آور است اندازه رنج بی و زنان بیوه در افغانستان
 هنوز مجرد مانده بودند و ۳۰و حتی  ۲۵ی باال دیدم که تا سنین میمانده را 

. ماندند می درخت تشنه به مثلزد که  می خشکیده و محروم آنها دادهای  چهره
 ،گفتم که اینها هم حال بدتر از مرا دارند می کردم و به خود می من آنها را درک

دختران خانه مانده و زنان بیوه خشکیده و های  چهره. آوردم نمی اما به زبان
از صاحب خانه حتی اگر دار و شوهردرحالیکه زنان رسید،  می پژمرده به نظر
 خوبی هم نداشتند از آنها شادابتر و بشاشتر به نظر روزگارنظر اقتصادی 

 .رسیدند می
* * * 

چند تا پسران ھمسن و در دھکده بود  مچھارده سال -سيزده  زمانی که  
 من فکر. دادند می عمل جنسی را انجام حيواناتديدم که با  می خودم را سال 
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 به خاطر بچگی و و فقطبرند  نمی آنھا از اين عمل ھيچ لذتی شايد که کردم می
شايد کردم که  نمی اصالً فکرمن  .کنند می را عقلی و يا از حماقت اين کار بی

 .نجام بدھنداين عمل را با حيوانات ا ھمھا  بزرگتر
آن نشسته  یيطبقه باالکه دو طبقه بود در ام  خانه مادرخانم دايی یروزيک 

دو نفر که از پنجره به بيرون بسوی باغ نگاه کرد و ديد ام  مادرخانم دايی .بوديم
ً کله ،در آنجا بودند . کرد و شروع کرد به داد زدنرا از پنجره بيرون اش  دفعتا

پنھان پشت درختان را خودشان  سريع فرار کردند وکه در آنجا بودند  یآن دو نفر
نکنيد که شما  خيال ،ی شما را شناختمدوھر «گفت ام  خانم دايیمادر. کردند

فالن ھستيد و يکی تان بچه  فالن کسيکی تان بچه  ،گريختيد من شما را نديدم
 شما گوساله مرا ،کاری خواھم کردچه  شما خواھيد ديد که من با شما. کس
 »!کنيد می

 »ند؟ه اکاری کرد هچرا چ« م ازش پرسيدمادر
بچه فالن کس و فالن کس چه ب ،داخل باغ که بچرد مه اگذاشت گوساله را«

 ».شکردند می داشتند م ديدم کهخود ممن به چش ،که بکنندشند ه اآمد
 بود سال سن شان ٢١ - ٢٠حدود  ،آمده بودند سراغ گوسالهآن دو نفری که  

 .شناختم می و من ھم آنھا را
* * * 

 .هستندمتعصب  اندازه بی در مورد موضوعات جنسیها  بعضیافغانستان در 

سوادش در حد که مان  از مردم دھکدهنوروزخان . بود مھشتم مکتبسال 
سالگی بالغ شد و عادت پريود را شروع  م بود دختری داشت که در سن نهپليد

اين موضوع  شدن دخترش در سن نه سالگی خبر شدخان که از بالغ نوروز. کرد
کرد شروع با دخترش عصبانی شد و اندازه  بی، را مايه شرمساری خودش دانست

کرد و  می رفتاریخاطر يک مدتی ھر روز با دخترش بدبه ھمين . رفتاریبه بد
ام  با خواھرم و زن دايیام  در محوطه خانه دايی یروزيک . زد می او را کتک
فاصله ام  رو فقط سه متر از خانه دايیخان در روبخانه نوروز ،نشسته بودم

 ،به گوش رسيد نوروزخان دختراد صدای جيغ و داد و فري ناگھان از آنجا. داشت
داخل  زن نوروزخان کهصدای جيغ و گريه  سپس صدای تيراندازی وسپس 

. اتفاقی افتاده است هتا ببينيم که چخانه آنھا رفتيم  .به گوش رسيد اطاق نشسته بود
سبز نوروز معروف بود ديدم که با قد کوتاه، چشمان مالنوروزخان که به نام 
به و کاله پکول بر سرش  ،زرد طاليی میک و ای  هقھو  روشن، ريش و سبيل 

نيز که دخترش به زودی  .دآي میمسکونی ھای  اطاق یاز طويله بسوتفنگ  شدست
با چشمان اشکبار و گريه زار زار از طويله ديدم که  ،رفت می راه  مثل کبک
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که ديد  زن مالنوروز. آمدمسکونی ھای  بسوی اطاقدنبال او  وبيرون شد 
داد  شروع کرد به را چيزی نشده است خوشحال شد و سر مالنوروزدخترش 

 زنش گفت  . اندازه عصبانی بود حرف حاليش نبود بی اما مالنوروز که. ندز
 ».زند که چرا زود بالغ شده است می ھر روز اين بچه بدبخت را کتک«

م ه اخان از يخنوروز« گفت ،زد می نوروزخان صداکه پدرش را  دختر 
 ».به داخل طويله و در آنجا تيراندازی کردبرد مرا کشيده  گرفت،
اما در وقت شليک  ،را داشته بود شنوروز در اول قصد کشتنشايد که مال  
ام  به خانه دايیما دوباره  .شليک نکرد شش کاسته و به خوداز خشم اوليکردن 
زنده  اين دختر را نبايد« گفت می بود و اندازه عصبانی بی نيزام  زن دايی. برگشتيم
 ».دنبگذار

بالغ  د؟ تو ھم يک روزینچرا نبايد زنده بگذار« در جوابش گفت خواھرم
 ».گذاشتند می زنده که ترا ھم نبايد، پس به پريود شدن یکردشروع  شده بودی و

در که  نه ،من در سن پانزده و شانزده سالگی پريود شدم« ام گفت زن دايی
 »!!سالگی سن نه

* * * 
 - ٢۵که در اين زمان مان  از مردم دھکدهدختری  ،بود مه امدرسسال دھم 

 .شود می حامله شده استازداج کرده است و نه نامزد نه  در حاليکه سال دارد ٢۶
 چيزیاش  از حاملگیشان  اما ھنوز خانوداه ،رسد می به نه ماهاش  حاملگی

يک ه باالخر. شک کرده استاش  به حاملگی که زن ھمسايهاست مدتی . دانند نمی
دخترت حامله شده است، حواست «گويد  می روزی زن ھمسايه به مادر دختر

اگر . دشوريزی تان نرسوايی و آبروباعث که  یيک فکری به حالش بکنکه باشد 
 ».کاری دست تان خواھد دادھا  به زودی فکری به حالش نکنی در ھمين روز

آميز  خورد و ھرچه که حرف فحش می دختر بر مادربه حرف زن ھمسايه 
 زن ھمسايه نيز عصبانی. گويد می آيد به زن ھمسايه می از دھنش برميز ه او طعن
شما را بخرم اين  یمن برای اينکه خواستم آبرو«گويد  می شود و در جوابش می

س ديگری از ک کهبکنی  ری به حال دخترتفکتا زودتر  گفتمبه خودت حرف را 
 ،مستدان می حاملگی دخترت رامن است که شده وقت خيلی  .موضوع خبر نشود

تا به فکر  چيزی نگفتم و فقط به خودت گفتمديگر  اما در اين مورد به ھيچ کس
مرا شرف ھستی که  بی اما تو که اينقدر يک زن پست و. آبرويت باشی

 رسوايتچطوری ، حاال ببين که من طعنه کاری و فحش کاری کردی اينقدر 
زن و شمشير. گذاريم پيش داور می و تو کی ھستی ھستم که من کیاين. کنم می

 »...کند می را داور مشخص زن کوسده
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ست يا حامله ا آورد تا ببيند که دختر می يک قابله را رود می زن ھمسايه
دختر حامله است، ماه و روز «گويد  می بيند، می دختر را آيد می قابله که. خير

 نيابه داش  رسيده است و ممکن است که در ھمين يکی دو روز بچهوالدتش 
 ».يدبيا

 مردی که ازاسم  دختر .حامله شده است کدام مرد زاپرسند که  می از دختر
جو و پرخاشگر و به  مادر دختر زنی است ستيزه. گويد می را حامله شده استآن 

به اين . او حامله شده است دخترش ازشود که  می فکر انتقام جويی از مردی
کس ديگری يک مھمانی مخصوص بزرگساالن را  يک توسطمادر دختر  منظور
 ھمه. کند می دھد و تمام بزرگان خانواده آن مرد را به مھمانی دعوت می ترتيب
در اين فرصت مادر . ماند می در خانه تنھااو و خواھر  به مھمانی روند می

 پسرش، دختر ديگرش و عروسش چھار نفریدختری که حامله شده است با 
 را به زور ازھايش  لباس. کنند می او تجاوز روند به خانه آنھا و به خواھر می

 .کند می پسر به او تجاوزو  گيرند می شسفت محکم آورند، سه تا زن می تنش در
ده رچوب را با خودش ب يک تامادر دختری که حامله شده است  سردر آخر 

 - دو. دارد می کند به محبل دختر و دختر از آن ناحيه زخم بر می فرواست، آنرا 
پيش از . آيد می نيابه داش  بچه استدختری که حامله شده  .گذرد می سه روزی

که  يدبيا نيامنتظر است که بچه به ديد مادر دختر وحشيانه بيا نيااينکه بچه به د
اما او به  ،را نکشداش  کند که بچه می اندازه التماس و گريه بی دختر. شبکشد

 .کشد می کند و او را نمی بچه نوزاد رحم
با بيوه ا زن ي مجرد است که اگر يک مرد و يک دختر قانوندر افغانستان 
شود و مجازاتش ھمين است که بايد  می عمل آنھا جرم دانسته يکديگر مقاربت کنند

بايد مرد يک دختر ديگر از خانواده خودش در عين حال  .با يکديگر ازدواج کنند
اما اگر يک مرد و يک زنی که متاھل باشد با يکديگر . به خانواده آنھا پس بدھد

مردی که از اينجا دختر . شوند می مقاربت کنند، ھر دوی آنھا به مرگ محکوم
يک دختر ديگر  مردآن در مقابل  کنند واست بايد با يکديگر ازدواج حامله شده 

به د که قانون وش میقرار رو  ايناز  .ه آنھا پس بدھدبه خانواد خانواده خودشاز 
از با مردی که که حامله شده بود  یدختر دوش میبر اين قرار  .اجرا گذاشته شود

به خواھر او تجاوز که ر بود با يکديگر ازدواج کنند و برادر دخت هحامله شدآن 
 یدختری که حامله شده بود يک پسربرادر . اج کنندوبا يکديگر ازد کرده است

اما برادر  ،که با او ازدواج کندو دختر راضی نيست  انگيزه بی ھوش و کماست 
. اوداج کند اوکه با است راضی  دختر استتر  و فعالتر  بزرگترش که با ھوش

با اين پسر  خواھم نمی خودش را به زمين و آسمان زد که منکه دختر ھر قدر 
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را جبراً به  آن بيچارهد و دھ نمیکسی به حرفش اھميت  ،مازدواج کن انگيزه بی
 .ندکن مینکاح انگيزه  ھوش و بی کمھمان پسر 

 در افغانستان اگر يک مرد با يک دختر مقاربت کند، خانواده دختر  
در اين . شاکی شوند و يک دختر ديگر از خانواده آنھا پس بگيرند توانند می

بدست خود  کسی نکاح کنند هرا به چ شده دختر پس گرفتهکه اينصورت اختيار 
يا به يک بچه  کنند شسال نکاحممکن است که بخواھند به يک مرد بزرگ. ست آنھا
 دار و فعال يا تنبل وشتکاربالغ، به يک مرد باسواد يا بيسواد، سالم يا معتاد، پنا
 بر عکس و .کنند می شخالصه به ھر کسی که خودشان بخواھند نکاح ،کاره بی

 صورتدر اين  ،دنپس بگيرديگر د که يک دختر ناگر خانواده دختر شاکی شو
ممکن است که  . ست بدست خود آنھااختيار بدھند  پس دختری را هآنھا چاينکه 

يا تنيل و خالصه  سواد، فعال بی بالغ، باسواد يانا يا بدھندپس يک دختر بزرگسال 
ھر طوری که باشد ممکن است که بدھند و در صورتی که طرف مقابل شاکی 

بگيرند و به يک نفر از  تند که ھر طور دختری که باشدمجبور ھس ،دنشده باش
 .کنند شنکاحشان  خانواده

که از نظر ذھنی  شتم که بيماری عقب ماندگی دامن يک دختر دايی داشت
اما در حد بود البته دختری باھوشی . ديگر رشد نکرد از سن چھار سالگیبعد 

دانم که اين  می من«گفت  می بعضی وقت به شوخی شبرادر. يک بچه چھار ساله
دھم  می شوم، فريبش می من با يک دختر دوست ،گيرد نمی خواھرم را ھيچ کسی

در عوض من  از من شاکی شدندشان  وقتی که خانواده ،کنم می و کارش را تمام
 ».دھم میپس  شانيبراھمين خواھرم را 

* * * 
ھمسايه دختری را  پسر ،داشتيمای  هدر کابل ھمساي و بود  مسالدوازده  - يازده

 دخترمان  ھمسايه لذا .و خانواده دختر شاکی شده بودند کرده بود ) عفت بی(نامبد 
را شان   ساله ٢۵ - ٢۴نکاح کرده و در عوض دختر خودشان  را به پسر نامبد شده

ساله را به يک پسر نه ساله که  ٢۵ - ٢۴آنھا دختر . داده بودندپس به خانواده آنھا 
سه تا  - دختر نامبد شده دو. دختر نامبد شده بود نکاح کرده بودندبرادر  ترينکوچک

ساله را به کوچکترين آنھا  ٢۵ - ٢۴اما آنھا دختر  ،برادر بزرگ و مجرد ھم داشت
گفتند که چرا  می بودند ومند  از آنھا گلهمان  ھمسايه. که نه ساله بود نکاح کرده بودند

کنيد و به پسر نه ساله  نمی را به پسران بزرگ تان که بالغ ھستند نکاحمان  دختر
راضی ھستيد و ه شما چ ،ستکه ھ ھمين طوری استگفتند  می آنھا .يده انکاح کرد

 .که شده است ھمين طوریحاال  نيستند هچ
شده بود با مان  بخاطری که داماد ھمسايهو ساله از من کوچکتر بود نه پسر 

زن ھمسايه او را  ،آمد میمان  بعضی وقت که خانه ھمسايه. کرد میآنھا رفت و آمد 
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 را،ببينيد کار مسخره آنھا «گفت  می داد و می نشانم ه ابه مادرم، مادربزرگم و خال
خانه  آمد میھر وقت که داماد با زنش  ».نده ارا به اين بچه نکاح کردمان  دختر

کردم تا از  می رفتم با او بازی می کرد و من عمداً  می ديگر بازیھای  با بچه ھمسايه
. ديگر دارد که زن گرفته استھای  فرقی با بچهچه  ست وشکلی ا یچ نزديک ببينم

گفتم اين  می سوخت و با خود می دلم برايش ديدم می من وقتی که از نزديک او را
  .دار شده استبچگی که از من ھم کوچکتر است زنسن  بيچاره بدبخت از اين
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 جپن بخش

  جھنم زنان 
  

موضوع اصلی مورد بحث در . جهنم زنان یعنی شرایط زنان در افغانستان
اما برای . باشد می همجنسگرایان در افغانستاناینجا سرگذشت خودم و شرایط 

در مورد   اینکه بتوانم موضوع اصلی را بهتر به تصویر بکشم و ادعای خودم
شرایط  ابتداءم که ستدان ثابت کنم، الزم را شرایط همجنسگرایان در افغانستان

دهم و سپس با در نظر داشت اهمیت، کثرت و محبوبیت در تمام توضیح  زنان را
شرایط همجنسگرایان را با شرایط  جامعه افغانی و جامعه جهانیهای  عرصه

و حدس چقدر وحشت است  در افغانستانببینند که زنان مقایسه کنم تا مردم 
 .گذرد می نابر سر شچه کشند و  می هچ آنجا درهمجنسگریان  بزنند که

 در مورد آن نیااز آن است که مردم دتر  عمیق زن در افغانستان بسافاجعه 
یا به و شود که درد زنان افغان را حس کرد  نمی فقط به گفتن هم .کنند می فکر

 .و بس کند می دش حسرا فقط در بدن خو آدم دردچون  ؛دیگران رسانددرک 

بدتر از اسیر زن اگر زن را در افغانستان با اسیر جنگی مقایسه کنیم شرایط 
زنان های  دانم که حکایت تراجدی نمی من. نباشد بهتر هم نخواهد بود اگر جنگی

در قالب  اما از اینکه .شروع کنم هاآنهای  از بدبختی یافغان را از کدام یک
انواع که به ترتیب زمانی ترجیح دادم م ه اختنویسی به موضوعات پرداخاطرات 

 .خودم به تصویر بکشمهای  فجایع گوناگون را با مثال چشمدید

 

 حرمت انسانی زن
زنان بخاطر سوءِ ها  افغانستان در بیشتر از هفتاد درصد خانوادهدر  

  .خورند می رحمانه کتک بی و موضوعات کوچک مادی جزئیتفاهمات 

ھايم  در خانه خاله و دايی. و آغاز فصل بھار بود م بودسالدوازده  -يازده  
را ھم به يک مستأجر  شاطاقدو تا  نشستيم میکه ای  هدر خان . نشستيم می

چند تا  ،فصل نھال کاری بودو از فصل بھار آغ. تاشقرغانی کرايه داده بودند
يک . را از دھکده آورده بوديم و داخل حياط خانه کاشته بوديم درختھای  نھال
آنھا ی جا و از جا کنده شدهھا  سه تا از آن نھال - متوجه شدم که دو یروز
جدا دم در خانه  - آنھا جدا ساقه و ريشه ،شکستهھا  م که نھالديدبعد  . ستخالي

چون دوباره ؛ از ديدن شکسته آنھا غمگين شدم .است ھمسايه تاشقرغانی افتاده
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خواھر  ،مستانه.  بانو بود  بس نام دختر ھمسايه. امکان کاشتن آنھا وجود نداشت
 ».کنده است بانو بسرا پدر ھا  نھال« م به من گفتکوچک

 .نده استو چرا شکا است را کندهھا  نھالمن دلم آتش گرفت که چرا 
 »چرا کند و چرا شکاند؟« -
  ».آنھا زد با را بانو بس« 
 »را زد؟ بانو بسچرا « -

 زد و گريه میطوری زد که ھر قدر جيغ يک . دانم که چرا زد نمی «
  ».کرد نمی رھايشزد و  میباز ھم  ،کرد می

 به مجردی کهاما  ،خورديم می زياد کتک از بزرگانالبته ما ھم در خانه  
اين . زدند نمی و ديگر داشتند می از کتک زدن دست برآنھا داديم  می گريه را سر

کسی کتک بخورد و  آدم از دستدر حاليکه  وحشتناک بود کهاندازه  بیبرای ما 
 .ھم از زدن دست بر نداردباز او ، ھددب سر حتی گريه را ھم

  »چرا با درختان ما زد؟ !جھنم که زد«من در جواب به مستانه گفتم 
 ».نمی دانم که چرا«

 »که درختان کوچک را از ريشه کند؟چرا از شاخه درختان بزرگ نکند  « -
  ».چراکه  نمی دانم« 
پدرت «پرسيدم  شدختر ھمسايه را ديدم و از ،بانو بسدو سه روز بعد  

 »از اينجا کند و ترا با آنھا زد؟ راما درختان 
 ».که تمام بدنم کبود کبود شده استآنقدر زد بلی؛ «

 »رختان ما را از ريشه کند؟چرا د« -
 ».زد نمی اگر نکاشته بوديد مرا اينقدر کاش درختان را نکاشته بوديد، «

 »چرا درختان ما را از ريشه کند؟« -
کبود شده است؟ تمام بدنم االن شود که تمام بدنم  نمی باورت !وای حميد«

 ».کند می درد
 »چرا زد؟« -

وقتی  ،پدرم خانه نبود يک سينی از دست مادرم به زمين افتاد و شکست«
در  مادرم  ،ستهشکپرسيد سينی چرا  ،رم آمد و ديد که سينی شکسته استکه پد

را شما درختان  پدرم آمدبعد  ،افتاد و شکست بانو بسجوابش گفت سينی از دست 
 ».کمر و پاھايم کبود کبود شده استمرا آنچنان زد که تمام ھا کند و با آن
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 »از دست خودش افتاد؟ ن نيفتادهاز دست مسينی پس تو چرا نگفتی که « -
 ».زد می گفتم خودش را می اگر«

 »زند؟ می مادرت را ھم کتک !وای« -
کتک تا حاال چند بار مادرم را آنچنان  !زند نمی کهای  هخيال کرد !هپس چ«

ھمين خاطر ديگر ھر گناھی که به . خيزدبرتوانست از جا  نمی زده است که حتی
اين دومين بار است که من . اما مادرم را نزند ،کنم که مرا بزند می من قبول باشد

 ».طوری کتک خوردم بخاطر گناه مادرم اين
  من تعجب کردم که يک زنی که ،زند می وقتی که گفت مادرم را ھم کتک

سنت و  که در دلھا  البته بعد. کتک بخوردھنوز ھم  باشد شسن سال ۴٠ - ٣۵
ديگر کتک خوردن زنان برايم کامالً  بزرگ شدمروز روز بافغانستان  فرھنگ

خاطرات مورد  چنديندر افغانستان در مورد کتک خوردن زنان . عادی شد
تا حاال در دلم مانده ھا  از اينکه عقده نھالاز اين ھم به ياد دارم، اما تر  وحشتناک

ھمسايه ھميشه زن  . تعريف کنم که خواستمياتش ئبا ھمين جزرا اين خاطره   بود
ترس  خانه وغيرهھای  از قبيل آشپزی و کيفيت غدا، کار جزئیمسايل  بخاطر

ھا  ی وقتبزند و بعضکتک يد و او را بيا داشت که مبادا امروز شوھرش خانه
 غصهھميشه بخاطر او م ه اخالمادربزرگم و مادرم، . خورد می کتک ھم

  .کردند می و برايش تأسفخوردند  می
  
   قانون طالق 

تواند که بدون هیچ دلیل و علتی زنش را طالق  می در افغانستان مرد
 اما زن به هیچ عنوانی .حتی اگر زن هیچ گناهی هم نداشته باشد ،بدهد

سوءِ      هرگونه  ی اگر شوهرشحت ،تواند که از شوهرش طالق بگیرد نمی
 .بکند یواز   همای  هاستفاد

به نام پويا زنی داشت مردی مان  از مردم دھکده .بودم سال چھارده - سيزده 
ج کرده ھفت سالی شده بود که با يکديگر ازدوا - پويا و نرگس شش. به نام نرگس

ديگر راضی بودند ھر دوی آنھا از زندگی با يک. بودند بودند و صاحب دو فرزند
 زد می ھم هتنھا آنچه که بين آنھا را ب. ی بين آنھا وجود نداشتسوِء تفاھمو ھيچ 

از . ندزندگی کخواستند نرگس در آرامش  نمی که ،مداخله گری خواھران پويا بود
ندارند، ای  نشين ھستند و ھيچ سرگرمیسواد و خانه  بی اينکه اکثر زنان افغان

افتند و مادرشوھران  می برای اينکه خودشان را سرگرم کنند اکثراً به جان يکديگر
 .برند می و خواھرشوھران با عروسان از ضرر رساندن به يکديگر لذت
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ً خواھ ھای  با بھانه .ندازندبياپويا  را از چشمنرگس  کوشيدند که می ران پويا دايما
تا نرگس را مورد سرزنش قرار  انداختند می راهگوناگون ھر روز يک نزاعی را 

از خانه نرگس  که گفتند می به پويا .تھمت دزدی بستندنرگس  چندين بار به. بدھند
ی آنھا اما شايد که ادعا. دھد می شدزدد و به خواھر و برادران می ھر چيزی را

ً . ھيچگاه صحت نداشته بود  آنھا لوازم را از خانه بيرونخود  حتی بعضا
تا لوازم را از خانه  ،کردند می و مردمان ديگر بخششھا  انداختند يا به گدا می

خود آنھا پول را . تھمت دزدی ببندندنرگس  به ناپديد کنند و دستاويزی بسازند که
 پويا به .ده استرا دزدي شپولنرگس  فکر کند کهپويا  دزديدند تا می پويا از جيب

زن  و ھيچگاه برايت به تو نداردای  ھيچ دلبستگی ،دزد استنرگس  گفتند که می
داغان بھتر است که طالقش را بدھی تا بيشتر از اين زندگيت را ؛ پس نخواھد شد

را دوست داشت و ھر دوی آنھا از زندگی نرگس ھنوز پويا  با اين ھمه حال. نکند
ً پويا خواھران . دندبوراضی با يکديگر   پوياکاری کنند که کردند  میتالش دايما

زيرا  ،دندش نمیگری ھيچگاه خسته  نظری و فتنه را طالق بدھد و از تنگ نرگس
برای گری  فتنهنداشتند و با ھمين  ای سرگرمیھدف و  ديگرآنھا در زندگی 
باالخره يک روزی پويا پول زيادی را . و سرگرمی ساخته بودندخودشان ھدف 
خواھرانش برای اينکه  .گذارد می دھد در خانه می تشکيل رااش  که تمام دارايی

 را به دزدی متھمنرگس و  دارند می تمام پول را بر ،به زنش تھمت دزدی ببندند
کسب و پول خواست که با آن  می روی آن پول حساب باز کرده بود، پويا. کنند می
. شود می غمگين از گم شدن آن بناءً  .ندازد و زندگيش را بچرخاندبياراه ای  بیکاس
گم شدن خواھرانش؟ موضوع  اداند که دزد آن کيست، آيا دزد زنش است ي نمی اما

خواھران پويا ھر روز . شود می منازعه و بگو مگو تبديل پول در خانواده آنھا به
 را ندادی؟ اگر زودتر طالقش رانرگس ند که چرا زودتر طالق ويگ می به او
خواھی که در آينده صاحب خانه و  می ھنوز ھم اگر .شد نمی دی پولت گمدا می

اما . داغان نکندو زندگيت را طالقش را بده تا بيشتر از اين زودتر زندگی شوی 
من پول خودم را چرا  د،دارفرقی ن پول من و شوھرم که گويد می زنش در جواب

 وامدچھار ماه  - بر سر اينکه دزد پول کی است تا سه جر و بحثبايد بدزدم؟ 
ھيچ نرگس ثابت کنند که دزد پول به غير از  خواھند میخواھران پويا . کند می

. تا دزد را با مدرک شناسايی کنند به تحقيق کنند میکس ديگری نيست و شروع 
از . کنند میا در شھر ُپلِخمری پيدرا  )زن روحانی( زن بجارسيده يک باالخره
طلسم  با  زن بجارسيده. استپنج ساعت راه  بوسمينی خمری با تا شھر پلدھکده 
. دزديش را اعتراف کنددزد د تا کن می ا روح دزد را پيش خودش حاضرو دع

ھای  آنرا ببيند و بچه که دتوان می د، فقط خودشکن می وقتی که روح دزد را حاضر
به مردم گفته  زن بجارسيده. ببينند ند که آنراتوان نمیھا  اما بزرگتر ،ھفت سال زير
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ھفت  ھفت سال و زيرھای  فقط بچه قادر به ديدن روح نيستند،ھا  گترکه بزر است
 نشانبه بچه ھفت ساله روح دزد را طوری  .و بس آنرا ببينندکه توانند  می سال
د وش می ش به آيينه تبديلکه ناخن زدري می راای  هيک ماد روی ناخنشد که دھ می

بپرسد آن    ببيند و ازدر آيينه ناخنش دزد را که روح  دتوان می و بچه ھفت ساله
روح دزد با زبان  ی؟ه ادزديدتو که آيا تو دزد ھستی و آيا پول فالن کس را 

کند که بلی من دزد ھستم و پول فالن  می اما با تکان دادن سر تأييد ،زند نمی حرف
که يک بچه ھفت است گفته پويا  به خواھران زن بجارسيده .مه اکس را من دزديد

افغانستان مردم . ھمبد نشاندزد را برايش روح من د تا يآور بی خودساله را با 
 گويند نمی دروغھا  بچه از اينکه» .بپرسيد ھا راست را از بچهحرف « گويند می

را به  زن بجارسيدهموضوع پويا خواھران . کنند می را باورھا  مردم حرف بچه
ھفت ساله ھای  بچهبه کند و  می که آن زن روح دزد را حاضر ندنک می تعريفپويا 
د که با يک نک می قبولپويا . قادر به ديدن آن نيستندھا  د اما بزرگتردھ می نشان

 ببيند که بچه ھفت ساله روح کرابرود تا زن بجارسيده  پيشبچه ھفت ساله 
را با او گويد که  می و به پويايک بچه ھفت ساله دارد خواھر بزرگ پويا . بيند می

برای  ، موضوع نشان دادن روح. کی پول را دزديده است که دنتا ببين خود ببرند
را از نمايش ند که اين ار و کسان زيادی دوست د ی استعجيب مردم يک حرف

چطوری روح دزد را به بچه ھفت  زن بجارسيدهنزديک به چشم خود ببينند که 
سه تا خواھرانش با چند نفر ديگر  - که پويا و دو شود میقرار . دھد می ساله نشان

 مری و اين نمايش راکه بروند پلخ شوند میگ خودم حاضر جمله مادربزر آن از
اما  ،مریند پلخور می و وندش می وار مينی بوسسشان  ھمه. ببينند به چشم خود

اطاقی د، او داخل رون می زن بجارسيدهوقتی که پيش  .ندبر می را با خودنرگس 
ماند و يک پنجره  می )دکه بليط فروشی(مثل غرفه تکت فروشی  نشسته است که
 کنار پنجره نشسته است، بچه ھفت ساله را به داخل بجارسيده زن. کوچکی دارد

، او از داخل نمايش را نده اايستادنشاند، ديگران بيرون  می کنار خودش خواھد می
ديگران . به بچه ھفت ساله نشان بدھدکند که روح دزد را حاضر کند و  می شروع

 .نده اکه کنار ھم نشستبينند  را میو بچه ھفت ساله  زن بجارسيده پنجره از بيرون
و بچه ارد  دکنار پنجره نشسته است، پنجره طرف راستش قرار  زن بجارسيده
بيند به  می ھر چيزی را کهھفت ساله بچه تا  نشاند می طرف چپش ھفت ساله را

شود، آنسوی  می زده شده که از وسط بازای  هپشت سرش پرد. دتعريف کنديگران 
تا در وقت نمايش  پرده فضای اطاق ادامه دارد و در آنجا زن ديگری نشسته است

بينند  می نه پرده راند ه اايستادکسانی که بيرون پنجره . نقش خودش را بازی کند
. بينند و بس می و بچه ھفت ساله را زن بجارسيدهنه زن پشت پرده را و فقط و 

ريزد که ناخنش را  می راای  هروی ناخن شصت بچه ھفت ساله ماد زن بجارسيده
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ناخن  شايدرا ھم نريخته است و ای  هبعيد نيست که ماد. کند می به آيينه تبديل
اما ديگران از بيرون  .دارد را روی ناخنش قرار داده استکه آيينه ای  مصنوعی

سپس ناخنش را پيش چشمش . نمی بينند که ناخنش را به آيينه تبديل کرده است
 »بينی؟ می در ناخنت کرا« پرسد می شاز کند می نزديک

 ».بينم نمی ھيچ کسی را« گويد می کند و می او دقيق به ناخنش نگاه
 »بينی يا نه؟ می ، کسی راهچ حاال« پرسد می چرخاند و می ناخنش را کمی

به بچه ھفت ساله باز ھم دقيق  .کنند می نگاهند ه اديگران بيرون پنجره ايستاد
 ».مبين می حاالبلی « گويد می کند و می نگاهناخنش 
 »بينی؟ می کرا«

 گويد می بيند و در جواب می کند تا تشخيص بدھد که کرا مینگاه  دقيق
 ».بينم می خودم را«

 »بينی؟ می کرا حاال« پرسد می چرخاند و میناخنش را کمی 
که در پشت سر قرار دارد از وسط باز شده و زنی را در ای  هبيند پرد می

رسيده ای  هانداز در سن ھفت سالگی عقلش به. کند می بيند که طرفش نگاه می آنجا
ل آن در پشت اص بيند می ناخنش آيينه داند که ھر نقشی را که در می که است

ً بگويد که کرا خواھد می. سرش قرار دارد  به پشت سرش نگاه کند تا مشخصا
در « پرسد می نگاه کند و دھد که به پشت سرش نمی اجازه زن بجارسيده. بينم می

 »بينی؟ می ناخنت بگو کرا
و  دندب میفوراً پرده را ايستاده است در اين فرصت زنی که پشت سر 

 کند می نگاه شپشت سربچه ھفت ساله به . کند می پنھانپشت پرده را خودش 
 زن بجارسيده. بيند و بس می نيست و فقط پرده رادر آنجا بيند که ھيچ کسی  می

فقط به ناخنت نگاه کن « گويد می کند و می نزديک شچشم را پيش شناخندوباره 
 »بينی؟ می االن بگو کرا. و بس

 ».بينم می پرده را«گويد  می بعد از کمی دقتبچه ھفت ساله 
 »بينی؟ نمی کن کسی را دقيق نگاه«

ظاھر پرده  مياناز  شود و زنی که در آنجا ھست می پرده دوباره از ھم دور
 .شود می

 ».بينم می يک زن را«
 »؟شناسی يا نه می آيا آن زن را«
 ».يا نه ششناسم می بگذار دقيق نگاه کنم که«
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پشت سرش به خود او نگاه کند و  بهخواھد که  می در دلش وسوسه دارد و
به پشت سرش نگاه  دھد که نمی اجازه زن بجارسيدهاما  ،بينم می بگويد که کرا

 .کند
 »بينی؟ می بگو کرا«
 ».بينم می يک زن را«
 »آن زن کيست؟«
 ».شناسمش نمی من«

تا بچه ھفت ساله اند  آنسوی پنجره منتظردر در حاليکه پويا و خواھرانش 
زنی را « پرسد می تشخيص بدھد، يکی از خواھرانش از بچه ھفت سالهآن زن را 

 »ه رنگ لباسی پوشيده است؟بينی چ می که
 ».پوشيده استفالن رنگ لباسی «
 ».س ھم يک لباس از فالن رنگ داردنرگ !ھی«

 »سرش ھست يا نه؟) روسری(چادر «سد پر می دوباره
 ».بلی ھست«
 »ه رنگ چادری؟چ«
 ».فالن رنگ«
 ».س ھم يک چادر از فالن رنگ داردنرگ !ھی«

من بلی کنند که بگويد  می بچه ھفت ساله را وادارباالخره  به اين صورت
 .بينم می دقيقاً خود نرگس را
 ».ای هدزديدتو پول پويا را  آيا که ازش بپرس« گويد می زن بجارسيده
ه دزديدتو آيا پول پويا را « پرسد می کند و می نگاه ناخنش به بچه ھفت ساله

 »ی؟ا
کند که بلی من  زند اما با تکان دادن سر تأييد می زن پشت سری حرف نمی

 .مه ادزديد
 ارهشبا اکشد تا او جواب بدھد،  بعد از اينکه کمی انتظار می بچه ھفت ساله

 ».دھد می سرش را اين طوری تکان زند نمی حرف« گويد می به به ديگران سر
زند و با  نمیشرف از خجالتی حرف  بی دزداين « گويند می خواھران پويا

 ».مه ادزديد من گويد که بلی می اشاره
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 يندانستيم که دزدی کار ھم می ببين ما« گويند می خواھرانش به پويا
ثابت شد که دزدی ديدی حاال به چشم خودت  ،کردین اما تو باور ،شرف بود بی

 »است؟ بوده شرف بی کار ھمين
 گويد و قبول نمی به چشم خودش ديده است چيزیپويا از اينکه معجزه را 

 ند دوباره بره ارفتھمه کسانی که پلخمری . کند که دزدی کار زنش بوده است می
 .کند می دھد و از خانه بيرونش می ، پويا فوراً زنش را طالقبه دھکده گردند می

آيد  میمثل ديروز يادم ين موضوع گذشته است، اما سال از ا ٢١ - ٢٠حاال 
را  زن بجارسيدهو  شکابل و موضوع پلخمری رفتن آمدکه مادربزرگم از دھکده 

کرد اول  می بچه به ناخنش نگاه« گفت می مادربزرگم. کرد می به ديگران تعريف
 يک زن را بينم، بعد گفت می خودم را بينم، بعد گفت نمی ھيچ کسی را گفت
 »...بينم می

 معجزه را باوراين کرد، من  می وقتی که مادربزرگم اين داستان را تعريف
 مسنسال  ١۴ - ١٣آن زمان  من. شد می سرم راستھای  کردم و از شگفتی مو می

ھستند که حتی تا  ی ھمدر افغانستان کسان زياد. باوری بودمخوش  و آدمبود 
 .ھستندباور خوش  سالگی ھنوز ھم ۵٠و  ۴٠ ينسن

 از اين موضوع گذشت، بچه ھفت ساله ديگر بزرگ شده بود و یچند سال
را ای  هيک ماد بوديم هپيش زنی که رفت«کرد  می مادرش به ما تعريفروبروی 

 کار یچدانستم که  می من خوب ،ناخنم ريخت و ناخنم را به آيينه تبديل کرد روی
ايستاده پشت پرده  يک زنپشت سرم پرده بود . بگويمچی  دانستم نمی د اماکر می
کرد و خودش را  می بينی، او پرده را باز می پرسيد کرا می وقتی که از من ،بود

خواستم به پشت سرم نگاه کنم، زنی  می وقتی که من. داد می در ناخنم به من نشان
گفت فقط به  می داد که به پشت سرم نگاه کنم و نمی که کنارم نشسته بود اجازه

 ».بينی می کرا بگو بس و ناخنت نگاه کن و
نرگس را  خواستم که اسم نمی من« گفت می کرد و می سرزنشمادرش را 

 من بگويم نرگس راکه  تو اسم او را به دھنم گذاشتی بودمبچه که من اما  ،ورمبيا
 ».بينم می

يی؟ خودت خوب ديدی که نرگس بود گو می نه دروغ چرا« گفت میمادرش 
 ».به دھنت گذاشتماسم او را من  که بندی می حاال اين تھمت را به من

از طرز حرف زدنش  در اين مورد بچه ھفت ساله که بزرگ شده بود
باعث جدايی پويا و نرگس  آن وقت زده بود و حرفی که مشخص بود که بخاطر

  .برد می ن موضوع ھميشه رنجدان داشت و از به ياد آوردن ايعذاب وج شده بود
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  ميراث سھم زن در

در دین اسالم به اندازه نصف سهم مرد در میراث شریک زن  اینکهبه رغم 
حتی . برد نمی در سنت افغانستان زن هیچ سهمی از میراث ،شود می دانسته
 زندگی آنها فقط به زندگی شوهرانبعد از ازدواج  ،دارند پدران ثروتمندکه زنانی 
 ،داشته باشد ثروتمند و شوهر فقیرپدر که یعنی زنی . تعلق دارد و بسشان 

سهمی را که دین  .برد نمی پدرمیراث همی از ماند و هیچ س می نیز فقیر خودش
در اکثر مناطق افغانستان تا  زنان برای زن در نظر گرفته استاز میراث اسالم 

طبق قانون اسالم بخواهد که  در افغانستان اگر زن .نده احاال به آن حق نرسید
از نظر سنت مردمی مایه شرمساری و لکه بدنامی  این موضوع دعوای میراث کند

 .شود می دانسته

* * * 

از ميراث پدر سھمی ما ھنوز ھيچ زنی  دھکدهدر  . بود مھفده سال -شانزده 
مادربزرگم يک خواھر و دو برادر داشت که خواھرش مرده بود و . نبرده بود

. زيادی به جا مانده بودھای  از پدر آنھا باغ و زمين. برادرانش زنده بودند
به غير از در اختيار و را بين خود تقسيم کرده بودند ھا  زمينباغ و برادرانش 

اما . دداشتن درآمد شخصی زياداز خود نيز ی پدرھای  باغ و زمينداشتن 
از و نه فقير که نه از ميراث پدر چيزی در اختيار داشت بود  یبزرگم زنمادر

را به دھاقين سپرده بودند و ھا  برادرانش زمين. داشتای  درآمد شخصیخود 
را از ھا  که محصوالت زمين ھر وقت. بودندآزاد ھای  کارمشغول خودشان 

  ھيچ يادی از خواھرگرفتند و  می به خودحريصانه  ،کردند می دھاقين جمع آوری
حق در ميراث پدر من ھم دين اسالم در « گفتيک روز مادربزرگم . کردند نمی
 ».گيرمنمن چرا حق خودم را ، پس دارم

 مادربزرگم ،حزب اسالمی گلبدين حکمتيار مسلط بوددر دھکده از اينکه 
طبق قانون اسالم از حق او طرفداری بر بود که حزب اسالمی اميدوار خيلی 

ز اکه حق ميراثش را  مادربزرگم بعد از اينکه تصميمش را گرفت. خواھد کرد
خدا « ست و به آنھا گفتيک روز برادرانش را نزد خودش خوا برادرانش بگيرد

پدر را در اختيار داريد و به ميراث شما تمام  ،را شکر که زندگی شما بد نيست
 من طبق قانون اسالم ،شريک ھستممن ھم در اين ميراث  ،آن احتياجی ھم نداريد

حق خودم را که خواھم  می وم دار مازه نصف سھم شما در ميراث پدر سھبه اند
 من ھيچ چيزی از شما ،يدبود داشته یزندگی بدشما کرده اگر خدای ن ،بگيرم
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حق خودم که خواھم  میمن  ،که شما احتياجی به آن نداريد حاالاما  ،خواستم نمی
 ».بگيرم را

از خود واکنش تند نشان دادند  يدن اين حرف تکان خوردند،برادرانش با شند
در   ،ست از يکديگر جدا موضوع سنت افغانستاندين اسالم و موضوع «و گفتند 

 ،ای ميراث نکرده استودعزنی  ھيچ تا حاالما  اطرافھای  دھکدهھيچ يک از 
اما اگر تو به نام ميراث قسمتی  ،درست است که ما به ميراث پدر احتياجی نداريم

شرمساری  و مايهبدنامی  لکه برای ماموضوع اين  ،را از ما بگيری از زمين
ما به ھيچ عنوان راضی نيستيم که قسمتی از زمين را برای تو  ،خواھد بود
ديگر  ما ،اگر تو به نام ميراث پدر سھمی برای خودت جدا کنی ،واگذار کنيم

که خواھد بود در آنصورت برای ما بھتر  ،نگاه کنيمبه چشم مردم که توانيم  نمی
 ».نام بد را قبول کنيمکه  اين تابميريم 
به مقامات  من اگر ،است حاکمبر منطقه حزب اسالمی «دربزرگم گفت ما

 ».آنھا سھم مرا جدا خواھند کرد ،حزب اسالمی مراجعه کنم
اين حق . برادرانش ديگر چيزی نگفتند و با اخم و خشم از خانه بيرون شدند

از اعضای  یاز ھمان روز به بعد ھيچ يک. اعالن دشمنی بودبلکه  ،خواستن نبود
که ھنوز بين ما ای  هاما تنھا رابط. ما حرف نزدندھای  آنھا با خانوادهھای  خانواده

ازدواج کرده ام  که يکی از آنھا با دايی ،دختران آنھا بودنددو تا  ،و آنھا باقی ماند
ه اين دو رابطه را ھم قطع آنھا خواستند ک. با برادرم نامزد شده بود شبود و ديگر

و  نامزدی او را باطل اعالن کردند ،که با برادرم نامزد بودشان  دختريک . کنند
ازدواج ام  که با دايیشان   دختر ديگر. به کسی نامزد نشده است گفتند که دختر ما

در مورد اينکه . شدند شآنھا خواستار طالق ،بچه ھم داشتدو تا  کرده بود و
نوشته فرستادند و در اخطاريه ام  به دايی يک اخطاريه تند ،شدند شخواستار طالق

را مان  تا عاقبت کار به آدم کشی نرسيده است فوراً طالق دختر...«بودند 
 »...بدھيد

يک روز با  ،برادرم که از موضوع باطل اعالن شدن نامزديش خبر شد
من کاری به برادری و «گويد  می و به پدرزنش خانه پدرزنشرود  میتفنگ 

بازيچه ھم نيستم که يک  ،بد يا ھستيدخواھری شما ندارم که شما با يکديگر خوب 
و يک روز اعالن کنی که ای  هروز به مردم اعالن کنی که دخترت را به من داد

باشد بدان ت ه ااگر اين فکر در کل ،کنیدوباره پشيمان شدی و مرا مسخره مردم 
 ».انجاميد خواھد  ناخانواده تبه مرگ تمام که 

 شود و می خون در رگش خشک ،بيند می پدرزنش که تفنگ را در دستش
ً ھمچو نيتی را  ،نه من در آنوقت از خشم اين حرف را زدم«گويد  می اما واقعا
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از روزی که من اعالن کردم که دخترم را به تو   ،ست واقعاً که حق با تو ،ندارم
ناموس در فرھنگ افغانستان از ھر و  شده است ناموستديگر دخترم  ،مه اداد

 » .مھمتر استچيزی 
ه اين دو رابط .دند که با ما اعالن دشمنی بکنندبه اين صورت آنھا ترسي

اما اکثر اعضای  ،با آنھا کامالً قطع نشد خويشاوندی باعث شد که رابطه ما
 .زدندبا يکديگر حرف نما و آنھا ھای  خانواده

صميمی بماند و کاری ھايش  ه با دايیتشخواست که مثل گذھايم  يکی از خاله
دير خيلی  رفت وھايش  خانه دايیيک بار  .در روابط آنھا با مادرش نداشته باشد

که من «گفت م ه اخال. ی آوردند و نه غذانه چا اما آنھا برايش ،آنجا نشست
صحبت  انهصميم آنھا بنشينم وروم، فقط دوست دارم که با  نمی بخاطر خوردن

حسابی  با قيچیرا  )برقع(آنھا چادريش  ،بار دوم که رفت خانه آنھا نشست» .کنيم
 و پاره کردند را حسابیھايش  کفش با قيچی آنھا ،بار سوم که رفت. پاره کردند

ھايش  ديگر حسرت رفتن به خانه دايید که درس عبرتی ش آخرينبار سوم برايش 
 . برای ھميشه در دلش باقی ماند

ش از گرفتن سھم در زمان حاکميت حزب اسالمی بخاطرمادربزرگم 
 .به مقامات بلندپايه حزب اسالمی مراجعه کرد بر طبق قانون اسالم ميراث پدر

 -سه . منصرف کردند یاما برادرانش با دادن رشوه آنھا را از تطبيق قانون اسالم
حزب اسالمی در نتيجه يک درگيری کوچک در منطقه  گذشت، یچھار سال

آنرا اشغال ی جا ربانیالدين  برھان جميعت اسالمیھای  نيرو سرنگون شد و
جمعيت اسالمی کابل پايتخت افغانستان و قدرت ھای  نيرو اين زماندر . ندکرد

مادر بزرگم در زمان حاکميت جمعيت اسالمی . دولتی را نيز در اختيار داشتند
والی پروان به  .پروان مراجعه کرد) استاندار(لی بخاطر گرفتن ميراث به وانيز 

 ر شدقرا زمانی کهاما . مسؤلين مربوط دستور داد که سھمش را برايش جدا کنند
را به مھمانی دعوت کردند و با مسؤلين برادرانش  ،مسؤلين سھمش را جدا کنند
چھار سال  - سه. منصرف کردندشان  وظيفه اجرائیدادن رشوه آنھا را نيز از 

درگيری با طالبان نتيجه جمعيت اسالمی نيز در ھای  نيروو  گذشتديگر نيز 
مادربزرگم در زمان . آنھا را اشغال کردی جا سرنگون شدند و گروه طالبان

 .اث به مقامات طالبان مراجعه کردحاکميت طالبان نيز به خاطر گرفتن مير
زمانی اما . به مسؤلين مربوط دستور دادند که سھمش را جدا کنندطالبان مقامات 

را به مھمانی دعوت مسؤلين باز ھم برادرانش  ،سھمش را جدا کنند قرار شد که
 .منصرف کردندشان  وظيفه اجرائیکردند و با دادن رشوه آنھا را از 
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يم ه ادادما تا حاال دو برابر قيمت اين زمين را رشوه که  گفتند می برادرانش 
 .خواھيم گذاشت که به آرزويت برسیاما ترا ن ،و ده برابر آنرا ھم خواھيم داد

بسياری از مردان و زنان ديگر در منطقه که زمين زياد از پدر برای آنھا 
 ادر بزرگم دعواکه مھر بار  در. منتظر نتيجه دعوای مادربزرگم بودند ،مانده بود

که اگر او  ،شدند می دچار دغدغه و دلشورهان زمين دار مرد ،گرفت می از سررا 
من  .ران آنھا نيز دعوای ميراث بکنندمبادا که خواھ ،در اين دعوا برنده شود

 اگر او سھمش را جدا کند«گفتند  می مردان زيادی را ديدم که با عصبانيت
شوند و  می او را ديده زنان ديگر نيز تحريک ،استکرده اندازه کار زشتی  بی

شود  می اين رسم در دھکده عمومی صورتبه اين  ،کنند می خودشان را جداسھم 
 که حتی زن غيرت ھستند بی گويند که اين مردم چقدر میو مردمان ديگر مناطق 

صبرانه  بی زيادی را ديدم که از طرف ديگر زنان» .دگير می از پيش آنھا حق
و  در ھم شکندمنتظر برنده شدن مادربزرگم بودند تا ديوار دفاعی حرص مردان 

اما متأسفانه که اين آرزو   .سر حق خودشان را بخواھندغه و دردآنھا بدون دغد
زنان ستمديده افغان اين آرزو را فقط به گور  !دچيزی بيش از خواب و خيال نبو

ھای  زمين ،مه ارا ديدھا  اکثر افغان فکریسرعت رشد من که آنگونه  .خواھند برد
اما زنان  ،جمعيت منفجر خواھد شد بيش از حد افغانستان از زاد و ولد و افزايش
 .رسيد مردان نخواھند  حرص به آرزوی شکستن ديوار دفاعی

* * * 

فقط در مورد والیت  ،در فوق آنچه که در مورد سهم زن از میراث گفته شد
اکثر والیات و اما در مورد  .مطابقت داردکوچک افغانستان های  پروان و بخش

پروان اگر  در. ستا از آنتر  بزرگ افغانستان حقیقت تکان دهندههای  بخش
 در. درس نمی شفروبه هم  شحد اقل خود ،برد نمی دختر سهمی از میراث پدر

به نام مرد دختر  ،تحت هر عنوانی اگر از داماد پول بگیرد عروسپروان پدر 
 ،تنها برای خودشه نمیز ه اعنو حرف ط بد شود و این نام می عروففروش م

وجود  این با. حتی بعد از مرگش برای فرزندانش نیز به ثبت خواهد رسیدبلکه 
کمی از آن پول را قسمت فقط  گیرند، می از داماد پولبه نام جهیزیه ها  بعضی

در این صورت . گذارند می در جیب خودرا اش  گیرند و بقیه می برای دختر جهیزیه
به این مرد دیگر  ،اگر داماد رودربایستی را کنار بگذارد و به رویش حساب باز کند

پروان در نیمه . شود می به نام یک آدم دزد شناختهبلکه  ،نام دختر فروش نه
افغانستان، نقاط اکثر در . شرقی مرکز افغانستان و در شمال کابل موقعیت دارد

 ،برد نمیاز میراث پدر  سهمی اینکهنه تنها  دختروغرب  وجنوب و شرق از شمال
 یا رسمًا و یا تحت عناوین مختلف در بدل پول به فروش خودش همبلکه 
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 ،رسد می به فروش )شیربها( دختر به نام طویانه قدر بسیاری از مناط . رسد می

اما در بسیاری از  .گذارند نمی در این صورت رسمًا نام فروش را روی آن که

. شود می روی آن گذاشته همشود و نام فروش  می مناطق دیگر رسمًا فروخته
های  مناطقی هم وجود دارد که دختر پیش از سن بلوغ و حتی در اولین روز

شوند تا سنین کمی  می دخترانی که پیش فروش. شود می پیش فروش شتولد
به مجردی که کمی قد بکشند که در چشم به نظر مانند و  می باالتر در خانه پدر

 در این فرهنگ که دختر به فروش. شوند می آیند دیگر راهی خانه صاحب
کند ممکن است ب ای نافرمانیاگر زن . م طالق هم وجود نداردرسد دیگر رس می

اگر زن در خانواده شوهر  .طالق داده شودممکن نیست که اما  ،که کشته شود
 ،یا کاری کند که باعث رنجش خانواده شوهرش شودکند ای  نافرمانیکوچکترین 

کنم که همان زن  می من االن فکر. ممکن است که مورد کتک خوردن قرار بگیرد
شاید که پدرش  ،زد می همسایه تاشقرغانی ما که همیشه شوهرش او را کتک

با شوهرش تنها زیرا  ،بوده است یخوشبخت زنیک البته این . او را فروخته بود
 عده از زنان فروخته شده که با تمام خانواده شوهر زندگی آن .کرد می زندگی

ممکن است که هر یکی از اعضای  یتفاهمسوءِ      هرگونه  در صورت ،کنند می
در مناطقی که از مراکز اصلی فرهنگ دختر . ندزنکتک بآنها را خانواده شوهر 
در آن  .کنند می زندگیبزرگ خیلی  های معموالً خانواده ندرو می فروشی به شمار

به علت زاد . اصالً وجود نداردزن و شوهر رسم زندگی تنهایی فقط یک  مناطق
 ً چندین برادر دارد و اگر چندین خواهری هم وجود هر کس  و ولد زیاد معموال

ً به حساب می دارد به علت اینکه به فروش . آیند نمی رسند خواهران اصال
 در هوا منحلانگار مانند که  می دود به مثلخواهران بعد از به فروش رسیدن 

برادران متعدد در چارچوب یک . ماند نمی باقی هاد و دیگر هیچ اثری از آننشو می
 تمام برادران وحدت. کنند می را تا آخر عمر حفظشان  خانواده واحد وحدت

ها  کنند که تمام آنها صاحب نوه می حفظ را در خانواده واحد تا زمانیشان 
ها  شوند و حتی بعد از مرگ آنان پسران آنها که به یکدیگر پسر عمو می
. کنند می یک خانواده واحد همچنان حفظدر چارچوب  راشان  وحدت ،شوند می

وای بر حال زنی که ، پس خورد می زن همسایه ما که از یک شوهر آنقدر کتک
بطور ها  برادران و پسر عمو !گونه یک خانواده بزرگ به فروش برسد به این

کنند و زاد و ولد هم که  می حفظدر خانواده واحد را شان  خستگی ناپذیر وحدت
بر  ،تصور کند گونه خانوادهاین ر خودش را در پس آدم اگ.  حرف نداردهللاماشا

وجود دارد ای  هخانوادکه در افغانستان حتی م ه اگذرد؟ من شنید می هش چسر
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و پنجا نفری که  چهلهای  اما خانواده .دنکن می که چهارصد نفر در آن زندگی

 مرد از زن گرفتن نه در اینجا هدف اصلی. عجب نیستبرای هیچ کس قابل ت
گسترش  در اینجا هدف اصلی، بلکه ز جنسینیااست و نه  تشکیل خانواده

. یفیزیکهای  نیروی کار تازه نفس برای پیشبرد کار و افز ایش باشد می خانواده
یک نیروی کار تازه بلکه  ،رود یک عروس نه می زن از روزی که به خانه شوهر

از روزی که به خانه . شود می آید که به جمع قبلی اضافه می به شمارنفس 
به ، بلکه هم نرفته است ییک خانواده نو تشکیل و کم جمعیت به ،رود می شوهر

کاری از      هرگونه  خانواده رونق گرفته و پر جوش و خروشی رفته است که یک
برای زنان  .تقسیم نشده استمرد کار اینجا دیگر کار زن و  . ستروبرا قبل در آن

اما برای مردان هیچ کار  ،شماری هم تعین شده است بی مخصوصهای  کار
دهند  می مردان انجاممخصوصًا را که های  تنها کار. مخصوصی تعین نشده است

ها  داد و ستد یعنیی بیرون از خانواده نیااز قبیل معامالت با دست، کلیدیهای  کار
یا اجناس  معامالت خرید و فروش دختر باشد اینکه هچ ها، و خرید و فروش

از راز و ؛ چون دنیائیستالبته این گونه یک خانواده در داخل خودش یک  .دیگر
ها  خانوادهگونه در این  . وردبیاتواند سر در  نمی کسیآن های  رمز پیچیدگی
تالفی ؛ چون دانجام بده بایدرا  پر تالشتر از مرد  و کار فعالیت مسلمًا که زن

شود  می اینجا دیده. دوربیاباید در  را پرداخته شده است پولی که جهت خرید آن
برسد بر  ها چت استبدهکار ی یک عالم شاسیر و بیچاره به تنهایی خود زنکه 

ی نیست، بلکه با این وجود موضوع فقط بدهکار. بزند شاینکه فکر میراث بر سر
. بعد از به فروش رسیدن نیز هر زمانی ممکن است که دوباره به فروش برسد

تنها به آشپزی و  ،شود می مخاطب سپرده بی بدوش این زباندارهایی که  کار
 ها، نانپزی فروان در فضای دود، شستن ظروف غدا و ترتیب سفره

که از صبح تا غروب  یک های و ضخیم بزرگان و بچهنازک های  لباس شستن 
شلوغ و های  و محوطهها  راهرو ها، کنند و به شستن و روفتن اطاق می خاکبازی

نان ای  هپیش هبه اینکه از چبستگی  زنوظیفه اصلی شود، بلکه  نمی پلوغ خالصه
د که زن وظیفه دار .ستا از آنتر  پر درد سر و فرساینده بساهای  کار ،خورند می

دن و هیزم برای سوزانها  د، همزمان از کوهببرها  و چراگاهها  حیوانات را به کوه
از راه دور روی  هیزم و سبزی راهای  ند، بستهسبزی برای خوردن جمع آوری ک

ت را از خوابگاه آنها جمع د، فاضله حیواناتا خانه ببرد، حیوانات را بدوش شدوش
ند و در معرض ک گرد شد، با دستآنرا سرگین بسازن ندند، برای سوزاآوری ک

را بیل ها  ند، زمینود، بعد از خشک شدن آنرا انبار کد تا خشک شآفتاب قرار ده
ند، بچیها  گیاهان هرزه را از زمینند، هر روز ری کبیاکند و آند، بزرافشانی بز
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، محصوالت گوناگون را جمع آوری کند و حتی وظیفه ندرا نشتر بزها  خشخاش
با این همه . ندگِلی نیز اشتراک کهای  معماری و ساختن خانههای  د که در کاردار

من این گونه مردمان را  ».پیش پای لنگ است همه هرچه که سنگ است«حال 
دور از آب خیلی  در فاصله ،کنند می زندگی کهجایی عجیب است در هر  ،مه ادید

 ند،پر کها  د که آب آشامیدنی را در دیگن وظیفه دارز. یدنی خانه دارندآشام
 این زنان ستمدیده در بردن آب. دبه خانه ببرد و از راه دور بگذار ش سری باال
کنند، آنها را  می را از آب پرچهار تا دیگ  - که سهند ه اسر آنقدر ماهر شدی باال
 قرارشان  کنند و روی سر می بلندجایی گذارند و تمام آنها را یک می هم یرو

پر های  دیگ آنکه بیرند و گذا می را آزادشان  در وقت راه رفتن دستان ،دهند می
بردن آب از راه . افتد نمی پایینها  روند و دیگ می از آب را با دست نگهدارند راه

پر مشقت زنان اسیر و فروخته های  که به کار ،است پیش پای لنگ یسنگدور 
 .افزاید می شده

 .این بود در مورد سهم زن از میراث در افغانستان
 
  تعصبات خانواده 
محرم نا نان اجازه ندارند که با مرددختران و زها  در بسیاری از خانواده 

اجازه ندارند که از خانه  ،دناجازه ندارند که مرد نامحرم آنها را ببی ،حرف بزنند
جرأت و اینصورت به  .نده اکور و الل خانه نشین تبدیل شدبه کر و بیرون بروند و 
آدمان روی ترین  عقب مانده و به  نده ارا کامالً از دست دادشان  اعتماد به نفس
در زیر یک پوشش کامل  ،به ندرت اگر از خانه بیرون بروند .نده ازمین تبدیل شد

دهند و اگر مجبور  می را قرار  ماند خود می گونی به مثلکه  )برقع(به نام چادری
انگار در حال گریز  زنند که  می حرفای  هبگون  ،باشند که با کسی حرف بزنند

 .باشند
* * * 

 بالغ در راناهای  فقط مردان و بچه ،اگر کسی در بزندها  در بعضی خانه  
 نابالغ های بچهو  اناگر گاهی مرد. گشایند و زنان اجازه رفتن به در را ندارند می

اگر از  »کی هستی؟«  زند می زن از پشت در صدا ،د و کسی در بزندنخانه نباش
 در را ،زند می است که در غیر از اعضای خانواده مرد نامحرمی  صدا بشنود که به 

 ، خانه نیست گوید که االن کسی نمی حتی ،دهد نمی هیچ جوابی هم ،گشاید نمی
در این ؛ چون یندنش می رود و در خانه می عقب ماندهمثل یک فرد به  فقط

کند  می آدم فکر .فرهنگ حرف زدن با مرد نامحرم از پشت در نیز حرام است
اگر کسی با این فرهنگ . در را بگشاید یدبیاکه رفته است تا کسی را صدا بزند 
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البته این واقعیتی . ساعتها پشت در منتظر بماند ممکن است  ،آشنایی نداشته باشد
 مردمان من به عقیده آن گروه .مه ابود شاهد آنها  خودم بارمن ست که ا

 مزاحمکه اما نباید  ،خواهند با دیگران حرف بزنند و یا خیر می کهکنم  نمی مداخله
ه تجربه کردها  را از چندین خانواده بارها  این گونه مزاحمت من. دیگران شوند

ز نیااما وقتی که  ،گرفتند می ضروری را از ما امانت وسایلهمیشه آنها  .ما
همین فرهنگ  آنها با  ،پس بگیرم وسایل رارفتم که  می من ،شد می خودمان
 مجوابی پشت در منتظرگونه کردند و بدون هیچ  می از من تشکر جنتی 

اجازه رفتن به مکتب و شان  به دختران و زنانها  این گونه خانواده  .ندنداشن می
 .دهند نمیهم  بیرون رفتن از خانه را

* * * 

ھا کی از آنھيچ ي ،شدند می نه خانواده - که ھشت نجمعی از خويشاوندان ما
و  دادند نمی اجازه بيرون رفتن از خانه را ،فرستادند نمی را به مکتبشان  دختران

من  .بردند نمی آنھا را به دکتر مرد ھم شدند می مريضشان  زناندختران و اگر 
در دانشجو بود  کوشا خودش. داشتم به نام کوشا جمع يک رفيق صميمیآن در 

شجو بود و نکوشا با آنکه خودش دا. خواند می دانشگاه کابل درسدانشکده پزشکی 
از  روزمن يک . قرار بود که دکتر شود با رفتن دختران به مکتب مخالف بود

، زن بيسواد تبديل شوديک اگر دختر مکتب نرود و در آينده به « کوشا پرسيدم
  » تواند بکند؟ می کمکیچه  به فرزندانشپس 

درس بخواند تا در آينده بتواند که در تعليم  در خانه ،بيسواد نبايد بماند«
  » .فرزندانش نيز کمک کند

چه که معلم و ھر ،مھندس ،تواند دکتر می اما اگر مکتب برود در آينده« -
  » .بخواھد شود

زن فقط کارھای خانه را بايد انجام بدھد و  ،کار زن نيستھا  اين کار نه« 
  ».از خانه نبايد بيرون برودبس و 
در ارتباط  و نددبر نمی ھمرا به دکتر مرد شان  دانستم که آنھا زنان می من   

پس « پرسيدممن ازش  ،کارھای خانه را بايد انجام بدھد زن فقطبه اينکه گفت 
بريد و فقط به  نمی به دکتر مردآنھا را شما چرا شوند،  که مريض میشما زنان 

  »بريد؟ می دکتر زن
  ».زن را ببيند که مرد نامحرم نبايد«  
ھيچ دختری ، پس که دختر نبايد مکتب برود اگر عقيده شما بھتر است« -
 ،وجود داشته باشد که مکتب برود و در آنصورت ھيچ دکتر زنی ھم نبايدکه نبايد 
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 آنھا را به کدام دکتر زنشما  ،اگر زنان شما مريض شوند در آنصورت 
  »بريد؟ می

  ».بريم که محرم باشد می در آنصورت به دکتر مردی« 
تحصيل  انچند تا مردخودشان  در جمع؛ چون اين حرفش خودخواھانه بود 

 .اما فکر ديگران را نکرد ،ندکرده و دکتر داشت
  »ندارند به کدام دکتر زن ببرند؟ھم  پس آنانيکه دکتر محرم مرد« -
 اين سؤال را ازو  که چرا دکتر محرم مرد ندارندست  خود آنھا اين مشکل« 

 ».خود آنھا بپرس که به کدام دکتر زن ببرند
آلت  پس اگر خواھر و مادرت بيماری  !!از خود آنھا بپرسم !خيلی خوب« -

آلت  به باز ھم خودتآيا  ،هچباز عفونت کند شان  یتناسلی بگيرند و آلت تناسل
 »اندازی؟ می تناسلی آنھا دست

در آنصورت بھتر است که « گفتدر جواب کمی سکوت کرد و کوشا 
  ».دکتر بروندتا اينکه پيش بميرند 
ً در افغانستان زنان زيادی بخاطر کمبود دکتر زن در   وقت بيماری  حقيقتا

مرگ زن را بر رفتن به ھا  بسياری از خانواده. دھند می را از دست جان شان
  . و بس خوانند می دھند و برای زن بيمار فقط دم و دعا می دکتر مرد ترجيح

آنها هستند که  اما ،کنم خواهم که در عقیده دیگران دخالت  نمی من  
که خود آنها هر کاری  .نده ارا بر دیگران تحمیل کردشان خودهمیشه عقیده 

 در مورد آنها حرفی بزند مورد انتقاد قرار یاما اگر کس دیگر ،کنند می بخواهند
ما به تصرف مجاهدین  اطرافهای  دهکده زمانی که ۱۳۵۹در سال  . گیرد می

و شهرستان مکاتب دخترانه را در مرکز  ،حزب اسالمی گلبدین حکمتیار درآمد
مکاتب پسرانه را به مدرسه تبدیل  ،به آتش کشیدندآن  اطرافهای  تمام روستا

در منطقه . و بس خواندند می فقط درس دینیبایست  پسراندیگر کردند و 
دخترانه بود که دختران از مکتب یک  ،کردیم می چهاردِه که ما در آنجا زندگی

در  حتی مجاهدین حزب اسالمی ،خواندند می درس صنف اول تا دوازدهم در آن
 زمانی که .را به آتش کشیدندآن ،آنهای  درسخانه عوض استفاده دیگری از 

ها  در تمام افغانستان مکاتب و دانشگاه ،طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند
برای پسران به مدرسه را ها  دختران بستند و تمام مکاتب و دانشگاه روی را به

تب را رسمًا مکرا رسمًا طالب گذاشتند و نام  دطالبان نام شاگر .تبدیل کردند

ند و مدرسه یعنی خوا می طالب یعنی شاگردی که درس دینی. مدرسه گذاشتند
 .شود می درس دینی داده مکتبی که در آن
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* * * 

شوھرش اجازه بيرون رفتن  ،ازدواج کرده بود در خانواده متعصبم ه اخال 
و حتی اجازه  ان نامحرم، گوش دادن به موسيقیاز خانه، نگاه کردن به مرد

در  ھا اينگونه خانوادهم ه اخانواده شوھر خال مثلبه . داد نمی به او عکس گرفتن را
 .زياد ھستندافغانستان 

زنان تيپ يک  وجود داشت،در بين دوستان و خويشاوندان ما دو تيپ زنان 
 غير محجبه ديگر زنانتيپ و متعصب تعلق داشتند ھای  که به خانواده محجبه بود

زنان محجبه را به نام زنان  .ھای غير متعصب تعلق داشتند به خانوادهکه  بود
ما . کردند می را به نام زنان دوزخی ياد کردند و زنان غير محجبه بھشتی ياد می

 گانه برایعالوه بر اينکه يک خانه جداو عروسی محافل شيرينی خوری  در
کرديم، دو خانه جداگانه برای زنان بھشتی و زنان دوزخی آماده  آماده می مردان
به وقتی که مھمانان شروع . به يکديگر احساس ناراحتی نکنند تبنس کرديم تا می

ايستادند و  میبرای خوشامد گويی  پيش در سه تا دختر و زن - دو ،کردند میآمدن 
 »؟بھشتیھستيد يا دوزخی آيا شما « ندپرسيد میاز مھمانان زن به شوخی 

گفتند  می متعصب تعلق داشتند در جوابھای  که به خانواده زنان محجبه
 ».دوزخی«گفتند  میغير محجبه در جواب  و زنان» بھشتی«

زنان بھشتی را به خانه  برای خوشامد گويی ايستاده بودند آنانی که
 ،در آنجا به غير از زنان محجبه؛ چون کردند می مخصوص زنان بھشتی ھدايت

مردان  و نه وجود داشت، نه رقص و ساز و سرود لمبرداریيعکاسی و فنه 
که  ،کردند می زنان دوزخی را به خانه مخصوص زنان دوزخی ھدايت. نامحرم

ممکن بود  و ھم رقص و ساز و سرودھم  ،لمبرداری بوديعکاسی و فآنجا ھم در 
 .ندشو مردان نامحرم در آنجا داخل که

در  ،ه در خانوده متعصب شوھر کرده بودکم ه اخال. بودم ا عروسی دايی
اندازه نوميد  بی خانه مخصوص زنان بھشتی با زنان بھشتی نشست، اما در دلش

تمام دختران و زنان آزادانه . برد می زندگيش رنج بود و از محدود بودن در
 دراما آن بيچاره  ،زدند می اين بر و آن بر قدم رقصيدند و می گرفتند، می عکس
و  وقت آخر که تمام مھمانان رفتند. کرد می به آنھا نگاهنشسته بود و ای  هگوش يک

با صد دل نادلی خواست که در جمع م ه اخال ،ما در جمع خودمان تنھا مانديم
من خيال کردم که از طرف شوھرش . يستد و با ديگران عکس بگيردبياديگران 

 ً با خانواده خودش  که در اين حد او را آزاد گذاشته استکه است  مطمئنحتما
وقتی که . در عکس گيری با ديگران ايستاد و عکس گرفتم ه اخال. عکس بگيرد
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يد ه ارا که گرفتھای  عکس« آمد و از ما پرسيد ،شدوھرش از موضوع خبر ش
 »کجاست؟

 را برای چاپ کردن بايستی   ھا فيلم ،چاپ نکرده بوديمھنوز را ھا  عکس
وجود در افغانستان در آن وقت دستگاه چاپ عکس ؛ چون پشاور فرستاديم می

 کجاست، ما در جوابش گفتيميد ه ارا که گرفتھای  وقتی که پرسيد عکس. نداشت
 ».پشاوربفرستيم و برای چاپ کردن بايد يم ه ارا ھنوز چاپ نکردھا  عکس«

عکس زنم  که کنم می من خودم آنھا را چاپ ،را بدھيد به منھا  لم عکسيف«
کنم و  می زنم را جداھای  عکس ،را چاپ کردمھا  وقتی که عکس ،ی نبيندرا کس
 ».به شما دھم میديگر را ھای  عکس
وقتی که . کند اجد زنش راھای  چاپ کند و عکسکه برايش داديم را  ھا ميفل

باز کرد، در معرض نور آفتاب  ھای شان تمام آنھا را از پوش ،را گرفتھا  لميف
 . قرار داد و سوزاند

بعد از شستن  ،را اول بشوييمھا  لميچرا نگذاشتی که ف« پرسيديم شاز   
 »ديگر را چاپ کنيم؟ھای  لميرا دست خودت بدھيم و فزنت ھای  لميف

 ».ديد می رازنم ھای  در وقت شستن عکسعکاس  ،شستيد می اگر آنھا را«
 دانستهآميز  آنھا تصوير انسان و موجودات جاندار کفرھای  در خانواده

ً ھيچگاه تصوير انسان و اجسام جاندار را در خانه ،شود می  ھای شان از قديما
دانند و رقص و ساز و سرود  میآميز  تماشای تلويزيون را نيز کفر ،نده انگذاشت

 .دانند می را خصلت شيطان

از افغانستان حد اقل ده درصد را ای  هدر هر نقطها  اینگونه خانواده
اما در بسیاری از مناطق درصد آنها به مراتب بیشتر است و در  ،دهند می تشکیل

 . رسند می بعضی نقاط حتی به صد درصد
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 ششبخش   
   تو در توھای  جھنم 

  
های  جهنم. های تو در تو یعنی شرایط همجنسگرایان در افغانستان جهنم

است که درون هر جهنم جهنم دیگری وجود دارد و  یهای تو در تو جهنم
 . نده اگرفتقرار  تمام آنهاهمجنسگرایان افغانی در عمق 

زن که یک جنس   .اشاراتی شد در مورد وضعیت زنان افغان جندر بخش پ 
اما هنوز در افغانستان  ،ست شناخته شده، یک اکثریت و یک عنصر مهم اجتماعی

که نه جنسیت شناخته شده،  ،پس وای بر حال همجنسگرا ؛داردها  اینقدر بدبختی
سنت و  ،و در این جامعه سنتی و جنتی ست  نه اکثریت و نه عنصر مهم اجتماعی

 !ندارد قبولآنرا  جنت هم

 موضوع از این قرار است که تعریف اندر افغانستان در مورد همجنسگرای
حتی در بسیاری از جوامعی که به خود مغرور هستند و خودشان را  :شود می

هنوز همجنسگرایان بدبخت  ،دانند می جامعه روی زمینترین  بهترین و با منطق
 تصوری هدر مورد افغانستان راجع به آن چ، پس هزار و یک مشکل دارند

  شود کرد؟ می

 در ذهن اکثر افغانها یک کلمه منفور و )خنثی( izak »ایزک«از اینکه کلمه  

توهین کردن، تحقیر کردن، پست  منظوربه  اکثرًا رغبت است و این کلمه را بی
 تمام همجنسگرایان بدبخت کنند می ردن، رزل کردن و مسخره کردن خطابشم

 زنها  گی. تا کسی نداند که آنها ایزک هستندند ه ارا پنهان کردخودشان 
 زن )دوجنسگونگان(ها  کنند و حتی تراوستی می شوهرها  لزبینگیرند،  می
 را به غیر از خودش کس دیگریهمجنسگرایی  هیچ اینکه خالصه. گیرند می

افغانها در زندگی هیچ ایزکی را  یبا وجودی که تقریبًا صد درصد. سدشنا نمی
 وقتی که. چرخد میها  همیشه روی زبان »ایزک«اما باز هم کلمه  ند،ه اندید

 تلخ و بدمزه را  های شان قیافه ،شنوند می آورند یا می مردم کلمه ایزک را به زبان
 .آوری سخن گفته شود کلمه تهوع یا کثیفخیلی  که از یک چیزی به مثلکنند،  می

* * * 
 ،کرديم می صحبتداشتيم نشسته بودم و مان  با دو نفر از ھمسايگان یروز  
مردم ترين  از مردم اصيل کابل و از با فرھنگ ،سالش بود ٣۵ -  ٣۴ آنھا  از يکی

در ھم يک مدتی را و  ده سال مکتب را ھم تمام کرده بوددواز ،افغانستان بود
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از  مدتی را در پاکستان گذرانده بود اينکه يک ارتباط به. پاکستان گذرانده بود
 :پاکستان تعريف کرد و گفت

 اما قربان ،بينی پر از ايزک است می بروی کهدر پاکستان ھر طرف «
من تا حاال ھيچ . اينجا وجود ندارد افغانستان باغيرت شوم که ھيچ ايزکی در 

 » .مه اايزکی را در فغانستان نديد
 :با خود گفتم من که در آنجا نشسته بودم 

يم ه ااينجا که سه نفر نشست !نفس بکشد که تواند می مگر در اين وحشت ايزک«
برسد بر کل افغانستان که آيا ايزکی در آن وجود  هحد اقل يک نفر ايزک وجود دارد تا چ

 »!دارد و يا خير

ماند که تا حاال  می مثل کلمات جن و شیطان در افغانستان کلمه ایزک به 
من تا روزی . چرخند میها  اما همیشه روی زبان ،آنها را ندیده استهیچ کسی 

که در افغانستان بودم هیچ کسی را ندیدم که به نام ایزک واقعی توسط مردم 
ترین  شرمساردیگر به  ،شناسایی شود کسی به نام ایزکاما اگر  .شناسایی شود

یا که  خواهند کردمسخره و تحقیرش و آنچنان  د ش خواهد مسخره قرن تبدیل
ً دیوانه شود و یا از مسخره و تحقیر بمیرد که حتی تمام  هخود او را چ .کامال

 .نیز مسخره خواهند کرد خانواده و اقاربش را 
* * * 

یکی به یکدیگر عیبجویی، مسخره کردن و خندیدن   یافغانزندگی سنتی  در  
اما  ،هستند اکثریت درافراد سنتگرا . رود می به شمارها  از بهترین سرگرمی

انی که دیگران را مسخره کس .نده ادر مقابل آنها در اقلیت قرار گرفت تجددگرایان
این عادت در اجتماع اکثرًا . کنند می را مسخره نهاآ خودافراد سنتگرا   ،دنکن مین

کنند  نمی افرادی که دیگران را مسخره. شود می باعث بروز تنش و خشونت نیز
اما افرادی که  . شوند می نشین و غیر اجتماعی شناخته زمخت، گوشهبه نام افراد 

به نام افراد باهوش، در اجتماع   ،کنند تا جمعیت بخندد می دیگران را مسخره
اما در دراز مدت این محبوبیت و باهوشی به . شوند می اجتماعی و خندان محبوب

و در  ودش می برای آنها عادت اینگونه سرگرمی. شود می نفرت و جنون تبدیل
 بدبینان زیادی پیداو حتی در میان همفکران خودشان مردم  بسیاری از میان 

و یا مقابل طرف  شکل ظاهریو  برای مسخره کردن اکثرًا شخصیت. دکنن می
مثالً مشکالتی از قبیل کوری،   .دهند می قرار وسیلهرا  شقارباعضای خانواده و ا

مسخره کردن قرار  وسیلهاندازه  پا و امثال اینها را بیکری، مشکالت دست و 
 . دهند می
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مناطق و اقوام یک یا چند نام ، ها روستا، ها اکثر خانواده ردر افغانستان ب
لذت  و خندند میها  ن نامزدن به ایصدا از مردمان سنتی و  نده اگذاشت مسخره 

 .برند می

زی نیاقلعه «اطراف ما به نام های  و تمام خانوادههایم  عمو خانواده ما و
و تمام  »ها کشال و خشتکها  کگیج«های  به نامهایم  خانوده دایی ،»دیوانه
 .معروف هستند )خوار قورباغه( »خور بقهسقایی «به نام مان  دهکده مردم 

از قبیل های  در اطراف ما به نامدیگر  های  و روستاها  چند تا خانواده
، »پاخیل چهار احمد سید«، »)۲(باالیی کواک باغ«، »)۱(چوش مازانچی سگ«
ای  هته قلع«، »خور سیرای  هگدار«، »خور ماچفرنجلی دوغ«، »لجی گرک«

های  و روستاها  و بسیاری از خانواده »خور باخمی مور«، »)۳(خور او پایین
 .معروف هستندها  نیز به این قبیل نام دیگر 

، »جمع خام و گلم ازبک کله«های  به نامها  ط افغانستان ازبکتمام نقا در 
ها  ، هزاره»)۵( تبرغاناوغان  و )۴( غولاوغان اوغان خر، «های  به نامها  پشتون
، قندهاری به نام »)۷(بینی و  قلفک چپات بی ،)۶(هزاره تغاره«های  به نام

، »عقل بی اطرافی«دهاتی به نام ، »گشنه مرده«، کابلی به نام »)۸( لچ پای«
دم «خوستی به نام ، »خر دزد«، هودخیلی به نام »چراغ گلک«نام  اسماعیلیه به

 .معروف هستندها  و بسیاری از اقوام و مناطق دیگر نیز به این قبیل نام  »دار
ها  بیشتر از بچه نبزرگااما  ،رسد می هر چند که این کلمات بچگانه به نظر 

نه در   و در سن استعقل نه « که شود گفته می. آورند می این کلمات را به زبان
 ».عقل در سر است ،سال

 :محلی فوق قرار ذيل استھای  معنی واژه
_________________________________________ 

   مکد می کسی که پستان سگ را: سگ چوش ) ١(

  دست و پا چلفتی : کواک) ٢(

 نوشد  میری از کشتزارھا را بياکسی که پايين آب جاری شده بعد از آ: پايين او خور) ٣( 

  عظيم الجثه  و کودن : غول) ۴( 

  يک نوع حيوان : تبرغان) ۵( 

  سايند می که کشک خشک را در آن یتشت سفالی ناھموار: تغاره) ۶( 

  دارای قفل ھموار : قلفک چپات) ٧( 

  برھنه پا: پای لچ) ٨( 

 کند می کسی که چراغ را خاموش: چراغ ُگلک) ٩( 

_________________________________________________ 

* * * 
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اگر کسی به نام  ،ی که آدم حتمًا باید مسخره شودفرهنگ در یک همچو 
که حتی زمین  هشود و خودش چ می قوز باال قوزدیگر ایزک شناخته شود که 

 ایزک یا یک در افغانستان برای. زیر زمین برونداش  تمام خانواده کهبترکد 
مسخره که از طرف مردم  !جهنم ،نداردوجود  که جنسی آزادیهمجنسگرا 

 به نام ایزک شناخته شود، در دید ملت همکسی  اگر اما !جهنمهم  ،شود می
  .شود میارزش  بی اندازه منفور و پست و بی

تجاوز کردن به زن و بچه مردم آنقدر نام بد دانسته  ها از نظر افغان  
کسانی که بخاطر تضادهای . شود دانسته میشود که ایزک بودن نام بد  نمی

گویند که من به  کنند، با افتخار می تجاوز می مردم به ناموسای  هقومی و منطق
که بگوید من  را نداردجرأت این  ناموس فالن مردم تجاوز کردم، اما هیچ کسی

 .دانند پست و نجس می یک موجوداندازه  بیمردم ایزک را ؛ چون ایزک هستم
دانند که ایزک به همجنس  نمی آورند اما هنوز می کلمه ایزک را زیاد به زبانمردم 

در حالیکه . ندارد گرایش یجنس هیچ به ایزک کنند که می و فکر گرایش دارد
قدر نسبت به آن بدبین این دارد گرایش دانند که ایزک به همجنس نمی هنوز

که دیگر نام آن از  دارد  به همجنس گرایشاگر بدانند که ایزک ، پس هستند
مرا باور نکنند، اما های  گفتهها  شاید که بعضی !!!خواهد رفت شیطان هم بدتر

خود  نده اماهیت شان را از مردم پنهان کرد افغانستان در ها اینکه چرا تمام ایزک
برخوردی از مردم در مقابل خود  هبرداشت و چ هشود که آیا چ ثابت می بخود

 . نده اکه ماهیت شان را از همه پنهان کرد نده ادید

* * * 

را باور بر اینست  ها افغان. هنوز غرق خرافات است ۲۱در قرن افغانستان 
 .ندا خرس و خوک از پست ترین و نجس ترین حیوانات روی زمینگویند  میکه 

از خرس و  مو و زن مو دار مرد بیگویند  میدر عین حال باورشان بر اینست که 
مو و  بی گفت اگر طرف مرد می من حتی کسی را دیدم که   .اندخوک هم بدتر 

 .ندازی ثواب داردبیان مو دار تف ز

فدا خودش يک مرد پر مو . بود از قوم ھزارهداشتم به نام فدا که  یرفيقيک 
مو ھستند و  بی ھا با آنکه اکثر ھزاره. مو ھستند بی ھا ھزاره اکثراما  ،و پشمالو بود

 مو و زن مو دار تف بی مردطرف اگر « گفت می ،ھزاره بودخودش ھم فدا 
متوجه  شاندازی که خود بی اما طوری بايد تف. اندازی زياد ثواب دارد بی

 ».نشود
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مو و  بی بيشتر از خود مردانمن  ،داشتمدر افغانستان با مشکلی که من 
ھای  من به حرف« به فدا گفتمکردم و در جواب  می ھا را درکآن زنان مو دار

 ».قديمی باور ندارم و ھيچ ثوابی ھم ندارد
تر  مگر تو از خدا ھم عاقل !دانی که ثواب ندارد يا خدا می تو« فدا گفت 

 »!ثواب ندارد گويی می گويد ثواب دارد و تو می شدی که خدا
* * *  

روز بروز  ،زن را نداشتم با جنسی آمیزش و  کردن ازدواجمن که استعداد  
 که اگر در آینده زن نگیرم باالخرهداشتم م از آینده بی ،شدم میافسردگی دچار 
م ه اکه من مشکل جنسی دارم و همیشه مسخر ستدانخواهند  خود بخودمردم 

یگر تلخ د هو چندین خاطر »بابه نداره«با این فکر همیشه خاطره . خواهند کرد
  .شدم میروز دچار افسردگی آوردم و روز ب می را به یاد

که اگر  کردم  می کردم و فکر چندین سال بعد را نمی من هنوز فکر زود را
اما در زمان حکومت  ،متوجه مشکل جنسیم خواهند شد مردم زن نگیرم باالخره

 ،رفتند اروپا دافغانستان را ترک کردن ،طالبان برادرانم که از من بزرگ بودند
تمام اقارب و  .خواهرانم هم ازدواج کردند و من با مادرم در خانه تنها ماندم

ندارد که در  یو دستیارست  مادرت تنها گفتند می هر روز به من ندوستان ما
 . مادرت را کمک کند ش کند، تو زودتر باید زن بگیری کهخانه کمکهای  کار

ً بخاطر آینده دور نگران بودممن که ق سالگی  ۲۴ - ۲۳ در سن حاال ،بال

گفتند که بخاطر تنهایی  میهمیشه مردم   .قوز باال قوز شد تنهایی مادرم برایم
 .کردم می حرف مردم را ردای  همن به هر بهان و مادرت زودتر باید زن بگیری

* * * 

دهد در فرهنگ افغانستان  می نشانکه کنم  می را تعریف یداستان
 :کند می زارمشکالت جنسی چقدر کار آدم را 

 ،من از منطقه چھارِده در شھرستان غوربند واليت پروان استاصليت  
 .و ديگر در کابل زندگی کرديم کابل از آنجا رفتيم که ھفت ساله بودم  بعداً  اما 

 -کل جمعيت چھارِده به حدود چھار در آن زمان  بود، ٧٩ و ٧٨ھای  سال
ھای  که ده درصد آن در منطقه و نود درصد آن در شھر ،رسيد می پنج ھزار نفر

از آن جمله يک . کردند می مختلف افغانستان و در خارج از کشور زندگی
چندين سال قبل شناختم  نمی آنھا را نديده بودم واز که من ھيچ کدام ای  هخانواد

يک . بودندال افغانستان رفته و به واليت بلخ در شمبودند چھارِده را ترک کرده 
از ازدواج آنھا  چھار ماه -سه  ،دکن آن خانواده با يک دختر ازدواج می پسر از
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د و به خانه پدر و کن میکه دختر از ناراحتی خانه پسر را ترک  گذرد می
است پسر نتوانسته  ،شده استناراحت دختر اينکه چرا علت . ددرگ می بر مادرش 

 ،به خانه پدر و مادرش دختربعد از برگشت  . انجام بدھد عمل جنسی را با او که
ند دھن به دھن اصليت چھارِدھی دار بسياری از مردمانی کهآن به گوش  خبر
ھای  در شھرو  که در خود چھارِده انیيچھارِدھ بسياری ازپيچيد و به زودی  می

د از موضوع خبر ننک می افغانستان و حتی در خارج از کشور زندگیمختلف 
 .ندشو می

 من خانواده آنھا را اصالً  ،آنھا در بلخ کرديم می ل زندگیما در کاب
پسر فالن کس در بلخ  ،فالن کس« گفتند می نفر شنيدم که دھن چنداز  ،شناختم نمی

عمل جنسی را  که چھار ماه نتوانست - با دختر فالن کس ازدواج کرد، تا سه
 ».اراحت شد و به خانه پدرش برگشتانجام بدھد، باالخره دختر ن

کردند که انگار پسر  میآنچنان تعجب  ،شدند میمردم که از موضوع خبر 
 ندشنيد می که اين حرف را ھا بعضی .دآلت خر در آورده بواش  در پيشانی بيچاره 

  »!!!چقدر شرم !با زنش کاری بکند که وای نتوانست« ندگفت می در جواب

 هچ دشوروبروی خ، پس اینقدر تعجب کنند شمردم پشت سر وقتی که 
این پسر  چگونه رفتار خواهند کرد؟با او خواهند داد و ی نشان العمل عکس

من . به نام ایزک مسخره اش نکنندمردم مردم زن گرفته بود که مسخره بخاطر 
، اما مردم زن گرفتهحرف  آدم احمقی بوده است که بخاطر  خود گفتم آن پسر اب

 .نخواهم کرد احمق خودم را هرگز من بخاطر حرف مردم 

* * * 

 هکسی شک کنند چبودن  داستان دیگری که اگر به مردهم این 
 :دهند می ی نشانالعمل عکس

ام  صنفی دانشگاھی در جشن عروسی يک ھمدر محله چھارقلعه وزيرآباد   
 تبيسحدود يک اطاق بزرگ و طوالنی  اخلقبل از صرف غذا د. دعوت بودم

تمام کسانی که آنجا نشسته بودند اکثراً مردان تحصيل . نشسته بوديمھم دور  ینفر
و ھيچ  ندکرد می فکر ندھمگی نشسته بود. روشنفکر بودندو به اصطالح کرده 

سکوت اوج در  ،سکوت مطلق بر مجلس حکمفرما بود ،زد نمی حرف یسک
که نيمه شکل مرد و نيمه شکل زن را  )دوجنسگونه(تراوستی  نفر ناگھان يک 
و با  ».سالم به جمعيت«اطاق شد و با صدای نازک و کشيده گفت داشت داخل 

ای  هآمد و در يک گوشاش  شوه و با حرکات مارپيچ و ارتجاعی زنانهناز و ع
سکوت   دفعتاً  ،گفت سالم به جمعيتاش  از زنانهتر  با صدای زنانه که تا. نشست
 چشم ھمه خنده، زيرزدند را  شانھم شکست و تمام مجلس خود درمجلس مطلق 
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به کردند و شروع کردند رو به يکديگر   یو سه نفر یدو نفر ،بسوی او افتاد
 ،به نام وحيد کنارم نشسته بودام  بسيار صميمی دانشگاھی دوست يک. پچ کردن پچ

به تعريف کردن از يک کرد با خنده دھنش را به گوشم نزديک کرد و شروع 
صبه نزديک خانه ايزک در قنفر يک « وحيد خنده کنان به من گفت . ايزک ديگر

من که از خنده  ،خواست حرفش را ادامه بدھد می در حاليکهو  »نشيند می ما
را قطع کردم و  شحرفبا عصبانيت عصبانی شده بودم اندازه  بیاحمقانه مجلس 

 ».آيد می گويی بدمتعيبجويی و غيباز «گفتم 
من . اين حرف را که زدم وحيد بيچاره خجالت کشيد و ھيچ چيزی نگفت

نشسته بود که آن  ديگر دست راستش يک نفر ،دست چپ وحيد نشسته بودم
در جوابش گفت  ،از دھن وحيد شنيد شناخت و کلمه ايزک را که می تراوستی را

يک سال  زن گرفته وست،  شناسمش، ھمسايه ما می نه اين ايزک نيست، من«
 ».استشود که عروسی کرده  می

من  ،شود که عروسی کرده است میيک سال  وقتی که گفت زن گرفته و
من که با خود گفتم . واستم که گريه کنمغمگين شدم، بغض گلويم را گرفت و خ

زن  که توانم نمی من ،کند نمی دارم و ھيچ کسی به من شکاينقدر ظاھر مردانه 
چرا به خاطر مسخره  ،زند که مرد نيست می اين که سر تا پايش داد، پس بگيرم

 ؟تبديل کرده استتر  را به جھنم داغ زندگيشمردم زن گرفته و 
 در این مجلس که اکثریت آنرا افراد تحصیل کرده و دانشگاهی تشکیل 

وقتی که اینها را دیدم و به خود گفتم  من اینگونه عادت گستاخانه ،داد می
از ، پس اینقدر گستاخ هستند ،هستند و ادعای روشنفکری هم دارنددانشگاهی 

فقط مسخره کردن دیگران شان ای یتعلیم هستند و سرگرم بی که بیسواد و آنانی
 شود داشت؟ می انتظاری هچ ،است

تحصیل کرده و روشنفکر همچو عادت  آدمان در این اولین بار نبود که من 
پیش از این نیز هم در محیط دانشگاه و هم م، بلکه کردرا مشاهده ای  هگستاخان

اما این  .آنها دیده بودماز گستاخانه را  های گونه عادت ها این های دیگر بار در جا
ناگهان  ،را هم بخود گرفته بودند حالت باشخصیتی کهجایی اولین بار بود که در 

از آنها به نام روشنفکر  که من جااین. را از خود نشان دادند گستاخانه عادتاین 
ها  بعضی؛ چون کنم به نام روشنفکر یاد میاز آنها به زبان خود آنها  ،کنم یاد می

کنند که روشنفکر به معنی نوار ضبط  خیال می ،کلمه روشنفکر دارندتعبیری که از 
  .پر شده باشد اما به دم گاو بسته باشد آن شده است که حافظه

عامل ها دین اسالم را مشکل  بعضی افغانستان فقر فرهنگی در در مورد 
سوادی دین اسالم و بیگویم که  من نمی. سوادی را بی ها دانند و بعضی اصلی می
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 ،مه اآنگونه که من مشاهده کرداما . استه داشتنرا  ر خودشهر کدام ضر
در اینجا  عامل اصلی نه دین اسالم است و نه بیسوادی، بلکه عامل اصلی

ترین  سواد ترین آدمان و هم در میان بی من هم در میان متدین .سنتگرائیست
اما تمام آنانی که  .کنند م که خیلی انسانی فکر میه اآدمان کسان زیادی را دید

آنانی که به پیروی از . گیرند به نحوی دیگران را به مسخره میهستند  سنتی
باشعور تر از آنانی  ،دیگران مضر واقع شوندکه عقیده دینی ممکن است به 

 .گیرند فرهنگ سنتی دیگران را به مسخره میهستند که به پیروی از 

ی یها مصیبت هها یا دوجنسگونگان در افغانستان چ اینکه تراوستی
اگر شما خودتان را تصور کنید که اما . ابل درک نیستها ق برای بعضی ،کشند می

افغانی  سنتی ها، حرکات و چهره زنانه و در جامعه مردی هستید با تمام عادت
 !کشند می هایی مصیبت هشاید درک کنید که آنها در زندگی چ ،کنید زندگی می

ترین  از مردم اصیل کابل و از بافرهنگ ،این تراوستی که زن گرفته بود
 برای فرار از مسخره مردموقتی که یک تراوستی کابلی . مردم افغانستان بود

وای بر حال همجنسگرایان و دوجنسگونگان  دهاتی و مخصوصًا ، پس زن بگیرد
کنند که در آنجا هیچ  های دورافتاده افغانستان زندگی می آنانی که در دهکده

 !کسی سواد ندارد

* * * 

شخصیت و دیگر  چیزهر هستند که بیشتر از  ها در افغانستان بعضی 
انسان و با شخصیت کسی است آدم از نظر آنها . بینند می در جنسیتانسانیت را 

 نه کامالً مرد اما کسی که در تمام صفاتش. که یا کامالً مرد باشد و یا کامالً زن
ً زننه و  باشد  کساندر افغانستان . دانند می شخصیت بی را پست واو  کامال

شان شدید  نفرت ،یک مرد ببینند ازاگر را ای  ههستند که هرگونه عادت زنانزیادی 
. کنندخواهند به او حمله  می دهند و حتی کسانی هستند که می از آن نشانرا 

حرفی  ها افغان از نظر .مه ااین عادت را در مردم مشاهده کردها  من خودم بار
خودت را پیش من ایزک  !نبرو ز«گویند  می ،شود می دانستهمیز ه آطعنخیلی  که

کنم که در بین  مین من فکر» ...شکنم دهنت را می زنم می که ایزک نکن
که در زندگی این حرف را نشنیده باشد و به این حرف باشد کسی ها  افغان

آشنایی نداشته باشد، زیرا این کالم مکرر جامعه افغانی است که در هر طرف 
 .رسد همیشه به گوش می

 * * * 
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از خود  عادت زنانه یا یک مرد در افغانستان اگر یک پسر عادت دخترانه   
به عنوان مثال در . دنممکن است که حتی خانواده خودش او را بکش ،نشان بدهد

 :کشتندرا کنم که برادرانش او  می اینجا داستان یک پسر کوهدامنی را تعریف

کوھدامن در شمال کابل را در زمان حکومت طالبان وقتی که طالبان منطقه 
را به  شيک اطاقمان  خانهاز ما  ،دند و مردم آنجا را بيرون راندندبه آتش کشي

يک روز . شدمان  ھمسايهزن  آنکه آواره شده بود و داديم يک زن کوھدامنی 
و  ندنشسته بود بودندمان  که از اقارب یسه تا مھمانان -  مادرم و دو زن ھمسايه،

حرف با يکديگر که آنھا  باعث شد هچ من متوجه نبودم .کردند میصحبت داشتند 
زن ھمسايه در مورد ايزک از محل خودشان تعريف کرد و . زدند میرا  ايزک
فقط چند سال پيش يک نفر ايزک مانند بود  ،در محل ما ھيچ ايزک نيست«گفت 

و ھر وقت  کرد می کرد، روسری سرش می زد، ناز می که مثل دختر حرف
بخاطر اين عادتش برادرانش ھر وقت  ،پوشيد می خواھر و مادرش راھای  لباس

را زياد  او به خاطری که برادرانش ،زدند می شدند و او را کتک می عصبانی
يک مدتی گم بود و  ،کابلآمد از محل فرار کرد و  یيک روز ،زدند می کتک

باالخره برادرانش آدرسش را در کابل  ،دانست که کجا رفته است نمی یھيچ کس
 ».کشتندش و آمدند پيدا کردند

* * * 

در بازار ليسه مريم گفتند  شنيدم که میدر زمان حکومت طالبان يک روز 
، آنھا را کرده بودندطالبان صورت دو مرد جوان را با روغن مباليل سوخته سياه 

خيابان آھسته آھسته در وانت   بودند،کرده  سوار) وانت(ماشين دادسن پشت 
لواط کند کس که  ھر« زدند می کرد و آنھا با دھن خودشان صدا می حرکت

من که اين » ...!ھر کس که لواط کند روزش از ما بدتر !روزش از ما بدتر
 اناين مردم حد اقل، پس اگر من ھيچ کاری نکنمحرف را شنيدم با خود گفتم 

 !کنندب مه امسخر دنباي که ايزک به نامنادان 
ً ھميشه بوده اين قانون البته  اين قانون نه با  .استو در افغانستان از قديما

 روی کار آمدن طالبان روی کار شده بود و نه با از بين رفتن طالبان از بين
. گذاشتند می را برای عبرت ديگران به نمايشھا  طالبان اينگونه مجازات .رود می

جمعه بعد از ادای ھای  روز ،کردند می دستگيرمردانی را که به جرم عمل لواط 
حکم مجازات  اجرائیطالبان  . کردند می نماز جمعه ديوار را روی آنھا خراب

برای لواط کاران و ساير مجرمين را يک روز پيش از جمعه از طريق راديو به 
فردا « گفتند می ھادم که در خبريمن چند بار از راديو شن. رساندند می اطالع مردم
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بعد از ادای نماز جمعه در فالن واليت حکم مجازات شرعی در مورد اين تعداد 
  ».شود می عام به اجرا گذاشته مألدر  ،نده انفر که عمل لواط را انجام داد

ھای  طالبان به غير از لواط کاران مجرمين ديگر را نيز روزھمچنان    
کردند و اجساد مجرمين  می مجازاتھا  ورزشگاهجمعه بعد از ادای نماز جمعه در 

يک ھفته در چھار  برای سه روز و حتی -  قطع شده را برای دوھای  و دست و پا
. آويختند تا درس عبرتی باشد برای ديگران می پر ازدحامھای  و خيابانھا  راه

برای چند  ،حتی اجساد بعضی از افرادی را که ھيچ درس عبرتی ھم در کار نبود
و  هللا نجيباز آنجمله جسد دکتر . آويختند می ازدحامپر ھای  روز در مکان

برای چند روز  ،ھيچ درس عبرتی ھم در کار نبودآنھا رد مو درکه را  شبرادر
 .داخل يک بوستانی در مرکز شھر کابل به دار آويختند

سایر و وحشتی را که گروه طالبان  انواع  افغانستان در طول تاریخ
از نظر . دهم من آنرا به سیاست نسبت نمی ،نده اانداختبه راه  های سیاسی گروه

ی است ضعفآن سیاست  ،دگرد من هرگونه سیاستی که بر یک جامعه حاکم می
 ،نباشداجتماعی  شعوراز  ضعفاگر چون  ؛از شعور اجتماعی همان جامعه

در افغانستان همواره . دحاکم گردکند که بر مردم  غلبه نمی فریبانه سیاست
به نام اشخاص بزرگ و  ،نده ادم زد ژیسياست، قوميت و ايديولو ازکسانی که 

ند در جهت ه ااما کسانی که خواست. نده امردم محبوب شد یتعاقل در بین اکثر
به نام دیوانه مورد مسخره  ،ارتقای شعور اجتماعی و فرهنگ انسانی کاری بکنند

 . نده اقرار گرفت

* * * 

در  ،که به ھمجنس گرايش داشتم شدم وقتی که من متوجه گرايش جنسيم 
 تغيير از ھمجنس به غيرھمجنس کردم که شايد در آينده گرايشم اوايل خيال می

خواست به  بعضی وقت دلم می. و مثل ديگران به غيرھمجنس گرايش پيدا کنم کند 
. به زنان ھيچ حسی ندارم نسبت که من به مردان گرايش دارم و ديگران بگويم 

خوب ھا را  ھای افغان افکار و عادت ،اما از اينکه در محيط افغانستان قرار داشتم
دانستم که اگر در اين مورد حرفی بزنم با موجی از مشکالت روبرو خواھم  می
ً  .شد من به مردان گرايش  اگر مردم بدانند از مشکالتی ترس داشتم که مخصوصا
در خانه مرا به نام بيمار روانی ھم م خواھند کرد و ه امسخر ممردھم ديگر  ،دارم

ً روانيم  خواھند شناخت و ھر روز پيش روانپزشک خواھند برد تا اينکه واقعا
اما  قرار بگيرم،نيز مورد خشونت  اين حرفکردم که با گفتن  من فکر نمی. کنند

کسی حتی به  به ھيچ. گفتم بعيد نبود که مورد خشونت ھم قرار نگيرم اگر می
اين . حرف دلم را بگويم کنم کهتوانستم اعتماد  نمیمان  ترين عضو خانواده نزديک
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در  ،دانستم که اگر گرايش جنسيم برای ھميشه به ھمين شکل باقی بماند را ھم می
ھای ھولناکی را در انتظار خواھم  ھا و آزار و اذيت ميان مردم افغانستان مصيبت

کردم که  خيال می ،نداشتم یی خارج ھم خبرنيادر آن زمان من که از د. داشت
 البته اين. قرار دارند یھا در ھمين سطح فکر به مثل افغان نياشايد تمام مردم د

 زيرا. م دور از واقعيت ھم نبودمان داشتی آن زنياحدس و گمانی را که من از د
ديروز  نيامردم د. بوده است تغيير در حال سرعتاخير به  انافکار بشر طی سالي
ھای  اما بدبختانه که کشور. کنند کردند و امروز امروزه فکر می ديروزه فکر می

. مثل افغانستان از امکانات رشد فکری پرشتاب محروم ھستندای  هافتادفقير و دور
ھای ثروتمند و توسعه يافته  ھای فقير و دور افتاده نسبت به کشور مردم در کشور

ھای فقير از جمله افغانستان  در کشور. کنند ھنوز چند صد سال به عقب فکر می
ھنوز موانع اما  ،داشته است کم سرعتیھای اخير رشد  سطح فکر مردم طی سال

زمانی که من فکر . شماری بر سر راه است که با آن موانع مجادله بايد کرد بی
اوضاع  ،سيم به مردم چيزی بگويم يا نگويمکردم که در مورد گرايش جن می

وحشتناک بود که حتی اگر کسی در مورد يک  حدیفکری در افغانستان به 
 ،دحرفی را نشنيده بودنھمچو ھنوز زد که مردم  موضوع عادی ھم حرفی می

ھا مواجه شود و يا در بين مردم به نام  ممکن بود که يا به موجی از خشونت
در آن زمان مردم در مورد ھرگونه موضوعی حتی در . ديوانه معروف شود
يا اظھار نظری  وزمره اگر از زبان کسی حرف تازهمورد موضوعات ر

گيری کنند و به خشونت روی ممکن بود که يا در مقابل او موضع  ،شنيدند می
ورند و يا او را به نام بيمار روانی بشناسند و ديگر ھيچ کسی به حرفش گوش بيا
در مورد موضوعات اقتصادی، اجتماعی، ھايی که  حرف من خودم بخاطر. کندن

به نام ديوانه معروف  مردم از بسياریدر بين  ،بھداشتی و امثال اينھا زده بودم
 مه ابه نام ديوانه مسخرمان  از دوستان و خويشاوندانشده بودم و بسياری 

م نيز به نام ديوانه صنفان ھممن حتی در محيط دانشگاه در بين اکثر . کردند می
 که نظرياتی به مثل من بعضی کسان ديگر نيز بودند که بخاطر .معروف بودم

به  اکثريتبه نام ديوانه معروف شده بودند و حتی در مراکز تعليمی داده بودند 
گفتند که آدم نبايد زياد  آن زمان در افغانستان ھمه می. نددکر حرف آنھا گوش نمی

ً ديوانه  يک تعداد من . خواھد شددرس بخواند و اگر زياد درس بخواند حتما
ايشان تجارب علمی و دانايی  بر اساساينکه از  اشخاص تحصيل کرده را ديدم

 يک تعداد اما. در بين مردم به نام ديوانه معروف شده بودند ،داده بودند اتینظر
را ھنوز که انديشه علمی نداشتند و فکر سنتی ايشان ای  هاشخاص تحصيل کرد

من در  .را در بين مردم نيز حفظ کرده بودندشان  محبوبيت ،حفظ کرده بودند
از زبان مورد عصر جھالت اروپا در مدرسه از زبان معلم تاريخ شنيده بودم و 
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 ،گفتند اروپا در بدترين عصر جھالت قرار داشت شنيدم که می میمردم ھم زياد 
من . و فرانسه عصر جھالت در اروپا به پايان رسيد نيااما با نفوذ اعراب به اسپا
مردم از  !گفتم چه عجب کردم و با خود می اندازه تعجب می با شنيدن اين حرف بی

 هند که ما خودمان االن در چويگ اما نمیزنند،  عصر جھالت اروپا حرف می
مردم شديدترين حساسيت را در مورد موضوعات جنسی  !بريم عصری به سر می

کردم که در مورد گرايش جنسيم به مردم چيزی  من فکر می زمانی که. داشتند
بگويم يا نگويم، به خود گفتم وقتی که من بخاطر حرف زدن در مورد 

اگر در مورد موضوع جنسی ، پس مه اموضوعات عادی به نام ديوانه معروف شد
شھرتی را کسب خواھم کرد؟ شايد شھرتی را کسب کنم که به نام  هبزنم چ یحرف
من يک مدتی  .مدنسشنابترين آدم روی زمين  ترين و مسخره ترين، رسوا ديوانه

به نظر ی انگليسرفتم و رفتنم به آموزشگاه زبان  سی میيآموزشگاه زبان انگل
 يک آدم عقب ماندهچطوری ممکن است رسيد که  اندازه مسخره می بی ھا بعضی

 !ی را ياد بگيردانگليسبتواند زبان 
* * * 

خود گرايش جنسيم در آينده نزديک  دايش کردم که فکر می من در اوايل
خيلی بلکه  ،نکرد تغيير اينکهنه تنھا  زماناما با گذشت . خواھد کرد تغيير بخود
يافتن گرايش  تغيير زده و بيست سالگی اميدوباالخره تا سنين ن. تر ھم شد شديد

جنسيم را کامالً از دست دادم و از بيم گرفتار شدن به يک آينده مصيبت بار در 
ھا از مکتب فارغ شده بودم و  اين وقت. به فکر راه نجات شدم ،افغانستانفرھنگ 

ساختمان دانشگاه کابل  ،منتظر رفتن به دانشگاه بودم، اما بعد از فراغت از مکتب
ھای  کابل به خطوط مقدم جبھه در ميان گروه شھر ر درھای ديگ و تمام دانشکده

ھای آنھا به عنوان سنگر استفاده  ھای درگير از ساختمان گروه .درگير تبديل شدند
ھا در شھر کابل سه سال طول کشيد و بعد از سه سال  اين درگيری. کردند می

از  ھای رقيبش را گروه ،الدين ربانی که دولت را در دست داشت گروه برھان
من در اين زمان با جديت . بيرون راند و دانشگاه دوباره آغاز شدکابل شھر 

 که غفلت سالھای گذشته را نيزتصميم گرفتم  .تصميم درس خواندن را گرفتم
اکثراً در نتايج  .من تمام دوره مدرسه را کامالً در غفلت گذرانده بودم .جبران کنم

در نتيجه امتحانات سال آخر مدرسه که از مدرسه فارغ  .شدم امتحانات تجديد می
من به درجه شانزدھم کامياب شدم و آن ھم بخاطری که به علت شرايط  ،شديم
به تمام شاگردان حد اقل نمره  و کردند معلمين شاگردان را تجديد نمی ،جنگی

برای آماده شدن به امتحان کنکور ھمزمان برای دروس . دادند کاميابی می
ھمزمان . در يک آموزشگاه نام نويسی کردم) شيمی(و کيميا  فيزيکرياضيات، 

به خاطر ھمجنسگرايی به فکر راه نجات  ،با اينکه درس خواندن را شروع کردم
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ردم با خود فکر ک . بار در فرھنگ افغانستان بودم از گرفتار شدن به آينده مصيبت
ً مسخره خواھند کرد که من در آينده نمی و از  توانم زن بگيرم و مردم مرا دايما

در آن زمان بيماری روانی در افغانستان . مسخره مردم باالخره روانی خواھم شد
که مبتال شدگان ديگران را نيز از اين بيماری در امان  ،ماند به مثل انفلونزا می

خودش حالت روانی بودن مردم را نشان فرھنگ مسخره کردن . گذاشتند نمی
 . کردند داد که با مسخره کردن ديگران را نيز روانی می می

نکنند و جوابی م ه ابخاطر زن نگرفتن مسخر مردم برای اينکه در آينده
در آينده بايد  نبايد درس بخوانم،من با خود فکر کردم که  ،داشته باشم نابرايش

من  ،گيری اگر مردم بگويند چرا زن نمی تا ،يک آدم بيسواد، بيکاره و فقير باشم
دوباره فکر  .زن را بدھم خرجپول و درآمدی ندارم که بتوانم  بگويم که در جواب

 گرايش دارم يا حد اقل بدانند که آينده مردم بدانند که من به مرد کردم که اگر در
م ه اکوچک و بزرگ مسخراز  مردم اکثرديگر  ،به زن ھيچ گرايشی ندارم

با اين . ھا در ھر طرف دنبالم خواھند کرد و با سنگ خواھند زد بچه ،خواھند کرد
کردند و با صدا  ھا آنھا را دنبال می به يادم آمد که بچه» بابه نداره«فکر خاطره 

خاطره البته به غير از . کردند میشان  سنگ باران» بابه نداره بابه نداره«زدن 
ای  هداشتم، اما اين خاطربه ياد خاطره وحشتناک ديگر نيز  چندين» بابه نداره«

اين  یبود که برای اولين بار مرا تکان داده بود و با ديدن ھر وحشت ديگر
 .گذشت خاطره از پيش چشمم می

به اين فکر شدم که در  ،برای اينکه در آينده از مسخره شدن نجات پيدا کنم
، اما بود طاقت فرساھم البته محروميت جنسی . آينده افغانستان را بايد ترک کنم

به منظور ترک افغانستان تصميم  .مسخره مرگی بود که تب را از يادم برده بود
ھای ديگر  رفتن به کشور؛ چون پاکستان بروم و يا ايران يا بايد گرفتم که در آينده

با خود فکر کردم که اگر قرار باشد در آينده . دانستم ودم خارج میرا از توان خ
در آنصورت درس خواندن که  ،درس بخوانم که بايدنپاکستان يا ايران بروم پس 
 بايد فقط  اگر باشم در آنجاای  هدر اينجا ھر کار؛ چون ديگر به دردم نخواھد خورد

اره دوب. کنمنتالش  بيھوده بھتر است که برای درس خواندن؛ پس کنم کارگری
 از ھيچ نظری سوادپاکستان يا ايران بروم و در آنجا  فکر کردم که در آينده شايد

تا زمانی ؛ پس دننتحقيرم بککه  ادمبا بخاطر بيسوادیحد اقل  ،دردم نخوردبه  اگر
به  اگر کسی در پاکستان و ايران خوانم تا در آينده درس میکه در افغانستان ھستم 

سواد من از تو اگر «در جوابش بايد بگويم من  ،من حرف تحقيرآميزی بزند
اگر تو خودت را از من  .بدان که من کی ھستم؛ پس بيشتر نباشد کمتر ھم نيست

اما در بيرون از اينجا ھمينی ھم که من  ،یدر اينجا تو از من برتر ،دانی برتر می
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ً ھمين فکر آيد که مثل ديروز يادم می ».ھستم تو نيستی ھا را  در آن زمان دقيقا
 .نويسم آنھا را میدارم کردم و امروز  می

* * * 
بگيرم و بعد از اتمام  اين شد که دنبال دانشگاه را به اينصورت تصميمم بر

يا  ستاندانشگاه که سنم ھم باالتر رفت افغانستان را ترک خواھم کرد و پاک
ً ايران خواھم رفت امتحان شروع . کور کمی آماده شدمبرای امتحان کن. ترجيحا

فقيت ورود به ھر مو شانس ،شد و از اينکه تعداد اشتراک کنندگان خيلی کم بود
کسی را قبول  اگر زيرا با نمرات پايين. ھای پيش بود دانشکده ھم بيشتر از سال

من در رشته داروسازی . شد ھيچ کسی نبايد که وارد دانشگاه می، پس کردند نمی
 .و اين رشته را برای چھار سال تا آخر ادامه دادم کامياب شدم

سال اول دانشگاه را در زمان حکومت . رفتن به دانشگاه را شروع کردم 
و در نيمه دوم سال دوم دانشگاه بودم که طالبان وارد کابل  تمام کردممجاھدين 

که من بنابر تصميمی . با آمدن طالبان دانشگاه چند ماھی به تعطيلی کشيد. شدند
خواستم که پيش از اتمام دانشگاه ھمين االن  ،از قبل برای ترک افغانستان داشتم

برای من  یھا يا ھر گروه ديگر آمدن طالبان يا امريکايی . افغانستان را ترک کنم
ً  ھيچ فرقی نداشت و افغانستان را  در دولت ھر؛ چون کردم ترک میبايد حتما

باز ھم ھمان مردم بودند و من از دست مردم داشتم  مردم ،آمد ی اگر میتغيير
 با آمدن طالبان و تعطيلی دانشگاه من خواستم کهخالصه اينکه . شدم ديوانه می

اما از مردم  ،پول رفتن تا ايران را نداشتم. ايران بروم افغانستان را ترک کنم و
رد و پول ب ھا را بدون پول ايران می يک نفر قاچاقبر بود که بچهمان  دھکده

تصميم گرفتم که من وقتی که . گرفت از آنھا می در ايران قاچاقبريش را بعداً 
من «گفتم  چھار سال جوانتر است - که از خودم سه به دايی کوچکم ايران بروم

 »با من بروی يا نه؟ که خواھی خواھم ايران بروم، آيا تو ھم می می
 ».چی کنيم که ايران برويم«

رويم  دست آورديم از آنجا میپول که ب ،کنيم میدتی در ايران کار يک م« -
رويم به  می پول که به دست آورديم ،کنيم میترکيه، يک مدتی ھم در ترکيه کار 

 ».کشور خيلی خوبرويم به يک  تدريج میيک کشور ديگر و ب
 »بروی؟ که خواھی کی می«

ام  به دايی .اسمش سليم بود ،ُبرد ھا را بدون پول ايران می قاچاقبری که بچه
بردت و  بدون پول می ،اگر پول نداری ،برد میسليم از ايران آمده است نفر «گفتم 
 ».گيرد ت میرا در ايران ازاش  قاچاقبریپول 

 ».بزنيم که ما را با خودش ببرد پس برويم با سليم حرف«
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تا يک ھفته ديگر آماده «او به ما گفت  .رفتيم با سليم قاچاقبر حرف زديم
 ».کنيم ھستند و ھفته بعد حرکت میحرکت حرکت باشيد که مسافران منتظر 

دادند که ايران  ام اينجا بود که در خانه به ما اجازه نمی بدبختی من و دايی
اگر در خانه خبر ؛ چون کرديم بايد فرار می خانوادهرفتيم از  برويم و اگر می

 اجازه بیھم گفتند که ما را با خودش نبرد و او  آنھا به سليم قاچاقبر می ،داديم می
 اصالً بھتر است که در خانه «ام به من گفت  دايی. ُبرد نمی با خودش ما را خانواده

 ».خبر از خانه حرکت کنيم و برويم بی ،خبر ندھيم
 دعوا بی که يا به علت دعوا کردن و يادر افغانستان جوانان زيادی ھستند 

از شان  حتی چند سال بعد خبرو شوند و چند ماه بعد  از خانه گم می کردن
 .رسد پاکستان و ايران می

ً به نام ديوانه معروف ھستم،  «ام گفتم  من در جواب به دايی من که ذاتا
خواھم که بيشتر از اين به نام ديوانه معروف شوم، من تا از خانه اجازه  نمی

 ».روم نگيرم نمی
 ».اجازه برويم یب  مجبور ھستيم که .ددھن خانه که اجازه نمیدر «

 ».تان چيزی نگوخود به خانواده تو  ،گيرم اجازه می هخان من از« -
 ».خواھم رفتندھند من خودم تنھا ھم  اگر به تو اجازه ،باشد«

 خواھم ايران بروم، اما آنھا اجازه ندادند به برادر بزرگم و مادرم گفتم که می
 .برومکه  باز ھم اجازه ندادند ،و ھر قدر که اصرار کردم که بروم

من فکر کردم که اگر  . حرکت کنداز خانه اجازه  بیام  قرار شد که دايی
قرار بود روزی که  بناءً  .مرا مالمت خواھند کردشان  خانواده بيفتداتفاقی برايش 
دايی بزرگترم به  .من موضوع رفتنش را به دايی بزرگترم گفتم حرکت کند
 .نشداو ھم که او را با خودش نبرد و به اين صورت رفتن  قاچاقبر گفت

 
 
 
 
 
 
 



   خاطرات حميد نيلوفر 

  
 ھفت بخش  

  دام خانواده
  

  ١٣٧٧زمستان 
دور و حتی قبل از رفتن به ھای  من از گذشته. باالخره از دانشگاه فارغ شدم

اما بعد از فارغ شدن از . دانشگاه تصميم جدی داشتم که افغانستان را ترک کنم
ھفت ما . مسؤليت مادرم بدوش من شدمن و مادرم در خانه تنھا مانديم و دانشگاه 

ترين ھمه مان خواھر به ترتيب سن و سال بزرگ .تا خواھر و برادر ھستيم
نويد و وليد،  ،برادرانمدو تا ام، افسانه،  خواھر دومیبعد از او  بزرگم، ھنگامه

مستانه  ،جانانه و کوچکترين ھمه مان خواھر کوچکم ،خودم، خواھر کوچکترم
 .و دو و نيم برادرھستيم  چھار و نيم خواھر در واقعکه  ،است

 ،نمبرادرا تادو بعد از آن  ،نشد مرفتن خواستم ايران بروم و زمانی که من می
و بعد از يک ند اول مسکو رفت ھنگامه و جانانه ،خواھرانمتا دو  و نويد و وليد

 انخواھر تادو  .)ھلند( ھالند و ھنگامه رفتند و وليد لندن رفتند جانانه و نويدمدتی 
من و مادرم  رتيبتبه اين  ستانه در افغانستان ازدواج کردند وافسانه و م ،ديگرم

  .در خانه تنھا مانديم
 به لقبشاو را بلکه  ،زنيم  میصدا ن را مادر انم مادران خواھر و برادرما  

اما بعد از ازدواجش  ،اسم اصلی مادرم گوھر است. زنيم می مرجان صدا
گم را بزرھای  تا زن عمو چھارقبل از آن . گذاشت را مرجان او مادربزرگم لقب

کردند و مادربزرگم  می ِدلجان، ُگلجان، شيرينجان و پريجان ياد ھای  نيز به لقب
 .لقب مادرم را به قافيه آنھا مرجان گذاشت

گذارند و در  می لقبشان  ان دبه عروس و داما اً اکثرمردم در افغانستان  
 ھای شان بچهمردم در نامگذاری . گيرند می قافيه را نيز در نظراکثراً  ریلقب گذا

 انپدر و مادر ھا افغانستان بعضیدر دھات . گيرند می قافيه را در نظراکثراً نيز 
 به لقبی که برای آنھا گذاشته شده است صدابلکه  را به نام پدر و مادر نه،شان 
به لقبی که برای آنھا گذاشته شده را مان   خانواده ما نيز پدر و مادر. زنند می

ما اما . کنند می مادرم را به نام مرجان يادام  تمام اقارب پدری. کنيم می است ياد
عنوان شخص سوم  زنيم و اگر به می فقط مرجان صدا ،را صدا بزنيم شاگر خود

پس در  .کنيم می از او به نام مرجانم ياد ،حرف بزنيمديگری  در مورد او به کس
  .کنم می مرجانم ياد به نامرا مادرم من  از اين به بعد اينجا ھم
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 خانه تنھا مانديم، ديگرخواھر و برادرانم رفتند و من و مرجانم در  وقتی که
از اينکه من از . او را کامالً تنھا بگذارم و خانه را ترک کنمھم شد که من  نمی

مرجانم  که خواستم ،بيم داشتمآينده وحشتناک در فرھنگ افغانستان مواجه شدن به 
در اين فرصت نويد که لندن . را نزد افسانه بگذارم و خودم افغانستان را ترک کنم

 از لحاظ مالی کمکم نويد من اميدوار بودم که به فکر من ھم بود و ،رفته بود
آدم  اشتم، زيرا او از بچگیاز وليد ھيچ انتظاری ند. لندن روم می کند و من ھم می

جانانه آدمی  .و بس ھميشه فقط به فکر خودش بودکه  بود یاندوز خودپرور و مال
خواه و خود ی بودھنگامه آدمر خودش ھم نبود و پروا که حتی به فک بی بود

ديگر خودش تک باشد و در خانواده ھيچ کس  یخواست از ھر نظر می متضاد که
خالصه برای من ھم فقط نويد کافی بود که از نظر مالی . در سطح او قرار نگيرد

اما مرجانم به ھيچ عنوان راضی نبود که مرا رھا کند . لندن کمکم کند که بروم
مرجانم در کابل خانه آباد کرده بود و ما در خانه شخصی . مکه از افغانستان برو

من به مرجانم . کرد می اما افسانه در خانه کرايی زندگی ،کرديم می خودش زندگی
پيش او تا من از ورند بيارا شان  کردم که افسانه و شوھرش کوچ میاصرار 

تا  من خواست که می و با آمدن آنھا مخالفت می کرد مرجانم اما. افغانستان بروم
کردم که افسانه کوچش  می ھميشه زمينه سازیمن . بايد پيشش بمانم آخر عمرش

تا مرجانم تنھا نباشد و من از فرصت استفاده کرده افغانستان  خانه ماآورد  بیرا 
کوچش نتواند افسانه که کرد  می مرجانم ھميشه کار شکنی ،در مقابل. را ترک کنم

ً به منمرجانم ھيچ . آورد را بی گفت که تو برای ھميشه بايد  نمی وقت مستقيما
 .اما در دلش ھمين نيت را داشت که من برای ھميشه بايد پيشش بمانم ،بمانی پيشم

به مرور  ،گفت برای خارج رفتن عجله نکن می کرد و می سياسی برخورد  با من 
ودی با وج در ھالند از سوی ديگر ھنگامه نيز. شود می درستھا  زمان تمام کار

ھميشه به من  ،خودش را وکيل من قرار داده بود ،که در دلش با من در تضاد بود
 گفت عجله نکن ما از اين طرف کارت را درست می داد و می وعده سر خرمن

 .يیبياکنيم که تو ھم  می
باقی نمانده بود، من نظر به در افغانستان رمقی برای ماندن ھيچ  برای من

دانستم که آنھا برای من دلسوز  میمرجانم و ھنگامه گذشته و طرز برخورد 
بازی دل نويد را  آنھا با سياست. شد که به آنھا چيزی بگويم نمی اما رويم ،نبودند

يا  تصميم رفتن به پاکستانمن در گذشته  . نيز خريده بودند که از لندن کمکم نکند
اميدوار بودم که نويد از لندن کمکم  ،با رفتن نويد به لندنحاال اما  داشتم؛ايران را 

 مرجانمھای  اما رھايی از افکار و خواسته .خواھد کرد و من ھم لندن خواھم رفت
. توانستم خودم را تکان بدھم نمی تبديل شده بود که برای من به بزرگترين چالشی

تازه به بزرگترين آرزويش رسيده  ،زندگیپس از سالھا رنج و عذاب در مرجانم 
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خارج رفته ھايش  کرد، چند تا بچه می بود، که در خانه شخصی خودش زندگی
. ارش باشدداشت که خدمتکفرستادند و يکی را ھم در اختيار  می برايش پول بودند

رسيده بود که شايد در زندگی رويايی آنرا ھم نديده بود و اصالً  ای به چنان راحتی
اما  ،بيسوادبود  یمرجانم زن. را از دست بدھد یموقعيت ھمچوحاضر ھم نبود که 
دانست که  می اين را خوب. کرد می سياسی عمل العاده فوق در کارھا و اھدافش

ً مخالفت کند و به نويد ھم  کند،  مکمک اجازه ندھد کهاگر با خارج رفتن من علنا
 خوب زيرا اين را. خودم افغانستان را ترک خواھم کرد من با توانايی صفر

به اين صورت . ديدم می دانست که من با بودنم در افغانستان خودم را در جھنم می
کردند  می من امروز و فردابه  برای خارج رفتنھم مرجانم و ھم ھنگامه ھميشه 

برمال  خود بخوداصلی ھای  اما با گذشت زمان چھره. دادند می و وعده سر خرمن
به  منکم و بيش حس ششم را در خود دارند و حس ششم ھا  تمام انسان .گردد می
 و ھنگامه مالک روی زمين ھم شوند، اين احسان را گفت که اگر مرجانم می من

وجود من از آنھا کامالً  اين با اما. را خارج بفرستندنخواھند کرد که ممن  در حق
به اين صورت . يک روزی وعده آنھا به واقعيت بپيوندد مباداکردم که  می تابعيت

در  . من مجبور شدم که مدتھا در دل سنت و فرھنگ افغانستان بسوزم و بسازم
 و از طرفافغانستان از يک طرف محروميت جنسی برای من رنج آور بود 

را م ه الت زنانصھر چند که خ. آرام نبود امالً کديگر از مسخره مردم ھم گوشم 
اما باز ھم از نظر  ،پوشانيده بودم تا حدودی ھا کردن نقش بازی وسيلهبه 

با وجودی که  در افغانستان .مردانگی با يک مرد معمولی قابل مقايسه نبودم
 ،مردم به آن آشنايی داشته باشد وجود خارجی ندارد که چشمروح  به مثلايزک 

. عجيبی دارند استعداد عيبجويی شان عيبجويی است در کسانی که کار اما
به من ايزک و ، اما با شک و ترديد نبودند مطمئندر مورد من کامالً ھا  بعضی
اما  ،مھم نبود گفتند میاينکه به من ايزک و خواھر . کردند می را خطاب خواھر

 .بود ترآينده دور یاھ بيم افشا شدن کامل و مسخره ،داد می رنجمرا آنچه که شديداً 
* * * 

 چرا زن« که گفتند می ھر روز مرجانم و ديگران به من .رسيد ٢۵سنم به  
 »مجرد بمانی؟که خواھی  میتا کی باالخره  گيری، نمی

بدھد که افغانستان را ترک  گفتم به من اجازه ھر وقت که به مرجانم میمن 
افغانستان را ترک کنی از من اجازه  که خواھی می اگر«گفت  میاو در جوابم  کنم
 ».مه امن به پايت زنجير نبست ،توانی برو میخودت  به ھر کشوری که ،نگير

ديد  می مرجانم مرا در لب پرتگاه ،را نداشتمجايی من که پول رفتن به ھيچ 
در  دشواریانستان را ترک کنم، آينده اگر بدون کمک نويد افغ دانست که  می و

 به ھيچ عنوانی کمکم نويد  ،داد نمی و اگر مرجانم اجازه .خواھم داشت پيش
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بريد و گردن  می مرجانم ريشه آرزويم را از زير خاکبه اين صورت . کرد نمی
 . گذاشت که من مانع رفتنت ھستم نمی ھم

از دانشگاه دو سال کامل با مرجانم درگير بودم، ھميشه  مبعد از فارغ شدن
 يک بار. گفتم تا او را قانع کنم که به نويد اجازه بدھد که کمکم کند برايش دليل می

اوالً که . کنم می بد پيش بينیخيلی  من آينده افغانستان را«گفتم  میبه مرجانم 
اگر جنگ ھم پايان يابد تر خواھد کرد و دجنگ افغانستان را روز بروز از بد ب

آن زمان . ندارد که به اقتصاد خودش متکی شود ن ھيچ چيزی از خودافغانستا
االن که در افغانستان . اصليش را نشان خواھد دادھای  مداگذشته پي است جنگ
شود و مردم از  می خارج برای ادامه جنگ سرازيرھای  کمک کشور ،جنگ است
خارج  ھای کشور کمک ،جنگ پايان يابداگر اما در آينده . خوردند می جنگ نان

 تنھا راھی را که من برای نجات فردای افغانستان فکر. ھم قطع خواھد شد
امروز که مردم آرامش ندارند و . جمعيت است افزايشکنم، جلوگيری از  می
 افزايش ھندسی به ضريب دو آواره و دربدر ھستند، جمعيت در ھر دھه گیھم
جمعيت در ديگر که  ،مردم به آرامش برسندجنگ پايان يابد و اگر فردا پس  .اردد

بينيم زندگی  می است که زمانآن . افزايش ھندسی خواھد يافت به طاقت دو ھر دھه
خواھد  می تواند و می امروز که نويد از لندن. شود میسخت در افغانستان چقدر 

اما فردا که نخواھد توانست  که کمکم کند،دھی  نمی برايش اجازهکند، تو  مکمککه 
تو قبول نخواھی کرد که تو باعث بدبختی من  ،و نخواھد خواست که کمکم کند

 ».ای هشد
گفت گردن نگذاشته بود در جوابم  یرجانم که در زندگی به حرف ھيچ کسم

به من چيزی نگو و ھر کاری  داری خودت تصميمی که برای آينده ھر !او بچه«
بکن تا در آينده اگر مشکالتی بر سر را ھمان کار دانی  می را که خودت بھتر

 زر در گوشماز حاال که تو اينقدر . آيد ھر روز در گوش من زر نزنی بی راھت
 که در آينده من از دستتدھی، به خدا معلوم  می زنی و ھر روز مرا خون دل می
 ».بکشم یچ

 ».من از افغانستان بروم که دھی که کمکم کند نمی به نويد اجازه آخر تو« -
مھم ھم خيلی  م،ه اپايت زنجير نبستبه توانی برو، من  می ھر کجا که«

روی  می اگر. نيستی که خودم را محتاجت بدانم و به تو اجازه ندھم که بروی
 ».گويم و نه به نويد می برو، من نه به تو چيزی

حرکت کنم، آيا تو  بگويم که به من پول بفرستد که نويدپس اگر من به « -
 »ا نويد قبول کند که من حرکت کنم؟راضی ھستی که با افسانه زندگی کنی ت
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ھمه رفتند و  تو که اينقدر عجله داری و اينقدر حسود ھستی که فکر کردی«
نه و من نه محتاج تو ھستم . پس برو ديگر ،خوردند اما تو ماندی و نخوردی

 ».کنم می خودم آدم ھستم و خودم تنھايی زندگی ،محتاج افسانه
کنم و  می من حرکت گويم که به من پول بفرستد می من به نويد، پس باشد« -
 ».رود می اجازه من ینگو که ب شتو براي
من محتاج  !ھم جان نويد را و ھم جان افسانه را را بگيردخدا ھم جان ت«
 ».زنم و با ھيچ يکی تان حرف نمی نيستم از شما ھيچ يکی

* * * 

 برايتزن بگيرم و  اگر از من انتظار داری که«فتم به مرجانم گ روزيک 
نچه که از و ھر آت ،زن بگيرم که خواھم نمی تا آخر عمرم ورم، منبيادستياری 

 ».از دختر خودت بدار دختر مردم انتظار داری
 منکه  يند با تو زندگی کنندبياافسانه و شوھرش گفتم  می به مرجانممن 

غيرت نيستم  بی منگفت  میدر جوابم  و بودای  همرجانم آدم يکدنداما . روم ايرانب
منظورش اينکه من نبايد ببينم که با دخترم  .ه به داماد آب غسل کردن بگذارمک

 !!خوابی کند و در خانه آبتنی کند بغل
که گفتند  می کردم، ھم مردم می اجازه مرجانم افغانستان را ترک یاگر من ب

ی مرجانم از تنھاي. کرد نمی مادر پيرش را تنھا گذاشت و رفت و ھم نويد کمکم
ھم مردم گير داده بودند که مرجانت . باال قوز شده بود ھر نظری برای من قوز

داستان  . افغانستان را ترک کنم که توانستم نمی گيری و ھم نمی چرا زن ست تنھا
حال است که حتی تعريف کردنش برای  خيلی بی مرجانمی من با لجبازی جنجال

 !خودم خسته کننده است تا چه برسد بر اينکه کسی بخواھد اين داستان را بخواند
اما از اينکه موضوع خاطرات نويسی پيش آمده است، مجبوراً تمام جريانات را 

به ھر حال . بايد بنويسم، چه اينکه خسته کننده باشد يا جالبای  هبصورت زنجير
 . تالشم بر اينست که با نگاه مختصری از موضوعات خسته کننده زودتر بگذريم

حميد را کمک که من  کنبگفت تو با افسانه زندگی  میجانم به مرنويد  حتی 
. افسانه زندگی کندشد که با  نمی اما مرجانم ھيچ وقت راضی. يدبيالندن کنم که 

تمام دار و ندارش را  دوست داشت که حتی حاضر بودای  هنويد مرا به انداز
خواست که مرجانم در خانه تنھا بماند و  نمی من بکند، اماھای  صرف خواسته

  .کرد نمی ھيچ کاری ھماو  اجازه بی
بودم و ميد اندازه نو بی فرھنگ افغانستان در نکه من از آينده وحشتناکاز اي 

صورت غير ارادی ھيچ وقت ب ،دانستم می مرجانم را تنھا مانعی بر سر راه نجاتم
او ھم برای من و ھم برای  و او خورد خوب نداشتم و زندگی مشترک منبا او بر
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بدون انگيزه  ،آزاردم وار او را می ديوانهمن . به اجبار و جنون تبديل شده بود
و ھم در مقابل من اانداختم و بر عکس  راه می با او سر و صدا ھر روزه خاصی

کرديم، بخاطر  ھر دوی ما اکثراً حرف يکديگر را تحمل نمی .آورد کوتاه نمی
 .کرديم جر و بحث می هتگرفدر مقابل يکديگر بھانه  جزئیھای  حرف

در  .ارزش داشت زياد شنزدماديات  و داشت اندوزی مرجانم عادت مال 
بعضی وقت  .متضرر بسازماو را از نظر مالی  کردم که عی میماً سايمن دمقابل 

آدم خيلی  تو« شگفتم می من روبروی مردم ،زد می که حرف ماديات را
را عبادت ت ه اخانھای  امروز باز ھم فرش و ظرف آيا ،ھستی یپرست ماديات

  »کردی يا نه؟
 ھيچ بينم می رامرجانت و من که تو «پسر عمويم به من گفت يک روز  
 ».مادر و پسر باشيديکديگر به شود که شما  نمی باورم

 »شود؟ نمی چرا باورت« گفتم
 یداريد من برخورد ھيچ مادر و پسرچون برخوردی که شما با يکديگر «

 ».مه انديدبه مثل شما  را
 »يکديگر داشته باشيم؟با ای  هرابط هکنی که ما چ می فکرچی  پس« -

با ھميشه مانيد که  میای  هساله و سه سالخواھر و برادر پنج دو  شما مثل«
 ».نداشته باشد آن نسبت به ديگرش گذشتی  دامکيکديگر در تضاد باشند و ھيچ 

* * * 

ر در فکر کردم که من تا آخر عموقتی که نتوانستم افغانستان را ترک کنم 
خواھند  مه امردم مسخر توانم زن بگيرم نمی اينکهاز  افغانستان خواھم ماند و

ً مشکل زياد نيز  ان ديگردانستم که به غير از من کس می من. کرد ھستند که عينا
به نام ايزک آنھا را  گيرند تا مردم  می اما بخاطر حرف مردم زن مرا دارند،

با يک زن بايد  خودم را گرفتم که اولباالخره من ھم تصميم . نکنند مسخره
گيرم و اگر  می زنکه م با زن عمل جنسی را انجام بدھم ستتواناگر  ،آزمايش کنم

 .کنم میبه يک شکلی ترک افغانستان را م ستنتوان
با  که توانم می ،شوم و اگر بخواھم می من از نظر جنسی با مردان تحريک 

من با . اما فاعل بودن برايم لذتبخش نيست ،فاعل قرار بگيرمخودم ھم مردان 
ای  هاما نسبت به زنان ھيچ انگيز ،خودم مفعول باشمدوست دارم که فقط مردان 
را به کار اين که خواستم  می وقتی که خواستم خودم را با زن آزمايش کنم،. ندارم

انجام عمل جنسی را بخواھم با زن انگيزه کنم، نه اينکه از روی  تحميلخودم 
  .بدھم
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من گفت به ام  پسر دايی ،جويا یبودم که يک روزکردن به فکر آزمايش 
 ».است راه بی خواھر بيوه خياط«

 »؟ستا راه بی چطوری« گفتم
 ».نکردم من اما ،شا من بکنمکه خواست  می«  
 »چرا نکردی؟«به يادم آمد و گفتم کردن اين حرف را که زد فکر آزمايش  

با گفتن اين حرف ھا دھن جويا پر از آب شده بود، وقتی که من گفتم چرا 
از شوق گلويش ھم  رت کندوخواست آب دھنش را ق می حاليکه درو ا نکردی،

نخواستم ھمين طوری «رت کرد و گفت وبه سختی آب دھنش را ق. بسته شده بود
 ».که بکنم

ً  مطمئناگر « -  بکنيممان ی که ھر دو بياراه است پس  بی ھستی که واقعا
 ».شا

تو ھم  شايد  کردم که نمی من فکر«خوشحال شد و گفت  ماين حرف زا جويا  
ً جا نبود که. گفتم می وگرنه برايت ینکب بخواھی ش، نه در خانه ما ا بکنم حقيقتا

 ».جا ھست و نه در خانه خود آنھا
ھايم  و خاله ممرجانم اکثراً خانه خواھران .من و مرجانم در خانه تنھا بوديم  
بينی  می ،اينجا که جا ھست«گفتم جويا  به .ماندم می تنھادر خانه من  و رفت می
 ».تنھا ھستمدر خانه نيست و من خانه اکثراً مرجانم که 

را با خواھر خياط جويا  دکه ھر وقتی که مرجانم خانه نبوقرار بر اين شد  
  .وردبياخودش 
در خانه من  .خواھر کوچکم ،رفت خانه مستانه سه روز بعد مرجانم  -دو  

 خواھر خياطجويا  .وردبياکه خواھر خياط را با خودش گفتم جويا  بهو  تنھا ماندم
يکه من از آزمايش درحالوقتی که خواھر خياط آمد خانه، . را با خودش آورد
داخل رفت  خواھر خياطفوراً پيراھنش را در آورد و با جويا  ،کردن بيم داشتم

را باز کردند و از اطاق بيرون  که در اطاقنگذشت ای  هسه دقيق -دو . اطاق
 »د؟چی کردي«گفتم  . دندش

 ».تمام شد ما  کار«جويا گفت 
 »به ھمين زودی؟« -

تو ھم برو زودتر  .تا به داخل فرو کردم خالی شدم .نمی دانم که چرا«
 ».کارت را تمام کن
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که جويا  .رفت نمی رفت اما دلم می پايم. رفتم داخل اطاق خواھر خياطبا  
خمار که در او  و را ارضا کند خواھر خياطنتوانست که  ،خودش زود ارضا شد

 شاما من که به چھره خمار ،از من انتظار داشت که من ارضايش کنم ،مانده بود
خواستم خودم را  که ھر طوری. شد که به او دست بزنم می چندشم ،کردم می نگاه

تا  تحريک شومکه خواست کمکم کند  می ھم کهاو تحريک نشدم و  ،تحريک کنم
  . لباسم را پوشيدم و در اطاق را باز کردمباالخره . شد می کار بھتر شود بدتر

  » کار تان تمام شد؟«پرسيد  جويا
کارت را تمام کردی «پرسيد دوباره با تأکيد از خودم  .من ھيچ چيزی نگفتم

 »يا نه؟
 ».بلی تمام کردم« -

کردی يا  ،بکنی کاری از طرز گفتنت مشخص است که انگار نتوانستی«
 »نه؟

 ».بلی کردم«
 »گويد؟ می راست « پرسيد خياطخواھر از 
 پيشرفت و فوراً » .نه« گفت در جوابدر خمار مانده بود  خودش کهاو 

به زودی دوباره   جويا  ،بغل گرفتکه را جويا   . را بغل گرفتجويا  و خودجويا 
 ».حميد تو برو از اينجا بيرون«ت و به من گف تحريک شد 

دو . را نيز ارضأ کرد خواھر خياطجويا اين بار  .من از اطاق بيرون شدم
 ،کاری بکنم خواھر خياطمرا مجبور کند که با  خواست می جويا ،ساعتی نشستيم

شد و تر  ضعيف م ه اروحيھر بار  اما در ،ديگر نيز آزمايش کردم  دو بار  من
من در آزمايش به  . آميخت نيز  ديگر   بار  يک در آخر سرجويا  .بيشتر چندشم شد

افغانستان را  ،مردم رسيدم که ھرگز نبايد زن بگيرم و بخاطر مسخره اين نتيجه
 .ترک کنمبايد 

* * * 

داستان خسته کننده ھنوز ادامه  اما ،دو سال از فراغتم از دانشگاه گذشت
 در افغانستان. توانم افغانستان را ترک کنم دارد که بخاطر لجبازی مرجانم نمی

من  »رسد می زک نمير که جو لغمانبُ زک بُ «گويند  می است که یالمثل ضرب يک
م به جانمرتا  منتظر جو لغمان و منتظر وعده سر خرمن باشم فکر کردم که اگر

بدھد  راخارج رفتن به اجازه به من  یقولش وفا کند که در يک فرصت مناسب
از دست رفته را بدست   یاما با پشيمانی زمان ،چندين سال ديگر ھم خواھد گذشت

بھتر است که يک فکری برای استفاده از زمان باقی مانده و ؛ پس نخواھم آورد
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خودم را در آينده از مھلکه  اگر ممکن باشداينکه تا  ،توانايی شخصی خودم بکنم
شکلی که بتوانم ترين  فکر کردم که بھترين و آبرومندانه. جھنمی نجات بدھم

مرجانم و ھنگامه در به خود گفتم تواند باشد؟  می راھی هافغانستان را ترک کنم چ
بايد که  به زبان خود آنھا طول دو سال با زبان حيله مرا سر کار گذاشتند و من ھم

 ديگر نويد ھم با من به لج رفتم می ی پيششق کلهاگر از راه . جواب بدھم برايشان
 .کرد نمی افتاد و کمکم می

 بکنمرا که ظاھر وحشيانه داشته باشند بايد پيدا  ید تا طالبانکه چن کردم فکر
من به اتھام جرم سياسی  یدروغ برای دستگيربه آنھا که پول بدھم  برايشانو 

 از افغانستانه ک کند يند و مرجانم که آنھا را ببيند خودش مرا واداربياپشت خانه 
ً از . فرار کنم طالبان در اصل از مردمان بومی و ساکنين کابل نبودند و عمدتا
. ساکنين کابل نيز به آنھا پيوسته بودندھای  اما بعضی از بچه. آمده بودند جنوب

اما او از اين کار  ،حرف زدم در اين مورد ن با يکی از آنھا که شناخت داشتمم
حرف زدم ام  پسر دايی ،جويا در اين مورد بامن . ترسيد و حرفم را قبول نکرد

ای  هبھترين نقشو فکر جالبی است «گفت  خنديد و جويا .که اگر بتواند کمکم کند
اگر در اين نقشه ھم  توانی از افغانستان نجات پيدا کنی و می با اين نقشهست که ا

 ».نخواھی داشتديگر ھيچ راه نجاتی  ،کامياب نشوی
، پس را آزاد کنيم خود که نتوانيم سادهھای  افغان اين اگر از دام«من گفتم 

را  ممکن است که بتوانيم خود یچطورھا  از دام خارجیدر آنجا اگر خارج برويم 
 »آزاد کنيم؟

 ».گويی وهللا می راست«خنديد و گفت جويا 
ً در مقابل  با يکديگر ھم یاز ھر نظرجويا  من و راز بوديم و مخصوصا

دانستيم کامالً  می ھای مان را عامل تمام بدبختی که ما آنھا ھای مان بزرگان خانواده
 نيز به طالبان پيوسته بود و او خوشبختانهجويا  صنفان ھم يکی از. سنگر بوديم ھم

طالبانی را العاده  فوق از آن ولگردان بود که از ھيچ کاری ترس نداشت و ظاھر
جويا  من و. بود مردم کابل وحشيانهبه نظر  تيپش که کرد میھم به خودش درست 

دھيم، تو برای  می ما دو مليون برايت«طالبش حرف زديم و گفتيم  صنفی ھم با
 ».خانه و مرا از خانه فراری بکن پشت بيادستگيری من 

اد و رفيقانش را که مثل خودش تيپ طالبانی زده بودند به ما نشان ددو تا  او
 ».يمکن می فراریاز خانه و ترا  تان پشت خانهرويم  میما سه نفری «گفت 

تھديد کردن به يک بار  دانستم که فقط به می شقی مرجانم را خوب من کله
برنامه را طوری تنظيم کردم که آنھا در سه  بناءً  .شود نمی فرار من راضی

پيش از پيش  دم که اگر از افغانستان فرار کنمفکر کر . ندکنبمرحله مرا فراری 
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صبر کنيد  یشما چند روز«به آنھا گفتم در اين ارتباط  .دباشبايد آماده  مپاسپورت
بگيرم و شما برنامه را پياده ھم پاکستان را  ويزای م را آماده کنمپاسپورتتا من 
 ».کنيد

مخصوص، عمامه و چشمان  یھا عده از طالبانی که با لباسدر گذشته آن 
ترسناک به نظر من وحشی و  گرفتند، می سرمه کرده ظاھر طالبانی را بخود

طالبانی ديدم ظاھر به را رفيقانش و  جويا صنفی ھممن در اول که . شدند می معلوم
مرا فوراً ترسد و خودش  می آنھا را بدين شکل ببيند مرجانمخوشحال شدم که اگر 

فتم که توسط از روزی که من تصميم گر. دنک از افغانستان میبه فرار وادار 
ديدم  میطالبانی با ظاھر  بيشتر بدھم، ھر قدر که طالبان را طالبان خودم را فرار

به ظاھر ديگر  من زيرا .رسيدند می تر به نظرم مھربانقشنگتر و به ھمان اندازه 
بترسد و به من  ببيند طالبانی تا مرجانم آنھا را با ظاھر ،داشتم زنياآنھا طالبانی 
من به اين نتيجه رسيدم که  بعدآن به از  .بدھد که از افغانستان فرار کنم اجازه

 .استھر چيزی بلکه در باطن  ،يستقشنگی و زشتی در ظاھر ھيچ چيزی ن
پاکستان، عربستان  زمانآن  .گرفتمپاکستان را  و ويزای من پاسپورت

 بودند که دولت طالبان را به رسميتھای  سعودی و امارات متحده تنھا کشور
طالبان در  ،را آماده کردم اپاسپورت و ويز   . شناختند و در کابل سفارت داشتند می

احضار من پشت خانه آوردند و بدست را برای تقلبی مرحله اول يک نامه جلب 
 مأموريتساعت به  ۴٨حميد در ظرف «در نامه نوشته بودند . مرجانم دادند

 ».حاضر شود ۴سمت 
سه خواھر و  برادر دو به مثلگفت تو و مرجانت  می کهبه گفته پسر عمويم 

آن  و ھيچ کدام با يکديگر در تضاد باشند ھميشه مانيد که میای  هسال پنج ساله و
ً که من و مرجانم نداشته باشد نسبت به ديگرش گذشتی   برادر و دو مثل، واقعا

نامه را  که ممرجان. با يکديگر در تضاد بوديم ساله ھميشهپنج ساله و  سهخواھر 
دانم که اين  می من«پی برد و به من گفت م ه انقش بهفوراً  از دست طالبان گرفت

دھن  روم می ديگری نيست، من خودم به غير از نقشه خودت ھيچ چيزنامه 
خواھم در افغانستان زندگی  نمی گويی که من می تو ھميشه ،شکنم می طالبان را

 ».کنم
شکنم، برای اينکه نامه  می دھن طالبان را روم می که گفت من خودم مرجانم

در اين که ر ببينم بيا«گفتم  ،نشان ندھد )کالنتری( مأموريتبی را نبرد به جلب تقل
 »ودت است؟گويی نقشه خ می که توند ه انوشتچی  نامه

طالبان ديوانه «و گفتم  کردماش  پاره ،خواندم ،نامه را از دستش گرفتم
 ».روم نمی اصالً  !بروم مأموريتھستند، من چرا 



   خاطرات حميد نيلوفر 

در کالنتری پرسد،  می و موضوع راکالنتری رود  می خودش مرجانم
يد بيا ما از نامه جلب خبر نداريم و اگر نامه جلبی ھست خودش گويند می برايش

ل مرا گو که توانی نمی« برگشت و به من گفتمرجانم . تا با خودش حرف بزنيم
فرار تا به ھمين بھانه از افغانستان ای  هخودت نامه را به دست کسی فرستادبزنی، 
غيرت ھم نيستم که  بی دردم بخوری وکه در پيری بم ه ابزرگ کرد   ترا  من .کنی

   ».سرم بگذارمی باال اگر تو نباشی داماد را
گويی بگو تا  می در جوابش چيزی نگفتم و با خود گفتم بگو ھرچه که من 

 .رسد می به کجاات  یشق کلهببينم که در مراحل بعدی 
 آمدند رفيقانش که آنھا ھم طالب بودنددو تا  سه روز بعد سرباز طالبان با

در . نيز پيش از پيش خانه ما آمده بودام  پسر دايی ،جويا در اين نقشه . پشت در
من نقشه را   ،ش ھمدست بودصنفي ھميعنی  نيز با من و سرباز طالبان جويا  حاليکه

در را باز  مرجانمدر بزنند، ما بگذاريم که  طوری پياده کرده بودم که اول آنھا
وقتی که آنھا در  اما . با آنھا حرف بزندروبروی مرجانم  برودجويا  کند و بعد

زن ھمسايه که در خانه با ما  ،در را باز کند مرجانمپيش از اينکه  ،زدند
روبروی زن ھمسايه با آنھا حرف رفت که جويا  در را باز کرد و بعد نشست می
، او را چند مشت و  گرفتجويا  از يخه زن ھمسايهروبروی  سرباز طالبان. بزند

کتک خوردن و دستگير شدن  زن ھمسايه موضوع. برد انلگت زد و با خودش
برگشت و روبروی جويا دوباره کمی ديرتر  .تعريف کرد مرجانم را بهجويا 
گفتم سه شان   من برای ؟ستحميد کجاطالبان از من پرسيدند «به من گفت  مرجانم
آنھا   ،ست کجاکه دانم  نمی من ھيچ خبری ازش نيست استشود که گم  می روز

اما  ،پيدا کنم برايشانتا ترا زندان  مببرند که خواستند می مرا با خودشان بردند و
 تا وقتی که تو زير حاال ،خودش حاضر شودحميد  اين بار ولش کنيم کهگفتند  بعداً 

 ».يمبياخانه شما  که توانم نمی تعقيب باشی من ديگر
جويا و زن به  ،به خودش مغرور نشود کهنکردم  نگاه اصالً  مرجانممن به 

روم  می کنم می يند، من از اينجا فراربياھم طالبان باز که شايد « گفتمھمسايه 
 ».افسانه خانه 

کمی   .خانه افسانهرفتم از راه کوچه پشتی و  پريدم  از ديوار ھمسايه پشتی 
تصميم گرفت که  مرجانم. دنبالمآمدند و مادربزرگم نيز م ه ابا خال مرجانمديرتر 

ش شو مادربزرگم نکوھم ه ااما افسانه، خال .برود کالنتری و به طالبان حمله کند
کردند و اجازه ندادند که به طالبان حمله کند و نظر دادند که من بايد از افغانستان 

داد که من از  نمی اجازه و ھنوز ھم روی حرف خودش بود    مرجانماما . فرار کنم
رويم  میگفت  می مزار شريف و گاھیرويم  میگفت  می گاھی .افغانستان فرار کنم
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خواست از اين شاخه به آن شاخه بپرد تا اجازه ندھد که  می خالصه اينکه. ھرات
اين  ،از نظر سياسی بر او غلبه کرده بودم حاال من که. من از افغانستان فرار کنم

دھم که در مورد زندگی  نمی ديگر من به تو اجازه«ش گفتم بار با جديت در جواب
که بروم جايی  خواھم می کجا بروم، منکه دانم  می من تصميم بگيری، من خودم

 ».نباشددر آنجا خطر طالبان 
شوھر افسانه نيز در آنجا نشسته  ،زاھددفاع کردم،  من که با جديت از خود

؟ کابل و بيفتدبدست طالبان که خواھی  می چرا«و گفت  زدداد  مرجانمسر  ،بود
در افغانستان ھر کجا که برود پر از طالب  ؟داردفرقی  همزارشريف و ھرات چ

 ».الً از افغانستان بايد فرار کنداص .است
حرف زاھد را تأييد کردند و مرجانم را نيز  بزرگم و افسانهمادر م،ه اخال

مناطق تحت  رفتن به ن زمانيمن در ا شانسبختانه از خوش .سرزنش کردند
و تر  از خارج رفتن ھم سخت و عبور از خطوط مقدم جبھه  مخالفين کنترل

به مناطق مخالفين فرار من  مرجانم اصرار داشت که؛ وگرنه بودتر  خطرناک
اما  ،در جنگ سياسی بر عليه من شکست خورد مرجانمبه اين صورت . کنم

در خانه افسانه  یمن چند روز. کنم فرار افغانستان از نگذاشت که من تنھايی
خودش نيز با من سوار  پاکستان را گرفت، پاسپورت و ويزای مرجانمپنھان شدم، 

نيز  زاھد. پاکستانبرويم تا از آنجا  آباد جاللطرف حرکت کرديم شد و  بوس مينی
پاکستان را ھم داشت  ایپاسپورت خودم که ويز. ما را ھمراھی کرد آباد جاللتا 

و  مرجانمرسيديم من  آباد جاللوقتی که . از آن خبر نداشت مرجانمدر جيبم بود و 
 هچ روم رياست پاسپورت تا ببينم می من«را در يک ھتل نشاندم و گفتم  زاھد

 ».يا خيرو شود که پاسپورت بگيرم  می خبری است، آيا
قدم زدم و برگشتم به مرجانم گفتم ھا  رفتم بيرون يکی دو ساعت در خيابان

، من يک نفر را پيدا جنجالی است کار پاسپورت گرفتن از رياست پاسپورت«
پاکستان را  ويزای ،ھدد میسريع پاسپورت را  ،گيرد می کلدار کردم که پنج ھزار

 ».زند میھم 
ثباتی پول  زمان به علت بی در آن. گويند می کلداری پاکستانی را  روپيه

  . گرفت پول پاکستانی بيشتر مورد معامله قرار میافغانی، در بازارھای افغانستان 
کار او از گرفتن پول يک جفت جراب ھم خسيس که حتی بود  یآدم مرجانم
از حدقه بيرون زد و  شچشمانزدم، وقتی که من حرف پنج ھزار را  !!آسان نبود

اصالً ارزشی ندارد که تو پاسپورت   !!!پنج ھزار  !اوهاوه ھوووو «گفت 
 ».نشينيم می گيرم و ھمين جا می خانه آباد جاللبگيری، من در ھمين 
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است چی  پنج ھزار«که در آنجا نشسته بود دفعتاً عصبانی شد و گفت  زاھد
ً  می پنج ھزار که تو به خوب است که به پنج ھزار ھم خيلی  لنگی؟  اتفاقا

آيا با پنج  ،اگر طالبان دستگيرش کنند. را فوراً برايش بدھند اويز پاسپورت و
زار برايش بده که برود آزادش کنی؟ فوراً پنج ھ دوباره که توانی می ھزار

 ».بگيرد پاسپورت
به داخل کيفش رفت و از آن پنج ھزار روپيه دل ناخواسته دست مرجانم 

پول را در جيبم گذاشتم، رفتم بيرون يکی دو ساعت قدم زدم . پاکستانی به من داد
از ديدن پاسپورت  زاھد. نشان دادم زاھدو  مرجانمو برگشتم پاسپورت را به 

تا مرز پاکستان نيز  زاھد. بسوی پاکستانحرکت کرديم  يمو برخاستخوشحال شد 
ما اجازه ورود داد با مان  وقتی که پليس پاکستان برای کرد،مان ھمراھی ما را 
  .بسوی کابل برگشت ی کرديم و اوخداحافظ زاھد
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 ھشتبخش  
 خاطرات پاکستان 

  
  ١٣٧٩زمستان 

از اقارب و . بعد از ورود به خاک پاکستان بسوی شھر پشاور حرکت کرديم
ً به خانه يکی از موقتما  .چند خانواده در آنجا بودند ندوستان ما دوستان مان ا

وقتی که . با آنھا شناخت خانوادگی داشتيماز مردم دھکده مان بودند و  که رفتيم
 مرجانمبعد  ،دو ساعت نشستيم با آنھا صحبت کرديم اول يکی ،رفتيم خانه آنھا

طالبان آمده « تماس گرفت و برايش گفت با ھنگامه در ھالندتلفن را برداشت 
ما . کنند شدستگير اما خوشبختانه که نتوانستند ،بودند که حميد را دستگير کنند

االن خانه  .مگرديبر افغانستانبه  که توانيم نمی و ديگرپاکستان فرار کرديم آمديم 
گذارم  می دانی، من گوشی را میخودت  را کهاش  يم، شمارهه ادکتر امين نشست

 ».خودت دوباره تماس بگير وت ،زياد نشود برايشاناز اين طرف  خرجکه 
در آنجا در مغز ھنگامه و  ،که اين حرف را زد و گوشی را گذاشت مرجانم

در حاليکه دکمه  خود آنھا سريع تماس گرفتند و. گرفتمزدک آتش در ،شوھرش
روبروی  دانستند میحرف زشت  که ھرچهآنھا  ،روشن بودھم ی تلفن گوبلند

 . خانواده دکتر امين به ما گفتند
 گويی می تو به ما دروغ« گفتند مرجانمو مزدک با عصبانيت به ھنگامه 

طالبان آمدند ... کنيم میما اينقدر احمق ھستيم که حرفت را باور که ای  هکرد خيال
طالبان مھمی شده است که  آدمک اينقدر مگر !حميدک !که حميد را دستگير کنند

 و به ھمين بھانهيد ه ادروغ درست کردبرای ما  ...!کنند شبخواھند دستگير
 دکه آمدي دکم داشتيچی  ؟ مگر در افغانستانددر پاکستان زندگی کنيکه  دخواھي می

مھمی نيست که کسی آدمک  حميدک. اينجا؟ سريع برگرديد برويد افغانستان
ارزان است؟ کردن در پاکستان زندگی  کهای  هکردخيال ... کند شدستگير بخواھد

؟ با پولی که در افغانستان راحت زندگی اينجاای  هکه آمداست ترا سيری لگت زده 
؟ اگر اينجا ديزندگی کنراحت  دتواني می که در پاکستان ھمای  هخيال کرد ،دکردي

 ماکه ای  هکردخيال  .دگاز و برق بدھيو  بايد پول کرايه خانه و آب ،دزندگی کني
ً  ؟اينقدر پول بفرستيم که برای شمايم ه اسر گنج نشست برای توانيم  نمی ما که ذاتا

د چقدر بخاطر نويد و ولي ،را داريم ھای مان مسؤليت بچهما  ،بفرستيم پولشما 
فشار  فقط زيرکه خواھی  میآيا  .فشار باشند؟ باالخره آنھا ھم آينده دارند شما زير

 »...؟شما بمانند و برای آينده خود ھيچ کاری نکنند
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دارد و بايد که پول آب و گاز و  خرجھنگامه که گفت در پاکستان زندگی 
وجود نداشت که  یآب و گاز و برقدر افغانستان ؛ چون برق بدھيد حقيقت گفت

 .داديم برای آنھا پول می
فشرد  را مرجانم گرفت شايد که بيشتر از نيم ساعت گاھی ھنگامه گوشی را

را فشردند و خشکاندند که حتی  مرجانمدوی آنھا آنقدر  ھر. و گاھی مزدک
 شد و چشمانش نمی بيرونصدا از گلويش  خواست حرف بزند میکه  مرجانم

 .بودمانده  حرکت بی
تا . گرفتم مرجانمباالخره برای من عصاب نماند خودم گوشی را از دست 

و  دانستم میحاال من با ھنگامه و مزدک رودربايستی داشتم، خودم را محتاج آنھا 
به ھنگامه گفتم  گوشی را گرفتم. آنھا نزده بودم ھيچ وقت حرف تندی در مقابل

کجا که خودم که در زندگی من حرف بزنی، من ھر دھم نمی من به تو اجازه «
ھيچ کس ديگر ربطی ندارد که من در کجا کنم و به  زندگیخواھم  میدوست دارم 

 »...خواھم زندگی کنم می
زده بود صدايش سوخته بود و از ھيجان غر  مرجانمسر س که باز ھنگامه 

 تو آدم «عميق به من گفت ھای  کشيد، با صدای سوخته و نفس می عميقھای  نفس
 اين را زندگی کنی، اما یخواھ می برای من مھم باشد کجامھمی نيستی که 

پاکستان توانيم که در اين گرانی  نمی ؟ مادارد خرجدانی که زندگی در پاکستان  می
کرديد خيال  يمه ار شديد که ما در اينجا ماشين گرفتشما خب ،شما را بفرستيم خرج

 ،گرفتيم نمی اگر مجبوريت نبود ھمين ماشين را ھم ،که وضع ما خيلی خوب است
 ،تا پول ماشين را جمع کرديميم ه ابريدمان  و از خوراکيم ه ازدمان  ما از شکم

توانيم به شما پول  نمی اين را ھم بدان که ما اما زنم نمی یدر زندگی تو حرفمن 
 ».بفرستيم

يم، ه اگفتند ما ماشين خريد چندی قبل چند بار از زبان شان شنيده بودم که می
حتی اسمم ھم که يادم مانده اما من در افغانستان آنچنان وحشت زده شده بودم که 

  !!!، تا چه برسد بر اينکه ماشين آنھا يادم بماندبود زياده بود
که چشم مردم بسوی  نکنخيال  ،قرار نيست که شما روزی مردم را بدھيد« -
و انتظاری ھم م ه انخواستبدھيد، من از شما پول ايشان شما روزی که ست  شما

 ».که به من پول بفرستيدندارم 
» ً سوزد که  نمی دل شما به نويد و وليد ھم ،توانم پول بفرستم نمی من که ذاتا

 ».فشار قرار بگيرند نھا چقدر زيرآ
مردم را  قرار نيست که شما روزی ،گفتم که من از شما انتظار ندارم« -
 ».بدھيد
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 »ورند؟بيا پولبرای شما از کجا  نويد و وليدگويم،  نمی خودم راکه من «
 ».مه اگفتم که من از شما پول نخواست« -

 »ورند؟بيا اما نويد و وليد از کجا ،گويم نمی من که خودم را«
 من ھمه ايتان را ،منظور من فقط تو نيستی ،شماگويم  میمن که « -
 ».گويم می

 »ورند؟بيا اما نويد و وليد از کجا ،باشد من نه«
 چندانتو  ،کنم می نکن که من به تو شما خطاب خيال ،گويم شما می من که« -
منظور  ،م شماگوي می من که ،باشخصيتی نيستی که من به تو شما خطاب کنم آدم

ما و گرانی  زندگی کاری به هتو چ ،ھم تو و ھم نويد و وليد ،من ھمه ايتان ھستنيد
 ».کنم می آنجا کارم و خودم در رو می ايران منپاکستان داری؟ 

 ھمين پاکستان ھم کار بدان که آمدن به ،زنی می نده را کهگُ ھای  اين حرف«
 ».يدبيابتواند  یکس انی نيست که ھرآس

 نبود شما تا ھمين پاکستان ھم  منظورش اينکه اگر با پول مااز اين حرف 
را خاموش  شدھنھنگامه گفتم به ھايی که  من با حرف. ييدبيا که توانستيد نمی
و به آسانی با ھر کسی  فترگ را می ھنگامه از آن کسانی بود که خودش .کردم

زد که  دماغش را باال گرفته حرف می زد اگر با کسی حرف می. دز حرف نمی
اکثر وقت ھا با سوزنمايی . زنم ممنون باش که من با تو حرف می تو خيلی يعنی

آنھا  زدم، داشتم با ھنگامه حرف میمن که . دز با ديگران حرف میو پوز دادن 
را شنيد و  صدايمنيز مزدک  جاآندر  ،مه بلندگو را روشن گذاشته بودندنيز دک

 . خاموش شد
يد که من مجا فھمزدک در آن ،گرفتم از دست مرجانم که گوشی رامن 

مثل  اما وقتی ديد که من ،زد میغر کم  کم او نيزاول  در ،مه اگوشی را گرفت
خاموش  خود بخودديگر  ،بزند من چيزی نگويمغر که او ھر قدر نيستم  مرجانم

من و و م نداشت یسازگاربا ھنگامه و مزدک  طبيعتاً در گذشته ھم ھيچگاه من. شد
 ھر وقت که با يکديگر حرف .بوديمآب و روغن  به مثلبا يکديگر ھميشه آنھا 
 آنھا بد ب من سرخورد و حرف خو می من بد حتی حرف خوب آنھا سر ،زديم می
پولی تکنيک کابل با  یاسرآنھا اول در دانشمزدک چاريکاری بود،  .خورد می

ازدواج ھم و با  آشنا شدنديکديگر با از ھمان جا  ،بودند صنفی ھميکديگر 
 اما مزدک باھوشتر ،ھر دو خيلی باھوش و زرنگ بودندھنگامه و مزدک  . کردند

قصد  وقتی که پاکستان آمديم مزدک منظورم را فھميده بود که من .زرنگترو 
شد که  مطمئنکامالً او  ،و وقتی که حرف ايران رفتن را زدم اروپا رفتن را دارم
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مزدک گوشی را از دست ھنگامه گرفت و به من گفت . خواھم اروپا بروم می من
زندگی که يی واقعاً بيااگر اروپا  ،يیبياخواھی اروپا  می دانم که تو می حميد من«

 ،يیبيانباش که به کمک ديگران خيال اما تو به اين  ،است راحتدر اينجا خيلی 
کار خودت برو افغانستان  ،مدهنياکه اروپا آمده است به کمک ديگران ھر کس 

اگر با زحمت و غيرت خودت  .اروپا بيار و با پول خودت بيابکن پول بدست 
مرا کسی کمک نکرده است، به زحمت  .استتر  خيلی لذتبخشھم آمدن  ،يیبيا

ً لذتبخش  در زندگی کردنبرای من خاطر ھمين به و م ه اخودم آمد اينجا واقعا
بدان که  ،يیبيايی و به کمک ديگران نياودت اگر تو با زحمت و غيرت خ. است

 ».خواھی رسيدن ھم آسايشبه خواھی داشت و نرا در اينجا ھم عرضه کار کردن 
شود که من  نمی پيدا اما در افغانستان کار، آيم می من با زحمت خودم ،باشد« -

 کنم و به تدريج می يک مدتی در آنجا کار ،روم می من ايران ،زحمت بکشم
 ».ديگرھای  روم به کشور می

در  ،اين فکرت کامالً اشتباه است، اگر تو در افغانستان نتوانی کار کنی«
 ،يیبياو در اين صورت اگر به کمک ديگران اروپا کار کنی توانی  نمی ايران ھم

 ».کنیتوانی کار  نمی در اينجا ھم
 من، خورد می به درد خودشھر کس  فکر من ھمين است که ھست، فکر« -
 ».از فکر تو استفاده کنمکه توانم  نمی

* * * 

حقيقت  ،مه اپول خودم اروپا آمد ازحمت خودم و ب امزدک که گفت من ب 
در ھر محيطی  ،زيرک، زرنگ و بلند ھمتی بودخيلی  واقعاً که آدممزدک . گفت

کرد که  می و پر درآمدی مبادرت راحتھای  بھترين کاربه گرفت  می که قرار
و ظاھر بود از نظر ظاھری ھم قد بلند  .نبودھر کس شان   درھا  نگونه کارآ

در  شدند و می مجذوب ظاھرش خود بخودداشت که مردم ای  هخيلی مردان
ً که شايستگی سپر می کليدی را به اوھای  صالحت مسؤليت سپاری دند و واقعا
تا وقتی که در افغانستان بود در يک مؤسسه . را ھم داشتھای  ھمچو صالحيت

اختيار گماردن و خودش آمر مؤسسه بود  ،کرد می کارھا  بازسازی با خارجی
آباد خانه گرفته  نقطه اسالم در بھترين. دست او بودبديگر نيز ھای  افراد در مقام
که ای  هسرمايبعد از آن با . کردند می در ھمان جا زندگیاش  بود و خانواده

در حاليکه و در آن زمان مسکو رفت اش  با خانواده ،درست کرده بود شخود
از فروپاشی سيستم ، پس سيستم زندگی کمونيستی خو گرفته بودندبه  ھا روس

در آنجا کمونيستی در کار و تجارت آزاد آشنايی نداشتند، در اين فرصت مزدک 
خيلی شروع به کار خريد و فروش کرد که درآمد رقيب  تجارت بیبازار در 
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نويد، وليد و مستانه  زه لباس فروشی را راه انداخت،مغادو تا  ،خوبی از آن داشت
با پول ھنگفتی سپس  ،پيشش کار کنندھا  خواست تا در مغازه شرا نيز نزد خود

با ھواپيما به اش  با خانوادهاز آنجا  ،کار لباس فروشی در مسکو در آورد که از
بعد از . و سپس شھروند شد اقامت دايمی گرفتاول در آنجا  ،کشور ھالند رفت
 .در مسکو ھنوز ھم فعال بودھايش  مغازه ،رفتنش به ھالند

من گفت تو ھم سعی کن که با زحمت و غيرت خودت اروپا به مزدک که 
من يک آدم ريز و کوچک، کم . يی، من از ھيچ نظری با او قابل مقايسه نبودمبيا

 )اواخواھر( به قول معروف ايزککه  ،جرأت، دست و پا چلفتی، با ظاھر زنانه
بدون تجربه در ھيچ کاری و از نظر سنی ھم مزدک حد اقل پانزده سال از  بودم،

دانند که يک آدم کم سن و سال، ريز و کوچک و  می اين را ھمه. من بزرگ بود
کنند  نمیباز  حساب شھم باشد، مردم در ھيچ کاری روي اواخواھرمخصوصاً که 

کرد  می با من مقايسهاما مزدک خودش را . که کار و مسؤليتی را برايش بسپارند
خواست که من ھم مثل او از کار و زحمت خودم در افغانستان پول بدست  می و
 !!ورم و بروم اروپابيا

* * * 

وقتی که پاکستان رسيديم من به اين فکر بودم که در آنجا ماندگار نشويم و  
و دنبال خانه گرفتن افتاد  مرجانماما  .از آنجا فوراً بسوی ايران حرکت کنيم

زشت ھای  حرفبه ما وقتی که ھنگامه و مزدک . که ھمان جا بمانيمخواست 
ديگر دوره سياست ؛ چون من خوشحال شدم ،زدند و سر و صدا راه انداختند

را پاره  به پايان رسيد، من ھم زنجير رودربايستیھا  خاک بری و زيرھا  بازی
آنھا را بھانه  داد و بيدادمن . علنی تبديل شدکردم و تضاد بين من و آنھا به تضاد 

خواھم در پاکستان بمانم که باز ھم حرف زشت  نمی من«گفتم  مرجانمکردم و به 
 م را درخرجخودم کنم و  می روم، در آنجا کار می من ايران ،آنھا را بشنوم

 ».آورم می
در پاکستان بيخ  مرجانممن دنبال شر و شور بودم تا پياز  موقعدر اين 

شر و شور من اما . ممانو چند سال ديگر ھم در پاکستان بچسبد نگيرد که به من ب
  .در پشاور خانه گرفت و ھمان جا ماندگار شديم مرجانمنرسيد، جايی به 

ھنگامه و مزدک در کار شيطانت بازی ھم لنگه نداشتند، خودشان که طبيعتاً  
بعد از آنھا . دنبا من خوب باش کهخواستند  نمیديگران را ھم با من بد بودند و 

در  .نکند مھالند مغز وليد را شستشو دادند تا کمکدر  ،اينکه با من گفتگو کردند
من از . شستشو بدھند که کمکم نکندھم لندن با نويد تماس گرفتند تا مغز او را 

ً انتظاری نداشتم با  ھيچگاهزيرا من و او در زندگی  ،که کمکم کند وليد که ذاتا
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با نويد بود که چند روز بعد از اين قضيه . يکديگر نه خوب داشته بوديم و نه بد
او  ،را که ھنگامه و مزدک به من گفته بودندھای  من تماس گرفت و تمام حرف

را  شما خرجدر اينجا که توانيم  نمی ما ،در پاکستان گرانی است«نيز گفت 
، پول خودت کار کن برو در افغانستان ،يیبيااروپا که خواھی  می اگر ،بفرستيم

 ».اروپا بياو با پول خودت  ربيادر 
روم  میکنم و با پول خودم به تدريج  می در آنجا کار ،روم می من ايران« -

 ».ديگرھای  بطرف کشور
کنی و اگر اھل کار نباشی  می اگر اھل کار باشی در ھمان افغانستان کار«

پول  ند،ه امردم در ھمان افغانستان زحمت کشيد .توانی کار کنی نمی در ھيچ جا
اگر در ھمان افغانستان عقلت کار نکند  .اروپا نده او از ھمان جا آمدند ه ادر آورد

 ».کند نمی روی در ھيچ جا عقلت کاربياپول در توانی بکه 
ھا  زنی مشخص است که ھنگامه و مزدک اين حرف میھايی که  از حرف« -
 ھمآنھا  زبان ازکه زنی  می راھای  حرفھمان عين ؛ چون نداه ياد داد برايترا 
در افغانستان  !رف بزنیمگر تو خودت عقل نداری که از عقل خودت ح م،ه اشنيد

ری؟ اگر ابه غير از دزدی و زورگيری و حق مردم خو ،آورده استکی پول در
 خارج به گرسنگان افغانی کمکھای  چرا کشور، پس در افغانستان کار است

 »کنند؟ می
تان  خرجمن  ،بمانيدجا ن ينالی پس افغانستان نرويد، ھم می تو که اينقدر«

 ».ديگر حرف ايران رفتن را ھم نزن فرستم و می را
- » ً الم ھستند و توانم افغانستان بروم، اگر بروم طالبان دنب نمی من که ذاتا

 ».کنند می مدستگير
ديگران  گفتم می به خود؛ چون شدم می طالبان غمگين در مورد من از گفتن

آنھا را  ھا خارجی کنند که می کيس درستھا  در خارج از افغانستان به خارجی
، اما من به خانواده خودمان کيس بر نگردانند به افغانستانھول ندھند و دوباره 

در «گفتم  می من به مرجانم ھميشه. به افغانستان نکِشندمدوباره کنم که  می درست
الزم نيست که  یی سر من نگھبانباال ،جھنم زمانی که من و تو برويمروز آخرت 

 ھر لحظه از پايم تا روزی که تو با من باشی ؛ چوننگذارد من از جھنم فرار کنم
 ».گذاری که از جھنم فرار کنم نمی کشی و می

* * * 

را که ای  هپنج ھزار روپي. ماندگار شديمپشاور خانه گرفتيم و ھمان جا  در
ھيچ  مرجانمگرفتم که  یطراخگرفتم، ب مرجانماز  آباد جاللبه بھانه پاسپورت در 

آوردم،  می م را خودم درخرجتمام افغانستان در . داد نمی ی به منخرجوقت پول 
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 کردم و حقوق می بعد از فارغ شدن از دانشگاه در يک داروخانه شخصی کار
بود، مان  مربع زمين پيش روی خانه متر ٢۵٠حدود دانشگاه  دورهدر . گرفتم می

 جاگرفتم، در آن می پالستيکمن پيش از فرا رسيدن فصل بھار آن زمين را 
فروختم و  می به يک نفررا ھا  نھالکاشتم،  می ل، بادنجان و گوجهفگل، فلھای  نھال

. آوردم می دانشگاھم را در خرجاز ھمين کار تمام من و  .فروخت می او به مردم
در پاکستان به  مرجانممن فکر کردم که  ،طرف پاکستان حرکت کرديموقتی که 
با ھمين نقشه يعنی به  بناءً  .يم مشکل خواھم داشتخرجدھد و با پول  نمی من پول

من و مرجانم ھيچ وقت به يکديگر اعتماد . گرفتم شبھانه پاسپورت آن پول را از
را ھايم  جيب لباس مرجانموقتی که در پشاور خانه گرفتيم برای اينکه  .نداشتيم

قرار دادم تا  آن آستر زير منگردد و آن پول را پيدا نکند، من پول را پشت کاپشن
پشن الزم نبود در پشاور ھوا گرم بود، پوشيدن کا. کنم خرجو  مريگبکم  کماز آن 

اولين . د لباس آويختمداخل کم ،که پول را در آن جاسازی کردمرا کاپشنی و 
ھنگامه  بامن ھای  بخاطر شر و شور مرجانم ،پشاور خانه گرفتيم درھايی که  روز

برای يک مدتی بيماری  ،دو مزدک که در آنسو ديگران را نيز تحريک کرده بودن
 عميقھای  نفس خود بخودکرد  می که زياد فکرھا  بعضی وقت .روحی گرفت

صدا کم  کم افتاد، می شد، تمام بدنش به لرزه می تر عميقھايش  نفسکم  کم کشيد، می
 شد، با صدای بلند جيغ زدن را ادامه میتر  و بلندتر  آورد، صدايش بلند می در
 افتاده بود به خواب کهجايی رفت، در  می شد و از حال می داد تا اينکه خسته می
 چه اينکهاما  ،شد میعصابش آرام  ،شد می رفت و زمانی که از خواب بيدار می

. اين حالت چندين بار برايش تکرار شد. دانست نمی بر سرش آمده بود ھيچ چيزی
تلفن ھم در خانه بود و شر و شور آنقدر زياد شده بود که ھر روز ھا  در اين روز

 نبه برگشت را وادار ماکه خواستند  می گرفتند و می ھنگامه، مزدک و نويد تماس
برويد  شما برگرديد ،افتد نمی اتفاقی به حميدھيچ که گفتند  می .به افغانستان کنند

من بيشتر  تاسنگر گرفته بودند در مقابل من ھنگامه و مزدک در آنسو . افغانستان
از دست رفته  ضعاس گيری موپبرای باز و اروپا پيشروی نکنم  از اين بسوی
از اينسو . شروع کرده بودند راضد حمله  بر عليه مننيز پاکستان ھای  يعنی مرز
حمالتم برای پيشروی بسوی  ،حاضر به عقب نشينی نبودم وجودی کهمن ھم با 

 آشفته یآور سرسامبه اين صورت اوضاع خانه بطور  .اروپا ھمچنان ادامه داشت
 .شد میتر  روز بروز شديد مرجانمدر اين وضعيت بيماری روحی . شده بود

 يیسالش بود در پاکستان تنھا ٣۴ - ٣٣که مان  مجرد از اقارب خانميک 
با  خانه ماآمد  میبعضی وقت  مرجانمدر وقت مريضی  خانم آن .کرد می زندگی
برای قدم  نشست و من رفتم بيرون مرجانميک روز آمد با  .نشست می مرجانم
اما وقتی که برگشتم  ،به ھوش و سر حال بود مرجانمبيرون اول که رفتم . زدن
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آن  .دوباره تکرار شده و بيھوش در گوشه خانه افتاده استديدم که فشار عصبيش 
د لباس کمدارد ل اطاق شدم ديدم که وقتی که من داخ ،نشسته بود شکه پيش خانم
 او به شدت تکان خورد و چشمانش ،وقتی که من در را باز کردم .گردد می را
اما ھنوز در  ،م متر از جا پريدحرکت بسوی من ايستاد، آنھم تکانی که شايد ني بی

تکان که توانست  نمیمانده بود، خشکش زده بود و  مدداخل ک کمد باز و دستش
 فکر فرو به آدم فکر کردم که بعضی وقت ،لنگه نداشتم من که در سادگی. بخورد
اما نگفتم که  .خورد می تکانترسد و  می در باز شودبه يکبارگی  اگرو  رود می

 مرجانمحتماً برای اينکه فکر کردم که . د بايد تکان بخوردچرا در وقت گشتن کم
دو روز قبل  .استدنبال چيزی بوده اش  بيھوشی طراخاو ب ،است بيھوش شده

شده آستر کاپشنم پاره  ما فردای آن که نگاه کردم ديدما ،آستر کاپشنم بود يرپول ز
 خانمآن  ،مشداطاق داخل ی من يادم آمد که ديروز وقت. و پول برداشته شده است
پول را برداشته بود و ھنوز پيش از آمدن من شايد که . بد جوری تکان خورد

به درد آمد،  سرم ،ر جايش نديدماول که پول را س. گشت میتر  دنبال پول گنده
ر جايم نشستم، دستم را س .چند برابر سنگين شدم ه افشار مغزم باال رفت و کل

اما حريف را  ،خود گفتم قمار را که باختیب. تا آرامش بگيرمروی پيشانيم گذاشتم 
حاال پول که رفته  ،ورینيااز دست نده، پس بھتر است که ھيچ صدايت را در 

خودم  .بھم بخوردکه نبايد  انو خانواده ش خانماست و بخاطر پول دوستی ما با آن 
پولی ھيچ  نگارا فراموش کردم کهکامالً  پول را به زودیخيالی زدم و  بی را به

سر جايش اول که ديدم پول  .معلم بود در گذشته در کابل خانمآن . داشته بودمن
د شما گوي می شانداز آن معلمانی است که به شاگر خانمنيست با خود گفتم اين 

 .شخصيت است بی ادب و بی تربيه، بی اندازه بی اما خودش ،تربيه فاميلی نداريد
خيلی ھم با  !دمش گرم !خانمآفرين به اين نه؛ دوباره فکر کردم و به خود گفتم 
کند و کسی را  می او در اينجا تنھايی زندگی ،تربيه، با ادب و با شخصيت است

 شرف و بی شويم، من خيلی آدم می ندارد که کمکش کند، اما ما در اينجا کمک
اما  ،که اين پول را به او بدھم کردم نمی وجدانی ھستم، خودم اصالً فکرش را بی

  !د، آفرين به غيرتش و آفرين به شرفشش میحقش بود که بايد مال او 
شخصاً در زندگی وجدانم قبول نکرده است که پول يا اموال کسی  خودم من

 فقط من ھميشه لذت .مه ان را ھم نکردبرداشترا بر دارم و ھيچ وقت فکر 
که با  ش را بگيرم، آنھم بخاطر تضادیکاله بگذارم و پول مرجانمبردم که سر  می

برای  .داد نمی ھيچ وقت به من پولو خيلی خسيس بود  مرجانم. يکديگر داشتيم
مختلف از ھای  اما ھميشه به بھانه ،جالب نبود که پول را از کيفش بردارم من

من به ھر دانست که  نمی مرجانم در اوايل. کردم می خرجگرفتم و  می پيشش پول
روز بروز در مقابل من  ،گيرم، اما بعداً که متوجه شد می شپول بيشتر ازای  هبھان
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و کردم  می یتر عجيبھای  من ھم در مقابل او فکر .کرد می عملتر  ھوشيارانه
به من ھيچ  مرجانمکه  رسيدجايی  باالخره حرف به. گرفتم می پول بيشتر ازش

در خريد کردن و . خواست نمی از من کمکای  هدر ھيچ معاملاعتماد نداشت و 
از و حتی ھايم  و دايیھا  خالهھای  از خانواده ،کمکی در کار بوداگر بازار رفتن 
 .خواست نمی کمک اما از من ،خواست می ديگران کمک

* * * 

 ،دو سال حوصله بکن«نويد به من گفت  قرار شد در پشاور بمانيم که وقتی 
 و برای اينکه آمدنت به اينجالندن يی بياتو ھم  کهکنم  می من کارت را درست

کشی  کپی  برو در يک کارگاه تا وقتی که در پاکستان ھستی  ،فايده نباشد بی
اينجا  زمانی کهتا  ،را ياد بگيریکشی  کپیبدون مزد کار بکن تا  )صافکاری(
 ».وریبياخودت را در  خرجبتوانی  حد اقل يیبيا

به من اصرار کرد که بروم در يک کارگاه  نويد چند بار بخاطر صافکاری
بدن من اصالً برای  فيزيک. کار را ياد بگيرم تا صافکاری بدون مزد کار کنم
 من ،داشت حتی اگر بيشترين درآمد را ھم می .صافکاری ساخته نشده بود

اما برای اينکه نويد کمکم کند که لندن  .صافکاری دست بزنمبه خواستم که  نمی
بروم با نظرش مخالفت نکردم و در يک کارگاه صافکاری که مالک آن يک مرد 

نه ماه در اين کارگاه بدون مزد کار حدود . کردمبه کار بود شروع آبادی  جالل
 آدم پر از عرقھای  تابستان پشاور که تمام لباسھای  روزترين  کردم و در گرم

 فقط ،قصد ياد گرفتن را ھم نداشتم. کردم می از صبح تا غروب کارد وش می
زمانی که لندن رفتم  ،نويد راضی باشد تا کمکم کند که لندن برومکه خواستم  می

 عسوبه صافکاری نخواھم زد و کاری را خواھم کرد که از  دست ديگر در آنجا 
 .يدبيابر  خودم

* * * 

شده بود که حوادث يازدھم  پاکستان بهمان  ماه از رفتننه  - حدود ھشت 
اتفاق افتاد و به دنبال آن امريکا حمالتش را به طالبان در افغانستان  سپتمبر

افسانه و مستانه نيز از ترس جنگ از  ،خواھرانمدو تا  موقعدر اين . شروع کرد
دانست که من ھيچ  می نويد . پاکستان خانه ما آمدند و ر کردندافغانستان فرا

که مرا از در اصل او ھم به فکر من بود  ،مشتافغانستان نداای به  دلبستگی
در خواستن من که توانست  نمی مرجانماما به خاطر تنھايی افغانستان نجات بدھد، 

نويد فرصت  ،آمدند خانه ماچند روز بعد از اينکه افسانه و مستانه . بکند یاقدام
 من حميد را مستانه زندگی بکن،و با افسانه و ت«گفت  مرجانمرا مناسب ديد و به 

 ».نزد خودم خواھم می
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وقتی که من از . انه بود تا مانع رفتن من شودھميشه دنبال بھ مرجانم
جايی او عمداً خودش نيز با من پاکستان آمد تا من نتوانم  ،افغانستان فراری شدم

که  مرجانمدر اين موقع  ،و مستانه با ما در يک خانه بودندحاال که افسانه . بروم
فشار بيشتر را بر نويد تحميل کند تا او  که خواست ،ھيچ بھانه ديگری نداشت

اگر تو حميد را نزد «به نويد گفت  مرجانم. بکنداقدام من خواستن در  که نتواند
پس  ،خواھی می اگر حميد را .مستانه ھم از خودش آينده دارد ،خواھی می خودت

يد و در افغانستان بدبخت بياحميد ھمراه با ھم  او  که کار مستانه را ھم درست کن
 ».نماند

 ،شرفت شوھر می اگر مستانه با من ،مستانه که تنھا نبود با شوھرش بود
من پول زياد ندارم که سه نفر را «نويد گفت . رفت میاو آرمان نيز بايد با 

خواھم  در آينده يک فکری برای مستانه ھم ،يدبيافعالً حميد که بخواھم، بگذار 
 ».کرد

دانم که شما در آينده فکری  می من بعيد ،اگر مستانه با حميد نرودنه؛ «
توانستی حميد و مستانه را با ھم بخواھی بخواه و اگر  که یھر وقت. بکنيد شبراي

  ».نتوانستی حرف حميد را ھم نزن
 خوشبخت شود کهاگر مستانه ھمين حاال از بر تو «گفت  به من مرجانم

ماند، تو قبول نکن که  می در افغانستان بدبخت شاگر نشود تا آخر عمرشود و  می
 ».تنھا بخواھدترا نويد 

ه از بر من مستانه ھم کم ه او آنقدر خوشبخت شدم ه احاال من آنقدر مھم شد
کاش من » .خورد می کدو ھم آب )کلم(از بر کرم « شود گفته می !خوشبخت شود

 المثل ضرباين اما در مورد من  .خورد می آبم بودم که از بر من کدو ھم مثل کل
 »بندد میکجاوه ُدمش به  شود موش در غار جا نمی«گويند  می کند که می صدق

 مرجانمحرکت کنند و يکجا  من نويد قبول کرد که مستانه و آرمان نيز با
 که آنھا را مستقيماً اينجا بخواھم،من پول زياد ندارم «نويد گفت . پيش افسانه بماند

، خواھم کرد برايشانفتند و ھمزمان با راه افتادن آنھا من يک فکری بياآنھا راه 
 متدريج آنھا را نزد خودمدتی در آنجا بمانند و من بيند، يک بيافعالً تا يونان 
 ».خواھم خواست

قرار بر اين شد که من با مستانه و آرمان حرکت کنيم بسوی ايران و از 
اگر مستانه از که گرفت دلتنگی  مرجانم موقعدر اين . آنجا بسوی ترکيه و اروپا

ما ھمگی فکر کرديم که بعد از . پيشش برود او طاقت دوری از مستانه را ندارد
اما . کند می عادتو ديگر  گيرد می دلتنگی تا چند روزیمرجانم  رفتن مستانه

کند و تو  می نظر داد که اگر مستانه حرکت مرجانمبرادر ديگرم از ھالند به  ،وليد
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 اگر پول آنھا را نويد ،فتبياراه پس تو ھم با آنھا  ،او را نداری از طاقت دوری
 .ييدبيادھم، شما چھار نفری حرکت کنيد و  می دھد پول ترا ھم من می

پيش از اينکه آماده حرکت بسوی ايران  . پيشنھاد وليد را قبول کرد مرجانم
  اين راز فقط بين خود ما«، مستانه و آرمان گفتم مرجانممن به نويد، وليد،  ،شويم

مخصوصاً  ،باشد، ھيچ کس ديگر نداند که ما قصد رفتن بسوی ايران را داريم
 که خواھم نمی من؛ چون به ھنگامه و مزدک ھيچ چيزی نگوييددر اين مورد شما 

 ».ورندبيامن سر در  آنھا از کار
با فضولی و شيطانت  ،دانستم که اگر آنھا در اين مورد چيزی بدانند می من

 ھماھنگی رفتن ھمهکوچکترين نا و باايجاد خواھند کرد ھماھنگی نا بين مابازی 
باالخره  تا اينکه ھيچ کس به ھنگامه و مزدک چيزی نگفت. شدد خواھ باطلمان 

آرام نگرفت و موضوع را به را دل وليد  ،مانده بودمان  به حرکت که يک روز
در مورد از  گفت و برايشانآن ھم فقط در مورد رفتن مان تا ايران  .آنھا گفت

آنھا بعداً از اين را ھم بخاطری برايشان گفت که  ،ايران به بعد ھيچ چيزی نگفت
اندازه خودشان را به آب و آتش زدند که  بی آنھادر اين موقع . مند نشوند ما گله

ن کردند، سريع تلفن را وليد را در ھمان جا پشيما ،تصميم ما را به ھم بزنند
نيز شستشو بدھند و پشيمانش  در لندن با نويد تماس گرفتند که مغز او را برداشتند

ما که قصد  .ھم پشيمان کنندرا  که ماتماس گرفتند  در پاکستان با خود ما ،کنند
و  مرجانمخواستند که مغز آنھا  ،ر قانونی را داشتيمرفتن از راه قاچاق و غي

ھای  گفتند که مرز می .صرف کنندمناز رفتن  را شستشو بدھند که آنھا مستانه را
 تان روی مين یرويد پااگر شما از راه قاچاق ب ايران مين گذاری شده است

حاال ديگر دير شده بود که بتوانند عزم  ،حرکت بوديماما ما که کامالً آماده . آيد می
گفتم آنھا کسی نيستند که من به به ديگران من ھم خيلی با جديت . برگردانندما را 

 ، مرجانممن،  باالخره فردای آن . نددخالت کنآنھا اجازه بدھم که در کار من 
 . مستانه و آرمان چھار نفری از پاکستان بسوی ايران حرکت کرديم
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 ه بخش ن
 خاطرات ايران 

  
 ١٣٨٠پاييز 

از . از پشاور سوار اتوبوس شديم و بسوی مرز ايران حرکت کرديم
ساعت به مرز ايران  ۴٨بعد از  گذريم که سفر چطوری گذشت می اتشجزئي

بانی بود که ھيچ ِده و بيامنطقه مرزی ايران و پاکستان يک منطقه کامالً . رسيديم
 نيادھای  بانبيااين منطقه يکی از بزرگترين . نبود آن پيراموندار و درختی در 

م، سر مرز قاچاقبران زياد در سمت پاکستان بوديمرز ما از . آيد می به شمار
من فقط مسير «او گفت . ببردتھران  با يکی از آنھا حرف زديم که ما را بودند،

 ».از تفتان تا زاھدان است
. در آنسوی مرز اولين شھر ايرانتفتان ھمين منطقه مرزی بود و زاھدان 

ديم و ھشتاد ھزار تومن دامان  يعنی از ھمه ،تومن به قاچاقبر نفری بيست ھزار
 ما در زاھدان کسی را«من به قاچاقبر گفتم . او ما را به شھر زاھدان رساند

 ».کند می مرز رد ،اگر پليس ما را دستگير کند شناسيم، نمی
برم که مسافران قاچاقی را  می يک خانهبه من شما را «گفت  قاچاقبر

کند که آنھا را به تھران و  می معرفی ديگر کند و به قاچاقبران می نگھداری
 ».ديگر ببرندھای  شھر

در شھر زاھدان قاچاقبر ما را خانه يک پناھنده افغان برد که از واليت 
 ،به يک قاچاقبر ديگر معرفی کرد که تھران ببرد او ما را. ھلمند افغانستان بودند

ر دومی ما قاچاقب سه روز در خانه او منتظر نشستيم تا پيش از رفتن بسوی تھران
در طول اين سه روز من و آرمان در يک اطاق با . درا بسوی تھران حرکت بدھ

 در. و مستانه در اطاق ديگر با زنان آنھا نشستند مرجانممردان آنھا نشستيم و 
و مستانه مرجانم به را شان  یسنت و زندگ ،طول اين سه روز زنان آنھا فرھنگ

 روان با آنکه از واليات نچندان معروفواليات ھلمند و پ. کنند میتعريف 
 اما فرھنگ و سنت اين دو واليت زمين تا آسمان با يکديگر فرق ،افغانستان ھستند

در اين خانواده از جمله زنان يک زن با دو عروس و يک دخترش . کند می
 دھد و می و مستانه نشان مرجانمزن عروس بزرگش را به . کنند می زندگی
و  مرجانم» .خريديمکلدار   ھزار ۴٠٠اين عروسم را شش سال پيش «گويد  می
دھد  می زن عروس کوچکش را نشان. شوند می تانه از شنيدن اين حرف شوکهمس
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زن دختر » .خريديمکلدار ھزار  ٧٠٠اين عروسم را يک سال پيش «گويد  می و
ه فروختکلدار ھزار  ۶٠٠اين دخترم را «گويد  می دھد و می را نشاناش  ساله ١٣
اما ھنوز در  ،استکه ھنوز بچه است پيش فروش شده اش  ساله ١٣دختر » .ميا

خانه برود برسد و  ١۶و  ١۵تا سنش به  ،کند می خانه پدر و مادرش زندگی
ی جا اين«گويند  می آنھا ،نده او مستانه که خيلی شوکه شد مرجانم .شوھرش

ارزش به خانه  بیرا مان  دختر که خواھيم نمی ماست،  تعجب ندارد، ھمين رسم ما
 از داماد بايد پول بگيريم تا قدر دخترما رسم ما ھمين است که . شوھر بفرستيم

اما در عين حال رسماً نام فروش » .ارزش قايل باشدمان  دختررا بداند و به مان 
 و مستانه مرجانمکند و به  می ساله افتخار ١٣دختر  !!شود می ھم روی آن گذاشته

يک خواھرم پارسال خانه  ند،ه افروختکلدار ھزار  ۶٠٠بلی مرا «گويد  می
فروختيم و يک خواھر بزرگم را ھشت کلدار ھزار  ۵٠٠شوھرش رفت او را 

گويد  می وقتی که زن روبروی عروسانش. فروختيمکلدار  ھزار ١۵٠سال پيش 
کنند  می آنھا نيز افتخار يم،ه اخريدکلدار  ھزار ٧٠٠و اين را  ھزار ۴٠٠اين را 

 .که قيمت ما ھم کم نبوده است
 فروشند، آن زن می راشان  آنھا دختران«پس از آن مستانه به من گفت  
ھزار و اين دخترم را  ۴٠٠اين را  يم،ه اھزار خريد ٧٠٠گويد اين عروسم را  می

 ».يمه اھزار فروخت ۶٠٠
اين  !تو چقدر ساده ای !نه بابا«من حرف مستانه را باور نکردم و گفتم 

 »!باور کردیھم و تو ند ه اندارد، آنھا يک چيزی گفت حقيقتحرف اصالً 
مستانه تمام رسم و رسوم زندگی آنھا را به من  ،من باور نکردموقتی که 

ً  تعريف کرد و من باور کردم که من در کابل و  زمانی که. داردحقيقت  واقعا
گفتند در فالن مناطق مردم  می پروان بودم از زبان مردم زياد شنيده بودم که

 اما من ھيچ وقت حرف مردم را باور ،فروشند می را در بدل پولشان  دختران
و قومی به مردم ای  همنطقھای  کردم که مردم بخاطر تضاد می فکر .بودم هکردن

از يک بار  در کابل بودم حتی زمانی کهمن . بندند می مناطق و اقوام ديگر تھمت
 گفت کرد و می می بد توصيففرھنگ منطقه خودشان را  زبان يک مرد شنيدم که

اما . مھم نسيت ديگری دختر بگير و ھيچ چيز و فقط پول داشته باشآنجا در  که
نسبت به مردم خودش بدبين  او من حرف او را ھم باور نکردم و فکر کردم که

برای اولين بار باور کردم که من در اينجا . بندد می است و به مردم خودش تھمت
ً در افغانستان  در کشيدن بعد از سه روز انتظار . وجود داردی ھمچو فرھنگ واقعا

طرف شيراز اول  اتوبوس شديم، اتوبوس ما را ارخانه آنھا با قاچاقبر دومی سو
گذريم که اين سفر چطوری  می جزئياتشاز . برد و از شيراز بطرف تھران
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قاچاقبر ھزار تومن پول  ٢٠٠ساعت به شھر تھران رسيديم و  ۴٨گذشت، بعد از 
 .را برايش داديم

* * * 

ً خانه دايیام  در تھران آدرس خانه دايی فصل . رفتيمام  را داشتيم و مستقيما
عجله داشتيم که تا  پاييز بود و ھوا رو به سردی، به مجردی که تھران رسيديم

دن از آم. حرکت کنيم زودتر بسوی ترکيه است ده و ھوا سرد نشدهزمستان نرسي
از مرز پاکستان تا تھران . زياد ھم نداشت خرجبود و  تھران کار آسانپاکستان تا 
انبول اما رفتن به طرف ترکيه و است ،رسيديمبه تھران ھزار تومن  ٧٠ھر نفر با 
از روزی که تھران رسيديم من و . شد میش ھم سنگين خرجنبود و  کار آسان

زياد در اين مسير  نااچاقبرق. آرمان دنبال قاچاقبر افتاديم که از آنجا ترکيه برويم
مسافران غير . نبود کار آسان قابل اطميناناما پيدا کردن قاچاقبر  ،کردند می کار

ھايش  کردند و ترکيه ھم مرز می قانونی موج موج از ايران بسوی ترکيه حرکت
 ،کردند می مسافرانی که بسوی ترکيه حرکت از جمله. سخت گرفته بود شديداً را 
برگشت خوردن ھنگام . خوردند می درصد آنھا دوباره به ايران برگشت ٨٠ - ٧٠

من و . شدند میھا مواجه  انواع مصيبتو به شدند  میمرزی متالشی ھای  در کوه
ھا  و راهاز راه نرسيده آرمان بيشتر از يک ماه دنبال قاچاقبر گشتيم تا که زمستان 

را ديديم که  یمسافران زياد. زودتر بسوی ترکيه حرکت کنيمھرچه  هدبرفی نش
فالکت بار ھای  و مصيبت بعد از حرکت کردن بسوی ترکيه با تحمل سرگردانی

گفتند که ھر  میمردم در اين وضعيت تمام . خوردند می ايران برگشت هدوباره ب
اصالً معقول  رفتن زنان و کودکان در اين راه ،قدر اگر مجبوريت ھم باشد

و مستانه از رفتن منصرف شدند و آرمان نيز  مرجانمبه اين صورت  . نيست
اما من ھنوز از رفتن منصرف نشده بودم و . بخاطر مستانه از رفتن منصرف شد

شما با  ،رفتن شما که مناسب نيست جنجالپرھای  در اين راه«گفتم  مرجانمبه 
 ».کنم می من تنھايی حرکت آرمان ھمين جا باشيد،

دست  به صالحيت عام و تام کرديم، میکرديم و چی ن میچی  بايد اينکه
تو  يم،تو از ما مھم نيستی که ما اينجا بمان«به من گفت  مرجانم .بود مرجانم

روی و اگر  می رفتيم تو ھم با ماما کنی، اگر را ب تعيش و نوشو بروی اروپا 
 ».مانی میھمين جا  نرفتيم تو ھم با ما

آھسته آھسته شروع شد که به تضاد علنی تبديل تضاد بين من و مرجانم ھم 
بدھد، اما حاال  مخواست که شکست ش از اين مرجانم به روش سياسی میپي .شود

ھنگامه و با تضاد بين من  .دھد ش علنی شده است معنی نظامی را میکه حرف
و حاال نوبت  تبديل شدبه تضاد علنی آمده بوديم مزدک يک سال پيش که پاکستان 

کار . شود می است که آھسته آھسته رو مرجانم نھفته در دل من وھای  تمام راز
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جا اجاره کرديم و در آن خانه به ھم خورد، در منطقه افسريه تھرانمان  رفتن ھمه
و  مرجانمحاال «به نويد گفتم  تلفن در من. بصورت غير قانونی اقامت گزيديم

 من تنھايی راه پس ،توانند بروند نمی یجنجالھای  که در اين راه آرمانمستانه و 
 ».کنم می و حرکت افتم می

مستقيماً ترا  بيشتر بگيرد وپيدا کنی که پول  یاگر يک قاچاقبر«نويد گفت 
 ».ترکيه برویاينکه د بھتر است تا سانرباروپا 

 پرسيدم آيا در اينجا قاچاقبر پيدا شاز ،در خانه نشسته بودام  پسر دايی
 ».شود که مسافران را مستقيماً اروپا ببرد می

ً اروپا که«گفت  ام پسر دايی که به  دستانی ھاما قاچاقبر ،برند نمی مستقيما
 ».دنبر می چھار ھزار دالر مسکو

ً اروپا«به نويد گفتم   اما به چھار ھزار دالر تا مسکو ،برند نمی مستقيما
 ».دنبر می

اگر مسکو بروی «گفت  ش دو سال در مسکو زندگی کرده بوداو که خود
يی و بياتوانی لندن  می شود، از آنجا با چھار ھزار دالر ديگر می که خيلی خوب

در آنجا  ،کار و کاسبی مسکو بد نيست ،اگر يک مدتی در مسکو ھم بمانی
با آنھا کار  که توانی می پناھندگان افغانی کار و درآمد خيلی خوب دارند و تو ھم

پول  حرف بزن و  فرستم، تو با قاچاقبر می من فعالً برايت چھار ھزار دالر. کنی
 » .فرستم میبرايت  را ھم بعداً ات  یخرج

 مرجانم آنجا نشسته بود و حرفم را ،زدم می من که داشتم با نويد حرف
بدون خطر و اگر «گوشی را از دستم گرفت و به نويد گفت مرجانم شنيد،  می

شود، من بخاطر خطرات و  می بدون زحمت مسکو برود که خيلی خوب
ايش بفرست که راه راضی نيستم که طرف ترکيه برود، پس پول را برھای  سختی

 ».طرف مسکو حرکت کند
طی کنيد و پول با قاچاقبر فرستم، شما حرف را  می فعالً چھار ھزار«
 ».فرستم می را بعداً اش  یخرج

را اش  نيت اصلیاش  من از حالت روانی ،را زد که اين حرف مرجانم
خواست پول بدستش برسد، پول را در کيفش بگذارد و ديگر به من  می که ،فھميدم

ً تقر مرجانمتضاد بين من و . ندھد اجازه رفتن ھر روز با . بودشده علنی  يبا
ھای  خواسته که خواستيم می به شکل غير مستقيم  کرديم، می جر و بحث يکديگر 

کنيم و بعضی وقت ھم بدون رودربايستی در مقابل ب را به يکديگر تحميل مان
 نم. گفتيم می را به يکديگرمان  و رک و راست حرف گرفتيم می يکديگر سنگر
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من ھم به فکر تدبير  پول را در کيفش بگذارد، ستخوا می فھميدم کهرا  نيتش که
به ما پول فرستاده بود، پول را از طريق يک بار  نويد پيش از اين ھم. خودم شدم

نويد ھميشه ھم . گرفتيم فرستاد و ما پول را از دست صراف يک صراف برای ما
 آنرا در کيفش مرجانمفرستاد و  میمن در پاکستان و ھم در ايران پول را به اسم 

برای . کردن را ھم خودش داشت خرجگذاشت و صالحيت عام و تام در نحوه  می
که  من مجبور بودم .داد نمی خودم حتی پول کرايه اتوبوس را ھم به من یخرج
شد  نمی ورم و در اين مورد به نويد ھم رويمبيارا خودم کار کنم و در  ام  یخرج

 به ھدف خودمديگر من  ،فھميدم که اگر پول در کيفش برود. که شکايت کنم
برای اينکه پول از دستم . چيزی ھم نصيبم نخواھد شدپول نخواھم رسيد و از آن 

که قاچاقبر پيدا  تا گذارمبامانت  رافرا نزد صپول  به اين فکر شدم کهمن  ،نرود
ً در بياکنار قاچاقبر در مورد معامله با  ،کنم يم و از ھمين جا پول را مستقيما

 .حساب قاچاقبر بخوابانم
* * * 

مثل يک صياد با تجربه آماده شد که با من  مرجانمنويد پول را فرستاد،  
شوھر  ،صراف آرمان پيش در وقت رفتن. و پول را شکار کندراف ص پيشبرود 

پيش از پيش صراف در تماس تلفنی . را ھمراھی کردمرجانم نيز من و مستانه 
حرف زدن در  صراف پيش کرده بود، منظور من از رفتن رسيدن پول را اوکی

ھنمايی کار رھنمايی امالک مثل ر صرافان بيشتر؛ چون بودمورد قاچاقبر 
از  مرجانماما منظور . کنند می مھاجرت غير قانونی و معامالت قاچاقبری را

خواست پول  می که صراف ،صراف رسيديم پيشوقتی که . رفتن شکار پول بود
 موقعدر اين  ،صبرانه منتظر شمردن پول بود بی مرجانم بدھد، را به من تحويل

 »رسيده است؟شما  پول بدست آيا«به صراف گفتم  من
 ».بلی«

 د،مانامانت ب پول نزد شما بگيرم، شما ازاالن پول را که خواھم  نمی من« -
پول نزد شما امانت بماند تا اينکه  ،دنبال قاچاقبر ھستم خواھم مسکو بروم من می

شناسيد که در کار قاچاقبری باشد  اگر شما کسی را می ،من يک قاچاقبر پيدا کنم
شما  دو طرف خود در اين معامله اعتمادو که مرا مسکو ببرد  دمعرفی کنيبه من 
 ».خواھم شد نوممنمن از شما  ،دباشي

بيرون  حدقهآب سرد ريخت، چشمانش از  مرجانمبا شنيدن اين حرف روی 
من از گوشه چشم . کرد و با تعجب طرف من نگاه کرد تغيير زد، رنگ و ُرخش

بين من  ھمدلیوری وانمود کردم که انگار ھيچ نادزدانه به چشمش نگاه کردم و ط
  .و او وجود ندارد
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 ،نسبت به ديگرش داشته باشد ینفر اگر يکی آن نيت خوب و يا بد بين دو
  .باشدداشته نست  طرف مقابل بعيد است که ھيچ حسی از آنچه که در دل او

در ظاھر ھر قدر اگر به يکديگر  ».دل به دل راه دارد« شود گفته میچنانچه 
 راھی به يکديگر را ھای مان در باطن باز ھم دل  ،داديم می ھمدلی نشان

ھر کس  در راھی که. طرفهيکطرفه در ميان است يا راه دو که آيا راه ،دانستند می
من فقط در مورد . راه يکطرفه شود میگفته  آن راهبه  ،سود خودش را بجويد

. بدھد حل نگذاشتم که نظرھيچ م مرجانمزدم به  می معامله با قاچاقبر حرف
 آنھا يکی به اسمترين  مطمئنشناسم،  میچھار تا قاچاقبر  - من سه«چاقاقبر گفت 

گردد و من در اين  می بر بعدسه روز  -دو  که فعالً مشھد رفته است،فالن است 
 ».خواھم زد او حرفمورد با 
 بيشتر متحير و دستپاچه مرجانم ،زند می صراف اين حرف را که تا

او چھار چشمی عجيب بينم که  می کنم می من که دزدانه به چشمش نگاه شود، می
در موقعيتی قرار گرفته  مرجانم. کند می طرف صراف و آرمان نگاهو غريب 

باالخره به  . با استفاده روش سياسی مرا شکست بدھدتا است که در تالش است 
گيريم، تو با قاچاقبر  می ما فعالً پول را«طاقت نماند و به صراف گفت  مرجانم

گذاريم تا او  می حرف بزن و بعد از به توافق رسيدن دوباره پول را نزد خودت
 ».و تو پول را در حسابش آزاد کنیحميد را مسکو ببرد 

به صراف گفتم  ،سياست اصلی را دست خود داشته باشممن برای اينکه 
پس بدھيم، پول برای رفتن يک بار  بگيريم ويک بار  نه الزم نيست که پول را«

العمل  دانيد که از قاچاقبر حق می کنيم، شما نمی است، استفاده ديگری از آن
با که توانيد  می ،ھم قع آزاد کردن آن به حساب قاچاقبرخودتان را بگيريد و تا مو

 ».آن کار کنيد
وی گيرم، فقط از ر نمی العملی نه من از قاچاقبر ھيچ حق«صراف گفت 
که پول نزد من  یاما تا وقت ،کنم می را به شما معرفی مطمئنانساندوستی قاچاقبر 

 ».اندازد می کارم را راه در معامالت ،باشد
گيريم دو ھزار  میرا  شگيريم، دو ھزار نمی تمام پول را«گفت  مرجانم

شد دوباره ز نيارت لزوم اگر پول بيشتر ھم و در صو پيش خودت باشد شديگر
 ».سپاريم می نزدت

من دو ھزار به  ،کند، اگر دو ھزار بخواھيد نمی به من فرقی«صراف گفت 
 ».دھم می من تمام پول را به شما ،دھم و اگر تمام پول را بخواھيد می شما

گيريم و دو ھزارش پيش خودت باشد و در  می نه فقط دو ھزارش را«
 ».سپاريم می شد نزدتز نياھم اگر صورت لزوم بيشتر از آن 



   خاطرات حميد نيلوفر 

 خواھد می آنبا گرفتن دو ھزار  به اين فکر شدم که مرجانممن با اين حرف 
مگر اينکه  ،از جايم تکان بخورمکه از من خر لنگ بسازد تا ديگر نتوانم که 

ما به شما «من به صراف گفتم . افغانستان خودش چھار دست و پاه مرا پس ببرد
ما از اين پول ؛ چون نداردای  اعتماد داريم و گرفتن دو ھزار آن ھم ھيچ معنی

مورد از استفاده شما  بی ز نداريم که آنرانيابه آن  ھم کنيم و در خانه نمی خرج
  » .خارج کنيم

برايش گفتم، بگو مگو آنرا  ازتر  ھر دليلی که گفت من دليل قوی مرجانم
در اين سياستش  مرجانمخالصه اينکه  گذريم، میھا  ات گفتگوجزئيزياد شد، از 

 .به خانه برگشتو دلشوره دغدغه بر عليه من شکست خورد و با 
* * * 

شکست تا مرا شود  می به فکر راه سياسی ديگر ،تالش مرجانم ادامه دارد
ببين اين کار خود پسند « گويد میبرايش و  دريگ میبا نويد در لندن تماس  ،بدھد

ه آدم به يک شود ک می تمام پول را دو دستی نزد صراف گذاشت، مگر ،حميد را
کند؟ حميد را بفھمان که پول را از صراف بگيرد، مگر ما صراف بيگانه اعتماد 

امانت بگذاريم؟ پول در  صراف را نزدکه پول يم ه ادر دشت و کوه ماندمان خود
خانه باشد بھتر است يا نزد صراف؟ شايد که صراف پول مردمان ديگر را نيز 

و  بيفتداتفاقی برايش  شايد يا ،کند از پيش ھمه فرار یو يک روز دامانت بگير
 ».او را نبينيم ديگر

تا . ا از صراف بگير و در خانه بگذاررپول که  نويد به من اصرار کرد
فت دادم و پول را از چند روز کار را ل ،به بھانهمن آمدن قاچاقبر از مشھد 
 من شماره تلفن .به سر رسيد مرجانمباالخره حوصله  صراف نگرفتم تا اينکه

تماس گرفتم، در مورد مسکو رفتن با او قاچاقبر  قاچاقبر را از صراف گرفتم، با
کنار آمدم و با يکديگر قرار گذاشتيم که برويم پيش صراف و از نزديک در اين 

سر قراری . ردانم ھنوز بخاطر گرفتن پول اصرار دمرجا. قرارداد ببنديممورد 
 .م که برويم پيش صرافکن میرم ھمراه با مرجانم حرکت که با قاچاقبر دا
با بستن اما من به قصد قرارداد رود  میگرفتن پول با من  مرجانم به قصد

تا پول دست مرجانم  م که قاچاقبر سر قرارش برسدکن می خدا خدامن  .قاچاقبر
اما من  استپول  دنرمرجانم مشتاق شميم رس میپيش صراف وقتی که . فتدني

منتظر «گفتم  مرجانممن به  .رسد می قاچاقبر کمی ديرتر. مشتاق ديدار قاچاقبر
 ».مزن می با او حرفمن آيد و  میاالن  باش که قاچاقبر

 ، قاچاقبر که آمدقاچاقبر دارد؟ پول را بگيرآمدن ربطی به  هگرفتن پول چ«
 ».بزن ت راحرف
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 ذاتاً اينجا منتظرم، دار قرارمن با قاچاقبر بخاطر گرفتن پول عجله نکن، « -
 ».رود می پيشھم  باھا  ھستيم، وقت آخر تمام کار که

با قاچاقبر به توافق رسيدم که از راه . قاچاقبر از راه رسيدبعد نيم ساعت 
ھيچ پولی به او تعلق م ه امسکو نرسيد تا وقتی که ،آذربايجان مرا مسکو ببرد

پول به  روم می مسکومن ماند، يا  می نخواھد گرفت، پول نزد صراف امانت
. گيرد می پول به خودم تعلق خورم می برگشتاينکه گيرد و يا  می قاچاقبر تعلق

قرار بر اين شد که پول نزد صراف بماند و من آماده رفتن شوم تا قاچاقبر مرا 
به  ،خورد میدر اين سياستش ھم شکست  مرجانم. بسوی آذربايجان حرکت بدھد

ھيچ حال  مرجانم ،شوم می حرکتآماده  آيندهيم، من برای ھفته درگ می خانه بر
 ت دوری از تمام پسرانم را ندارممن طاق گويد می در زبان ،قراری ندارد آرام و

 به از دست دادن پول فکراما در واقع  ،م بماندپيشحد اقل يکی از آنھا بايد 
تالفی به فکر  مرجانمروز رفتنم به سرعت در حال نزديک شدن است،  ،کند می

 گيرد ارد با نويد تماس مید می تلفن را بر مرجانمدر اين موقع . شود میشکستش 
باز ھم مثل من برود  از پيشم کنی؟ حميد اگر نمی تو چرا مرا درک« گويد میو 

 ».شوم می گيرم و ديوانه میپارسال فشار عصبی 
رود که راه  نمی داری؟ حاال که طرف ترکيهای  نگرانی هچرا با آمدن او چ«

مسکو پليس از رود، در راه  می باشد، طرف مسکو جنجالخطرناک و پر 
 ».شود و ديگر خطری وجود ندارد می گيرد، با پول کار حل می قاچاقبران پول

 اما من که تنھا ،بدون خطر برود، تا لندن ھم برسد، پيش تو زندگی کند«
 »شود؟ میچه  مانم می

فغانستان برويد اکنی و اگر  می تو که تنھا نيستی، تو با مستانه زندگی«
 ».باشد می پيشتھم افسانه 
د که آدم روی دختر شو نمی دختر که عروسی کرد ديگر مال مردم شد،«

 ».حساب باز کند
 ،با پسرت هچ و با دخترت زندگی کنی هدختر و پسر ھيچ فرقی ندارد، چ«
 ».وی آن ھيچ فرقی با يکديگر نداردھر د

آدم سه تا پسر  !شود که فرقی نداشته باشد می چطور فرقی ندارد، مگر«
 »!اما يکی آن ھم پيشش نباشد ،داشته باشد

 »ز دختر نداری؟انتظاری داری که ا هاز پسر چ «
 »!!بروداش  نباشد که باالی جنازهھم پسرش  يک تااما  ،آدم بميرد«
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ھم پسرش  يک تااما  ،آدم بميرد گفت می اين حرف ھميشگی مرجانم بود که
 !!برود اش  جنازهی باال نباشد که

يی و بياکنيم که تو ھم  می درستقانونی نگران نباش در آينده کار ترا ھم «
 ».با ما زندگی کنی

، مه اگرفت فشار عصبیمن تا آن موقع  ،پسرم ھم پيشم نماند يک تااگر «
 ».مه او مردم ه اديوانه شد

 »حميد از آمدن صرف نظر کند؟ که خواھی میآيا  کنی، می فکر یچ پس«
بفھمانش که از رفتن صرف نظر تو  ،کند نمی که گوشمرا حرف بلی؛ «

 ».کند
 ».از آمدن صرف نظر کند پس گوشی را برايش بده که من بگويم ،باشد«

از آمدن صرف نظر کن و برويد پول را از صراف نويد به من گفت 
  .بگيريد

* * * 

 که من برومراضی نيست نويد وقتی با پول نويد بروم، که من قرار بود 
او  اجازه بی من بگيرد در اختيارم قراراگر از او حتی پول رفتن تا سياره ماه ھم 

. بگيريم پول را از صراف که برويمد وش میاز اين رو تصميمم بر اين . مرو نمی
 مرجانمپيش از اين . بگيريمازش پول را  گذارم که برويم میبا صراف قرار 

اما حاال برای من حال و حرکتی باقی نمانده است و  ،بود شده حرکت بی حال و بی
نور شده  بی د، چشمانمنز می در حاليکه سرم دور .مه اروح شد بی و گيجکامالً 
پول را از که برويم  کنم حرکت می مرجانمبا  ،مدان نمی و پيرامونم را ھيچاست 

نشسته ھزارگی آنجا  منيک خا ،يمرس میصراف پيش وقتی که . صراف بگيريم
که پولش را از  استو آمده او  نده انش از اروپا برايش پول فرستادکه پسرااست 

در مورد صرف  ،بگيريماز صراف يم پول را خواھ می وقتی که .صراف بگيرد
د که وش میمتوجه ھزارگی  خانميم، زن می حرفصراف نظر کردن از رفتن با 

 گويد به مرجانم می دھد، نمیبروم اما مرجانم به من اجازه ھم اروپا خوا من می
 »برود؟که دھی  نمی اروپا برود اما تو اجازه که خواھد می پسرت«

 ».ھا بمانمگذرد که تن می برای من خيلی سختبلی؛ «
افغانستان نجات پيدا ھای  شود که از بدبختی می اگر برود که خيلی خوب«

 ».کند
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 شوم، من در زندگی می اما اگر من تنھا بمانم ديوانه ،شود می خوب که«
، ديگر عصابم سالم نمانده است، اگر از پيشم برود من مه ااندازه زجر کشيد بی

 ».شوم می ديوانه
اگر  م،ه ا، به اين نبين که ھنوز زنده ماندمه ااندازه زجر کشيد بی من ھم«

کنی که تو به اندازه من  قبولخودت شايد  ،را تعريف کنمم ه انم و گذشتيپيشت بنش
را شکر کنم، خدا  می تنھا زندگیاما  ،چھار تا بچه دارممن ھم   ای، هنکشيد زجر

افغانستان نجات ھای  و از بدبختیند ه ادر اروپا قبول شد يمھا تا بچهکه ھر چھار 
 ديگرھايم  را که من کشيدم بچهھای  برم که رنج و غذاب می من فقط لذت .نده ايافت
فرستند، تو ھم  می خودم را خرجخوانند و ھم  می کشند، در اروپا ھم درس نمی

 ».افغانستان نجات پيدا کندھای  پسرت را بگذار که برود و از وحشت و بدبختی
م ھستند که خواھراندو تا  تنھا ھم نيست،مادرم «ھزارگی گفتم  خانممن به 

 ».با دختر زندگی کنم خواھم نمی من که گويد می اما ،با آنھا زندگی کند
 پس چرا  !دخترانت ھم پيشت ھستنددو تا  لت کهبه حا خوش !اوه«

من تنھا ھستم؟ بگذار که برود، من ھيچ کسی را ندارم و تنھای تنھا که گويی  می
 ،کنم زنان مثل خودم که آنھا ھم تنھا ھستند زندگی میدو تا  من با ،کنم می زندگی

خواھی که اين ھم  می چرا يم،ه اافغانستان را کشيدھای  من و تو که تمام بدبختی
 ».نجات پيدا کندو تمام عمرش تلخ و تباه شود؟ بگذار که برود 

آيا تو راضی ھستی که پول را «گفتم  من برايش ،ھيچ چيزی نگفت مرجانم
 »با قاچاقبر حرکت کنم؟من نگيريم و 

 خواھی که نجات پيدا کنی پس برو می خوب اگر«گفت  انهمظلومبا حالت 
 ».ديگر
با قاچاقبر قرار دارم روزی که من  ،پول ھمين جا باشدخيلی خوب، « -

 ».کنم حرکت می
يعنی  ،کند میناخواسته فداکاری را قبول  ھزارگی دلخانم مرجانم روبروی 

به اين  ،کند میدھد که بروم و زندگی خودش را فدای زندگی من  میبه من اجازه 
 .رفتيم خانه از گرفتن پول صرف نظر کرديم و صورت فعالً 

* * * 

راضی نيستم که به افغانستان عنوانی دانست که من به ھيچ  می خوب مرجانم
به مان  بعد از رفتن. ی دستبردار نبودشق کلهاو به ھيچ عنوانی از  برگردم و
بداند که  او موضوع طالبان را برايش گفتم که کار خودم بوده است تامن پاکستان 

دادم  ی که نشان میالعمل عکسھر  من .من جدی ھستم و از سرم دستبردار شود
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من روبروی مردم . شد اما کمتر نمی شد در مقابلم بيشتر می و لجاجتشکينه 
خواھم در افغانستان زندگی کنم، ديدی  دانی که من نمی خودت می«گفتم  برايش می

از لجبازی دستبردار نيستی و ان را پشت خانه آوردم، پس چرا که حتی طالب
 »ه بيشتر از اين مسخره مردم شوی؟ک خواھی کاری کنم می

کرد انعطاف پذيری  می لج مرجانم غرور لجوجانه داشت، در ھر کاری که
در . کرد که اگر انعطاف پذيری نشان بدھد غرورش شکسته است می فکر ،نداشت

باشد و  می اش  اينجا تنھا آنچه که برايش ارزش دارد، اصرار به غرور لجوجانه
به از پيش صراف  . است که در امانت صراف خوابيده بدست آوردن پول نقدی

يک روز مانده است که فردای آن با  ود،ش می روز حرکتم نزديک خانه برگشتيم، 
 ندارد، داخل خانه اين بر و آن بر یھيچ آرام و قرار مرجانم. قاچاقبر حرکت کنم

باالخره . کند می چرخد و با قيافه پر کينه و بدبينانه خيره خيره بسوی من نگاه می
د کن می ناگھان با صدای بلند شروع  مرجانمو ھوا رو به تاريکی، شود  می غروب 

ھزارگی را  خانمبا صدای بلند و جيغ زنان من، نويد و  ،فرياد زدن به 
خدا شما کاش واّی ... !واّی نويد الھی خبر مرگت را بشنوم«د نک می نفرين 
پدر خر تان مثل خر مردار شد مرا تنھا گذاشت و  !داد نمیخر را به من ھای  اوالد

زن الھی که خبر مرگ تمام اوالد ھايت را  واّی ھزاره... !گذاريد میشما ھم تنھا 
 »...!اغ اوالد ھايت در دلت بماندواّی د !بشنوی

داد و دارد در حالی که . دشنو میصدايش را حتی ھمسايه طبقه پايينی ھم 
تلفن را نويد وقتی که . گيرد میبا نويد تماس  رددا می ، گوشی را برکند میفرياد 
نفرين کردن  سه دقيقه به ھمان -تا دو  ،بزند حرفیآنکه  بی ، مرجانمدھد میجواب 

حرف  بهکند  می که شروعوقتی باالخره  ودھد  مید اوليش ادامه داد و فريا و
آماده کنيد که او برود را  مکفن ،از پيشم برودھم اگر حميد « گويد می به نويد ،زدن

 ».مه امن مرد
پول . برنده شد و کار رفتنم را به ھم زد در نھايتمرجانم به اين صورت 

به آرزوی اصليش آنچه که من از اول فکرش را  مرجانمرا از صراف گرفتيم و 
آنکه علت  ، بیکه پول را گرفتای  هپول را گرفت و از لحظ. کرده بودم رسيد

 در يک خانه با ھم زندگی. دو ماه با من حرف نزد یيکخاصی وجود داشته باشد 
 بيداداش  کرديم و خانه برايم زندان شده بود، عالمت کينه و بدبينی در چھره می
 ھا آن روز. شد میتر  ديدم داغم تازه می رااش  پر کينه کرد و ھر لحظه که قيافه می
 فقط غذايم را در خانه با آنھا. شرايط قرار گرفته بودماز نظر مالی در بدترين  من
 به اين لحاظ. اما نه لباس درست داشتم نه کفش و پول کرايه اتوبوس ،خوردم می

آشنا مان  با يکی از ھمشھريان .مجبور شدم که اين بر و آن بر دنبال کار بگردم
نزديک ما بود و با او ھای  که در افغانستان از مردم دھکده ،ملنگ شاهشدم به نام 
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در بازار بزرگ  ملنگ شاه. کردم به کار کردندر بازار کفش فروشی شروع 
جفت کفش سه  -دو  ملنگ شاه تھران مغازه عمده فروشی کفش داشت، من از پيش

دستفروشی  ،فروختم می به مردمھا  و در پياده رو بيرون بردم می گرفتم، می
خوش به آن  درآمد چندانی ھم نداشت که دلمکار پر درد سری بود و کردم،  می
 .باشد

* * * 

کردم که به غير از من کس  نمی بودم فکر مدهنيامن تا وقتی که ايران 
از افغانستان مردمی ديگری ھم فقط بخاطر مشکالت ناشی از فرھنگ و سنت 

ملنگ  شاهاز زبان خود  آشنا شدم ملنگ شاهو با  آمدم اما وقتی که ايران. فرار کند
شش  ملنگ شاه. مردم از افغانستان فرار کردمطعنه گفت من بخاطر  می شنيدم که

من او را چند بار در افغانستان در بازار منطقه . ھفت سال قبل ايران آمده بود -
با او حرف نزده بودم و اما  ،ديده بودم در کابلھا  پايانه ماشين در  و چھارِده

در افغانستان بود من چند  ملنگ شاهکه   ھمان چند سال پيش. دانستم نمی اسمش را
با يک پسر پنجشيری فرار  ملنگ شاهگفتند دختر  میبار از زبان مردم شنيدم که 

اما من . ايران رفت ملنگ شاهچند وقت بعد از آن شنيدم که گفتند . کرده است
من . دانستم نمی اسمش رااو را ديده بودم اما ؛ چون کی بود ملنگ شاهنفھميدم که 

 ،به ايران ربطی به فرار دخترش داشته باشدملنگ  شاهدانستم که آمدن  نمی در اول
من بخاطر فرار دخترم  گفت می از زبان خودش شنيدم کهوقتی که با او آشنا شدم 

 و از افغانستان تا ايران فرار کرده بود  . مردم از افغانستان فرار کردمطعنه  و
 کارملنگ  شاه پيش زمانی کهمن  . کشيد نمی مردم نفس راحتطعنه  زا ھنوز ھم 

با من خيلی  درويش شاه ،شپسر. پيدا کردم يیآشنااش  کردم با او و خانواده می
تلفنی با يکديگر  گاھیاز ھر شتيمدوست دا درويش شاهمن و  . شدرفيق صميمی 

در  ،آمد خانه ماپسر عمويم  ،فھيميک شب . يم و بخنديمبگوي تماس بگيريم و
فھيم که در . و خنديديم گفتيمدرويش با من تماس گرفت و با يکديگر  ھمان شب شاه

 »زنی؟ می با کی حرف«خانه نشسته بود از من پرسيد 
 ».درويش شاهبا « -

 »ست؟اکی  درويش شاه«
 ».ملنگ شاهپسر « -

 »؟ملنگ شاهکدام «
رانی  ھمان که در مسير کابل و غوربند نماينده مينی بوس ،ملنگ شاه« -
 ».بود

 »آمد ايران؟ خودش باز پنجشيری فرار کرد ترش باھمان که دخ«
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 ».بلی« -
 »کاری با آنھا داری؟چه  تو آنھا را از کجا پيدا کردی،«

 شمن در کفش فروشی پيش ،شناخت به من معرفی کرد می او راام  دايی« -
 ».کنم می کار

 ملنگ شاهکه تو پيش ھيچ جا کار نيست مگر  ؟کنی می چرا پيش او کار«
 »!کنی می کار

چند  درويش شاهدر خانه با فھيم، مادرم، مستانه، و آرمان نشسته بودم که 
 من گوشی را برداشتم و باز ھم با يکديگر شروع. دوباره تماس گرفت دقيقه بعد
 »است؟ ملنگ شاه پسرباز ھم « پرسيد فھيم. و خنديدن گفتنبه  کرديم
 ».بلی« -

 تو چقدر حوصله داری که با او حرف. نگذار که زياد حرف بزند«
 »!زنی می

شود که من حرفش را قطع کنم و  نمی زند، می او که دارد حرف« -
 ».ی کنمخداحافظ
 ».کنبه حرفش گوش نو  ی نکن، گوشی را بگذارخداحافظھيچ «

حافظی خدا یبکه گويی  می تو ،حافظی کنمخداشود که  نمی من رويم !وای« -
 »!گوشی را بگذار

 ».جوابش را بدھمکه من من  بهبده گوشی را پس شود  نمی اگر رويت«
گوشی را برايش من  ،گوشی را برايش ندادم و ھر قدر که اصرار ھم کرد

تا آن حرف را  دارد کهحرفی در دلش  دانستم که نمی من منظور فھيم را. ندادم
فرار طعنه  درويش شاهدلش را بايد خالی کند، يعنی به درد دارد و درد نزند دلش 

 کردم که قصد نمی با وجودی که من در اين حد اصالً تصور. بدھد خواھرش را
زياد دوست را  درويش شاهاما باز ھم از اينکه  داشته باشد،خواھرش را طعنه 
بزند و او از ای  هحرف گستاخانبه او فھيم که مبادا  ،گوشی را به فھيم ندادم داشتم

با  ،من ھول شدم ،مداخله کرد نفھيم که در وقت حرف زدن ما. شود من ناراحت
 .خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتمعجله 

بار سوم  درويش شاهدستشويی بودم که  داخل دستشويی رفتم چند دقيقه بعد
دارد و  می گوشی را بر يدهد ميدان را خالیدر اين موقع فھيم . گيرد تماس می
تا از دستشويی بيرون شدم ديدم که فھيم زھرش را من . دريز می زھرش را

فھيم  آرمان نيز که داخل اطاق بود حرف. است نشستهای  هريخته و در يک گوش
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. داد درويش به شاه فرار خواھرش راطعنه را شنيده بود و به من گفت که فھيم 
فرار خواھرش را طعنه  من تعجب کردم که چطور به اين اندازه رويش شده که

مقدمه  بیفھيم  که تا من از دستشويی بيرون شدم و آن ھم به اين زودی !بدھد
که مبادا فھيم حرفی داشتم  ترس من از اول !را به او داده استطعنه  سريع اين
ساز شده است  مسئلهاز من ناراحت شود، حاال حرف به حدی  درويش شاهبزند که 

من گوشی  .به صدا در آمد زنگ درشش دقيقه بعد  -پنج . دور از انتظار استکه 
 »کی است؟«پرسيدم . کی پشت در استم پرسرا برداشتم تا ب

آن کوس کش کيست «خشمگين گفت لحن  سوخته وھای  با نفس ملنگ شاه
 که من کونش را تا دھنش پاره از خانه بيرونش کنکه به من توھين کرد؟ زود 

 ».کنم می
 ».کنند می دعوا آيند می در را باز نکن که داخل«آرمان به من گفت 

 خواستم پايين بروم. ف پشت در بودما طبقه چھارم بوديم او در طبقه ھمک
اما  .اگر کرده است او گذشت کندای  فھيم ھر گستاخی که پوزش خواھی کنم شاز
خودش تنھا ھم . بس قدر داغ کرده است که فقط برای دعوا آمده است وآن ستمندان

به مجردی که در را باز کردم آنھا چھار نفری داخل  ،وقتی که رفتم پايين !نيست
از آنھا باال تر  سريعمن ھم خواستم . بطرف باال راه افتادندھا  شدند و شتابان از پله

اما ھر قدر که عجله کردم آنھا باالتر از من راھم  ،بروم که آنھا داخل خانه نشوند
باال  ھا آنھا چھار نفر بودند و با خودم پنج نفری به عجله از پله. را بسته بودند

به  از يکديگر فاصله داشتيم،يک پله  -يک پله به ترتيب مان  ھمه. رفتيم می
 .من نفر سوم بودم ،باالبطرف  رفتيم می سرعت

آنھا بايستم و راه گفتگو  یخواستم جلو ،وقتی که من در را باز کردمدر اول 
آنھا آماده پرواز بود، ھای  در را باز کردم بال به مجردی کهاما . باز کنم را با آنھا
بطرف باال رفتند، من سريع در پی آنھا  فوراً از کنارم  درويش شاهو  ملنگ شاه

از دنبالم که با آنھا آمده بود يک نفر ديگر  و ملنگ شاهشتافتم و پسر ديگر 
ھر قدر تالش کردم که زودتر از ھا  من در پله. از رويم عبور کنندخواستند که  می

طبقه سوم  باالخره به. نشدم موفقببندم شان آنھا باال بروم و در را به روی 
. جلو بودنديک پله از من  - فقط يک پله پيش از من بودندکه نفر دو  آن .رسيديم

آرمان سريع در  !شوند می آرمان در را ببند که داخل«م صدا زد از طبقه سوم من
 »...زنند می را ببند که فھيم را

 رسيديم ديدم که آرمان در را نيمه بسته است و به طبقه چھارموقتی که 
داخل که دھد  می ھولدر را از اين طرف  ملنگ شاه ،کامل ببنددکه خواھد  می
ه بغل درجه ب ٩٠را به زاويه  ملنگ شاهدست  ،جلو رفتم درويش شاهمن از . برود
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پشت در ماندند، آنھا . و آرمان در را بست مدھول دادم، دستش را از در دور کر
من تا  . کردند که داخل بروند و فھيم را له کنند می و داد و بيداد کوبيدند می در را

 یو آنھا به فھيم چ گفته بود یچ در تلفن به آنھافھيم خبر نداشتم که  قضيهحاال از 
راه گفتگو من  خواستند داخل خانه شوند می در حاليکه آنھا خشمگينانه. گفته بودند

 : قضيه را چنين شرح دادندباز کردم و آنھا با آنھا را 
دل فھيم که . گيرد می بار سوم تماس درويش شاهمن داخل دستشويی بودم که 

بلی «پرسد  می دارد و می تلفن را بر به زھر ريختن و ارضأ شدن داردز نيا
 ».بفرما

 ».به حميدبدھيد زحمت گوشی را  بی ببخشيد ،سالم آقا«
 »زدی؟ می تو ھمان کسی ھستی که پيشتر با حميد حرف«
 ».زند می با تو حرف درويش شاهکه گوشی را برايش بده بگو بلی؛ «
 »شوی؟ می مزاحم مردم که کشی نمی خجالت«
 ».من با خودش کار دارمکه گوشی را بده به حميد  !مگر تو فضولی«
 ».نشومردم ديگر مزاحم  گوشی را بچه کونی بگذار«

 را زدناجازه حرف درويش  شاه گذارد و ديگر به می گوشی راخودش فھيم 
شود و مخصوصاً گوشی ھم  می با شنيدن اين حرف عصبانی درويش شاه. دھد نمی
زبان  ريزد و خودش زير می شود روی زخمش نمک می به رويش گذاشتهکه 

 درويش شاهبيند  می در آنجا که پدرش ،ملنگ شاه. به بد و بيراه گفتن کند می شروع
شود  می اندازه خشمگين بی ،شود می گويد و گوشی به رويش گذاشته می بد و بيراه

. دارد تا برای پوزش خواھی مجدداً تماس بگيرد می سريع گوشی را برخودش و 
 ،نگذشته استای  هاز تماس قبلی که ھنوز بيشتر از يک دقيق خورد، می تلفن زنگ

گوشی را  !شوی بچه کونی نمی مگر تو آدم« دھد می فھيم باز ھم گوشی را جواب
 ».نشومردم بگذار و مزاحم 

من متوجه نبودم  ،مملنگ شاهنيستم، من  درويش شاهمن  !جانم ناراحت نباش«
 ».گھی خورد که من دھنش را بشکنم هبگو چ ،گفت یکه اين حيوان به تو چ

 ».گوشی را بگذار کونی«
با من داری م تو ملنگ شاهدرويش نيستم، من  شاهجانم متوجه نشدی، من «
 ».زنی می حرف

پنجشيری گاييده ھستی که ترا پنجشيری گاييده  ملنگ شاهمتوجه شدم که تو «
 ».نشومردم مزاحم و گويم گوشی را بگذار  می من به خودت !کونی. بود
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 و باز ھم خودش گوشی را ريزد میخواست زھرش را  می فھيم آنگونه که
 ،به ايران فرار کرده است مردم از افغانستانطعنه  که بخاطر ملنگ شاه. گذارد می

خورد که ديگر فقط جا  می در اين لحظه آنچنان نيش زھراگينی به مغز و عصابش
دانستند و چند بار خانه ما  می آنھا از قبل خانه ما را. زمين برود و بس دارد زير
ش و يک دوستش سريع انپسردو تا  بادر اوج عصبانيت  ملنگ شاه. آمده بودند

اما آنگونه که تعريف . له کنندفھيم را  تا خانه ما آيند می د ونشو می سوار ماشين
  .بزنندفھيم را به آنھا اجازه ندادم که من  ،کردم

 که من بخاطر فرار دخترم و !به شرافت !با« سوگند خورد ملنگ شاه  
در اينجا ھم که که شما ديديد  .ايرانآمدم مردم از افغانستان فرار کردم و طعنه 
   ».شنيدمطعنه  اينگونه ،گناھی ھم نداشتمھيچ 

پولی و گرسنگی  بی مثل مردمان ديگر نيستم که از من« گفت ملنگ شاه
من روزی که از افغانستان بيرون  .اينجاند ه اآمدو  نده اافغانستان را ترک کرد

ه پنجا ھزار دالر با خودم داشتم و به خاطر مشکل سياسی ھم فرار نکرد ،شدم
 و مثلداشتم  تزقدر و عمثل آدم  به در افغانستان من«ادامه داد  ملنگ شاه ».ما

 ».در ھر طرف تحقير شومولگرد  سگ  به مثل به نام افغانی  اينجا نبود که
 در اينجا افراد بينی که می خودت« خودم را شاھد کرد و گفت ملنگ شاه
 ».آورند نمی آدم به حسابجزء  را به عنوان بيگانه  ستيز ما بيگانه
من بخاطر فرار دخترم اين ھمه خواری و ذلت «نا اميدانه گفت  ملنگ شاه 

وجدان  بی اين پسر ،ھم نداشتم اما باز ھم که ھيچ گناھی ،مه اقبول کرد در اينجا را
  ».طعنه زداينگونه به من 

 به خاطر فرار دخترش از افغانستان فرار کرد و با پنجا ھزار دالر ملنگ شاه  
اجازه کار را نداشت و با سرمايه  علت اقامت غير قانونیدر ايران به  .ايران آمد

به علت نداشتن  شفرزندان ديگر .کرد می خودش در شراکت با يک ايرانی کار
    .را نداشتند مدرسهاجازه رفتن به  ،اقامت قانونی در ايران

سرانجام  و کشاند می بينيم که در افغانستان فرار يک دختر ما را به کجا می
 شديگر  شود و فرزندان می تلخ و تباه ملنگ شاهزندگی  !شود می هآن چھای  مداپي

  !مانند می درس و تعليم محروم برای ھميشه از
 :ات فرار دخترش از اين قرار استجزئي 

 او را به کس ملنگ شاهاما  ،شده استپنجشيری دوست  پسردخترش با يک 
و با ھمان ست نيراضی اش  از نامزدی دختراز اين رو . دکن مینامزد  یديگر

 شھيچ خبری از دو ماه يکیبعد از فرارش . دکن میفرار اش  دوست پنجشيری
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 پسر. استفرار کرده اش  د که با دوست پنجشيریوش میو بعد معلوم يست ن
و او  کند میبا او ازدواج ن شبعد از فرار دادن ه با او دوست شده بودپنجشيری ک
از  که ھر دو پايش را در جنگمعلولش  که با برادر بزرگسالکند  میرا مجبور 
 .ازدواج کنداست دست داده 

جنسی برقرار  هطابراولين که افغانستان دختر با ھر مردی  سنتبر طبق 
اولين در که زندار است اش  دوست پنجشيری. کند با ھمان مرد بايد ازدواج کند

و در اختيار برادر  گيرد نمیخود را در اختيار او  ،دختردادن بعد از فرار  شب
 د که باوش میدختر مجبور به اين صورت . دھد می شبزرگسال و معلولش قرار

مرد پنجشيری در اينجا مجرم شناخته   . ازداوج کند ھمان مرد بزرگسال و معلول
 شبرای بجا آوردن ننگ و شود میلنگ از خانواده آنھا شاکی م هشامتقابالً . شود می

. شود میخواستار گرفتن يک دختر ديگر از خانواده آنھا بر طبق سنت افغانستان 
ھمان  .ھفت ساله داردبچه دختر و يک  است زنش مرده است مردی که معلول

. ددھ می ش به خانواده آنھا بدمبه عنوان مجازات جررا اش  ھفت سالهبچه دختر 
 »ردو بد « شود گفته می به اين معاملهدر افغانستان 

 -پسر دوازده يک را به  ای بجا آوردن ننگش دختر ھفت سالهبر ملنگ شاه
گوشش از طعنه مردم آرام  وجود اين اما با . دنک مینکاح  خودش هسيزده سال

از افغانستان فرار کند و اش  که با تمام خانوادهشود  بنابراين مجبور می .نيست
 . ايرانيد بيا

نيد که من يک دختر پس گرفتم و ننگم را بجا يب میشما «گفت  ملنگ می شاه
اگر ننگم را بجا نکرده بودم و  !زنند به من طعنه میاينقدر کردم، اما باز ھم مردم 

ھای  يک دختر پس نگرفته بودم، به خدا معلوم که از زبان مردم چه حرف
 »!!شنيدم می

* * * 

بنابر فرهنگ دختر فروشی در » بد و رد«دهم که معامله  من احتمال می
در اکثر مناطق افغانستان دختر جنسی است که به . افغانستان شکل گرفته است

. هددسی را بدزدد قیمتش را باید پس بقاعدتًا کسی که جنس ک. رسد فروش می
معامله در پروان با وجودی که فرهنگ دختر فروشی هنوز رخنه نکرده است، 

علت دیگری که ممکن است در . مناطق دیگر به آن نفوذ کرده استاز » بد و رد«
شاید جلوگیری از انتقام جویی باشد تا طرف مقابل  ،دخل باشد این معامله ذی

اما با این وجود در اکثر موارد طرف مقابل . دست به عمل انتقام جویانه نزند
خواهد  پس بگیرد، با رسوایی می یک دختر بخواهدالمت آمیز سه بصورت مآنک بی
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رسوا شده  شدن دخترش ناموقتی که در بد چون. که دست به انتقام جویی بزند
 .رسوا کندهم د که طرف مقابل را خواه است می

بصورت گسترده در تمام افغانستان » بد و رد«یک معامله دیگری نیز شبیه 
اینکه دو خانواده » آلش بدل«و . گویند می» آلش بدل«رسم است که آنرا 

این و  .کنند به یکدیگر رد و بدل می را همزمان یک یک دختر دوستانهبصورت 
 . معامله جنس با جنس است ،هم شاید به علت در عوض معامله جنس با پول

* * * 

 یکاردستفروشی . کار دستفروشی کفش را کردم ملنگ شاهپيش  ی دو ماهيک
از اين . شد میتر  رونق بی روز ھمنداشت و روز بچندانی  ، درآمدجنجالپر بود 

باالخره . موردنيارا ھم در ام  یخرجپول  حد اقل ،کار پولی پس انداز نشد که ھيچ
در يک کارگاه کفاشی شروع به کار  .کار ديگر بگردم مجبور شدم که دنبال

دوازده  انهروززياد بود، کردم، توليد  می کار بسته بندی راکارگاه اين در . کردم
با اين ھمه . پيش دستم انباشته نشود  کردم تا کار می عجله کار اب يوستهساعت پ

که معادل سه دالر امريکايی تومن حقوق داشتم  ٢۵٠٠سخت کوشی در يک روز 
و  خرجشد که  نمیحتی  ،در خانه نبود اگر و خوراکم خرجبا اين پول  .شد می

در يک از اين کار با ھزار صرفه جويی  وجودبا اين . ورمبيادر  ھم راخوراکم 
سه ماه در اين کارگاه  -حدود دو . مدکر می ھزار تومنی پس انداز ۴٠حدود ماه 

 .کار کردم
يم رفيق شدمن و يک کارگر ايرانی به نام حميد با يکديگر کفاشی در کارگاه 

اما يک کارگر افغانی به نام وفا . گردش رفتيم می تعطيلی با يکديگرھای  و روز
ھر  ،ن ما را بھم بزندوفا برای اينکه بي. نداشتصميميت و دوستی ما را  چشم ديد

 ھای شقيقه مرا بکشد و از طرفیکرد که به شوخی مو می روز حميد را تحريک
کرد که به او اجازه ندھم که به اين اندازه گستاخانه با من شوخی  می مرا تحريک

با تو در شوخی را  حميدديگر که  کنتو کاری «گفت  می وفا ھر روز به من. کند
. بکشدبه زور را م ه اکرد که موھای شقيق می او را تحريک و از طرفی ».ببندد

 واه تحريک وفا ببه  من ،را کشيدم ه احميد که موھای شقيق یباالخره يک روز
بخاطر فحش دادنم حميد اول  . رکيک دادم و گفتم که من با تو شوخی ندارم فحش

من  ببخش« کمی از من ناراحت شد، اما بعداً دوباره پوزش خواھی کرد و گفت
 به گويد که موھای شقيقه حميد را بکش و من می اشتباه کردم، وفا ھر روز به من

بايد کاری کنم پس مرا ھم وفا تحريک کرد که «گفتم من  ».حرف او کوسخل شدم
 ».با من ببندیا تو در شوخی را ت



   خاطرات حميد نيلوفر 

حميد به خاطر اين کارش  ،ميان سال و زن و بچه داربود  یمرد وفا
 اگر آدم باشد که خودش خجالتنه؛ «اما من گفتم  ،خواست که او را کتک بزند

 ».شود نمی با کتک خوردن ھم آدم ،کشد و اگر آدم نباشد می
* * * 

 ٢۵٠٠ساعت کار در يک روز  ١٢با . کفاشی کار کردم در یسه ماھ -دو 
آنجا گير از که اکثراً کارھای ساختمانی فلکه ھای  اما در کار ،تومن حقوق داشتم

کار  لذا. دادند می تومن دستمزد ۴٠٠٠با ھشت ساعت کار در يک روز  ،آمد می
ھا  بعضی روز. دنبال کاررفتم فلکه  میھر روز ديگر کفاشی را ترک کردم و 

بعضی وقت کار يک روزه . ماندم می کار بی ھا و بعضی روز دمآ می مکار گير
در و  نشستيم می ما در منطقه افسريه. روزه کار چندو بعضی وقت آمد  می گير
رفتم و  میتھران پارس بوس را تا  يک مسير مينيی بناءً . آمد می گيرتر کار کم جاآن

تھران پارس در فلکه از   يک بار  .آمد می کار بيشتر گير پارس تھرانفلکه در 
کار در آنجا يک کارگر افغانی . گير آوردمای  هسه ھفت -کار دو يک ساختمان 

 برای ساختمان نگھبانی نيز نواز .سالش بود ٣٨ - ٣٧نام نواز که به کرد  می
و افغانستان را گذاشته بود ھايش  زن و بچه ،زن و بچه داشتدر افغانستان . داد می

با نواز در اطاق نگھبانيش من يک روز . کرد می خودش در ايران کارگری
عجب چشمان «با خنده به من گفت او  زدم، می با او حرفو داشتم نشسته بودم 
 »!قشنگی داری

شنيدم به خود گفتم نواز را نگذار که با اين  شمن تا اين حرف را از دھن
گويی من  می جدی«زل زدم و گفتم  من ھم به چشمان او. برودستت حرفش از د

 »چشمان قشنگ دارم؟
 ».گويم می آره به خدا جدی«

من . کرد می ل زده بودم او نيز به چشم من نگاهمن به چشمانش ذ در حاليکه
 »دارد؟ ای قشنگی یچ چشمانم«پرسيدم 
 ».بينم می قشنگ است، من قشنگديگر خوب «

 »چطوری قشنگ است؟« -
 ».دختروهللا عيناً مثل يک «

 »ی مثل يک دختر؟ھ« -
 ».مثل يک دختر ،آره به خدا«

 »کنی؟ می پس با من ازدواج« -
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 !خوب«دوباره پرسيدم . ندادھيچ جوابی  ل زده بودذشمانم در حاليکه به چ
 »کنی يا نه؟ می پس با من ازدواج

مثل يک  چشمانم که«باز ھم پرسيدم من . زد و ھيچ چيزی نگفت یلبخند
 »کنی يا نه؟ می با من ازدواجپس  ،دختر است

 »کار کنم؟ یچ باز اگر با تو ازدواج کنم«
 »کنی؟ کار یچخواھی  می خودت .کنی کار می یچ که دانم نمی من« -

 »کنند؟ می یچ کنند باز می ازدواج با يکديگر مردم که«
 »کنی؟ می یچ بازو اگر تو با من ازدواج کنی کنند  می یچ کهدانم  می بلی« -

 »...اگر من با تو ازدواج کنم باز ترا«
 »؟...کهخواھی  می االن ...  عيب ندارد، اگر« -

 »...االن ھم آره به خدا، اگر تو بخواھی من«
 ».گويی می ر تا ببينم که واقعاً راستبياپس لباس ھايت را در « -

خدا من  به«من گفتم . با خمار به چشمانم نگاه کرد و ھيچ چيزی نگفت
 ».گويی میجدی ر تا ببينم که واقعاً تو ھم بياگويم، لباس ھايت را در  می جدی

  ».ربياشلوارت را ھم در «گفتم . پيراھنش را از تنش در آورد
فقط باقی ماند شورتش، . در آورد ھم کمربندش را باز کرد و شلوارش را

 ».ربياشورتت را ھم در «گفتم 
پس تو ھم لباس ھايت را «بسويم نگاه کرد و گفت . شورتش را نيز در آورد

 ».ربيادر 
خوش  را در آوردم و در ھمين جا لحظاتی را با يکديگرھايم  من ھم لباس  

در مان  یطول دوره آشنايدر ھمين بود که با يکديگر آشنا شديم و . گذرانديم
 . اين کار را با يکديگر تکرار کرديمھا  تھران بار

* * * 

دو تا  خواھر بزرگم با ،ھنگامهدر تعطيالت تابستانی ن سال يتابستان ھم 
يک روز ھنگامه از آزادی . و يک ماه خانه ما ماندايران از ھالند آمد ھايش  بچه

است که حتی مرد زياد در ھالند آزادی در حدی «کشور ھالند تعريف کرد و گفت 
ً و و زن  ،مردو   ».کنند می ازدواج با يکديگر زن رسما
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ً آنھا ھم ،حرف را شنيدممن که اين  مثل من  به خود گفتم پس حتما
 چيزی ھيچ کس از ھمجنسگرا بودنممان  در خانواده. ھمجنسگرا ھستند

 .دانست نمی
کميساريای ( UNHCRدم که آوارگان افغانی به دفتر دي می من در ايران

 کردند، در آنجا پناھنده می مراجعه) عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان
 UNHCRدر . فرستاد می پناھنده پذيرھای  آنھا را به کشور UNHCRشدند و  می

اما پناھندگانی که  ،ددنش می سياسی و اجتماعی مھم مورد قبول واقعھای  فقط کيس
که گفتم  می من ھميشه به خود. گرفتند نمی مورد قبول قرار ،نداشتند یمشکل مھم

ً مشکل دارم، ديگران با کيس سياسی و اجتماعی در ھای  من در افغانستان واقعا
UNHCR اما من نه آدم سياسی ھستم که کيس  ،خارجروند  میشوند و  می قبول

دم که کر می من فکر. سياسی بدھم و نه آدم مھمی ھستم که کيس اجتماعی بدھم
UNHCR به  ،استعداد ھستنددمان باھوش، زرنگ و بارا که آ یفقط مردمان مھم

البته . دھد مثل من اھميت نمی یاما به کسان ،کند می عنوان پناھنده اجتماعی قبول
بيدار خواب يک شب در بستر . اين حدس و گمان من دور از واقعيت ھم نبود

يادم آمد که گفته بود در ھالند ازدواج حرف ھنگامه . کردم می فکرداشتم بودم و 
که به ھا  به خود گفتم اروپايی. مرد با مرد و زن با زن آزاد است و رسميت دارد

به  اگر ،دھند سر می ھم بشردوستی را شعار و نده امردم خود اين آزادای را داد
پس مرا ھم به عنوان پناھنده  ،بشردوستی باشدواقعاً ھم شان  ھدف مثل شعارشان

. کيس ازدواج با ھمجنس را بدھم UNHCRکه به تصميم گرفتم . کنندقبول  بايد
کن ممشايد  یاما باز ھم يک درصد ،آدم مھمی نيستم من چند که ھر به خود گفتم

در اين مورد با  ،نوازرفتم پيش فردای آن  لذا. کنند مباشد که به عنوان پناھنده قبول
با تو کيس ازدواج  UNHCRکه در خواھم  می من«و برايش گفتم  زدمحرف او 
و بگيريم قبولی اروپا را  از ھمين جاتوانيم که  میبا اين روش من و تو  ،بدھم
 ».اروپا    برويم

 اصالً  ،شويم میغير از اينکه رسوا «نواز اول حرفم را قبول نکرد و گفت 
 ».امکان ندارد که با اين روش بتوانيم اروپا برويم

نواز گفت . کندندم که اين راه را با من آزمايش با اصرار به او قبوال اما من
 ،قبول کردند که با ما مصاحبه کنندرا اگر حرفت  ،پس برو امکاناتش را ببين«

 ».روم می من ھم در مصاحبه با تو
و در مورد روش آنجا را پيدا کردم، رفتم  UNHCRمن آدرس دفتر 

مشکلی که به من گفتند ھر مسؤلين . ؤلين آن معلومات خواستمسپناھندگی از م
بعداً و در اينجا  ندازبيار اينجا داخل صندوق پستی بيا داری روی يک نامه بنويس
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ی آن رو نيز آدرسم را ،  نامه نوشتميک من . شود می در مورد آن تصميم گرفته
برای دريافت جواب يک ماه  . انداختم UNHCRداخل صندوق پستی آنرا  و نوشتم

داخل  نوشتم دوم را نامه بعد از يک ماه. انتظار کشيدم اما ھيچ جوابی نرسيد
انتظار يک ماه برای دريافت جواب باز ھم . انداختم UNHCRصندوق پستی 

ھم باز و نامه سومی را نوشتم و يک ماه انتظار کشيدم . کشيدم اما جوابی نرسيد
بازجويی ھايم  در مورد نامه UNHCRدفتر  شيباالخره رفتم پ. جوابی نرسيد

يک سال  پس حد اقل ای، هانداختگفتند اگر نامه را داخل صندوق پستی . کردم
 آوارگان افغانی را شديداً زير دولت ايران ھا  وقت  اين . برسد تتا جوابمنتظر باش 

افغانی را در آوارگان  پليس . فشار قرار داده بود تا زودتر اين کشور را ترک کنند
متعدد ھای  ھمچنان فشار .کرد می و از ايران اخراجکرد  میھر طرف دستگير 

. وارد کرده بود تا خود آنھا ھم زودتر ايران را ترک کنند را نيز بر آنھا  یديگر
ً از  تصميم گرفتم که به اين سبب پناھنده پذير ھای  خانه کشورسفارتمستقيما

تا  به دهازش ده تا کپی گرفتم و آنھا را  يک نامه نوشتم. مدرخواست پناھندگی کن
اگر ممکن باشد که تا اينکه ھمزمان تمام آنھا را آزمايش کنم  خانه فرستادمسفارت

از سفارت اتريش برايم فورم  .دبدھحد اقل يکی از آنھا برايم جواب مثبت 
را که در اختيار  مآدرس. به سفارت فرستادمفورم را پر کردم . دگی فرستادندپناھن

 سوئيس سفارت  .کرد و ديگر دنبال آن نرفتم تغيير به زودی مر دادسفارت قرا
نوشتند و جواب رد روی نامه خودم  )نروژ( از سفارت ناروی. جواب رد فرستاد

جواب رد سفارت ناروی روی آن  از کهای  هنام. به خودم فرستاند نامه را دوباره
 :قرار ذيل بود دندبرايم فرستارا 
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  :My address مسعوديه –تھران  -ايران 

  ٢۴٨شماره . ۴٩ھمتيان خيابان ابومسلم خراسانی کوچه 
02/12/2002 

To Norwegian Embassy in Tehran 

Dear Sir or Madam; 

I am an afghan refugee. I have a series of social problems in 
my homeland. I am a 27-year-old homosexual man. Therefore 
recently I have married an afghan man by the name of Nawaz. 
Unfortunately the afghan society regardless of exceptional 
requirements are too prejudiced and violent against homosexual 
couples that makes our favourite joint living impossible in 
Afghanistan. That kind of prejudice and violence is due to their 
religious inferences and tribal disgrace. 

 

Prior to this letter to you during three last months I had sent 
three letters to the UNHCR, but I didn’t receive any response.  
When I went inquiring my letters, I was told to be waiting at least 
for a year to receive the response to my letter, whereas the Iranian 
government has put pressure on afghan refugees to leave this 
country sooner. Therefore I decided to present my problems 
directly to embassies of some countries of democrat and open-
minded societies.  

 

If you analyze the case of my life in the framework of 
Afghanistan social law, you will observe what a deprived person I 
am in the society! Moreover I am extremely despised. I don’t 
have the aptitude to have a woman spouse, whereas it is too 
much ridiculous to the afghan people that if a person never gets 
married. This attitude of people makes me feel inferiority 
complex. 

  

If we repatriate to Afghanistan, certainly we will face the 
serious violence of some people, because they consider our 
marriage as immoral and contrast to the religious law. On the one 
hand separation from my homogeneous spouse and isolation is 
the biggest deprivation in my life and on the other, being always 
ridiculed increases to my adversities.  
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For achieving my favourite style of life (permanent joint living 
with my homogeneous spouse) I require your humanitarian 
assistance that you accept us as refugees in your country. I hope 
that you will assist us in this ground. I will be grateful to your 
humanitarian sense. 

 
Thanks; 

Looking forward to hearing from you; 

Sincerely; 

Hamid and Nawaz 

 
 
 
 

The Embassy is not able to help you. Please contact the 
nearest U.N. office. 

10-12-02 
 

 

 
 
 

 :نامه را به زبان انگليسی نوشته بودم و ترجمه فارسی آن قرار ذيل است



   خاطرات حميد نيلوفر 

 

 مسعودیه –تهران  -ایران 

  ۲۴۸شماره . ۴۹خیابان ابومسلم خراسانی کوچه همتیان  

۲۰۰۲/۱۲/۰۲ 

  ؛به مقام سفارت ناروی در تهران

 خانم عزیز؛ /آقا 

 مشکالت اجتماعی در سرزمینمن یک رشته . آواره افغانی هستم من یک 
بدین لحاظ اخیرًا با یک مرد . هستم همجنسگرا ساله  ۲۷ من یک مرد. خودم دارم

اما متأسفانه که جامعه افغانی بدون در نظر . مه اافغانی به نام نواز ازدواج کرد
متعصب و خشن  اندازه  های همجنس بی های استثنایی در مقابل زوج داشت نیازمندی

. سازد مشکل زندگی مشترک دلخواه مان را در افغانستان غیر ممکن می این. هستند
های مذهبی و ننگ و  اینگونه تعصب و خشونت در افغانستان ناشی از برداشت

 .باشد میای  ههای قبیل غیرت

ی دیگر  در طول سه ماه گذشته سه تا نامه ،قبل از ارسال این نامه برای شما
اما هیچ جوابی . فرستادم )پناهندگان سازمان مللکمیساریای عالی ( UNHCRبه 

به من گفتند که حد اقل یک  ،هایم رفتم زمانی که برای بازجویی نامه. دریافت نکردم
در حالیکه دولت ایران . ت را دریافت کنیه اسال باید انتظار بکشی تا جواب نام

این    از .  آوارگان افغانی را زیر فشار قرار داده است تا زودتر این کشور را ترک کنند
های با  بعضی از کشورخانه من تصمیم گرفتم که مشکالتم را مستقیمًا به سفارترو 

 .جامعه آزاد و روشنفکر مطرح کنم

چوب قانون اجتماعی افغانستان با جزئیات اگر شما شرایط زندگی مرا در چار
 ،در خواهید یافت که من در جامعه چقدر یک آدم محرومی هستم ،مطالعه کنید
استعداد ازدواج کردن  من. اندازه آدم حقیری هستم من در جامعه  بی ،عالوه بر آن

و  اندازه مسخره  برای مردم افغانستان بیموضوع در حالیکه این  ،با یک زن را ندارم
این برخورد مردم باعث  .که اگر کسی هرگز ازدواج نکند رسد به نظر  می مضحک

 .شود که من احساس حقارت بکنم می

مردم  روبرو  ازای  هعدبه خشونت جدی  مطمئنًا که ،اگر ما به افغانستان برگردیم
سنت  و زیرا آنها ازدواج مان را غیر اخالقی و بر خالف قانون دین . خواهیم شد

از یک طرف جدایی از همسر همجنسم و انزوا را بزرگترین . دانند افغانستان می
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در آنجا نه سازمان ملل . نرسيدمای  هبه ھيچ نتيجھا  با اين خيال پردازی
و  ھا  ديگر اين خيال پردازی. پناھنده پذيرھای  برای من بود و نه سفارت کشور

  و بدون رويا ی وحشی و زندگی کامالً حقيقینياد  درو  مرا فراموش کردھا  رويا
 .ساختمانی مشغول ماندمھای  به تالش خودم ادامه دادم و در کار

* * * 
مردم شنيده بودم که  از. ساختمانی پس انداز کردم ھزار تومن از کار ٣۵٠ 
به اين . رود می بلد نيست بيسواد به حساب کمپيوتردر اين زمان کسی که گفتند  می
. بگيرم کمپيوتردرس و بدست بياورم فرصت که من دنبال فرصت بودم  سبب
فکر کردم با خود  .بروم کمپيوترميم گرفتم که درس ھزار تومن داشتم و تص ٣۵٠

مگر اينکه در خانه  ،را ياد بگيرم کمپيوترکه شود  نمی نگرفتکه فقط با درس 
 کمپيوترتصميم گرفتم که با پول خودم . شخصی از خودم داشته باشم کمپيوتر
 من«گفتم  مرجانمبه . م بگيرمجانرو پول وروديه آموزشگاه را از م بگيرم
 ».آموزشگاه بدھم وروديه به من پول بده که ،بگيرم کمپيوترخواھم درس  می

از پول خودت برو کنی، پول داری،  می خودت کار ،از من پول نخواه«
 ».بده

دانم و از طرف دیگر همیشه مسخره و تحقیر شدن به  ام می محرومیت در زندگی
  . افزاید های من می بدبختی

یعنی زندگی مشترک با همسر همجنسم به  ،برای نیل به زندگی دلخواهم 
تا اینکه ما را به عنوان پناهنده قبول کنید که در  ،کمک بشر دوستانه شما نیازمندم

از کمک . امیدوارم که ما را در این زمینه یاری خواهید کرد. کشور ناروی زندگی کنیم
  .کنم تشکر می. بشر دوستانه شما سپاسگذار خواهم شد

  .اب شما هستممنتظر دریافت جو 

 با احترام؛ حمید و نواز 

 

  

با نزدیک ترین دفتر سازمان ملل تماس  لطفًا . قادر نیست که شما را کمک کند سفارت   
 .بگیرید

 10-12-02  
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 کمپيوتراگر ؛ چون بگيرم کمپيوترخواھم يک  می من از پول خودم« -
 ».ياد بگيرم که شود نمی شخصی نداشته باشم فقط به آموزشگاه رفتن

 ».سر من کاله بگذاریکه توانی  نمیھا  برو بابا با اين حرف«
فرستند، تو تا حاال ھيچ  می پول چند سال است که نويد و وليد به من و تو« -

اگر پول  ،مه او من ھم از تو ھيچ شکايتی به آنھا نکردای  هپولی به من نداد
 ».کنم می شکايتازت من  ،وروديه آموزشگاه را ھم ندھی

کمی فکر کرد و در حاليکه چند ھزار دالر ھم در کيفش داشت  مرجانم
را  مرجانم ،خانه نشسته بود درکه مستانه  ،مخواھر. روع کرد به گريه کردنش

 تو کنی؟ اين که به تو چيزی نگفته است که می چرا گريه«مالمت کرد و گفت 
 ».کنی می گريه

 »کند؟ می ببين آدم چقدر حوصله داشته باشد که اين دايماً با من جر و بحث«
آموزشگاه خواسته است برايش  االن که جر و بحثی نيست، پول وروديه«

 ».بده
 ».کوشد که مرا بچاپد میای  هبه ھر بھاندايماً «
دارد که بخاطر پول ای  معنی هپول چ !کنی می پس تو بخاطر پول گريه«
 کمپيوتربده که برود درس کردن است، برايش  خرجکنی؟ پول برای  می گريه
 ».بگيرد

 در دو برنامه. دبه من دادر آورد و ھزار تومن از کيفش  ٣٠ مرجانم
 .گرفتم مرجانماز پول آموزشگاه را  کمپيوتر

ھزار  ۵٠٠را قيمت کردم  کمپيوتر ،رمگيب کمپيوترخواستم  می وقتی که
ھزار به من بده  ١۵٠«گفتم  مرجانمبه . داشتمتومن ھزار  ٣۵٠اما من  ،تومن بود

 ».بگيرم کمپيوترھزار شود و يک  ۵٠٠با پول خودم که 
 کمپيوترخودت گفتی که . پول آموزشگاه را ھم که برايت دادم ممنون باش«

 ».گيرم می را از پول خودم
 ».کند نمی پولم کم است کفايت« -

 ».اگر داری بجوش نداری خاموش«
را از  کمپيوتربکشم تا پول  مرجانمبرای ای  هتصميم گرفتم که يک نقشمن 

ھای  به نام يوسف که در افغانستان از مردم دھکده یيآقايک  . پيشش بگيرم
من بعضی وقت با يوسف رفت و آمد . کرد می نزديک ما بود در تھران زندگی

آمدن او با  مرجانم .آوردم می و بعضی وقت او را نيز خانه خودمانکردم  می
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گفت  می اما پشت سرش به من ،گفت نمی روبروی خودش چيزی ،شد می عصبانی
 ».رویبيااينجا کند مرد بيگانه را نبايد  می که در خانه با ما زندگیمستانه «

 کهم ه امن که به ھمين اندازه بخاطر تو اسير شد«گفتم  می من در جوابش
 ».بر من تحميل کنی که توانی نمی رات ه ااست، عقيد جايی بروم زيادهتوانم  نمی

يک روز روبروی  ،بگيرماز مرجانم را  کمپيوتروقتی که خواستم پول 
اما پول کم دارم،  ،بگيرم کمپيوتريک  که خواھم می من«به يوسف گفتم مرجانم 

را در خانه  کمپيوترشريکی بگيريم،  کمپيوتريک تو  من و نيم پولش را تو بده و
من برايت  اينجا يیبياتوانی  می ھر وقتی که خواستی ھم گذارم و تو می پيش خودم

 ».را ياد بگيری کمپيوترکه تو ھم دھم  می ياد
باشد من و تو يک «پيشنھادم را قبول کرد و گفت روبروی مرجانم يوسف 

 ».گيريم می شريکی کمپيوتر
 نگاه کردم ديدم که مرجانموقتی که يوسف اين حرف را زد به قيافه 

او رفت  وقتی که اما  ،چيزی نگفتيوسف اندازه عصبانی شد، روبروی  بی
را در خانه  کمپيوتر فتیگر شريکی کمپيوتراگر با يوسف «به من گفت  مرجانم

ھر روز  يوسفدر خانه باشد و  کمپيوتراگر  ،بری ببر می نگذار و ھر کجا که
 ».را يوسفشکنم و ھم کله  می را کمپيوترمن ھم  ،يدبيا

از پيشش پول که شود  نمی را که ديدم فھميدم که با اين نقشه مرجانمجديت 
ھم خودش و . يازده تا بچه داشتکه کرد  می در تھران زندگیام  يک دايی. بگيرم

يک روز روبروی . را ياد بگيرند کمپيوترعالقه داشتند که ھايش  ھم اکثر بچه
شريکی بگيری؟  کمپيوتريک که با من خواھی  میآيا «گفتم ام  به دايی مرجانم
توانيد  میھر وقت که خواستيد ھا  ، ھم خودت و ھم بچهگذاريم اينجا را می کمپيوتر

 ».دھم می من به شما ياد اينجاييد بيا
ً «قبول کرد و گفت ام  دايی داری، مردم پول زياد را ای  فکر عالیکه واقعا

گيرند، اگر کمپوتر در خانه باشد کافی  نمی اما خوب ياد ،دھند می برای آموزشگاه
 ».برای ما ھم ياد بدھیس ھايت را و در برویآموزشگاه تنھا تو  که است

 کمپيوترام  ھيچ چيزی نگفت و با خود فکر کرد که اگر با دايی مرجانم
آيند که  می ھر روز آنھا وبه آموزشگاه شود  می ديگر خانه تبديل ،شريکی بگيرم

؛ چون که مخالفت کند امکان نداشتبرادرش بود ام  به خاطر که دايی. ياد بگيرند
از خانه ام  وقتی که دايی. انداختم می حتماً رسوايی را راهکرد من  می اگر مخالفت

برو به خودت «دالر به من داد و گفت  ٢٠٠خودش  مرجانمديدم که  ،رفت
 ».بگير کمپيوتر

  .خريدم کمپيوترو يک گرفتم از پيشش پول را من 
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* * * 
شايد مھم  ،کرد می تاروپا مخالف نکه مرجانم چرا با رفتن من بهاي

که  مخالفتش بخاطر پولی بودشايد ل صادر  اما .که من نزدش بمانمدانست  می 
قابل تحمل بود که چند ھزار دالر برای مرجانم غير. شد برای قاچاقبر داده می

تو نکن که  اليخ«گفت  می به منمرجانم حتی . بخاطر من به قاچاقبر داده شود
به خدا که برايم مھم نيستی و به خدا که به زنده بودنت ھم  ،برای من مھم ھستی

  ».خوشحال نيستم
در لجاجت و  .لجباز و يکدنده نيز بود ،مرجانم عالوه بر اينکه خسيس بود

با . لنگه نداشتاش  ذيری نداشت و در تضاد و رويارويیانعطاف پاش  شقی کله
ً شکستش می ھر کسی که در تضاد قرار در گذشته که . داد می گرفت حتما

داد من  می را در تضاد شکستمان  شاوندانيو بعضی از دوستان و خو ھايم  عمو
رو کرد که ديگر با خودم در تضاد  من اما در اين نوبت بدبختی به ،بردم می لذت

باالخره مرا در خانواده کامالً منزوی کرد، تا خيلی وقت ھيچ کس با من . نشست
به قصد مان  ھمه. کردم می ، مستانه و آرمان زندگینممرجادر خانه با . زدن حرف
ديگر يک سال  وزاما وقتی که نشد اروپا برويم ھن ،ايران آمده بوديمرفتن اروپا 

. دنبرگرد باالخره مستانه و آرمان تصميم گرفتند که به افغانستان. يمدر ايران ماند
 با من خواھد ماند و زندگی مرجانمند، برواگر آنھا افغانستان «فکر کردم که  من

چون نه من در مقابل او گذشت  ،خواھد شدتر  با يکديگر روز بروز تلخاو  من و
خانه  من بايد  ،پس پيش از اينکه آنھا افغانستان بروند .م و نه او در مقابل مندار

به اين صورت من با  ».ھم مجبور شود که با آنھا برگردد مرجانمرا ترک کنم تا 
حامد که در ايران آشنا شده بودم در يک شرکت ساختمانی  غانی به نام يک نفر اف

ھم ھا  در شمال تھران که از خانه فاصله زياد داشت شروع به کار کردم و شب
با مستانه  مرجانمقرار شد که  از اين رو . خوابيدم می جا در اطاق کارگری ھمان

 ،برگشتن به افغانستان را داشتندوقتی که آنھا تصميم . افغانستان برگرددو آرمان 
حتی مزدک به من اصرار کردند  مرجانم، نويد، وليد، ھنگامه و ،تمام خانواده مان

دھيم که اگر برگردی ما برايت پول  افغانستان، ما قول میبرو و تو ھم برگرد که 
خواھيم فرستاد که ھم برای خودت داروخانه باز کنی ھم ماشين بگيری و ھم 

بر نگردی و  خواھيم فرستاد، اما اگربرايت ھم زن گرفتن و عروسيت را  خرج
من در . زنيم شناسيم و با تو حرف نمی ديگر ما ترا نمی ،حرف ما را ارزش ندھی

من از شما  ،کنيد اگر شما بدون قيد و شرط به من کمک میجواب شان گفتم 
 .شناسم من ھم شما را نمی ،گذاريد شوم و اگر قيد و شرط می ممنون می

يک مدتی بيکار ماندم، دويست  کمپيوترمن بعد از خريدن  موقعدر اين 
. ھزار تومن ھم از دوست و رفيقانم بدھکار شدم و کفش و لباس خوب ھم نداشتم
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 ،چند ھزار دالر با خودش داشت ،طرف افغانستان حرکت کرد مرجانموقتی که 
من در ايران دست خالی تنھا ماندم و . ھم به من نداد تک تومنیيک آن  ازاما 

  .خودم را از صفر آغاز کردمھمين بود که زندگی 
* * * 

 کمک او اروپا هکند و ب می تا حاال اميدوار بودم که باالخره نويد کمکم
کردم  می دم که خيالخوشحال شقدر نويد لندن رفت من آناز روزی که . روم می

اما حاال متوجه . خواھم رفت رفته است و خودم ھم به زودیدست و پايم لندن 
. بود که خودم در آنجا بودمجايی از تر  شدم که موقعيت اصلی من حتی خيلی پايين

اولين . کارگری و سرگردانی شروع کردمھای  زندگی تنھايی را در اطاق
اما  ،بودمميد و مأيوس اندازه نو بی ديدم می خودم را در اين وضعيتھايی که  روز

؛ بايد شروع يک دوره کاميابی در زندگيم باشد تغيير به زودی فکر کردم که اين
اما حاال چشمانم باز شده  ،دانستم نمی خودم رااصلی اين موقعيت  پيش ازچون 
در نقطه  من پس ھمين خيلی بھتر است که بدانم. دانم که در کجا ھستم می است و
خيلی تسکين برايم بايد آغاز کنم و اين ھم  از صفر حرکت را ،قرار دارمصفر 

 ،با حامدھا  در اولين روز. دھنده خواھد بود که بتوانم قبول کنم که من صفر ھستم
که در ايران آشنا شده بودم در يک شرکت ساختمانی شروع به ام  دوست افغانی

تکميل نا در ساختمان زسا نيمدر يک اطاق  .سرد زمستان بودھای  روز. کار کردم
داخل آن گچ ھای  فقط ديوار نداشت،ای  هاطاق ھيچ در و پنجر. کرديم می زندگی

. سوراخ سوراخ آن از ھر طرف پيدا بودھای  اما از بيرون سفال ،کاری شده بود
ی جا و گرفته بوديمپنجره اطاق را پالستيک جای سرد و يخبندان بود، ھای  روز

ھای  چھار تا پتو - اطاق به غير از سهداخل . يخته بوديمدر پرده پالستيکی آو
نگار در به حدی کثيف بود که اھا  پتو. فرسوده و کثيف ھيچ چيز ديگری نبود

و  کرديم میروز ھشت ساعت کار  ھر. کانيکی روی آنھا کار شده بودکارگاه م
در وقت ؛ چون گاه بودپناھ نبرای ماھا  روز. ھم اضافه کاری سه ساعت -دو 

وھای پتدو تا  یيدر الھا  اما شب .کرديم نمی و سردی را حس شديم می کار گرم
که  نداشتيمبالش . خزيديم می را جمع گرفتهمان  کثيف و خاکی دست و پا فرسوده
آجر يا سفال را زير پتوی  يک تاعوض بالش من در  بگذاريم،مان  سر زير

و  پنير بود ام فقط نان وشو صبحانه و نھار مان  غذا. گذاشتم می سرم پايينی زير
بودم و پول غدايم را بدھکار ھم من پول غذا نداشتم، دويست ھزار تومن . بس
پسر عمويم  دنزبود که آنرا  کمپيوترمن تنھا چيزی که داشتم يک . داد می حامد

 گریبعد از بيست روز کار .ھم راضی نبودم شته بودم و به فروششامانت گذا
برای اولين دستمزدم را از شرکت گرفتم و از آن يک اندازه پول به حامد دادم 

کوچه و به کار من و حامد  از یھر روز بعد از تعطيل. مواد غذايیخريد 
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گشتيم تا پتو، تشک، فرش، ظرف، لباس و کفش  می راھا  زباله رفتيم، میھا  خيابان
اما حامد لبخند زد و  ،را بگردمھا  کشيدم که زباله می اول خجالتدر من . پيدا کنيم

 بھتر است که ، پسآمده استمان  که سرھا  خجالت نکش حاال اين روز بياگفت 
به اين صورت به زودی تمام فرش و . ميريمببگذرانيم تا اينکه شب از سردی 

پيدا کرديم و يک  گران قيمتھای  و کفشھا  اطاق را تکميل کرديم، لباس ظرف
 ھای چيزحتی ھا  از زباله. اطاق با کالس اما دست دوم برای خود درست کرديم

کار  در شرکت یچند ماھمدت . بودندپيدا کرديم که فقط برای کالس ساخته شده 
انداز  پول پس م را پرداخت کردم و ھم يک اندازها یو به تدريج ھم پول بدھ کردم
ورم و بيامن تصميم داشتم که از کارگری پول قاچاق رفتن به ترکيه را در  . کردم
حدود  من ھر ماه   .دالر الزم بود ٨٠٠ - ٧٠٠برای رفتن به ترکيه . ترکيه بروم
 ،زندگی کارگری زندگی پر مشقتی بود  .کردم می دالری پس انداز ١٢٠ - ١٠٠

خانه اختيار ھيچ چيزی زيرا من در  .تر اما از زندگی خانواده برای من لذتبخش
 و ھنگامه ھميشه سرم منت مرجانمبخاطر خوردن ھم حتی  را نداشتم،

ميد بودند، ھميشه از واندازه ن بی اکثر کارگران از زندگی کارگری . گذاشتند می
به  ،آمد می روز بد سرمکه اما من ھر قدر . بردند می ناليدند و رنج می روزگار
 بابه نداره و امثال آن، به فرھنگ افغانستان و به خاطرات خانواده فکر هخاطر
قدر عافيت را کسی داند که با «  .بردم می بد لذتھای  کردم و از اين روز می

  » .مصيبتی دچار آيد
* * *  

چندين جا کار کردم و با مردمان و  دوره کارگری در ايرانطول در 
من در مورد مردمان مختلف افغانستان . گوناگون آشنايی پيدا کردمھای  فرھنگ

 .کردم در ايران آشنايی پيدا دانستم می که در خود  افغانستانبيشتر از آنچه 
 یھراتھای  بچه تا ھشت -ھفت با   خانهيک مدت بيست روز در يک بار 

 دھکدهمن اسم . بودندکار کردم که از مردمان ولسوالی ادرسکن واليت ھرات 
تمام آنھا » شھر زللگگ«را گفتند شان  را از آنھا پرسيدم و آنھا اسم دھکدهشان 
 آنچه که. استثنا از بچگی از سنين سه سالگی و چھار سالگی نامزد شده بودندبال
بود که ای  هآنھا بگونزندگی رسم  ،تعريف کردندبه من شان و رسوم از رسم  آنھا

 فاصله به يکی از پسران نزديکانش نامزدبالتولدش ھای  دختر در اولين روز
. کند می ھم به پدر دختر پرداخت بابت آن يک مقدار پولشود و پدر پسر  می

من به . کنند می رسند با يکديگر ازدواج می بلوغ يندختر و پسر به سن زمانی که
 کردند که اگر اين آنھا تعجب ،ما اين رسم وجود نداردھای  در دھکده که آنھا گفتم

رسم زندگی  بر عکساما . کنند می رسم وجود ندارد پس مردم چطوری ازدواج
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نامزدی  دامبه که اگر يک آدم ھمجنسگرا از بچگی  ،آنھا برای من ھولناک بود
 .خودش را از اين دام نجات بدھد که تواند می در آينده چطوری بيفتد

* * * 

 کارگردو تا  باری ديگر در فلکه منتظر کار بودم و  يک نفر آمد که
من و يک پسر ازبک که از واليت فارياب افغانستان بود با او رفتيم . خواست می

 شد میپسر ازبک شانزده ساله بود و شش سال . کار کرديمبرايش و چند روزی 
آمده و  ی تنھايی از خانه فرار کرده بودخودش در سن ده سالگ. که ايران آمده بود

من در مورد اينکه او . کرد صحبت میفارسی را کامالً به لھجه ايرانی  .ايرانبود 
من زمانی که «پرسيدم و او در جواب گفت  شچرا از خانه فرار کرده بود از

ھفت ساله بودم پدرم دختر رفيقش را به من نامزد کرد و بابت آن به رفيقش خيلی 
د که ما به زودی بو طوریدر اول قرار پدرم با رفيقش . پول ھم پرداخت کرد

زمانی اما . کنيمعروسی تا بزرگ شويم و بعد  بگذردچند سالی  عروسی نکنيم،
را برگزار کرد و دختر را مان  یجشن عروس پدرم عجله کرد من ده ساله شدم که

 ن ده ساله بودم و دختر ھفت سالهعروسی کرديم م زمانی که. خانه خودمان آورد
من بخاطر . کنملگی اصالً راضی نبودم که ازدواج من در سن ده سا ،بود

 از خانه فرار کردمام  عروسیاندازه غمگين شدم و بيست روز بعد از  بی ازدواجم
داخل ديگر  مسافراناز آنجا در جمع  ،آمدم طرف مرز ايرانو  سوار ماشين شدم

 ».ايران آمدم شدم و با آنھا
 »کردی؟که ايران آمدی با کی زندگی در آن زمان « -

 ».من خودم تنھايی زندگی کردم ،با ھيچ کس«
 »ی؟دآورت را چطوری در خرجبودی تو که ده ساله « -

 ».م را در آوردمخرجدم کار کردم و خو«
 »االن پشيمان نيستی که چرا از خانه فرار کردی؟ ای، هاينجا که آمد« -

 ».نه من اصالً پشيمان نيستم«
 »و مادرت؟ پيش زنت و پدرو بروی دوباره برگردی که خواھی  میآيا « -

 ».گردمبر که خواھم نمیعمراً  نه من«
 »گردی؟برکه خواھی  نمی اصالً « -

 ».برگردم خواھم نمی اصالً «
 »؟تتا آخر عمر« -

 ».مبلی تا آخر عمر«
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 »؟خانه پدرش يا رفته استست  خانه شمازنت االن کنی که  می فکر« -
 ».دانم نمی من در اين مورد چيزی«

در آن روزگار من خودم ھم در شرايط کارگری قرار داشتم و وقت زياد 
و ھم ترسيدم ش در ايران از او بپرسم ا زندگی تنھايی جزئياتنداشتم که در مورد 

اما . که اگر زياد ازش سؤال کنم مبادا که برايش بر بخورد و از من ناراحت شود
البته در . پيش برده بودندگی را در ايران زداند که او در تنھايی چطوری  می خدا

زيرا از خود مردم  ،ايران زندگی تنھايی در مورد کودکان حرف عجيبی نيست
 سرپرست در ھر طرف تنھا زندگی بی ھزاران کودک خيابانی و نيزايران 

 .کنند می
* * * 

در خانواده با ھيچ کسی . کردم می يک سال در ايران تنھا بودم و کارگری
افسانه  ،در افغانستان با خواھر بزرگترم مرجانمدر اين زمان . تماس نداشتم

به با افسانه و شوھرش نيز  مرجانمدر طول اين مدت روابط . کرد می زندگی
در کابل خانه شخصی داشت و از اروپا نيز  مرجانم. به تيرگی کشيدتدريج 

اما آنھا در شرايط مالی بدی قرار داشتند و در خانه شخصی  ،آمد می برايش پول
توقع داشت که از آنھا  مرجانمبه ھمين علت  که شايد. کردند می زندگی مرجانم

به  مرجانمباالخره . ندنبود کنند، اما آنھا تابعت ياز او تابع بايد در ھر کاریآنھا 
از من  مرجانم. يد و مرا دوباره به افغانستان برگرداندبيااين فکر شد که ايران 

انتظار داشت که خودش اگر ھرچه از من بخواھد من بايد به سازش برقصم و 
دانست که اگر تمام افغانستان  می با آنکه .خودم برای زندگيم ھيچ تصميمی نگيرم

تبردار ھيچگاه از سرم دس او اما ،را ھم به من ببخشد من ھرگز بر نخواھم گشت
به من ام  و از خانه دايی است ايران آمده مرجانمروزی خبر شدم که يک . نبود

. بگيريممان  یتصميمی در مورد زندگيک  تا احوال کرده است که نزدش بروم
 مرجانمو برای اينکه  ».آموزده را آزمودن خطاست«من با خود گفتم 

يک دسته رفتم بعد از ده روز  .نرفتمام  تا ده روز خانه دايی ،م را بداندالعمل عکس
 پيش کسی که کار«مرا ديد به من گفت مرجانم وقتی که . گل تازه برايش بردم

 بيا ،داری پولت را بگيرپيشش اگر پول  ،ويه حساب بکنکنی برو ھمراھش تس می
زندگی ھای  که دنبال خانه بگرديم و بعد از اينکه خانه گرفتيم در مورد برنامه

 ».گيريم می تصميم
ه يک الزم است ک .تسويه حساب کنممن شود که  نمی به اين زودی«گفتم 

 ».کار کنم مدتی در آنجا
 »را الزم است که يک مدتی کار کنی؟چ«
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 ».ز دارمنياپول چون من « -
چقدر پول که بگويد مرجانم شايد  ،فکر کردم که اگر حرف پول را بزنممن 

اما در جواب  ،برايت بفرستدکه ز داری که من برايت بدھم يا به نويد بگويم نيا
 ،به اين سادگی نبودکه پول گرفتن  مرجانماز پيش . اين حرفم ھيچ چيزی نگفت
؛ چون بودقابل تحمل غير  مرجانمبرای  ،ادفرست می اما اگر نويد ھم برايم پول

ضرر نويد را ضرر  دانست و میرا يکی نويد  خودش و جيب جيب مرجانم
گفته بود که اگر از نويد توقع من به بار  چندحتی در گذشته . دانست می خودش

از خودش  نويد ، زيرااين خيال را از سرت دور کن ،داری که برايت پول بفرستد
بين  اينکه در گذشته. پول بفرستد دھم که برايت نمی اجازه برايشآينده دارد و من 

 زاھد ،شوھرشپيش من از افسانه و  مرجانم. گذريم می گذشت از آنچه  ما
از من توقع  .نده ااندازه خودخواه شد بی زاھدافسانه و «شکايت کرد و گفت 

 ،قدر و عذت آنھا را بکنمھر روز داشتند که ديگر ھيچ کاری نکنم، فقط بنشينم و 
 نيز گستاخ و ھای شان آنھا را ديده بچه ،کردند می ھر روز با من جر و بحث

 ».نده اتربيه شد بی
اما از خوشحالی  ،کرد من ھيچ چيزی نگفتم از آنھا شکايت مرجانموقتی که 

بدانند که من در اين چند سال  آنھاکه زد و با خود گفتم خوب است  می دلم جوش
از ھنگامه و مزدک نيز شکايت کرد و  مرجانم. زندگی کردم مرجانمچطوری با 

نامت از  شوند می را تد که تا نامنتو تضاد دارنقدر با ھنگامه و مزدک آ«گفت 
 ».نامت را بشنوندکه خواھند  نمی نفرت دارند و اصالً 
که آنھا با من  فھميدیتو تازه «در جوابش گفتم  منزد  که اين حرف را

. دانم من خودم ھمه چيز را می ؛الزم نيست که تو مرا متوجه بسازی !تضاد دارند
ً تضاد دارند و نمیاگر آنھا با من تضاد   سوءخواھند که از من  دارند، مستقيما

 سوءخواھی که از من  اما تو غير مستقيم با من تضاد داری و می ،استفاده بکنند
 ».دھی ای که تو به من نشان می ستیوتضاد آنھا بھتر است از اين د. استفاده بکنی

اينجا که . نگفتھيچ چيزی گوش کرد و در جوابم  حرفم بهمرجانم دقيق 
 ٢٠ .برگشتمپيشش آمده بودم خداحافظی کردم و دوباره به محل کار ام  خانه دايی

 باالخره. آيی نمی چند بار به من احوال کرد که چرا. نرفتم پيشش ديگرروز  ٢۵ -
روز  ٢۵ - ٢٠دفعه دوم باز ھم تا . نشستم یسه ساعت - رفتم و دو پيشش ھمباز 
وقتی که آمد . پيشم آمد باالخره خودش ،من نرفتمو چند بار که احوال کرد . نرفتم

 »مدی که خانه بگيريم؟نياچرا «گفت به من و اطاقم را ديد 
 ».ھمين جا بمانمکه من دوست دارم  ،تو برو به خودت خانه بگير« -
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که  بيا !در اين اطاق تنگ و کثيف ؟اينجا بمانی که چرا دوست داری«
 ».کنی می که واقعاً زندگی برويم يک جا خانه بگيريم تا بفھمی

 »بردم؟ می فکر کردی که من در خانه از زندگی کردن با تو خيلی لذت« -
آماده کنی؟ در خانه نانت آماده بود، جايت  می تو اينجا را با خانه مقايسه«

 ».بود و ھيچ چيزی کم نداشتی
 آيم و میپيشت  من ،وقتی که خانه گرفتی ،خانه بگيربه خودت برو تو « -
 ».بينمت می

م ه اکه با تو حرف بزنم، من آمدم ه امدنيامن  ،ھمين االن که برويمبرخيز «
 ».که ترا با خودم ببرم

 ».آيم می من خودم ،زياد نکن برو اصرار« -
* * * 

کارگری پول قاچاق رفتن ترکيه را از کارگری در در طول يک سال 
قاچاق مناسب ھای  راه به علت سردی ھوا. فصل زمستان بود و ھوا سرد. دمآور
من منتظر فرا رسيدن بھار و گرم شدن ھوا بودم که ھوا گرم شود و بسوی . نبود

به خود گفتم که ؛ چون گيرمبداشتم که با مرجانم خانه نقصد . ترکيه حرکت کنم
گويند  میمردم  ،اگر چند وقتی در خانه با او بمانم و بعد بسوی ترکيه حرکت کنم

کردم چند تا کارگران افغانی  می که کارجايی . که مادرش را تنھا گذاشت و رفت
در جمله کارگران افغانی يکی بود به نام سردار که . کردند می نيز يکجا با من کار

 تر خيلی قوی مناز اما از نظر جسامت و زور و بازو  ،ھمسن و سال خودم بود
شد و مخصوصاً آدمان  می سردار آدمی بود شرور که ھميشه با مردم درگير. بود

با که  ردک می سعیای  هبه ھر بھان ،ديد می که و کوچکتر از خودش راتر  ضعيف
ھا  کردم که فقط در بين بچه می من زمانی که بچه بودم فکر. آنھا درگير شود

به اما . از خود درگير شوندتر  کسانی ھستند که دوست دارند با آدمان ضعيف
يد با بيا نياکه سنم باال رفت متوجه شدم که آدم با ھر خصلتی که به دمرور زمان 

در جوامعی که ثبات اجتماعی وجود ندارد درصد . شود می ھمان خصلت بزرگ
 شود گفته می. نيستھا  در ميان بزرگان کمتر از بچهجو  و ستيزهافراد زورگو 

رگری کاھای  در محيطکه آدم » .ھرچه که سنگ است ھمه پيش پای لنگ است«
 حرمتی قرار بی از نظر انسانی نيز ھميشه مورد ،و زندگی پر مشقت قرار بگيرد

سردار ھميشه دنبال  ،که من در آنجا کار کردم زمانی در طول مدت. گيرد می
به من فحش خواھر و بار چند . بھانه بود که با من درگير شود و مرا کتک بزند

ای  هو مشتش را به دھنم نزديک کرد تا من انگيز تگرف م ه امادر داد، از يخ
 من خودم را به ،ھر کاری که کرداو اما . او با من درگير شودکه ورم بيابوجود 
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باالخره يک روز داشتم . دستش ندھم که مرا کتک بزندای  هغيرتی زدم تا بھان بی
موقع کار کردن سردار با خنده طرفم آمد، کپسول آتشنشانی دستش  کردم می کار

داشتم  چشمانم باز بود. صورتم فشار داد بود و از فاصله يک متری گاز آنرا به
تمام پوست صورت  ،به صورتم خورد آتشنشانی کردم و با فشاری که گاز می نگاه

نستم که خودم را اين بار عصبانی شدم و ديگر نتوا. آمد دردبه و تخم چشمانم 
شود، در  می وقتی که آدم زياد عصبانی شود زورش چند برابر زياد. کنم کنترل

 از خودش را از پا درتر  ترسد و آدمان خيلی قوی نمی آن موقع از ھيچ باليی
اندازه عصبانی  بی وقتی که گاز آتشنشانی را به صورتم فشار داد، من. آورد می

تا . ش خون آمدمشت را به دماغش زدم و از دماغ اولين. شدم و به او حمله کردم
سريع يک پارچه تيرآھن را برداشتم و زدم به ساق  من ،خودش را تکان بدھد

طرفم نزديک شد که بزند، من با سنگ زدم به پيشانيش و پيشانيش باد . پايش
من از ميان آنھا . کارگران ديگر دخالت کردند که ما را از يکديگر دور کنند. کرد
اما او تازه جوش کرد و در  ،دل من سرد شد. يدم و زدم يک لگت به شکمشپر

حمله مرا به داخل دفتر ھول دادند که او به من ھا  بچه. کوشش تالفی کردن شد
ھا  او بچه. داخل دفتر رفتم دفاعی با خودم گرفتم ورا سه تا سنگ  -من دو . نکند

من  ،نزديکم آمد مجردی کهبه  .دور کرد و داخل دفتر شد شرا به زور از خود
 من از حمله. با سنگ زدم به دھنش، گوشه لبش حسابی پاره شد و خونريزی کرد

دفاع کردم تا سر و صورتم را  دست برداشتم و فقط از سر و صورت خودم
و با  انداختم به زمين خودم را ،ندبرای اينکه به سر و صورتم نز. ندداغان نک

چند لگت به پاھا و کمرم زد، . به صورتم بزند که نتوانداو زدم تا  لگت به پاھايش
وقت آخر . و مھندسين به زودی رسيدند و او را از من دور کردندکارگران 

ديد که خودش از چند جا زده  ،ران که خودش را با من مقايسه کردروبروی ديگ
متوجه شدم که دماغش دود . اما من ھيچ داغی در بدنم ندارم ،و زخمی شده است

 ً از من انتقام خواھد  کرد، فھميدم که کينه گرفته است و اگر اينجا بمانم حتما
ھمين لحظه محل کار را ترک کردم، رفتم در شرق تھران با مرجانم  لذا. گرفت

 .خانه گرفتم و يک مدتی با او زندگی کردم
* * * 

من آماده . فصل بھار رسيد و ھوا گرم شد. مرجانم ماندم يکی دو ماه پيش
دالر مرا تا استانبول  ٩٠٠با يک قاچاقبر طی کردم که به . دمشرفتن بسوی ترکيه 

چيزی نگفته بودم، اما  به ترکيه ھنوز به مرجانم در مورد تصميم رفتن. برساند
کرد  می خيال مرجانم .زمانی که با قاچاقبر کنار آمدم موضوع را به مرجانم گفتم

وقتی که به مرجانم گفتم من با قاچاقبر کنار آمدم و . کنم میاز او تابعت  من که
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چی  ترکيه !اوه ھوووو اوه«در جوابم گفت  کنم می فالن روز طرف ترکيه حرکت
 ».که ترا به افغانستان برگردانم م ه امن آمد !روی می کنی که می

اين بار  ،باز ھم بتوانی پشيمانش کنیتو روم که  نمی حاال من با پول نويد« -
 کنم که میچی  شود که ترکيه می روم و به خودم مربوط می با پول خودم

 ».روم می
 ».که ھرکجا که دلت بخواھد بروی ای  هتو اينقدر سر خود و دل خود نشد«

ه بخواھم خودم را اسير من از خودم پول دارم و محتاج کسی نيستم ک« -
 ».بکنمکسی 

 »بروی؟ تو دھند که می مگر ھنگامه و نويد به تو اجازه«
اگر آنھا پول  ،ھنگامه و نويد کسی نيستند که به من اجازه بدھند يا ندھند« -

 » .خودم را اسير آنھا بکنمبخواھم نه برای من که من  ،دارند برای خود دارند
به من که انم با نويد و وليد تماس گرفت مرج. پول را به قاچاقبر داده بودم

 خودم را زير ھم مرجانم خيال کرده بود که من ھنوز. اجازه ندھند که ترکيه بروم
. گيرم می من پول را از قاچاقبر پس ،اجازه ندھند بينم که اگر آنھا می تأثير آنھا

تنھا را مان  اگر طرف ترکيه رفتی و مرجان«آنھا با من تماس گرفتند و گفتند 
 ».شناسيم نمی تراما نيستی و  ما ديگر تو عضو خانواده ،گذاشتی

شما ھر لطفی که در  ،شناسم نمی من ھم شما را ،شناسيد شما که مرا نمی« -
است که شما به فکر  یچند سال ،در آينده ديگر نکنيد ،يده اگذشته در حق من کرد

ست  و مرجانم پيش من مانده است، حاال ديگر نوبت شما يده ابودزندگی خودتان 
 ».او را تنھا نگذاريد شما که

حميد را قانع کنيد که طرف ترکيه مرجانم به ھنگامه و مزدک نيز گفت که 
مزدک به مرجانم گفت . د، اما آنھا اصالً نخواستند که با من حرف بزنندورن

خورد و حرف خوب  می بددانی که حرف خوب من به حميد  می مرجان خودت«
اندازه خسته ُکن  بی در مورد حيمد برای من زدن حرف. خورد می او به من بد
ترا قبول  اگر حرف. او نظر بدھمبه خواھم که  نمی در ھيچ کاریمن  .شده است

پس به من نگو که او . کند نمی حرف مرا که اصالً قبول نکند که مادرش ھستی،
 ».نرود را قانع کنم که طرف ترکيه
 ،با من حرف نزدند ھرگزھنگامه، وليد و مزدک ديگر  ،من آماده رفتن شدم

که در  یفقط به ارتباط ،نداشته بودندبا خودم مستقل  ر گذشته ھم تماسالبته آنھا د
 ،گرفتند با مرجانم تماس می گاھی اوقات آنھا که ،کردم خانه با مرجانم زندگی می

ً بعض  حاال«فقط نويد گفت رفتنم  موقع. زدند با من نيز حرف می یاتفاقبه صورت  ا
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ن م اتپس وقتی که ترکيه رسيدی با من تماس بگير  ،قبول نکردیحرف ما را  که
 ».يی طرف اروپابياکمکت کنم که 

برای اينکه مرجانم  ،قرار بود طرف ترکيه حرکت کنمھايی که در آخرين روز
من مشکل جنسی «علت رفتنم را برايش گفتم  ،گذاشتم يشنوميد نشود که من چرا تنھا

خودت . با زن عمل جنسی را انجام بدھم توانم توانم که زن بگيرم و نمی دارم، نمی
اگر . کنند میاش  مردم مسخره ،دی که نتواند زن بگيرکه در افغانستان کس دانی می

 ».ديوانه شومم خواھند کرد تا اينکه ه امردم ھر روز مسخر ،من به افغانستان برگردم

 »توانی زن بگيری؟ تی که نمیچرا مگر تو مرد نيس«

را تبخاطر من مردم  ،برگردم افغانستاناگر  ،ايزک ھستم ،مرد نيستم من ؛نه« -
 ».د که پسرت ايزک استه خواھند زھم طعن

به بھانه از و ھمان طوری که در افغانستان طالبان را سر خانه آوردی «
گذاری که ديگر افغانستان  سر خودت می اين نام بد رای، حاال ھم افغانستان فرار کرد

 ».نروی

بخاطری که تو نوميد نشوی که چرا تنھايت گويم،  دروغ نمی !نه به خدا« -
به تو  اگر من برگردم، .گفتم به تو ھم نمیوگرنه  ؛را برايت گفتماين حرف گذاشتم، 

 ».که پسرت ايزک استزد ھند اترا ھم طعنه خو بخاطر من فکر خودت باش که

تو . توانی که به من دروغ بگويی نمی تو ديگرنمی کنم،  من حرفت را باور«
کنی که خودت  را ھم قبول می اين رسوايیس پطالبان را پشت خانه آوردی، حتی که 

 ».را ايزک بگويی

. ميز استه اميز و مسخره ادر فرھنگ افغانستان ھر گونه مشکل جنسی طعن
شوند مورد طعنه و تمسخر قرار  اما بچه دار نمی ،گيرند که زن میحتی مردانی 

شوند به نام دخترزا و  شوند اما پسر دار نمی و حتی آنانی که دختر دار می. گيرند می
 .گيرند ماده پشت مورد طعنه و تمسخر قرار می

يک  مرجانم .من طرف ترکيه حرکت کردم و مرجانم به افغانستان برگشت
رفت  نويد کارش را قانونی درست کرد، اينکه د ازبعو  افسانه زندگی کردمدتی با 

ايران  ازمن رويھمرفته دو و نيم سال در ايران ماندم و سرانجام  .لندن پيش نويد
  .حرکت کردم بسوی ترکيه
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  دهبخش   
  سرگردانی 

  
 ١٣٨٣ارديبھشت 

تا دادم  ايشردالر ب ٩٠٠در مورد ترکيه رفتن با يک قاچاقبر حرف زدم و 
مسافر دو  قاچاقبر مرا با ١٣٨٣ارديبھشت در . مبه شھر استانبول ترکيه برساند

به از تھران سوار اتوبوس شديم و . حرکت داد ديگر از تھران بسوی استانبول 
 ٣۵ مسافران در يک دسته ديگر مرز با ی باال در. تا مرز ترکيه رسيديمراحتی 

ديشی  پاکستانی و بنگله ،ايرانی مسافران افغانی،را  دسته اين. نفری يکجا شديم
مرزی و چندين ھای  از سر مرز تا استانبول قرار بود که از پاسگاه. داد می تشکيل

نيز گشتی پليس ھای  ماشين ،اين موانع بر ايست بازرسی عبور کنيم و عالوه
. زدند می گشتھا  ساعت در جاده ٢۴ برای دستگيری مسافران بدون گذرنامه 

بعد از غروب که ھوا ھا  شب ،ھنگام سفر از ديد پليس پنھان بمانيم برای اينکه 
ھا  کرديم و روز می یرو در طول شب پياده افتاديم،  می شد پياده راه می تاريک

 ،از روزی که از منطقه مرزی حرکت کرديم. کرديم می منزل به منزل توقف
بعد از غروب که ھوا  ھا  شب. پانزده روز طول کشيد تا به استانبول رسيديم

شد تا نزديک صبح در اوضاع مختلف ھوا و در اراضی مختلف  می تاريک
در ھا  شب. کرديم می بد توقفھای  در مکانھا  رفتيم و روز می پياده راهھا  ساعت

 ،اراضی مختلف يا در ھوای ابری و ھنگام باران ھوای صاف و مھتابی
ايستاده، پستی و ھای  آب ،ھا شده، جويبارری بياآھا  ِگلی، کشتزارھای  زمين
رديم و ک می برفی را پای پياده طیھای  و قلهھا  پرتگاه ھا، و کوهھا  تپه ھا، بلندی

 بد توقفھای  از ترس پليس در مکانھا  روز .رفتيم می راه پياده چندين ساعت
کوه و ھای  در مغاره پنج روز - چھار ھا، در طويله روز پنج -چھار . کرديم می

کرد سپری  می يک پل کم ارتفاع که رودخانه از آنجا عبور زيرھم  يک روز
به ياد من  ،رفتيم می نفری پای پياده به سرعت راه ٣۵ که در دستهھا  شب. کرديم

طی کرد، دم صبح  راخوشا کاروانی که شب  « گويد می افتادم که می يک ترانه ايرانی
در  !منزلی دم صبح اول منزلی که ما داشتيم عجب اما » اول به منزل نشيند

پيش  دم صبح اوليک بار  !و حيوانات با ھم بودندھا  مرغ کهجايی در  !ھا طويله
و حيوانات ھا  مرغ ،شديم داخل طويلهکه نفر  ٣۵دم ھنگام تاريکی ھوا  پيدهاز س

 ،ھا که وحشت کردند مرغ .عجيب و غريب در آوردندھای  کردند و صدا وحشت
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 هچھا که اينند ه اخيال کرد ،نده ااز ما ترسيدھا  مرغ«گفت خنديد و ھا  يکی از بچه
 ».ستند و يک گله داخل طويله شدندحيوانات عيجبی ھستند که دو پا ھ

از بعد از خستگی راه  .داخل طويله ھيچ جا زمين خشک نبود که بنشينيم
نيز  مانی  ھا داخل لباس و  زمين نمناک خوابيديمی روبامداد تا شامگاه به ناچار 

ساعت پياده ده آن يک شب از دم غروب تا صبح فردای    .بود هشد پر از حشرات
و ھا  باريد و تمام لباس می ده ساعت باران پيوسته به تندی در طول. راه رفتيم

يک کاپشن مخملی  سردی ھوا من بخاطر. پر از آب شده بود ی مان ھا کفش
صبح فردا . چند برابر سنگين شده بود ش بارانزيربه علت پوشيده بودم و کاپشن 

به منزل رسيديم، داخل يک طويله سرد و نمناک  کهخسته و درمانده، خيس باران 
خيس داخل  ھای لباسگيريم با وب ديگر که ادامه سفر را در پيش شديم و تا غر

عذاب بوديم که يک روز در آنقدر  ھا روزاين . طويله سرد و نمناک خوابيديم
به من گفته بود که خودت را  قاچاقبر در تھران. گذشت می مثل ده روز مانی برا

 .پوشيدمسفت و محکم ھای  ی کفشرو من برای پياده .ی آماده بکنرو برای پياده
باران ھم نبود ھايی که  حتی شب. شد می پر از آبھا  پياده رفتن داخل کفشموقع 

را ھايی  جا. يم که با کفش داخل آب برويمبود مجبورھا  بعضی جا موقع پياده رفتن
خطر کمتر بود سوار ھايی که  يم و جارفت می خطر پليس بيشتر بود پيادهکه 

  .روز سفر به استانبول رسيديم ١۵باالخره بعد از  . شديم می کاميون
 * * * 

چند  رسيدماستانبول  زمانی که .شناختم نمی در استانبول ھيچ کسی را
ً چموقت کهمسافرخانه بودم  دنبال. پرسه زدمھا  ساعتی در خيابان ند روزی را ا

 سيدند، اما من قاچاقپر می کارت شناسايی و پاسپورتھا  مسافرخانه. سپری کنم
باالخره يک مرد افغانی را پيدا کردم که در يک . پاسپورت نداشتمرفته بودم 
درست  را مسافرخانه غير قانونی ھا اطاق ه کرده بود،جاررا ا چند اطاق آپارتمان

 آن سه شب را در. داد می که پاسپورت نداشتند جامسافرانی کرده بود و به 
مردان افغانی را پيدا کردم که در خانه مجردی دو تا  بعد .مسافرخانه گذراندم

 . شدم خانه  ھم کردند و با آنھا می زندگی
در  آنکه بیرا ديدم که ھا  از افغانمدتی که در استانبول بودم تعداد زيادی  

بدون پول و دست خالی آمده حتی استانبول کسی را بشناسند و بسياری از آنھا 
ھا  صد ،بودتر  قاچاق مناسبھای  مخصوصاً در فصل گرما که راه. استانبول بودند

برنوی نبدون پول به محله زيت آنھااز مرد جوان افغانی بدون آدرس و بسياری 
 پرسهھا  در خيابانسرگردان ريختند،  می که محل تجمع افغانھا بوداستانبول 

دنبال کار و غذا  ،گشتند و آنانی که پول ھم نداشتند می زدند، دنبال خانه و جا می
. خوابيدند میھا  و خيابانھا  در پارک بسياری از آنھا چندين شب. شتندگ می نيز
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خياطی يک مرد افغانی که از قبل در کارگاه ھا  ھشت تا از آنھا را ديدم که شب
خوابی ی جا کارگاه ھيچ بستره و داخل ،خوابيدند می کرد می در استانبول زندگی

پول ھم  ،زدند پرسه می سرگردان روز ،خوابيدند می روی زمين شب آنھا نبود،
 من فکر« من به آنھا گفتم . کردند می را به مشکل پيدا شانی  غذا ،نداشتند

، اما آدرس استانبول بيايد که بی شود پيدا ديوانهآدم مثل من  نيادکردم که در  مین
ه آمد استانبول آدرس یب و پول یب حتی ھستيد کهتر  ديوانه شما از من ھمبينم  می
 ».يدا

 آدمان نيادر د فکر کردی، نه آقا تو اشتباه« يکی از آنھا خنديد و گفت 
 ».شود می زياد پيداتر  ديوانهاز ما ھم شود و حتی  می پيدازياد از تو  تر ديوانه

* * * 
با سه نفر . اروپابروم تصميم گرفتم که  .ماه در استانبول بودم يکی دو

با آنھا آشنا شده بودم يک قايق بادی پارويی  ديگر که در استانبول ھای  افغان
شد و بعد از باد کردن به اندازه يک تخت  می که داخل يک چمدان جا گرفتيم 
به منطقه ساحلی چشمه رفتيم  هگرفت قايق را با خود. شد می دو نفری بزرگ خواب

در تاريکی شب . در غرب ترکيه تا از آنجا با قايق به جزيره خيوس يونان برويم
در  یچھار ساعت. جزيره حرکت کرديمبسوی  نناقايق را باد کرديم و پارو ز

راه مان يم که پليس گشت ساحلی يونان جزيره رسيد نزديک ،ميان دريا پارو زديم
را گرفت، نگذاشت که طرف جزيره برويم و دوباره به طرف ترکيه برگشت مان 

به  ساحل ترکيه رسانديم و از آنجاخود را به دوباره   زنان تا دم صبح پارو  .داد
  .يمبرگشت استانبول

* * * 
تصميم گرفتم که بار دوم بسوی يونان  .چند روزی در استانبول ماندم 

با نويد در لندن تماس  .حرکت کنمقاچاقبر  اداشتم که بپول زياد ن. حرکت کنم
از نويد ، قاچاقبر بسوی يونان حرکت کنميک  که برايم پول بفرستد تا با گرفتم

از ايران بسوی  زمانی که. ھزار دالر خواستم و او ھمين مبلغ را برايم فرستاد
اما  ،ھنگامه و وليد برای ھميشه با من قطع رابطه کردند ،ترکيه حرکت کردم

   .قطع رابطه نکردندم و نويد رجانم
قاچاقبر . ميونان برسانددالر  ٧٠٠به  کهکنار آمدم بار دوم با يک قاچاقبر 

مرا در يک گروه ھژده نفری که ھمه مسافران افغانی بودند با اتوبوس به سواحل 
از  . جنوب غرب ترکيه فرستاد تا از آنجا با کشتی به يکی از جزاير يونان بفرستد

پانزده  -چھارده استانبول سوار اتوبوس شديم، اتوبوس حرکت کرد و بعد از 
به  ،يونان هش از حرکت کردن بسوی جزيرپي. به منطقه ساحلی رسيديم یساعت
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امواج دريا پنج شب در ساحل در ميان جنگل  خاطر طوفانی بودن ھوا و طغيان 
فصل گرمای . دريا بوديمآب خوابيديم و منتظر فرو نشستن طوفان و آراميدن 

ھای  روز. نازک تابستانی پوشيده بودمھای  به مقصد اروپا رفتن لباس .تابستان بود
ھر روز بعد از غروب آفتاب . سرد و طوفانی بودھای  ان اما شبسوزو گرم 

من . کرد می شد و تا بامداد بيداد می کرد و آھسته آھسته خشمگين می طوفان طلوع
چھار  - رفتگی سهفرو. بردم می رفتگی سيالبراه پناهاز طوفان سرد به فروھا  شب

 به اينصورت از معرض وزش طوفان پنھان و وجب از سطح زمين پايين بود
خوابيدم و فقط يک بوتل  می داخل سيالبراهای  هوسيلبدون ھيچ گونه . ماندم می

 بالش زير بستم و در عوض  می پالستيکی خالی سه ليتری آب را سرپوشش را
تق  صدای تق ،خورد می اما ھنگام خواب ھر لحظه که سرم تکان. گذاشتم می سرم

 . کرد می گوشم النه بوتل خالی به
. ھجوم مھاجرين از خاور ميانه بسوی اروپا بودھای  اينجا يکی از گذرگاه 
 خاور وسطی برای زنده ماندن فرارای  از ظلم و ستم قرون وسطیھا  بعضی
اما من از مسخره و تحقير کبيران  ،کردند و بعضی ھم در پی روزی می

از اينجا ھر روز از غرق  ،گذشت می اينجا راھی بود که از دھن مرگ . صغير
 کم زور و ضعيف خبرھای  دست و کم ھزينه و کشتی شدن مسافران تھی

کنار ساحل انتظار کشيديم و پنج شب بودن ھوا  یبخاطر طوفان   .  رسيد می
در آرامش . دساحلی کامالً آرام شھای  انجام شب ششم طوفان فرو نشست و آبسر

ً به اندازه يک  دريا سوار يک کشتی کوچک و کھنه شديم که درازی آن تقريبا
از . کرد می کھنه و قديمی صدا توليدھای  موتور آن مثل جنراتور. شد می اتوبوس

بلکه از يک نقطه دور و غير مستقيم بسوی يکی از جزاير  ،راه کوتاه و مستقيم نه
 که فرمان کشتی را در دست داشت نيز يکی از جمله ناخدا  . يونان حرکت کرديم
ِه غير مستقيم ناخدا مسير کشتی  بعد از پيمودن دو ساعت را. مسافران افغانی بود

با سرعتی که . داد تغيير را بسوی يک جزيره کوچک و چراغان در ميان آب
تا جزيره باقی  کرد که شايد يک ساعت راھی می آدم فکر ،رفت می کشتی راه
جزيره  ،پيمود می به انتظار يک ساعت کشتی ھر قدر که راه بيشتر را. مانده است

 .شد می تا به نظر نزديکتر شود انگار دورتر
دريا طوفان آھسته ھای  اما در ميانه ،در آرامش دريا از ساحل حرکت کرديم

کشتی به نرمی در اول امواج کوچک روی دريا را فرا گرفت و . آھسته بيدار شد
تبديل ای  هآھسته آھسته امواج کوچک به امواج بزرگ و تپ. کرد می از آنھا عبور

آھسته آھسته . کرد می قوطی کبرت باال و پايين روی آنھا بازی شدند و کشتی مثل
امواج نه مستقيماً از روبرو و  . ندبه امواج رقصان و خيزان تبديل شدای  هامواج تپ

درجه  ۴۵زاويه از بلکه از سمت روبرو و دست راست يعنی  ،نه از يک بغل
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کشتی را با  ،ش به کشتیھر موج با رسيدن. شدند می مثل صياد به کشتی نزديک
 در. داد می با خوردن ھر سيلی لنگ لنگان به راھش ادامهکشتی زد و  می سيلی

باران تند  به مثلپاشيد و آب شور  می يک مقدار آب زياد به داخل کشتیھر بار 
ھر . کرد می شوری آب چشم و دھن را اذيت. شد می جاریمان  از سر و صورت

کشتی دوباره به سرعت به زاويه  ،کشيد می خشونت کشتی را به باال اموج که ب
کرد و با نزديک شدن موج بعدی در پی  می درجه به طرف پايين نزول ۴٠ - ٣۵
نزول ھر بار  در. کرد می کشتی تقريباً بصورت عمود به موج بعدی اصابت ،آن

کرد که  می شد و آدم خيال می کشتی با سطح دريا يکسانھای  بلندی ديوار  ،کردن
نکه آب به داخل کشتی جاری اما پيش از آ. ودر می اين بار کشتی در دل دريا فرو

گرفت  می دريا داشت اوج خشونت. کرد می خودش را ميزاندوباره کشتی  ،شود
ھای  اين بار ديوار ،يک موج بلند به سرعت پايين آمدی باال که ناگھان کشتی از

سانتی متر از سطح آب پايين رفت و برای اولين بار  ٢٠کشتی به عمق بيشتر از 
اما پيش از اينکه کشتی از . داخل کشتی شداز جلو آب به شکل يک اليه ضخيم 

در اين موقع يک پسر پنجشيری که . خودش را ميزان کردآب پر شود دوباره 
کشتی خوابيده بود تا امواج خطرناک ھای  پشت ديوار ،جليغه نجات ھم نگرفته بود

تمام سر و بدنش را پوشانيد  ،دآب داخل کشتی شاما با ضخامتی که . آب را نبيند
. به شدت تکان خورد و ھراسان در جا نشستناگھان پسر . و قشنگ خيسش کرد

نخواست که جليغه نجات بگيرد و گفت که خدا نجاتم از اول خودش در ساحل 
با وجودی که خودم ھم در وحشت بودم کمی  ، مندبا وحشتی که از جا پري .بدھد
کنم؟ خنده مرگم را که االن کشتی  می راچه  خود گفتم خنده هاما ب. گرفتم ه اخند
کشتی باال پريد و به داخل ھای  شود؟ در چند موج ديگر نيز آب از ديوار می غرق

. بود که از وسط کشتی راه داشت یدر پايين کشتی يک اطاق.  شد کشتی جاری
اطاق پر از  زير. کرد می ناخدا در آن اطاق نشسته بود و از آنجا کشتی را ھدايت

آب شده  زيرھايم  پا« ناخدا صدا زد . آب مانده بود ناخدا زيرھای  آب شده بود و پا
من با يک نفر ديگر با عجله آب را با »   .آب را زودتر به بيرون پمپ کنيد است،

پمپ کردن ھم که ديگر گفتم  می به خود من کرديم و می پمپ دستی به بيرون پمپ
 دريا بارگی زيرک موج بلندتر به يکيی باال االن کشتی از سودی ندارد

حاال . بدھدمان  از غرق شدن نجات کردند که خدا  می مسافران دعاتمام  . رود می
ديگر دريا و کشتی مثل اول با ھمديگر رفيق نبودند و رفاقت اولی آنھا به دشمنی 

 ديگر دريا و کشتی مثل گرگ و گوسفند شده بودند و امواج. تبديل شده بود
ساعت راه را طی پنج . تندتاخ می گرگ به کشتیھای  گله به مثلرحم دريا  بی

ھايی  ماشين ،مشخص بودھا  طبقات ساختمان. کرديم و جزيره ھم خيلی نزديک شد
خورد و صدای بوغ  می شدند نور آنھا به کشتی می برو بسوی ما نزديکاز روکه 



     127  آنسوی وحشت

در صورت طوفانی بودن دريا اگر کشتی به ساحل . رسيد می به گوشھا  ماشين
ی ساحلی خورد شود و غرق ھا خرهھم برسد، ممکن است که با اصابت به س

خود گفتم جزيره خيلی  هب  .من از رسيدن به ساحل ھم بيم داشتم از اين رو. شود
 شويم و يا گشت ساحلی راه می اما تا رسيدن به جزيره يا غرق ،نزديک شده است

تا اين فکر به سرم زد ناگھان صدای تير اندازی مسلسل به گوش . گيرد می رامان 
ناخدا . رسيد و يک کشتی نيروی دريايی يونان به سرعت بسوی ما نزديک شد

. نگردانند نمابر فوراً کشتی را خاموش کرد و موتور آنرا خراب کرد تا دوباره 
 آنی باال ربازکشتی جنگی بود و يک س . کشتی در فاصله نزديک ما توقف کرد

از « داد می اخطار ،جی را بسوی ما ھدف گرفته بود پی در حاليکه موشک آر
 ناخدا » ...کنيم می دريا غرق تان زير؛ وگرنه يدبرگرد دوبارهيد ه اآمد کهجايی 
تا پنچ دقيقه . کرد نمی اما سرباز باور» ...مه امن کشتی را خراب کرد«گفت  می

و ترين  و بعد از پنج دقيقه کشتی جنگی را که از مدرن ندپيوسته اخطار داد
گرداب را  ندور ما چرخانيدند و دور ما ،دريانوردی امروز بود وسيلهترين  سريع

مثل چاله عميق شده بود و ما در داخل چاله قرار  داخل گرداب. تشکيل دادند
 قکردند کشتی ما زير آب غر میتر  اگر کمی ديگر گرداب را قوی. داشتيم
را  وای به لحاظ خدا ما« گفتند می زدند و می مسافران فرياد يک تعداد . شد می

وای بر ما رحم کنيد، ما مسلمان  ،غرق نکنيد، بر ما رحم کنيد، ما مسلمان ھستيم
مسلمان نگوييد که « زدم می من از مسلمان گفتن آنھا ترسيده بودم و داد » ...ھستيم
ً غرق ،که غرق ھم نکنندکنند، اگر قرار است  میمان  غرق مان  آن موقع حتما
وای بر ما « زدند می د و فقط فريادکر نمی گوش اما ھيچ کس به حرفم » ...کنند می

با خود گفتم خوب است که اين سربازان  » ...رحم کنيد، ما مسلمان ھستيم
ً غرقدانستند که  میر اگ ،دانند نمی فارسی  کشتی آنھا به  . کردند میمان  حتما

آنرا سوراخ  بنزين رفت و به کشتی ما تير اندازی کرد، تانکراز ما فاصله دورتر 
کشتی خودمان را که با کشتی آنھا  . کرد و اليه بنزين روی آب را فرا گرفت

که  ،ماند می اين به مثلھم از نظر بزرگی و ھم از نظر سالمتی  ،مقايسه کردم
شتی کج کُ که در حال جان دادن باشد با يک پھلوان  تغذيهسوء يک بچه نوزاد 

کشتی ما را با بوکسل به  به زودی يک کشتی غير نظامی رسيد، . مقايسه شود
چھار ساعتی در  -سه  . وسط ترکيه و يونان کشيد و در آنجا رھا کردھای  آب
وسط ترکيه و يونان معلق مانديم و باالخره يک کشتی صليب سرخ از ھای  آب

. ترکيه آمد، ما را به خاک ترکيه برگرداند و در آنجا به پليس ترکيه تحويل داد
مان  ھمهد که شپليس ما را برای يک ھفته در شھر بدروم بازداشت کرد و قرار 

 .دنرا به ايران برگردان
* * * 
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داخل بازداشتگاه در حاليکه چند  ،ايران بر نگرداندبرای اينکه پليس مرا به 
کرد،  می حرفم را به پليس ترجمه ھاآناز تا افغان در اطرافم نشسته بودند و يکی 

» .مکشند می در افغانستان اگر مرا برگردانيد من گی ھستم« به پليس گفتممن 
داخل معنی گی را فھميدند به غيرت آنھا برخورد و در ھا  افغان وقتی که
ً يکی از. اما از ترس پليس نزدند م،خواستند که بزنند می بازداشتگاه  مخصوصا

نيز بود بيشتر به پرست  به نام بريالی که آدم غيرتی و در عين حال ميھن آنھا
 که در بازداشتای  هدر طول يک ھفت . و خيلی عصبانی بود غيرتش برخورد

نداشتند، بازداشتگاه پر از سر و صدا بود و اکثراً با ھمديگر سازش ھا  بوديم افغان
پيش از ما مسافران ايرانی نيز در آنجا زياد . در فغان و افغان بودندھا  تمام افغان

در ھا  افغان . در يک گوشه نشسته دل ويران و حيران بودندھا  اما ايرانی ،بودند
در زبان افغانی  »افغان«کلمه . دل ويران و حيران بودندھا  ايرانیو  فغان و افغان

نام اين  زمانی کهکنم تا  می من فکراز اين رو  .است معنی ناله و داد و فرياد به
 معنی لغوی آن؛ چون کشور افغانستان باشد خود آن ھم افغانستان خواھد بود

روانی اين  به نظر من برای درمان. داشته باشدبر ملت تأثير روانی  که تواند می
بايد گذاشت تا اينکه برای  يا سرزمين امروز »امروزيان«ملت نام اين کشور را 

 و و مردم آن ھم ھميشه امروزی باشندنه اينکه ديروز باشد  ،ھميشه امروز باشد
 .نه اينکه ديروزی باشند

 ھا تا روزی که داخل بازداشتگاه بوديم من از دست چند تا افغان 
ً  و  خواستند با من درگير شوند و ھر  می .بريالی ھيچ آرامش نداشتم مخصوصا

 را بدھا  گويی که من گی ھستم و نام افغان می تو چرا« گفتند میلحظه 
در مورد  ،ن سال ايرانی در آنجا نشسته بوددر اين حال يک مرد ميا » کنی؟ می

با ھر . ر محرکه شودبياخواست که آتش  می زد و میآميز  تحريکھای  من حرف
خواست که بر من  می خورد و می جنبان تکان مثل گھواره زد بريالی می حرفی که

به  ،من برای اينکه بريالی را بصورت غير مستقيم متوجه خودش بسازم  . بتازد
 یانسانھر  مردمان روشنفکر ھستند و به شخصيتھا  افغان« مرد ايرانی گفتم 

ن ديگر نياايراتا اين حرف را زدم مرد ايرانی با پوزخند به  » .گذارند می احترام
 اما بريالی نه متوجه حرف من شد و نه متوجه پوزخند او و باز ھم. نگاه کرد

من برای اينکه روی آتشش خاک بريزم يک  . بر من بتازدکه خواست  می
خيلی صميمی  رفيقدر ايران يک « ريف کردمرا تعم ه اگذشتاز ای  هخاطر
ھر  باشيم، يکديگر صميميت داشتهخواست ما با  نمیکه  يک نفر ديگر بود. داشتم

 گفت تو چرا اينقدر می شقيقه مرا بکشد و به منھای  گفت که مو میرفيقم روز به 
دھی و  می کشد اما تو به او اجازه می رات ه اشقيقھای  شخصيت ھستی که مو بی

به اين صورت يک روز ما را با يکديگر به . دھی نمی ی نشانالعمل عکسھيچ 
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ر محرکه را بياآتش  ،دوست شديمبعد از دعوا که دوباره با يکديگر . دعوا انداخت
 با کتک زدنر محرکه را بياخواست که آتش  می رفيقم. به يکديگر معرفی کرديم

به  نباشدد و اگر آدم کش مید خودش خجالت اگر آدم باش ،هناما من گفتم  .کند آدم
برای اينکه از من جوک   يارو حرفمدر آخر    » .دوش نمی کتک خوردن آدم ھم

چی  گفت؟، توچی  ، او گفتی؟چی  باز تو« سؤال را از من پرسيد چند تا  ،بسازد
عين  با مسخره باز ھم او دادم  می ھر جوابی که برايش» ...گفت؟، چی  گفتی؟، او

بزرگ شده بودم و  من که خودم در فرھنگ مسخره      . پرسيد می ھمين سؤاالت را
باالخره جواب تو «در جوابش گفتم  ،مسخره عافيت حاصل کرده بودماز 

تکان خورد او به شدت  ،باالخره جواب تو خاموشيست که تا گفتم   » .خاموشيست
 کهخواست  می داشت و را السانس زيست شناسی يارو فوق. و ديگر دھنش نجنبيد
در چاه  چاه کن« که شود گفته می. اما خودش ضايع شد ،از من جوک بسازد

   »است
خواب نداشتيم و ی جا ھا که در بازداشت بوديم شبای  هدر طول يک ھفت

ھنگام خواب بعضی ھا  شب. خوابيدند میروی فرش ھر طرف مسافران پراکنده 
به . چسباندند و ھيچ آرامش نداشتم می را به منخودشان  از مسافران به بھانه

در شرايط . آور است بدن چندشکسی که تمايلی وجود نداشته باشد چسبيدنش به 
شود تحمل کرد، اما آنچه که تحمل کردنش  آور بودن را ھم می ناچاری چندش
شان فقط برای خودشان  ھا آنقدر قھرمان ھستند که بوی بدن بعضی ،سخت است

گويی من  می زدند که تو چرا می زرھا  ھم بعضیھا  روز. قابل تحمل است و بس
بازداشتگاه نه شب نفس در به اينصورت  .کنی می بد راھا  گی ھستم و نام افغان

 .کشيدم و نه روز می راحت
* * * 

ھمديگر دستبند  دو نفر با  -را دو نفر مان  بعد از يک ھفته بازداشت ھمه
، با کسی که مرا دستبند زدند. ادندزدند و با يک اتوبوس طرف مرز ايران فرست

اتوبوس از شھر . دستبند بيرون کردرا سست زدند و او دستش را از  شدستبند
در ميان يک بازار  بدروم حرکت کرد و بعد از يکی دو ساعت در تاريکی شب 

او که دستش را از دستبند بيرون کرده بود به من گفت . ُپر ازدحام توقف کرد
بروم به نام مجرم  کهھر طرف  ،دستبند من سفت است«گفتم   ».برويم فرار کنيم«

فرار و برو خودت خواھی  می اگر تو .کنند می وباره دستگيرمد شوم می شناخته
داخل اتوبوس چند تا سربازان و افسران پليس نيز . از اتوبوس پياده شد » .بکن

اما از اينکه تنھا  ،پليس او را ديد انافسراز  ینشسته بودند و ھنگام پياده شدن يک
بعد از چند ثانيه به . دارد زود متوجه نشد که او قصد فرار و بدون دستبند بود

کی از من به تر آمد .مه اپشت سرش نگاه کرد و ديد که من در صندلی تنھا نشست
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مسافران ديگر  » .دانم نمی من ترکی«گفتم  » کی نشسته بود؟ کنارت«پرسيد 
در جوابش گفتم من باالخره . حرف مرا به او و حرف او را به من ترجمه کردند

از پياده ای  هدو دقيق تا حاال شايد » .بود رفت دستشويیکسی که اينجا نشسته «
اما ازدحام را که در  ،افسر پليس از در به بيرون نگاه کرد. شدن او گذشته بود

م ه اآمد از يخه من گرفت و از يخ. ھر طرف ديد ھيچ چيزی به عقلش نرسيد
بر اتوبوس  در حاليکه دور و. کرد تا حسابی کتکم بزندم ه اکشيده از اتوبوس پياد

ه يک لگت به پشتم زد و يک مشت به سين جمعيتدر ميان  ،بود جمعيتُپر از 
ھم نخورده بود من فوراً دستم را روی ای  هدر حاليکه به شکمم ھيچ ضرب  .ما

و  دادم  ، خودم را زار زار خم و پيچاندختم به زمينرا  مخود ،ذاشتمشکمم گ
 پليس. مکن می شديد در شکمم نالش از درد خيلیانگار  وانمود کردم که طوری 

من  اما. داخل اتوبوس ببردبلندم کند و دوباره  کهگرفت م ه امردم از يخروبروی 
در آن . وزنم را از زمين بلند کنم توانم ھيچ نمیم که انگار آنقدر حالم را بد انداخت

کند خجالت کشيد،  مبلندم ه اخواست از يخ می مردمروبروی  حالت پليس که
اگر  . بغلم گذاشت، بلندم کرد و برد روی صندلی اتوبوس نشاند دستش را زير

از جمله مسافران يک مردی  . زد می مخودم را به اين حالت نزده بودم حسابی کتک
ً چھل سالش بود کنار زنش نشسته بود، دست را با صندلی اتوبوس  شکه تقريبا

را ھايش  بچه ،بچه نيز داشتدو تا  گذاشته بودند، دستبند زده بودند، زنش را آزاد
من که در صندلی تنھا ماندم دست او را . در يک صندلی ديگر آزاد گذاشته بودند

 مکنار آمداول که او . از صندلی اتوبوس باز کردند و با دست من دستبند زدند
چرا به آن پسر اجازه دادی «  نشست خودش را به من عصبانی نشان داد و گفت
 » .که فرار کند؟ حاال در عوض او مرا دستبند زدند

ً خورده بودی«گفتم   با صندلی اتوبوس کند که می فرقی هچ ،دستبند که ذاتا
  » ؟دستبند بخوری يا با من

 مآوردند حاال ،بودماول در آنجا نشسته «طرف زنش اشاره کرد و گفت 
 ».اينجا
  ».کنند می باشی ديپورتتکه ، ھر کجا کند ھيچ فرقی نمی يا اينجا يا آنجا« -

 »کند؟ نمی يا اينجا يا آنجا ھيچ فرقی«خنديد و گفت 
 » .نه« -

کمی ديرتر . کند می چند بار متوجه شدم که به من نگاه ،کنارم نشسته بود
رانم من ھيچ شکی به او ی باال گذاشتن دستشاز . رانم گذاشتی باال دستش را 

که در بازداشت بوديم ديگر ای  هبه غير از آن يک ھفتھا  اين روز؛ چون نکردم
چند لحظه بعد با انگشتانش رانم را به فشار و مالش . کنارش بود ھميشهزنش 
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 دادن شروع کرد، حاال منظورش را فھميدم اما چيزی نگفتم و خودم را به
کمی ديرتر دستش را حرکت داد به يک بارگی پشت دستم . مخيالی زد بی

ی العمل عکسمن باز ھم ھيچ . و دستم را به فشار و مالش دادن شروع کرد گذاشت 
باالخره ھر کاری که کرد من ھم طبق . خيالی زدم و خودم را به بی نشان ندادم

 ٢۴از اينجا تا مرز ايران . و با ھيچ کارش مخالفت نکردم ميلش عمل کردم
 .گذشتخوش  ساعت در کنار من برايش ٢۴ساعت راه مانده بود و در طول 

* * * 
پليس ايران  به مرز ايران رسيديم، سر مرز پليس ترکيه بدون ھم آھنگی با

در تاريکی شب ما را بصورت غير قانونی بسوی خاک ايران سوق داد و دستور 
 راست برويد ما به دست چپ ياداد که فقط روبرو برويد و به غير از روبرو اگر 

کيسه دو تا  نشسته بود که در اتوبوس کنارم مردی. شما شليک خواھيم کرد
من از . رويم می يم من و تو با ھمش را دست من داد و گفت ھر کجا که رفتوسايل

را از ھا  کيسه ستمديگر قصد داشتم که فرار کنم و نخواھای  افغانترس چند تا 
ھمراھش ھايش  زن و بچه. را به من دادھا  اصرار کسيه ااما او ب. دستش بگيرم

من از . با ديگر مسافران از مرز رد شديم و بسوی ايران حرکت کرديم .بودند
در تاريکی  بناءً  .ممرز بزنندی باال ترس داشتم که مبادا یافغانمسافران چند تا 

از آنھا  یحدود صد متر ،شب خودم را از گله جدا کردم و تنھايی حرکت کردم
به پيرامون . کنم تعينفاصله گرفتم و بعد تصميم گرفتم که مسير حرکتم را 

 نگريستماما به ھر سو که  ،نگريستم تا شھری را ببينم و به ھمان سو حرکت کنم
حتی دھکده کوچکی ھم در آن پيرامون  .ھيچ روشنايی چراغی به چشم نرسيد

اراضی کامالً کوھستانی بود، از چھار طرف در . نبود تا به آنسو حرکت کنم
را راھم  بايستسو قرار داشتم و در دامنه کوھی بودم که به ھمان ھا  وسط کوه

ی را يروستايا رفتم تا شھر  می پيادهبايست ساعتھا  در اين منطقه. دادم می ادامه
نازک ھای  لباس بود که من به قصد اروپا رفتن اينجا بدبختی. کردم می پيدا

اما منطقه مرزی سردسير بود و . تابستانی بر تن و يک جفت صندل بر پا داشتم
کردم تا از کوه حرکت ی باال طرفبه   .  دشوار نيزھا  با صندل پياده رفتن در کوه

کوه رسيدم ی باالوقتی . ی را ببينم و به ھمان سو حرکت کنمييا روستا آنجا شھر 
تمام  .يی را نديدمھيچ شھر و روستاتر  بلندھای  در آنسوی کوه به غير از کوه

ی باال تصميم گرفتم که به آنسوی کوه پايين شوم و. منطقه کامالً کوھستانی بود
ی را ببينم و به ھمان سو حرکت يآنجا شھر يا روستا بروم تا ازتر  بلندھای  کوه
را ديدم و ترجيح دادم که در عوض ای  هاز کوه پايين شدم، در پايين کوه در. کنم

در امتداد دره يک . راھم را در امتداد دره ادامه بدھمتر  بلندھای  باال رفتن به کوه
. فھميدم که آنجا پاسگاه مرزی است .ديدم چراغی ھا  کوهی باال .ساعتی راه رفتم
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خودم را به پاسگاه مرزی تحويل که دانستم خواستم  نمی از اينکه چاره ديگری
نزديک پاسگاه رسيدم فکر وقتی  کوه بسوی چراغ حرکت کردم،  باالی به. بدھم

 مبادا اطراف پاسگاه ساحه مين گذاری شده باشد و راه اصلی آنرا ھم کردم که 
سربازان از پاسگاه بيرون  فاصله دور پيوسته سوت زدم تااز  بناءً  .دانستم نمی
ی باال ازان که صدای سوتم راشنيدنددر گوشه پاسگاه ديدبانگاھی بود، سرب. شوند

از اينکه راه زيادی باقی مانده بود با  .ديدبانگاه آمدند و بسوی من نگاه کردند
نزديک . ه من نشان دادندشد چيزی بگويند و با اشاره راه را ب نمیزدن  حرف

. کامالً عادی مرا به داخل پاسگاه ھدايت کردند بطورپاسگاه که رسيدم سربازان 
نگاه کرد و برای  طرفم ،داخل پاسگاه شدم در آنجا يک افسر نشسته بود وقتی که

دو  در حاليکه» .دستھا باال تکان نخور«اينکه سياستش را نشان بدھد غريده گفت 
دو تا  به. را زمين گذاشتم و دستانم را بلند کردمھا  دستم بود کيسهکيسه در دو تا 

 ام دو نفری بازرسی دسربازان آمدن» .کنيداش  بازرسی« دستور دادسربازان 
 نشان به افسرو  را گرفتنددويست يورو دويست يورو در جيبم داشتم،  ،ندکرد
 ٢۴ بعد از  ساعت بازداشتم کردند ٢۴ دويست يورو را گرفت، افسر . دادند

بسوی ترکيه  اردار را پاره کردند و دوبارهمرز سيم خی باال ،شب آنساعت فردا
رفتن تا استانبول را ديده بودم و ھای  سوی مرز من قبالً سختیدر اين. مبرگرداندند

 ً طرف استانبول که نداشتم نخواستم ھم پولی ھيچ بودم و  حاال که تنھامخصوصا
در حاليکه نقاط مرزی مين . بروم و ترجيح دادم که دوباره طرف ايران بروم

مناطق کوھستانی  بسویسيم خاردار رد شدم و  از زيرمن گذاری شده ھم بود 
 راه افتادم، اين بار بعد از دو ساعتھا  کوهی باال طرفبه . حرکت کردمايران 
آنسوی کوه روستای چراغانی را ديدم و با کوھی رسيدم، در ی باالرفتن  پياده

ھای  روستا ُپر از سگھای  کوچه. خوشحالی از کوه به طرف روستا پايين رفتم
 من که طرف روستا نزديک. م اين روستا دامداریتعليمی بود و شغل اصلی مرد

طرف من  به آھسته آھسته و دن شروع کردند به پارس کرھا  شدم تمام سگ
را به من خودشان  ھا ھنوز به روستا نرسيده بودم که سگمن . حرکت کردند
بودند، شايد که ھشت يا ده تا  پشمالود، بزرگ و وحشتناکھای  رساندند، سگ

اين وجود با . گذاشتند که به روستا نزديک شوم نمی سگ راھم را بسته بودند و
 روستا نزديک من تا به. راھم را بسوی روستا ادامه دادمھا  از ميان سگمن 
 مردی که در اتوبوس کنارم. آمدند می بيشتر از روستا بسوی منھای  شدم سگ می

. ددندر دستم بوھنوز ھا  ش را دست من داد و کيسهوسايلکيسه دو تا  نشسته بود
به آن ھا  به زمين تا سگانداختم را ھا  را پاره کردند، من کيسهھا  کيسهھا  سگ

من که  ،بودندتر  از من ھم عاقلھا  اما سگ. يندنيامشغول شوند و دنبال من 
از چھار طرف . نگاه نکردنداصالً ھا  آنھا به کيسه ،زمين انداختمبه را ھا  کيسه
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را به ساق پايم  ھای شان کردند، دندان می را به من نزديکشان  نان دھنپارس ک
باالخره به روستا . م را کمی پاره کردندارولگذاشتند اما گاز نگرفتند و فقط ش ھم

داخل دره پيچده بود که تمام مردم روستا  چنانآنھا  رسيدم، صدای پارس سگ
مردم . را از من دور کردندھا  بيدار شدند، از چندين خانه بيرون آمدند و سگ

 ،روستا از ترس پليس و متھم شدن به قاچاق اجازه ندادند که من در روستا بمانم
ن که شھر شھر ايراترين  از روستا تا نزديک. دادند ماما راه رفتن به شھر را نشان

ً ھفتاد  اصله را بدون من اين ف .فاصله داشت یھشتاد کيلومتر -خوی بود تقريبا
در طول راه در . بدون پول با ھزار بدبختی طی کردم گذرنامه و شناسنامه و

 از اينکه  ھا دُکرھستند و  ُکردطقه اين من مردم. دادند می برايم غذاھا  روستا
انتظاری  آنکه بی کنند و  می درک نيز مظلوم ھستند غريبان را مردمان خودشان

زياد به شھر خوی  مشکالتتحمل با . کنند می داشته باشند به غريبان کمک
. گشتم تا تھران بروم می رسيدم، در شھر بدون پول سرگردان دنبال ماشين

نشسته   نفر کنار خيابان منتظر يکجا ديدم چندکه باالخره خيلی خسته شده بودم 
من که . نزديک آنھا توقف کرد و آنھا رفتند که سوار شوند ند، يک اتوبوس آمدا

از آنھا فاصله زياد داشتم از خستگی حال قدم زدن را ھم نداشتم و تازه تصميم 
فشار  ا به خودام. در برودام  بنشينم تا خستگیای  هگرفته بودم که در يک گوش

به  ،حرفی بزنم سوار شدم آنکه بیرا به اتوبوس رساندم و  مآورده شتابان خود
وقتی که سوار اتوبوس شدم تمام . روم می خود گفتم ھر طرف که برود من ھم

خالی داشت و من ی جا پر بود، فقط در رديف آخری برای يک نفرھا  صندلی
 اين اتوبوس کجا« ازش پرسيدم ،نشسته بود يیيک آقادست چپم . ھمان جا نشستم

 »رود؟ می
 ».رود می تبريز«

چ پول ندارم، بدون پول سوار با خودم ھي مه امن از ترکيه برگشت خورد« -
 ».خواھد گفتچه  بخاطر کرايه به مندانم که راننده  نمی ،شدم

 »ھستی؟جايی ک«
 ».افغانی« -

، من د ھستیرکردم که کُ  من خيالماند،  میھا  دُکرمثل  ات سیرلھجه فا«
 ».د ھستمُکرخودم 

ُ يا و ھستم د رکُ کردند که من يا  میخيال م ه ااز لھج راً اکثدر ايران مردم   .رل
ُ ھا  دراتفاق افتاده است که کُ   ھا حتی در بعضی جا خيال ام  از لھجه فارسیھا  رو ل

که من ھم زبان آنھا ھستم و فوراً به زبان خودشان با من شروع به ند ه اکرد
از جيبش پانصد تومن در آورد به  نشسته بود کنارم که يیآقا .نده ازدن کرد حرف
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شود، وقتی کمک راننده ازت  می کرايه اتوبوس ھشت صد تومن«من داد و گفت 
 ».ش بده و بگو که ديگر پول ندارمکرايه خواست تو اين پانصد تومن را براي

شھر خوی نيز يک  دن بهھستند، پيش از رسي مردمان دست و دل بازھا  درکُ 
تا شھر خوی مرا رساند و ھزار تومن ای  د از فاصله خيلی طوالنیرتاکسيران کُ 
سرگردان در شھر خوی گشتم و آن ھزار  یپنج ساعت -من چھار  ،ھم برايم داد

کرايه  کمک راننده آمد ازم داخل اتوبوس . کردم خرجتومن را در ھمان جا 
خواست، من ھمان پانصد تومن را برايش دادم و گفتم من از ترکيه برگشت 

کمک راننده پانصد تومن . ھمين پانصد تومن را دارم و ديگر پول ندارمم ه اخورد
در ترمينال تبريز دنبال اتوبوس . تبريز رفتم را قبول کرد و با ھمان اتوبوس

از يک راننده خواستم که مجانی . مجانی سوارم کند بدون پول گشتم که  می تھران
 »؟ھستیجايی ک«پرسيد راننده سوارم کند، 

 »افغانی« -
مجانی سوارت که توانم  نمیخودم نيست،  ، ماشين مالمن راننده ھستم«

آنھا از مال خودشان باشد باالخره يکی  ماشينديگر بپرس اگر ھای  کنم، از راننده
 ».کنند می سوارت

که توانم  نمی من«از راننده دومی خواستم که مجانی سوارم کند، دومی گفت 
 ».مجانی سوارت کنم

م ه او باالخره يک راننده تبريزی از لھج پانزده تا راننده سؤال کردم - از ده
 »وطندار ھستی؟«گفت با لھجه غليظ تبريزی ھستم،  فھميد که افغانی

 ».بلی« -
 ».سوار شو بياوطندار که ھستی ھيچ پول نده «

بعضی از  دھد و  می وطن را معنی ھم در زبان عاميانه افغانی   کلمه وطندار
راننده . نامند می وطنداريعنی را به ھمين کلمه عاميانه افغانی ھا  افغانھا  ايرانی

توقف نيم ساعت در وسط راه اتوبوس  .مجانی سوارم کرد و اتوبوس حرکت کرد
کرد،  ميکی از مسافران متوجه شده بود که راننده مجانی سوار، بخاطر غذا کرد

بعد از صرف غذا اتوبوس . فھميد که پول غذا را ھم ندارم و برايم غذا گرفت
 .راھش را بسوی تھران ادامه داد و با ھمين اتوبوس خودم را تا تھران رساندم

* * * 
بخاطر روز اول    . تھران آمدم ھم بازرفت و برگشت ھای  سرگردانی با تمام

اما فردای آن  ،رسيدنم به تھران خوشحال بودماز ھای راه  بدبختی نجات يافتن از
اندازه غمگين و  بی که از خواب بيدار شدم و باز ھم خودم را در تھران ديدم
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آن ھم  ،مه ابان پر گرد و غبار برگشتبياکردم که به  احساس. حال شدم پريشان
فقط به جھنم بايد بر و  غباری که مرا در خودش قبول نداردبان پر گرد و بيا
به جھنمی . کرد گشتم تا مرا به عنوان اھل مسخره و حقير در خودش قبول می می

دشمن دانا که غم جان بود بھتر از آن «. گشتم که آتش آن نادانی بود بايد بر می
عصابم مختل شده بود، دلم حالی  از غمگينی و پريشان »دوستی که نادان بود

کرد و مثل قفس تنگ شده بود، چشمانم ُپر غبار شده بود و ھر رنگی  می سياھی
کار و زحمتی بود که در ھا  رفتنم به ترکيه نتيجه مدت. ديدم می را خاکستری

به  م،ه ابه خاطرات گذشت. ايران و در بدترين شرايط غربت به دست آورده بودم
زياد تا  فکر و خيال از . کردم می ناسازگاری خودم فکربه فرھنگ افغانستان و 

باالخره به خود گفتم تا کی بايد به . ا بودماشتھ بی و گيجغروب آن روز کامالً سر
 هبرم و چ می سودی هچاز آن غم و غصه فکر کنم و اگر به غم و غصه فکر کنم 

استاد صياف  اظھاراترا از خود پرسيدم ھا  اين سؤال وقتی کهگيرم؟  میای  هنتيج
استاد صياف و متحدينش در جنگی با طالبان شھر کابل را  زمانی که  . به يادم آمد

ما از « گفت می سی  بی   بی از دست داده بودند، استاد صياف در مصاحبه به راديو
اما عقب نشينی ما به اين معنی نيست که ما شکست  يم،ه اکابل عقب نشينی کرد

زيرا در عاقبت اسالم شکست ھرگز نيست، ضعف ھست اما شکست  يم،ه اخورد
 ».ستنيست و باالخره عاقبت اسالم حتماً پيروزي

در عاقبت من شکست ھرگز . کنم می به خود گفتم من ھم مثل مسلمانان فکر  
اما عقب نشينی م ه امن عقب نشينی کرد. نيست، ضعف ھست اما شکست نيست

و باالخره عاقبت من حتماً  مه اخوردکست شاين معنی نيست که من به من 
ام  یگيجزدم تا سرام  اين فکر به سرم زد چند مشت به پيشانیوقتی که    .ستپيروزي

را ھا  مھار شود و با دستانم چشمانم را با فشار مالش دادم تا ديگر تمام رنگ
از    .تصميم گرفتم که از فردا به ميدان بروم و شروع به کار کنم. خاکستری نبينم

از ھمان  بردند و  می فردای آن صبح زود به ميدانی رفتم که مردم از آنجا کارگر
ميدان، بعضی رفتم  میاز آن به بعد ھر روز صبح زود . جا شروع به کار کردم
 کار بی و بعضی وقت کار چند روزه اما آوردم گير میوقت کار يک روزه 

پول ای  هکردم و به اندازبه اين صورت شش ماه در تھران کار . ماندم نمی
من در . مبفرستد استانبولتا دوباره قاچاقبر بدھم انداز کردم که آن پول را به  پس

طول اين شش ماه يکی دو ماه اول چندين بار با نويد در لندن و با مرجانم در 
 اصرار فقط اما آنھا به من ،دوباره ترکيه برومکه کابل تماس گرفتم که کمکم کنند 

باالخره  .ه ترکيه و اروپا ھيچ سودی نداردگرد افغانستان رفتن ببرکه کردند  می
د من ديگر با آنھا تماس ش می کمکم کنند و پول تلفنم ھم زياد آنھا که حاضر نشدند

پسر عمويم که اما  من خودم تلفن نداشتم،. اس نگرفتندآنھا ھم با من تم نگرفتم و
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نويد با پسر عمويم ھم تماس نگرفتند تا و مرجانم  .در تھران بود تلفن داشت
بودم و ھيچ جا و اطاقی  در طول اين شش ماه من کامالً آواره. احوالم را بپرسند
يا در و خوابيدم  میھايم  پسر عمودو تا  ھای يا در اطاقھا  شب. برای خودم نداشتم

در ھا  اطاق چند تا دوست و رفيقانم که در ايران با آنھا آشنا شده بودم و روز
ً من در طول اين شش ماه بخاطر . رفتم می کارگری دنبال کارھای  ميدان حقيقتا
خوردم و حتی از لوازم حمام  می و خوراکم ھيچ پولی ندادم، غذايم را با آنھا خرج

دوباره که کردم  می من از کار خودم فقط پول پس انداز. کردم می آنھا ھم استفاده
با قاچاقبری  . دالر پس انداز کردم ٨۵٠باالخره در ظرف شش ماه . ترکيه بروم
قاچاقبر . ل مرا ترکيه فرستاده بود دوباره حرف زدم که باز ھم بفرستدکه دفعه قب

دھم و  می دالر االن برايت ٨۵٠گفتم  .دالر داشتم ٨۵٠دالر خواست اما من  ٩٠٠
. دھم و او حرفم را قبول کرد می م بعداً برايتپنجا دالر ديگرش را ترکيه که رفت

پول را به قاچاقبر دادم، او مرا طرف ترکيه حرکت داد و پيش خودم ھيچ پولی 
اينکه سفر . استانبول رسيدمدوباه بعد از دوازده روز سفر از راه قاچاق . نماند

 ،بدون پول ،سرد زمستان بودھای  روز !!گذريم می اتشجزئيچطوری گذشت از 
 .دست خالی و بدون خانه و جا به استانبول رسيدم

* * * 
شناختم و با يکی از آنھا به نام نويد که  می از قبل در استانبول چند نفر را

نويد در منطقه عمرانيه استانبول . تماس گرفتم تلفنی بودام  دوست خيلی صميمی
نويد به من  .ز داشتنياکارگران بيشتر  شساختمانی بود و اربابھای  مشغول کار

من . اينجا و با ما کار بکن بياتو ھم  خواھد، میھم  گفت که اربابم ديگر کارگر
ارباب خواب داشتيم و ھم ی جا ھم، مکرد آنجا کاردر نزد آنھا رفتم و يک مدتی 

در آنجا کار کردم،  یبيشتر از يک ماھ. داد می مانی براروزی سه وعده غدا 
 .داشتم اجرائیپر مگذشت و يک دوره  می زندگی خوب

چند روز بعد از رسيدنم به استانبول در لندن با نويد تماس گرفتم و گفتم 
 ».مه امن باز ھم استانبول آمد«

دستبردار نيستی، يک قاچاقبر ھا  من ديگر فھميدم که تو از اين کار«گفت 
اما اين را بدان که اگر   ،طرف اروپا بيا ،فرستم می من برايت پول ،پيدا بکن
 » .نخواھی داشتای  هدر اينجا آيند يیبيا اروپا ھم

نويد پول قاچاق را برايم فرستاد و با يک قاچاقبر حرف زدم که مرا يونان 
با اتوبوس در يک گروپ بيست نفری  پول را به قاچاقبر دادم و او مرا . برساند

به يکی از جزاير يونان  به سواحل مارماريس فرستاد تا از آنجا با کشتی
سوار اتوبوس شديم، اتوبوس بسوی مارماريس حرکت کرد و بعد از  . بفرستد
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به ساحل رسيديم  زمانی که. به سواحل مارمايس رسيديم ساعتشانزده  -پانزده 
. بعد از غروب منتظر کشتی قاچاقبر نشستيم، کشتی قاچاقبر آمد و سوار شديم
به  ھنوز کشتی حرکت نکرده بود که از ميان آب يک کشتی تيز رفتار پليس ترکيه 

 .باز ھم به بازداشتگاه فرستادند ما را دستگير کردند و بسوی ما آمد،سرعت 
خودش در بازداشتگاه  ،ما بود که ھمراه یاز مسافران افغان یدفعه قبل يک

او را به ايران بر و  معرفی کرد يینياموريتا ،معرفی نکرد یافغانبه پليس را 
 ديگر خودھای  اين بار من ھم با پنج تا افغان. در ترکيه آزادش کردند ،نگرداندند
ھفته ما مانديم و بعد از يک  يک ھفته در بازداشت . يی معرفی کرديمنيارا موريتا

 که افغانی و ايرانی بودندرا  ديگر شش نفر را به استانبول برگرداندند و مسافران
کردم تسويه  می پيش از حرکت بسوی يونان با اربابی که کار. به ايران برگرداندند

ديگر پيش او نرفتم و با ھمان  يونان بروم نشد زمانی کهحساب کردم و 
خانه شده بودم  برنو با آنھا ھمبه ترکيه در زيتنقبليم که دفعه اول آمدنم ھای  خانه ھم

شدم در يک  خانه ھموقتی که با آنھا . شدم خانه ھمباز ھم پيش آنھا رفتم و با آنھا 
قاچاقبر نتوانست که . کارگاه چرمدوزی در منطقه زيتنبرنو شروع به کار کردم

م که گفتر قاچاقب هب. بود شھنوز پيش بودممرا يونان بفرستد و پولی که برايش داده 
 ،مسافران بيشتر پيدا کنم کهش منتظر با«گفت قاچاقبر  .يونان بفرستددوباره مرا 

ترا ھم در ھمان گروپ  مدی که يک گروپ بيست نفری درست کروقت
 ».فرستم می

من منتظر حرکت بسوی يونان بودم و ھمزمان در کارگاه چرمدوزی کار 
در طول اين مدت  .بيشتر از يک ماه در کارگاه چرمدوزی کار کردم . کردم می

فکر کردم که اگر از راه قاچاق بسوی يونان حرکت کنم و باز ھم پليس ترکيه 
تا حاال سه بار راه . باز ھم ايران بفرستداين بار ممکن است که  ،دستگيرم کند

قاچاق را آزمايش  قاچاق را آزمايش کرده بودم و پيش از اينکه بار چھارم راه
ش کنم تا اينکه اگر ترکيه را بايد آزماي )ملل متحد( UNترجيح دادم که اوالً  ،کنم

در کارگاه . باز ھم به ايران برگشت بخورم در آنصورت پشيمانی نکنم
. يک مرد ميان سال افغانی بود به نام قلندر شکردم مالک که کار میای  چرمدوزی

 UNمن از چند تا کارگران در مورد . کرد در آن کارگاه حدود پانزده نفر کار می
 UNخواھيم به  از جمله کارگران چھار نفر ديگر گفتند که ما ھم می. پرسيدم

ک مال ،قلندر. معلومات نداشتند UNآنھا در مورد از اما ھيچ کدام  ،مراجعه کنيم
مراجعه کرده بود و  UNمعلومات داشت، خودش از قبل به  UNکارگاه در مورد 
 UNگفت که من به  اما کارش مخفی بود و به ھيچ کس نمی ،منتظر جواب بود

من در مورد «حرف زديم قلندر گفت  UNوقتی که ما در مورد . مه امراجعه کرد
 شما ست، اگر دانم که دفتر آن در آنکارا اما می ،دانم چيزی نمی UNشرايط 
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 هشما خودتان برويد و ببينيد که چ ،دھم تان میآدرسش را بخواھيد من براي
  ».شرايطی دارد

 ومن  یرا که در آنکارا بود از قلندر گرفتيم و يک روز UNآدرس دفتر 
 مراجعه کرديم تا ببينيم که شرايط آن چطوری UNچھار تا کارگران ديگر به 

مان  با ھر کدامکردند و مان ھمان روز اول مراجعه در دفتر ثبت نام در  .است
شود در  ات مصاحبه را از اينکه طوالنی میجزئي. انجام دادند مصاحبه کوتاهيک 

جمله در آن حد که فقط به چند نه اما  ،شود بنويسم، مصاحبه کوتاه بود اينجا نمی
 .خالصه شود

 :قرار بوداز اين  تی که از من پرسيدبصورت خالصه بگويم از جمله سؤاال
 »مشکلی داری؟ هدر افغانستان چ«

ميز، خشونت و بدرفتاری جامعه در مقابل آ هبرخورد مسخر« -
 ».انھمجنسگراي

 »آيا تو ھمجنسگرا ھستی؟«
 ».من ھمجنسگرا ھستم بلی« -

 » شکل وارد ترکيه شدی؟ هبه چ«
 ».قاچاق وارد ترکيه شدم شکلن به م« -

 »از کدام مرز وارد ترکيه شدی؟«
 ».و از مرز ايران وارد ترکيه شدم از طريق ايران« -

 »آمدی؟ شھر وان ترکيهآيا از مرز ايران به «
 ».عبور کردم ای بود که من از آنھ وان يکی از جمله شھر« -

 »خواھد افتاد؟اتفاقی برايت    هچ کنی به افغانستان برگردی فکر می اگر«
قبولم کنند؟ اگر بگويم طاقت مسخره مردم که بايد بگويم چی  فکر کردم که

گويند تمام مردم يکديگر را  شود و آنھا در جوابم می را ندارم که اين کيس نمی
کنيم، اگر بگويم که تمام مردم را قبول که توانيم  کنند و ما نمی مسخره می
گيرند، پس يک چيزی بايد  گويند تمام مردم افسردگی می گيرم، می افسردگی می

 .مشکلی نداری بگويم که نبايد بگويند
 ».کشند اگر به افغانستان برگردم مرا می« -

 »کشد؟ کی می«
 ».کشند مردم می« -
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 »کشد؟ شود مشخصاً بگويی که کی ترا می مردم کی ھستند، آيا می«
 ».کشد مشخصاً خانواده مان مرا می« -

ساعتی بيرون دفتر منتظر  دو. گفتند بيرون منتظر باشيد .مصاحبه تمام شد
را روی آن زده مان  يک يک برگه دادند که عکسمان  برای ھر کدام. نشستيم
با شما مصاحبه  کهييد بياھفته بعد در فالن تاريخ  گفتندمان  به دو نفر. بودند

 UNبه شعبه که خودم گفتند به به از جمله مان  تکميلی انجام شود و به سه نفر
که را ای  هبرگ. شھر وان برويد تا در آنجا با شما مصاحبه تکميلی انجام شود

ترجمه فارسی آن و ی و ترکی نوشته بود انگليسبرای من دادند روی آن به زبان 
 :قرار ذيل است

 
 

UNHCR   

                 کميساريای عالی ملل متحد در امور پناھندگان

 شود به شخصی که مربوط می 

از اشخاصی که در ذيل ذکر به عمل آمده است به عنوان پناھجو به دفتر 
   .کميساريای عالی پناھندگان ملل متحد در آنکارا برای کمک مراجعه کرده اند

ش پناھندگی ترکيه را رعايت مقررات تحت روکه  به متقاضيان توصيه شده است
شان  کنند، که اگر پاسپورت دارند به شعبه اتباع خارجی مديريت امنيت محل سکونت

ثبت نام کنند و اگر پاسپورت ندارند به شعبه اتباع خارجی مديريت امنيت شھری ثبت 
توصيه شد که در وان به پليس  برايشان بناءً  .نام کنند که به آن شھر وارد ترکيه شدند

  .مراجعه کنند
  
  

  تاريخ تولد_ محل تولد _ مليت  _   نام_ نام خانواده _ نسبت 
 - -/- -/- -_ پروان _ افغانستان _ حميد _ نيلوفر _ متقاضی اصلی  
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را برای رفتن به  مودرفتم استانبول تا خول ابه شھر وان  رفتنن پيش از م
مسافران را فردا حرکت که  با من تماس گرفت و گفت قاچاقبر. مکنوان آماده 

من از اينکه از . تفرستمبخودت را آماده بکن که با ھمين گروپ ھم  تو دھم، می
از رفتن بسوی يونان پشيمان شدم و  ،برگشت خوردن به ايران ترس داشتم

جمله رفيقانم در اين گروپ  دو نفر از. را بايد آزمايش کنم UNنخست خواستم که 
ی من بود شانساين ھم بد. فردای آن از يونان با من تماس گرفتند ند وحرکت کرد

ھمين بود که از استانبول سوار اتوبوس شدم و . که در اين گروپ حرکت نکردم
 .ايران قرار دارد ست و در مرزا ترين شھر ترکيه به شھر وان که شرقیرفتم 
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 زدهخش ياب
 دام عنکبوت 

  
 ٢٠٠۵اپريل 
ھيچ گونه حمايتی شايد اينکه نه تنھا  UNخبر از اينکه از مراجعه به  بی

نصيب من نخواھد شد، بلکه با گذشت ھر روز اسير وقت به ھدر رفته و در 
شھر وان که  UNبه شعبه  ٢٠٠۵اپريل خواھم شد، در نيز انتظار نشسته خودم 

در مديريت امنيت  ابتداءکه در آنجا به من گفتند . مراجعه کردم راجع شده بودم
اينجا تا برايت وقت مصاحبه در  بياانجام بده و بعد  شھر وان کار ثبت نامت را

. برای ثبت نام در مديريت امنيت شھر وان به پليس مراجعه کردم. نظر بگيريم
برای من عجيب بود که . پليس ترکيه با تمام پناھندگان برخورد دوستانه داشت

بلکه دوستانه برخورد  ،نه پليس با مردم نظامی که برای اولين بار ديدم
در بازداشتگاه از پليس ترکيه    ديگردو بار  ھمبل از اين ق که ھر چند . کرد می

تگير اما از اينکه به عنوان يک مسافر غير قانونی دس ؛برخورد بدی نديده بودم
خودم  در آنجاچون  ؛برخورد پليس برايم مھم نبود ،شده بودم و در بازداشت بودم

نديده بودم که پليس  پاکستان و ايران من در افغانستان،. کردم را آزاد احساس نمی
من در ترکيه ھم با پليس و ھم با مردم ھيچگاه . با مردم دوستانه برخود کند

شد و انجام پليس در طول دو ھفته  نزدکار ثبت نامم . احساس بيگانگی نکردم
برايم تاريج مصاحبه در  UN در .مراجعه کردم UNبرای مصاحبه دوباره به 

به نام برجو که  مینيک خا م بود وه امصاحب، ده روز بعد تاريخ ندنظر گرفت
   .با من مصاحبه کرد وکيلم بود

طول کشيد تا مصاحبه تمام شد و  یساعتپنج  -مصاحبه طوالنی بود، چھار 
ربط و    بی الت از نظر من کامالً اسؤ بيشتر. الت زيادی را از من پرسيدسؤا

پرسی و  را از من می ربط ت بیاما رويم نشد که بگويم چرا سؤاال ،احمقانه بود
کردم که وکيل در وقت تصميم گيری به آن سؤاالت اھميت  ھم نمیرا  شفکر
بودم که بايد قبولم کنند از اين  مطمئنسؤاالتی که از نظر خودم مھم بود و . بدھد

   :قرار بود
 »چرا افغانستان را ترک کردی؟« - ١
در افغانستان   من ،دارممن ھمجنسگرا ھستم و در افغانستان مشکل اجتماعی « -

به علت پايين بودن سطح فکری در اجتماع  ،عالوه بر اينکه آزادی جنسی ندارم
  ».کنند میمسخره و تحقيرم نيز 
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 »متوجه شدی که ھمجنسگرا ھستی؟ کی« - ٢
  ».در سنين چھارده و پانزده سالگی متوجه شدم که ھمجنسگرا ھستم« -
 »کی افغانستان را ترک کردی؟« - ٣
ه شود که ترک کرد بيشتر از چھار سال می حاالترک کردم و  ١٣٧٩ در سال« -

  ».ما
 »خواھد افتاد؟ برايتاتفاقی  هچ کنی فکر می ،اگر به افغانستان برگردی« - ۴
 ».کشند اگر برگردم مرا می« -

 »کشد؟ کی ترا می«
دارم، نمشکل مان  من تنھا با خانواده در افغانستان اما ،کشند خانواده مان می« -
شود و  ملت جرم دانسته میھم از نظر نظر دولت و از  ھمھمجنسگرايی  در آنجابلکه 

   ».مجازات مرگ دارد
در  که چطور توانستی ،دانستی ھمجنسگرا ھستی میھايی که  آن ھمه سال« - ۵

 »ی؟نافغانستان زندگی ک
ممکن بود تحمل کردم و ديگر که  زمانی کهمجبور بودم که تحمل کنم، تا « -

شود که  عقيده باشد، می ،اگر مشکل .افغانستان را ترک کردمتحمل کنم ممکن نبود 
 »اما آيا ممکن است که آدم بتواند طبيعتش را پنھان کند؟. را پنھان کنداش  آدم عقيده

* * * 
ماندم و  می یمن در شھر وان بايستپليس طبق قانون . م شدانجامصاحبه 

در شھر وان منتظر جواب . نداشتمدوباره برگرشتن به استانبول را اجازه ديگر 
برجو که با من  ،وکيلم  . م را بررسی کند و جوابم را بدھده اپروند مکيلنشستم تا و

يده، صورت با چھره زرد و رنگ پر ،بود قد کوتاه و الغر خانمی ،مصاحبه کرد
اندازه  بی ،پشت داشت و گردن نازکھای کم  مو رفته، دراز داشت و چشمان فرو

زد صدا  وقتی که حرف می ،ماند مثل مرده متحرک می رسيد، مظلوم به نظر می
از اما  ،جنبيد لبانش می فقط شد، در طول مصاحبه ديدم که از گلويش بيرون نمی

ھای موش  مثل گوش ھای مترجم گوش. مدنيشناز دھنش  چيزیھيچ جنبيدن لبانش 
کرد و حرف مرا به او ترجمه  شنيد به من ترجمه می که حرف او را می ،ماند می
ظالم  کردم که خودش اصالً فکر نمیمن برجو با قيافه مظلومی که داشت . کرد می

 »؟خدا کرا زور داد که ظلم نکرد«اما  ،قرار بگيرد
من فقط بخاطر خودم . برجو سه ماه بعد از مصاحبه به من جواب رد داد

ً مشکل داشتند . برجو زن ظالمی بود گويم که نمی اگر برجو به کسانی که واقعا
يک . ماند خالی برای رشوه خوردن باقی نمیی جا ديگر ،داد جواب قبولی را می

توسط پليس و فساد اداری ستانی  سال بعد خبر شدم که برجو به جرم رشوه
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شنيدم  ديگرمن حتی از زبان وکيالن . اخراج گرديد UNدستگير شد و سپس از 
 .کردند شاخراج UNاز  گفتند برجو آدم خوبی نبود که می

به شعبه اتباع دو بار ای  هھفت پناھندگان در شھر وان طبق قانون پليس
 موقعبه ھمين علت من مجبور بودم که تا  .رفتند می بايست خارجی برای امضا

بدين لحاظ در شھر وان خانه گرفتم و . ھمان جا بمانم UNگرفتن جواب نھايی از 
نويد خرجم را از لندن  ،کردم، برادرم من در آنجا کار نمی. ھمان جا مقيم گرديدم

کردم تا فشار زياد بر او وارد  فرستاد و من ھم با صرفه جويی خرج می می
برايم  UNم و بعد از سه ماه نشستبعد از مصاحبه سه ماه منتظر جواب . دگردن

جواب رد را روی . که حق اعتراض را برايم داده بودند ،جواب ردی استيناف داد
الف و ج جزء  از جمله شش جز دو که شش جز داشت، يک نامه برايم فرستادند 

برايم مخصوص  برگه سفيديک و ضميمه آن آنرا برای من عالمت زده بودند 
که روی آن ای  هنام. بفرستم برايشانآن بنويسم و روی ادند تا اعتراضم را فرست

 :جواب رد را برايم نوشته بودند قرار ذيل بود
 

 

   Hamid Nilofar: نام و نام خانواده

   -  -  -  - - -  -  -: شماره پرونده در يو ِان 

بعد از بررسی دقيق پرونده شما دفتر به اين نتيجه رسيده است که بر اساس  
که برای  ١٩۵١اساسنامه کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل و مفاد عھدنامه 

شما واجد شرايط پناھندگی نميباشيد و  شرايط و ضوابط پناھندگی تدوين شده است،
   .ر بگيريدنميتوانيد به عنوان پناھنده مورد حمايت قرا

: برای اينکه بتوانيد به عنوان يک پناھنده از حمايت بين لمللی بھره مند شويد 
 شما بايد نشان دھيد که به دليل موجھی در رابطه با يکی از موارد پنج گانه نژاد،

تعلق به يک گروه اجتماعی ويژه و يا داشتن عقايد سياسی ميترسيد که  مليت، دين،
   .بگيريد و ترس شما بايد موجه تشخيص داده شودمورد ظلم و آزار قرار 

   :از نظر ما نظر به يکی از داليلی ذيل شما واجد شرايط قرار نگرفته ايد 
مشکلی که به شما آسيب رسانده و يا ترس شما مربوط به ھيچ يک از   - ١

 .باشد که در فوق ذکر شده است نمی ١٩۵١موارد پنج گانه عھدنامه 
در مصاحبه ذکر کرده ايد داللت بر اين نميکند که چه در  وقايعی که شما - ٢ 

گذشته و چه بعد از اين شما در معرض چنان برخورد شديدی که معادل ظلم و ستم 
   .باشد قرار گرفته باشيد
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اين امکان برای شما وجود دارد که خود را به شکلی مناسبی تحت پوشش  - ٣ 
   .حمايت مقامات امنيتی دولت کشورتان قرار دھيد

  .اظھارات شما به خاطر يکی از داليل ذيل مورد قبول واقع نگرديده است - ۴ 
γ ھای شما و اظھارات  ھای شما و يا بين گفته وجود تناقص در گفته: الف

 .مربوط به پرونده شما داشته اندای  هه پرونداشخاصی ک
ھای شما و اطالعاتی که کميساريای عالی پناھندگان  وجود تناقص بين گفته: ب 

 .سازمان ملل در مورد کشور شما در دست دارد
γ اظھارات شما موجه و مستند نبوده است: ج.  

  :اگر مايليد درخواست تجديد نظر خواھی و يا استيناف بکنيد
نامه استيناف خود را  روز پس از دريافت جواب رد، ٣٠لطفاً ظرف مدت  - ١

در اين نامه به شکلی واضحی توضيح دھيد که بنابر چه . برای دفتر ما بفرستيد
ھای خود وقايع  اگر مايليد در تکميل گفته. آوريد داليلی خود را پناھنده به شمار می

ميتوانيد به  از آنھا به ميان نياورده ايد، جديدی را بيان کنيد که در مصاحبه اول ذکری
بيان کرده، توضيح دھيد که چرا و به چه دليلی قبالً اين اين وقايع را شکل خالصه 

   .نامه استيناف شما نبايد بيش از دو صفحه باشد. مسايل را اظھار نکرده ايد
م فقط در صورتی که از نظر کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل الز - ٢ 

تشخيص داده شود، شما برای يک مصاحبه تکميلی فرا خوانده ميشويد تا پرونده شما 
از ھمين رو لطفاً . در مرحله استيناف به شکلی مناسبی مورد بررسی قرار بگيرد

خواھشمنديم به . داليلی اصلی ترک کشورتان را حقاً در نامه استيناف خود ذکر کنيد
اريای عالی پناھندگان سازمان ملل تأثيری بر اين نکته توجه کنيد که تصميم کميس

درخواست پناھجويی . روند کار درخواست پناھجويی مؤقت شما از دولت ترکيه ندارد
  .مؤقت شما از دولت ترکيه روند کاری کامالً جداگانه دارد

  
  با احترام 
 کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل آنکارا 

  

 

 ،رای نوشتن استيناف برايم فرستادندب که راضميمه جواب رد برگه سفيدی  
. پست کردم در آنکارا UNرا روی آن نوشتم و به دفتر مرکزی  ماعتراضمن 

گرفتند و ضرور بود که آنرا به  وان تحويل نمی UNنامه استيناف را در شعبه 
نامه را فرستادم و برای اينکه از . کردم آنکارا بايد پست می دفتر مرکزی
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آنکارا تماس  UNبه شماره آن  لارسايک ماه بعد از  ،شوم نمطمئ شرسيدن
ت رسيده است و ه اگفتند نام. يا خيرو گرفتم و پرسيدم که نامه رسيده است 

نامه استيناف را که . سپرده شده است ت برای بررسی مجدد به وکيل دومه اپروند
 :بودنوشتم قرار ذيل 



   خاطرات حميد نيلوفر 

 
APPEAL LETTER 

If you disagree with UNHCR's decision to reject your claim, you should 
exclusively use this page to write your appeal as instructed. Letters written in 
forms other than this one will not be considered. 

 نامه استيناف

رد اگر با تصميم کميساریای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد مبنی بر 
نمودن ادعای شما مخالف ھستيد باید فقط از این ورقه جھت نوشتن درخواست خود 

 .که در این ورقه نوشته نشود رسيدگی نخواھد شد ھای  به نامه. استفاده نمایيد

____________________________________________________________ 

و یا  )در باطن یک زندر ظاهر یک مرد اما (من از جنس خنثی و یا دو جنسی 
توانید توسط معاینات و  برای اثبات آن شما می. یک همجنسگرای افغانی هستم

اگر شما شرایط زندگی مرا . آزمایشات پزشکی از من اطمینان خودتان را حاصل کنید
مطالعه  جزئیاتدر چارچوب قوانین مذهبی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان با 

ملل متحد  هرگونه قضاوتی که مرا از حمایت سازماننمایید در خواهید یافت که 
خودم را یک پناهنده به شمار دالیلی که . ف خواهد بودمحروم کند کامالً دور از انصا

 :آورم می
هر انسان در هر جامعه از تمایالت . اوالً من در افغانستان آزادی جنسی ندارم - ۱ 

این لذت جوانی محروم بمانم؟ پس من چرا باید از . برد ای که دارد لذت می جنسی
اگر شما هم . رسند در حالیکه کسانی هستند که با میل خودشان به خواست من می

کنید و یا خیر، این وظیفه وجدانی  مثل جامعه ما در این مورد سهل انگاری می
 . شماست

تشکیل  یانسنتگرادانید که در جامعه ما که اکثریت مطلق آنرا  ثانیا آیا شما می - ۲
حتی اخانه گستکنند؟ این عادت  دهد، همیشه جنس خنثی را مسخره و تحقیر می یم

اگر شما جای من باشید آیا . در میان قشر کوچک روشنفکران ما نیز وجود دارد
آمیز و مسخره کننده دیگران من رفتار خشن همیشه برخورد تحقیرتوانید که در ض می

اشاره آور در زندگیم  سرسامهای مختلف مشکالت  را تحمل کنید؟ من به جنبه
آید،  اگر یکی از این مشکالت به نظر شما مشکل چندان جدی به شمار نمی. کنم می

 .لطفًا بخاطر آن تمام مشکالتم را نادیده نگیرید
های  وجود تناقص بین گفته«: شما به دو دلیل برای من جواب رد داده اید، یکی

مربوط به پرونده ای  هاشخاصی که پروندهای شما و اظهارات  شما و یا بین گفته
  ».اظهارات شما موجه و مستند نبوده است«: و دیگر» شما داشته اند

دانم که شما از تناقص چه  من از تناقص منظور شما را نمی: در مورد تناقص
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.منظوری دارید
به   :اظهارات من موجه و مستند نبوده است دیه ادر مورد ادعای شما که گفت

من به غیر از معاینات پزشکی و تشخیص  اظهاراتنظر من برای توجیه و استناد 
اگر شما به تشخیص جنسیت من، . جنسیت من هیچ گونه دلیل بهتری وجود ندارد

نوعیت زندگی من و مقایسه آن با شرایط فرهنگی، مذهبی و اجتماعی افغانستان 
رای شما دلیل و هیچ گونه مشخص است که هیچ گونه دلیلی ب اکتفا نکنید، پس 

  . مستندی مستند نخواهد بود
برای اینکه واقعًا بتوانید مرا درک کنید من باز هم روی مشکالت خودم تأکید   

در عوض لذت بردن از جوانی همیشه رنج بردن در محرومیت و در عوض « . کنم می
  »!!محبت و تشویق همیشه مسخره و تحقیر

جنسی برای آدم رنج آور و به صحت زیان بار آیا شما میدانید که محرومیت 
پس آیا شما مطمئن هستید که من حد اقل آزادی جنسی . است؟ مطمئنًا که میدانید

  .را در افغانستان دارم؟ در حالیکه من یک درصد هم به زنان تمایل ندارم
وجدانًا و شرافتًا که من بخاطر مشکالت و خطرات روز افزون بالخره مجبور به  
ها را  شود که در آوارگی سخت ترین روز افغانستان شدم و تقریبًا پنج سال میترک 
اما . کشم و سالها زحمتی را که در افغانستان کشیدم همه و همه به هدر رفت می

سخنی ناشنیده مرا از هیچ متأسفانه که شما قاضیان محترم با چشمان بسته و 
ط بخاطر مواجه بودن به من که فق.کنید حمایت سازمان ملل متحد محروم می

های زورگویانه  های نامعقول و غیر منطقی و حرف های غیر انسانی، قضاوت برخورد
پناه آوردم، پس از شما وکیالن  UNباالخره مجبور به ترک افغانستان شدم و به 

محترم خواهشمندم که در مورد مشکالت من در اینجا قضاوت انسانی، عاقالنه و 
  .که ثابت کنید که هنوز انسانیت در روی زمین نمرده است منطقی بکنید تا باشد

  با احترام 

  آقا و یا خانم حمید نیلوفر 

  آيا اين عالمت واقعيت دارد؟
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بينيد و در مورد واقعيت  نامه استيناف می باال زير را که در عالمتی
کميساريای عالی پناھندگان م، عالمت ه او نداشتن آن از مقامات پرسيد داشتن 

من اين  .حمايت دستانش قرار داده است که انسان را زير باشد  سازمان ملل می
آيا «آن نوشتم که ی باال نقاشی کردم و ھمين سؤال را منامه استيناف عالمت را زير

 »اين عالمت واقعيت دارد؟
* * * 

تنھايی زندگی کردم و بعد با قلندر  در اول که به شھر وان رفتم چھار ماه
قلندر که در استانبول مالک کارگاه چرمدوزی بود و من نزدش کار  . شدم خانه ھم
از آمدنش به  حدود يک ماه قبل .به شھر وانآمد از استانبول او نيز کردم  می

 زن قلندر از مدتی با مرد. ده بودوان، زنش از پيشش با مرد ديگری فرار کر
دوست شده بود و با ھمان مرد فرار کرد و خودش بخاطر کار ثبت نامش ديگری 

  .ھايش به شھر وان آمد بچهدو تا  با UNدر 
من بخاطر فرار زنم سر «گفت  بود و می لندر بخاطر فرار زنش اندوھگينق 

 ».نگاه کنممردم به چشم که توانم  آبرو شدم و ديگر نمی افکنده و بی
اسباب  به مثلديگر آن مرد  زنش فرار کندکه افغانستان مردی در فرھنگ 

در اين صورت . ندزن شود و تا آخر عمرش او را طعنه می بازی مسخره مردم می
با او بگو مگو را راه  ھر چيز ديگری را بھانه کردهد که نشو زيادی پيدا می کسان
توانم  من ديگر نمی«گفت  قلندر می. دھندبطعنه فرار زنش را برايش تا اندازند  می

يد مردم بياتفاھمی پيش سؤ ترين  با سر بلندی با مردم حرف بزنم و اگر کوچک
 ».دھند میمن  طعنه فرار زنم را به

نيز اندوھگين بود  پسرش بخاطر .قلندر يک پسر ده ساله داشت به نام بھرام
اما  ،بلند و با جرأت باشد ن مردم سرمن آرزو داشتم که بھرام در بي«گفت  و می

ل که کرد اين بيچاره را برای ھميشه خار و ذليکاری  شرفش با رزالتش  مادر بی
مردم او  تمام رو ديگخواھد ماند سرخم و کم جرأت  کرد که ديگر پيش تمام مردم

 » .خواھند شناختنصب اصل و بد کم خطا ورا به نام يک پسر مادر
ً که او  راول ادگی حرف اخانو رفتخااصل و نصب و افغانستان افرھنگ  درقعا

 .شود دانسته می شخصيتمھمتر از و نصب اصل  در فرھنگ افغانستان .ندز می
عادت داشتم که با اصل و نصب شديداً مخالف فطرتاً از بچگی خودم من شخصاً 

کردم  خيال می ،کرد ش افتخار مینصبديدم به اصل و  میکه بودم و ھر کسی را 
اکثراً خودم  .داند خودش را از من برتر میو  کند که خودش را با من مقايسه می

عادت داشت م ه اخال. به گفتگو کردم می طرف شروع آن کردم و با نمی کنترلرا 
سنم م سال ١۴ - ١٣ زمانی که. کرد افتخار میخودش نصب و  که ھميشه به اصل
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م به اصل و نصب خودش افتخار کرد و در حاليکه مخاطبش ه ايک روز خال بود
که آدم با اصل و نصب حاال تو  !خيلی خوب«در جوابش گفتم  ،نبودممن ھم 

 که بايدپس اصل و نصب ھستيم  ه بیاما ما ک ،بگو و افتخار بکن ھستی ھر روز
 »!بميريم

 تتو به خود چيزی که بگويد؟ آدم ھر تو چرا ديوار نم کش ھستی«
مردمان ات  ھای پدری اصل و نصب نيستيد، تمام فاميل ه بیشما ک. گيری می

 ».بزرگ و با افتخار ھستند
ھمين . باشيمبا افتخار  و با اصل و نصبما من ھيچ دوست ندارم که نه؛ « -
  ».کنی بس است افتخار می نصب خودتبه اصل و  ھر روز که تو
 به اصل و نصبمن  اگر کسی روبروی ،ميھم نداشت که ھيچ نام بدی ام 
 کند کردم که خودش را با من مقايسه می من خيال می کرد افتخار می خودش

ھای قلندر که اگر در جامعه  ، پس وای به حال بچهداند از من برتر می خودش رو
موضوع تنھا احساس ھا  بچه اين گونهدر مورد در افغانستان  !افغانی زندگی کنند

ی ھا در جامعه افغان اينگونه بچه. حقارت استشدن در بلکه غرق  ،حقارت نيست
بودم  )اواخواھر( از اينکه من خودم ايزک. شوند تحقير میمسخره و اندازه  بی
ديگران را نيز درک  و شدن چقدر رنج آور استو تحقير دانستم که مسخره  می
 .کردم می

دم ه از غم و اندوه فرار زنش دم ب دقلندر در حاليکه از قبل سيگاری ھم نبو
اندوه  نوشيد تا د ھر روز الکل میکرد و در حاليکه الکلی ھم نبو سيگار روشن می

 من برای اينکه . کرد ھم ھر لحظه گريه میآن  اما با ،را فراموش کندفرار زنش 
بھتر است که به حرف مردم اصالً توجه نکنی «تسليت بدھم برايش گفتم را قلندر 

و برای اينکه در حال » .اگر به حرف مردم اھميت بدھی پس بايد که بميریو 
در فرھنگ «بدتر از خودش ھم کسی را ببيند خودم را برايش مثال آوردم و گفتم 

شود، من که ايزک  افغانستان ھيچ کسی بيشتر از ايزک و ھمجنسگرا تحقير نمی
 ».مردم می که د بايددادم پس خيلی زو ھستم اگر به حرف مردم زياد اھميت می

گرفته بودم روبروی  UNاستيناف را از  ھا در حاليکه جواب رد ھمان روز
قلندر وقتی  . فرستادم UNقلندر و با مشوره خودش نامه استيناف را ُپر کردم و به 

به من باور نکرد و تا چند روز  ،ه استيناف را به آن صورت پر کردمديد که نام
کند  باور نمی یھيچ کسرا  تاين حرف ،  بگويی UNبه نبايد اين دروغ را «گفت  می
 » !با اين حرفت ترا قبول کند UNکه  ،UNبرسد بر  هتا چ

گويم، من  نه به خدا من دروغ نمی«گفتم  خوردم و برايش می من قسم می
 ».گويم ھستم ھمين طوری که می
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کنی که  اشتباه میتو خيلی «گفت  کرد و می اما او باز ھم حرفم را باور نمی
 ».کند قبول می ترا با اين حرفت UNای  هردک خيال

من برايش  ،تکرار کردو اين حرف را  خانه من آمد قلندريک بار  باالخره
ثابت کنم که ھمجنسگرا ھستم  UNتوانم به  پس به نظر تو من چطوری می«گفتم 

 »تا قبولم کنند؟
بايد ثابت به من اول ، تو که تو ھمجنسگرا ھستی  کنم نمیقبول من خودم «

 ».کنی
 ».ھستمگويم  چطوری ثابت کنم؟ من ھمينی که می« -

واقعاً باور کنم که تو تا در عمل بايد ثابت کنی، من در عمل بايد ببينم «
 ».ھمجنسگرا ھستی

 »مرا در عمل ببينی؟ که خواھی آيا می« - 
 » .ترا در عمل ببينم که خواھم من می بلی«با خنده گفت  

داشت که من سن سال  ٣٩ - ٣٨از نظر سن و سال  قلندر مرد جذابی بود،
ھا گرايش داشتم، از نظر ھيکل و استخوان بندی  در ھمين سن و سال یبه مردان

در جوابش گفتم من . نيز ھيکلی و درشت بود که برای من کامالً خواستنی بود
 ».شود که تو مرا در عمل ببينی برای من خوب می«

 ».در عمل نشان بده بياپس  ،خيلی خوب«خوشحالی گفت با 
 و  گذاشتماش  او را ببينم دستم را پشت شانه العمل عکسمن برای اينکه 
 نمای او نيز شديد بود و ھر دو العمل عکسديدم که  .لبانش را کمی مکيدم

من در عمل ھمه ھمين جا در  ن يکديگر را شروع به مکيدن کرديم ولباحريصانه 
 .را برايش ثابت کردم که من ھمجنسگرا ھستمچيز 

فردای آن آمد خانه من و به من  ،قلندر در عمل حرفم را باور کرد وقتی
تو  بيا ؟مه اکنی و من در آنجا مجرد ماند تو چرا در اينجا تنھا زندگی می«گفت 

 ».ت زياد نشودخرجمن زندگی بکن که ھم راحتت کنم و ھم در تنھايی  ھم پيش
  .شدم خانه  ھم من ھم رفتم و با او .کرد ش زندگی میھاي بچهدو تا  باقلندر که 
من سالھا «گفت  خورد و می را میاش  رت زحمات گذشتهسقلندر ح

ھايم در آسايش  اندازه زحمت کشيدم و از آرامش خودم گذشتم تا زن و بچه   بی
شرف بھترين   ن بینگذاشته بودم، آن ز ھيچ چيزی کم من در خانه از. زندگی کنند

پوشيد، بھترين لوازم منزل را در اختيار داشت، در بھترين خانه  ھا را می لباس
و  نمکدانم را شکست باالخره  اما ،خورد ھا را می کرد و بھترين غذا زندگی می

من اينطوری ھم «گفت  قلندر می. آبرو کرد و بیمرا پيش تمام مردم سر افکنده 
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از ھر نظری . کرد با من زندگی می آسايشش بايستم که فقط بخاطر انتظار نداشت
با تو زندگی  ت که من راضی نيستمگف به من میبايست  ،اگر از من راضی نبود

اما حاال کاری . شد دادم و از خانه بيرون می کنم تا من آبرومندانه طالقش را می
  .توانم نگاه کنم من به چشم ھيچ کسی نمی ديگر کرد که

ً در اس در . کردند تانبول درآمد خوبی داشت و خوب زندگی میقلندر واقعا
کرد  کردند، خودش ھم کار می کارگاه چرمدوزی حدود پانزده نفر برايش کار می

اينکه زنش چرا از . رسيد و تمام توليداتش به مشتريان قرارداديش به فروش می
ر قلند کردم که شايد می در اول من خيال. برای من عجيب بود پيشش فرار کرد

اما بعداً . او فرار کرده است ش برسدبه خواست جنسيبه خوبی ه است نتوانست
از  و حرف نداشتکه واقعاً  ھم در عمل جنسيش  ،را در عمل ديدم قلندر خودم که

کرد، که نه  آن تيپ مردانی بود که طرف مقابلش را به بھترين شکل ارضأ می
از نظر جذابيت و مردانگی ھم اکثر زنان . افراطی در کارش بود و نه تفريطی

شعبه اتباع خارجی به دو بار ای  هھفتشھر وان  در پناھندگان. شدند مجذوبش می
چند بار ديدم که زنان ايرانی من در شعبه اتباع خارجی . رفتند برای امضا می

خواستند  مشخص بود که میشان  برخوردطرز دور او را حلقه زده بودند و از 
زنان ايرانی بعيد است ؛ وگرنه ورندبياسرنخ برقرار کردن رابطه با او را بدست 

ھم من به فرار جذابيت و مردانگيش از نظر . که به يک مرد افغانی چشم بدوزند
قلندر تنھا خاليگاھی که داشت مغرور بودنش بود، ھيچ . کردم میزنش تعجب 

پرسيدم  شمن از. داد وقت در ظاھر به کسی احساس دوستی و محبت نشان نمی
 »خاطر ترا نخواست؟ هچ بهکنی که زنت  فکر می«

 ».خورند عقل ھستند به آسانی فريب بازار سرخ و سبز را می زنانی که بی«
 »و سبز چيست؟ منظورت از بازار سرخ« -

اگر مردی با لبخند به چشم آنھا نگاه کند و بگويد که دوستت دارم، تو «
اما  ،شوند می شآنھا شيفته ظاھر ،بھترين زن ھستی، عاشقت ھستم و امثال اينھا

 ».کنند به باطن قضيه فکر نمی
 ،بزندآميز  ھای محبت ھمخوابی من دوست داشتم که قلندر به من حرف موقع

به او ھمخوابی من خودم در وقت . زد ھا را نمی اما او ھيچ وقت اين گونه حرف
 دوستت دارم، تو عزيز منی، تو عشق منی، تو خدای منی، من«گفتم  می

که اينگونه  و از او ھم انتظار داشتم »...پرستم، قربانت برم، فدات شوم می   ترا 
اصرار  همن ب. زد حرفی نمی به منوقت  اما او ھيچ ،ھا را به من بزند حرف

با خاموشی به باز ھم اما او  ،خواستم که به من بگويد دوستت دارم ازش می
اش  من روی سينه. گفت چيزی نمیکرد و ھيچ  چشمانم نگاه می
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کردم و  گذاشتم، به چشمانش نگاه می میاش  پيشانی روی ام را پيشانی خوابيدم،  می
من در «در جوابم گفت   يک بار  باالخره .رمگويی که دوستت دا گفتم چرا نمی می

م که دوستت دارم و حتی به زنم که دوازده ه انگفت یبه ھيچ کسحاال  تا زندگی
  ».ھم نگفتم که دوستت دارميک بار  من زندگی کرديم سال با ھم

تجربه، فقير و    ، بیخيلی جوانبود زن قلندر با مردی که فرار کرد مردی 
و از نظر سواد رشته مھندسی را در  تجربهبود با  یدر حاليکه قلندر مرد .بيسواد
زنش با مردی که . هللا در دانشگاه کابل تمام کرده بود دکتر نجيب حکومت زمان

ً ا که از فرار کردنش پشيمان  فغانستان رفتند و ديری نگذشتفرار کرد مستقيما
تماس گرفت و گفت  وا ابودم زنش چند بار ب خانه ھمقلندر زمانی که من با . شد
 »...پيشت يم بيا و برگردم که خواھم من می«

تو مرا  ،از پيش من فرار کردیآن موقع که تو «قلندر در جوابش گفت 
 »...خواھم برگردی من ترا نمیکه  حاالنخواستی و 

ينده دھم که در آ دانم که من اشتباه کردم، مرا ببخش و قول می می بلی«
 »...نخواھم کرد ديگر اشتباه

تو آنی که بودی  ،قبول ھم کنم   ترا  اگر من. خطاستآزموده را آزمودن «
لکه بدنامی ھستی، تو طوق لعنت ھستی و من طوق لعنت  ديگر تو ديگر نيستی،

 »...خواھم نمی
ً از اين حرف« ز يکديگر جدا ا که توانيم من و تو اصالً نمی. ھا بگذر لطفا
 »...شويم

تو راضی نبودی که با من . زنی حاال دير شده است که اين حرف را می«
است که در بوده تو از خيلی وقت  ،زندگی کنی، من از تمام کار ھايت خبر شدم

من چقدر زحمت کشيدم، تنم را خار کردم و از ھيچ   .ای هحق من خيانت کرد
يک مرد ديگر اما تو چقدر نمک نشناس بودی که با  ،چيزی برايت کم نگذاشتم

اگر تو راضی نبودی که با من زندگی کنی، چرا  ،با اين ھمه حال. رابطه داشتی
 که ھر طرفخودت و  دادم طالقت را می آبرومندانهمن طالقت را نخواستی که 

با آن ھمه . توانم نگاه کنم نمی یرفتی؟ حاال من به چشم ھيچ کس دوست داشتی می
از من ھنوز ھم  !ات اين بود پاسداری و قدر دانی و کشيدمت زحمتی که من برای
 »...!کنم من ترا قبول و برگردی انتظار داری که پيشم

 ھايم از بچه اما ،من شايد که بتوانم از تو بگذرم اگر تو از من بگذری«
ً  من بخاطر بچه. بگذرم توانم نمی ھايم را  و بچهگردم  بر میھايم حتما
 »...خواھم می
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 مادر بدنام مثل تو ھا تو مادر آنھا نيستی، بچه ،رنياھا را  خفه شو اسم بچه«
 »...زدی ھا اصالً مادری نداشتند، تو ھميشه آنھا را کتک می بچه ،خواھند نمی

 »...را از من جدا کنیھايم  شود که بچه ھا نمی با اين حرف«
من ديگر تماس  به تلفن. رنياھا را  گفتم ديگر اسم بچه !خفه شو زن بدنام«
  »...ديگر با تو حرف بزنمکه خواھم  من نمی ،نگير

سيم کارت مبايلش  ،ديگر نتواند با او تماس بگيرد شبرای اينکه زن باالخره
 .شماره او را نداشت که بتواند تماس بگيرد ديگر را عوض کرد و زنش

* * * 
مثل خودم  سه نفر -من از زمانی که به شھر وان آمدم آرزو داشتم که دو 

ھای مخصوص بزنيم که  ھای مخصوص بپوشيم، تيپ لباسمان  را پيدا کنم، ھمه
نه زنانه و با يکديگر قدم بزنيم تا مردم بدانند که ما نه مرد و مردانه باشد تيپ نه 

شعبه اتباع خارجی برای  رفتم روز يک در ھمين آرزو بودم که. ھستيم و نه زن
چھره و  .سن و سال خودم بود نی را ديدم که ھمايرا پناھندهيک امضا و در آنجا 

 کامالً تيپ نه  در ظاھر .را و نيمه شکل زنرا داشت اندامش نيمه شکل مرد 
ھای مردانه ظاھر  ھای کوتاه و لباس با مو. کامالً زنانهتيپ مردانه داشت و نه 

ھای برداشته، سايه براق، مژه  اما در آرايشش با ابرو ،مردانه را بخود گرفته بود
مصنوعی، لنز، روژ لب و الک ناخن ظاھر زنانه را بخود گرفته بود و در 

 ھنوز آنقدر جرأت نداشت که آرايش ،ه ترکيه آمده بودحاليکه تازه از ايران ب
 تغيير کهداد  بخود جرأت میکم  کم ھای بود که اولين روز. بکندآنرا  تر از پيشرفته

من از ديدن او خوشحال . ھايش را ھنوز سوراخ نکرده بود قيافه بدھد و گوش
سالمم را داد و  او ھم جواب. شدم، نزديکش رفتم، سالم دادم و احوالش را پرسيدم

 ».خوبم مرسی«گفت 
 ».ھستم من حميد« -

 ».مرسی حميد«
 »؟ت را بگويیسمھم اتو  که می شود« -

 » .منوچھرممن  البته که،«
 »؟یه اشود که ترکيه آمد مدتی می هچ« -

 ».شود چھار ماھی می - سه«
 UNشود بگويی که در  ، میببخشی«ازش پرسيدم  ،نه آوردم ،بردممن نه 

 »؟یه اکيسی گذاشت هچ
 ».مه امشکل خودم را گفت م، من مشکل اجتماعی دارمه اذاشتمن کيس نگ«
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 »مشکلی است؟ هچ تابگويی که مشکل اجتماعی مشخصاً شود  می« -
چرا «با صدای کامالً زنانه که ناز و ادايش ھم کم نبود عصبانی شد و گفت 

 ».کسی از من زياد سؤال بکند هککنی؟ من دوست ندارم  اينقدر سؤال می
 ».بدانمتو در مورد  که خواستمھستم تو بخاطری که من ھم مثل « -

 »ی؟ھست بخاطری که مثل من«
 ».بلی« -

 »؟ھستیمن مثل  چطوری«
 ».ھستمتو من ھم مثل  ھستیتو ھمين طوری که « -

 »؟که تو ھم مثل من ھستی ھستم من چطوری«
 ».و من ھم ھمجنسگرا ھستم ھمجنسگرا ھستیتو « -

گی شايد  ،تو اصالً مثل من نيستی«سر تا پا دقيق به طرفم نگاه کرد و گفت 
 ».نيستیباشی اما مثل من 

 ».ھستم  ھستيم و من مثل توگی مان  ما و شما ھمهبلی؛ « -
ً اين حرف را نزن، تو مثل من نيستی«  من تراوستی ،من گی نيستم ،لطفا
 ».ھستم

، ھر چيزی که اردزيادی ند فرق«گفتم  و دانستم معنی تراوستی را نمیمن 
 ».ز ھم من و تو از يک شاخه ھستيمباشی با

لطفاً «گفت  کمی خود خواه بود و برای اينکه خودش را از من برتر بداند
ھا ندارد و  شوم، تراوستی ھيچ ربطی به گی اين حرف را نزن که من ناراحت می

 ».من و تو از يک شاخه ھم نيستيم
 .صاحب خانه از ھر دوی آنھاآيد و  مھمان از مھمان بدش می شود گفته می
 . بينند و ھم تراوستی را مردم ھم گی را بد می آمد،  بدش می ھا او که از گی
سه نفر مثل خودم را پيدا  -من خيلی آرزو داشتم که دو  !به ھر حال«گفتم 

تو  من از ديدن حاال . کنم که با ھمديگر دوست شويم و احساس تنھايی نکنيم
 ».خوشحالم
 ».من مثل تو نيستم. تکرار نکن لطفاً اين حرف را «

و آرايش کنم تو  من ھم دوست دارم که مثل«به آرايشش نگاه کردم و گفتم 
 ».تيپ مخصوص بزنم
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آيد که مثل من آرايش  تو گی ھستی، به تو اصالً نمی ،ھستممن تراوستی «
 ».که ھستی برايت بھتر است که باشیتو ھمين طوری  ،کنی

صوص من کاری به گی و تراوستی ندارم، من دوست دارم که تيپ مخ« -
 ».بزنم

و  باشدی خودش تک خواست که از ھر نظر می ،آدم انحصار طلبی بود
ھا او  بعد. کندبخودش را مثل ببيند که کار در کنارش کس ديگری را  توانست نمی

ش تحمل در کنار توانست ھای ديگر را ھم نمی را خوب شناختم که حتی تراوستی
م را ه الت زنانصحسودی ھستم و حسادتم خ گفت که من آدم حتی خودش می .کند

و تراوستی ندارم دوست دارم تيپ  من گفتم کاری به گیوقتی که  .دھد نشان می
خواھی تيپ مخصوص  تو می«با حسادت در جوابم گفت او  مخصوص بزنم

من که  ،که تيپ مخصوص بزنی آيد نمی برايت اصالً  اما تو گی ھستی !بزنی
برو ھر تيپی که  یکه خودت را دلقک بسازخواھی  اما اگر می ،برايت گفتم

 ».خودت دوست داری بزن
داشته ای  هطويلم نگرفت و نخواست که با من راباين بار تحخالصه اينکه 

من به خود گفتم او که در تنھايی تيپ مخصوص زده است، با تيپش ھر  .باشد
خودش از  کهزند، دوست ندارد که من ھم مثل او تيپ بزنم  طرف تنھا قدم می

تيپ نزنم  يیتنھاخودم يد، پس من چرا بايد اينقدر کم جرأت باشم که بياتنھايی در 
 شم؟باو دنبال ھمراه 

ھايم  زنم، مو من از اين به بعد تيپ مخصوص می«به قلندر گفتم رفتم خانه 
کنم در  ھايم را سوراخ می نيم سياه، گوش کنم ی رنگ میرا از وسط نيم خاکستر
در يک گوشم گوشواره سياه، به خياط بندم  می خاکستری يک گوشم گوشواره
يک طرفش سياه، باشد  خاکستریدھم که از وسط يک طرفش  لباسی سفارش می
يک شد با خاکستری گذارم يک لنگش را می ،گيرم می خاکستریيک جفت کفش 

ھايم را ھم الک  کنم و ناخن کنم، آرايش صورت می لنگش را سياه رنگ می
 ».زنم می

دانند که من و  مردم میباز ی، اگر اين کار را بکنی اين کار را نبايد بکن«
ھم ای  هدر آن صورت حتی اگر ھيچ رابط ،با يکديگر داريمای  هرابط هتو چ
 کنند که کنيم مردم حتماً خيال می خانه زندگی می يک در من و تو از اينکه ،نباشد
 ».ھستای  هرابط بين ما
 ».با يکديگر داريمای  هکند؟ بگذار بدانند که من و تو رابط فرقی می هچ« -

 ».بداند نبايد بدانند، اين را کسیشود که  خوب نمی«
 ».که من و تو با يکديگر رابطه داريم من دوست دارم که مردم بدانند« -
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 ».شود اما برای من بد می ،مردم بدانند که دانم که تو دوست داری می«
بودند در آنجا  کهمان  دوستان از ھم من موضوع را به چند تاپيش از اين 

ه دانند، من موضوع را به آنھا گفت ذاتاً چند نفر که می«گفته بودم و به قلندر گفتم 
 ».ما

اگر تو اين کار را . به آنھا که گفتی اشتباه کردی و تمام مردم نبايد بدانند«
 ».شود د میھای خودم بدانند خيلی ب بکنی مخصوصاً اگر بچه

برند و از تيپ من ھا به اين موضوع پی ب بعيد است که بچه !خيال بابا بی« -
 ».ورندبياسر در 
 ».ھستی ونیدانند که تو ک ھا می نه اگر تو اين تيپ را بزنی بچه«

خودم را از چشم مردم و م ه انقش بازی کردمن شود که  سی سال می« -
از اين به بعد و م ه اخسته شدکردن ديگر از نقش بازی من  ،مه اپنھان کرد

 ».بدانند که من اينمبايد  مردمخودم باشم و که خواھم  می
يند و ترا بيادم مرتمام که خواھی  می ،شوی تو از کون دادن ھيچ سير نمی«
 ».بکنند
مردم بدانند که من که من فقط دوست دارم . من به اين فکر نيستم !خدانه ب« -
 ».اينم

و بيرون بروی اول از اين خانه بايد پس اگر دوست داری که مردم بدانند، «
 از اينجا بمان، من خودم ،بمانی که ھمين جا خواھی اگر تو می. بدانند مردم بعد
 ».روم می

ام را گرفته بودم که تيپم را عوض کنم، ديگر برايم خيلی  من تصميم نھايی
خانه  موقعيتش را ھم نداشتم که به خودسخت بود که از تصميمم صرف نظر کنم، 

به اين صورت يک مدتی در ھمان خانه ماندم و تيپم را عوض  تنھايی بگيرم،
  .نکردم

اين . را ديدم    منوچھر و در آنجا UNپيش دفتر رفتم روزی يک  ،دو ماه بعد
با خوشحالی بسويم آمد، خيلی صميمانه با من حرف زد و از     خودش منوچھر بار

 در وقت برگشت. که با من کرده بود پوزش خواھی کردای  برخورد قبلی
در     منوچھر .خانه او رفتم خودش دعوت کرد و برای نھارخانه  مرا به    منوچھر

من ھم با کمال . شوم خانه ھمکرد و از من خواست که با او  خانه تنھا زندگی می
 .شدم خانه ھمو با او  مميل حرفش را قبول کرد

* * * 



     157  آنسوی وحشت

. شوم خانه ھم    منوچھر شش ماه با قلندر زندگی کردم و قرار شد که ديگر با
م را از وسايلشوم، من فردای آن  خانه ھماز من خواست که با او     منوچھروقتی 

 .انتقال دادم    منوچھر و به خانه مخانه قلندر برداشت
چھار  - سهھای اطرافش  کرد ھمسايه زندگی می    منوچھر کهای  هدر خان

ھا ملکيت يک نفر بود که او را  تمام اين خانه. خانواده پناھندگان ايرانی بودند
 وقتی. کرايه داده بودايرانی پناھندگان  را بهھايش  خانهحاجی گفتند و  حاجی می
او را  ،شد خانه ھممرا نزد خودش جا داد و با من  منوچھر ديدند که    ھا ھمسايه

ھا  افغان ا يک افغانی را پيش خودت جا دادی،اندازه سرزنش کردند که چر   بی
به او اصرار کردند که . قابل اعتماد نيستای  نيستند و ھيچ افغانی مردمان خوب

گفتند که يک  می    منوچھر ھا به ھمسايه. بيرون کند اش ھرچه زودتر مرا از خانه
برد و بودن او در اينجا برای ما  ت را میوسايلکشد و  روزی حتماً خودت را می

از اينکه اما  ،شدن با من پشيمان شده بود خانه ھماز     منوچھر .ھم خطرناک است
اما  ،بيرونم کند اش شد که از خانه خودش مرا پيشش برده بود رويش نمی

مرا مورد      منوچھر .فشار گرفته بودند که بيرونم کند پيوسته او را زيرھا  ھمسايه
در خانه ھر . دارم و يا خير آزمايش قرار داده بود که آيا از خانه چيزی را بر می

و آن  ،شود و يا خير گذاشت تا ببيند که پول از جايش برداشته می طرف پول می
آن خوشحال يافتن از بد بياکه اگر آدم از راه ھم گذاشت  میھم مقادير پولی را 

تر از  وحشتش فرا ،مرا مورد آزمايش قرار داده بودبا آنکه     منوچھر .شود نمی
ھا به او گفته بودند  بر دارم، زيرا ھمسايهاش آنچه بود که من چيزی را از خانه 

که در من در طول يکی دو ھفته . کند کشد و فرار می که يک روزی خودت را می
ھا  اما ھمسايه ،به زودی به من اعتماد کرد ،خانه پيشش ماندم و با من حرف زد

 آھسته آھسته. کند بيروناش  مرا از خانه کردند که ھنوز ھم به او اصرار می
اما  ،کرد ھا از من دفاع می د در مقابل ھمسايهش به من بيشتر شاعتمادکه  منوچھر

خبر از موضوع و من ھنوز  گفت چيزی نمی مخود در مورد مخالفت آنھا به
به زودی با من  منوچھر .نده اسنگر گرفتدر مقابل من ھا  نداشتم که ھمسايه

ه فشار گرفت مرا زير ھا ھمسايه !حميد«به خودم گفت  يک روز تر شد و صميمی
ھا مردمان خوبی نيستند، من  گويند که افغان آنھا می. که ترا از خانه بيرون کنمند ا

 ».کنند اما آنھا اصالً حرفم را قبول نمی ،کنم ھا دفاع می از افغان
 ».دفاع بکناما از من  ،ھا دفاع نکن افغاناز « -

تمام  ،من اصالً اين حرف را قبول ندارم ،زنی تو ھم حرف آنھا را مینه؛ «
من از  ھستند ھا بد که بگويد افغانکس  ھر ،بد ھستند ھا گويند که افغان میمردم 
 ».کنم ھا دفاع می افغان
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 ».بد نيستندکه شان  ھمهنه؛ « -
 ».ھيچ کدامش بد نيست .ھستندخوب شان  ھمهنه؛ «

 ».شود بد ھم زياد پيدا می آدمانھا  در بين افغاننه؛ « -
گويی که من خوب ھستم و  فقط خودت را می ،ھستی یتو آدم خودخواھ«
 ».ھستندبد  ھمه ديگر
شود و ھم  ھم آدمان خوب پيدا می، در ھر کجا ھستند بدھمه من نگفتم که « -

 ».آدمان بد
اما  ،بدھم آدمان و شود  پيدا میآدمان خوب ھم دانم که در ھر کجا  میبلی؛ «

حتی يک و شود  پيدا نمیھيچ ھا آدم خوب  گويند که در بين افغان ھا می اين ھمسايه
 ».نفر

خوب  .پيدا نشود ھم اينطوری ممکن نيست که حتی يک نفر خوبنه؛ « -
 ».شود زياد پيدا میھم و بد  شود پيدا می زياد

 ».شود پيدا می بد کم ،شود پيدا می خوب زيادنه؛ «
 ».دکراعتماد شود  نمی یبه ھر کساينکه خالصه بلی؛ « -

در بين گويی  تو که می. شود اعتماد کرد دانم که به ھر کسی نمی میبلی؛ «
 ؛شود که آدمان بد ھم پيدا می من ھم قبول دارم ،شود پيدا می ھم آدمان بدھا  افغان

پيدا  ھم ھا حتی يک نفر آدم خوب گويند که در بين افغان ھا می اما اين ھمسايه
 اما .ترسيدم من ھم در اول حرف آنھا را باور کرده بودم و از تو می. شود نمی
گويند و تمام حرف  پس حتماً آنھا دروغ می ،خوب ھستیکه  بينم میترا  وقتی حاال

پيدا ھم  حتی يک نفر خوبھا  در بين افغانگفتند  آنھا که می. آنھا دروغ است
ً آدمان خوب خيلی زياد پيدا  ،وقتی که يک نفر خوب پيدا شد ،شود نمی پس حتما
و اين حرف آنھا ھم دروغ است که  ؛ چون مشت نمونه خروار استشود می
 شود، بد ھم پيدا می آدمان ھا بين افغان در اگر. بد ھستند مردمانھا  گويند افغان می
 تمام شود که آدم نمی بخاطر يک تعدادھا ھم پر از آدمان بد است و  ين ايرانیب در

  ».مردم را بد بگويد
از اينکه من ھنوز در آنجا نو بودم و آنھا شناختی نسبت به من نداشتند، من  

. ھيچ واکنشی نشان ندادم    منوچھر از مخالفت آنھا ناراحت نشدم و نسبت به حرف
آنھا نسبت به من شناخت پيدا خواھند کرد  ،اينجا بمانم یروزبا خود گفتم اگر چند 

  .برطرف خواھد شدشان  و دغدغه خاطر
ھا  اين ھمسايه«به من گفت ھم سه بار ديگر باز  - دو    منوچھر ھای بعد روز

 ».کنند که ترا از خانه بيرون کنم ھنوز ھم به من اصرار می
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با من در تمام عمرم ؛ چون ھا کامالً عادی بود حرف گونه اينبرای من  اما
ھا بزرگ شده بودم و با خود گفتم اگر چند روز ديگر اينجا بمانم آنھا  جنجالھمين 

 .درست خواھند شد خود بخود
* * * 

به     منوچھر روزيک باالخره بيشتر از يک ماه از رفتنم به آنجا شده بود که 
من ھرچه که از . ھا اصالً از سر تو دستبردار نيستند اين ھمسايه !حميد«من گفت 

کنند که چرا از  ھنوز ھم نکوھشم میآنھا  ست،کنم که حميد آدم بدی ني تو دفاع می
 »کنی؟ خانه بيرونش نمی

 »کنی؟ آخرين بار کدام روز بود که گفتند چرا بيرونش نمی« -
 ».کنی چرا بيرونش نمی که گفتندو ھمين امروز عصبانی بودند «

 »دام ھمسايه اين حرف را به تو زد؟ک« -
 ».کنی که چرا بيرونش نمی گويند میشان  ھمه«

 »؟که مرا بيرون بکنگفت به تو امروز مشخصاً کدام ھمسايه « -
حرف يکديگر شان  بينی ھمه ھرچه که می ،ھای دور و بر ھمين ھمسايه«

 ».کنند را تأييد می
که امروز اين حرف را زده بود خودداری ای  هاسم ھمسايمنوچھر از گفتن 

 . کرد
اعتمادی  پس اصل موضوع بیند ه اخود گفتم تا حاال که مرا نشناخت هب
خانه قلندر را  منوچھربخاطر که من   .ستاعقلی  بیاصل موضوع بلکه  ،نيست

ھم به خانه قلندر شد که  نمیکرد ديگر  بيرونم می منوچھراگر  ،ترک کرده بودم
 .نداشتم که برومھم  ديگری یجا برگردم و ھيچ

* * * 

از چيزھايی که  و نظر به به من تعريف کرد  رااش  گذشته یزندگ منوچھر
را نيز وضع ھمجنسگرايان و دوجنسگونگان در ايران  ،تعريف کرداش  گذشته
اجتماع ايرانی آنقدر  در ايران بودم با زمانی کهمن  .انگيز توصيف کرد رقت

چيزی ميان خود آنھا  ھای اجتماعی در  رفتاردر مورد رابطه تنگاتنگ نداشتم که 
ھای  دور از اجتماع قرار داشتم و در کار کارگرفقط به عنوان يک  .بدانم

در ايران محدوديت بر کردم که شايد  در گذشته فکر می. ساختمانی مشغول بودم
کردم که  مینفکر اصالً و  است و بسھمجنسگرايان فقط نداشتن آزادی جنسی 

 .باشد هداشتفرھنگ مسخره کردن را  ھمايران  شايد
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قبولی بگيری يا نگيری به تو  UN ازاگر تو «گفتم     منوچھر بهيک روز 
 ،برگردی نتوانیتو در ايران مشکل آنچنانی نداری که ؛ چون کند فرقی نمیھيچ 

 ».و بس فقط نداشتن آزادی جنسی استدر ايران مشکل تو 
 »ه مشکلی داری؟پس تو در افغانستان چ«

اما مشکل اصلی من آزادی  .مزادی جنسی ندارافغانستان آدر ھم  من« -
شايد که سکسی را      بیمن  ،مسخره مردم استمشکل اصلی من  ،جنسی نيست

 ».نم تحمل کنمتوا اما مسخره مردم را اصالً نمی ،تحمل کنمبتوانم 
 »ی؟ه اکرد لايخچه  پس ايران را«

 »کنند؟ در ايران ھم مسخره می !ھی« -
که ايران ای  هکرد خيال !کنند که نوازشت میای  هکردخيال آره، پس «
ھر . کنند ت میه اباور کن که حتی اروپا ھم اگر بروی باز ھم مسخر !ستاروپا
 ».فرقی با افغانستان ندارد جا ھيچبروی که  نيای دکجا

ديگر مسخره  ره کنند، اما در افغانستان يک طوردر ايران شايد که مسخ« -
 ».کنند می

 ».ستمسخراش  ھيچ فرقی ندارد، مسخره که شد ھمه«
. کنند، نه اينکه فقط بخندند و حرف بزنند می در افغانستان وحشيانه مسخره« -

کنند و به خودت ھم  کسانی ھستند که ھر چيزی را بھانه میدر افغانستان بعضی 
 ».کنند حمله می

اما  ،بوديم ١٣۵٣مان متولد ی سن و سال من بود، ھر دوھم    منوچھر
ھای سر او سفيد شده بود و سنش از من خيلی باال نشان  بسياری از ريش و مو

که با  ،لھجه ايرانیھای سفيد سرش اشاره کرد و با  به ريش و مو منوچھر. داد می
داد و در بعضی  از دماغش بيرون میکمی زد، صدا را  نوک زبان حرف می

سالت  ٣١ببين تو ھم «خيلی مظلومانه گفت  ،کرد کلمات الف را واو تلفظ می
و به دندان » .مه امورد اينقدر پير نشد  ن بیست، مسالم ھ ٣١ست و من ھم ھ

ھا ھر روز در  بچه. م راه اشکست دندانببين اين «اشاره کرد و گفت اش  شکسته
آنھا به من ناراحت شدم و  روزيک باالخره کردند،  م میه اراه مدرسه مسخر

 ».فحش دادم، آنھا آمدند با مشت زدند و اين دندانم را شکاندند
* * * 

 ،واقعاً که زندگی اسفباری داشته بود ،حکايت کرد زياداز زندگيش  منوچھر
اما نه در حد  ،کرده بودندبد برخورد  اندازه بیبا او شان  در جامعه و خانواده

من زمانی که «را تعريف کرد و گفت شان  برخورد خانواده    منوچھر .افغانستان
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 مان که يک روزی گرايش جنسيم را به خانواده گرفتمتصميم بود  مھژده سال
خورديم  می دور سفره نشسته بودم غذامان  روزی با خانواده يک باالخره .بگويم

مند  عالقه به دخترانکه ديگر پسران  بر عکس منو من در ھمان موقع گفتم 
تا اين حرف  .عالقه دارم ھاندارم و به مردای  هعالقھيچ من به دختران  ھستند،
بعد از آن برادرم ھر لحظه . زد به صورتم ،برداشتپدرم کاسه غذا را  ،را زدم

فردای آن پدرم و . به شکمم زد می مشت باشد و  میاين بر و آن بر رد از کنارم 
به کوبيد م را حسابی ه اھايم گرفت و کل خواھر بزرگم از مو ،برادرم رفتند وظيفه

نشان  واکنشیموضوع ھيچ بود که به اين کسی تنھا مادرم در تمام خانواده . ديوار
بعد از آن ديگر به من اجازه رفتن به مدرسه را ندادند، از رفتن به خانه . نداد

ممنوعم کردند، مدتھا تحت ھورمون درمانی و روان درمانی قرارم دادند ھم مردم 
و به ھمين خاطر از نشست و برخاست با دختران و زنان نيز ممنوعم کردند تا از 

 ».آنھا رنگ نگيرم
ھا در افغانستان تصميم داشتم که موضوع  بعضی وقت    منوچھر ھم مثل من

نه معروف نشوم و اما برای اينکه به نام ديوا ،بگويممان  خودم را به خانواده
پيش از اين فکر . از گفتن از اين موضوع صرف نظر کردم دمسخره نکننمردم 

 اما .نگفتمچيزی مان  م که در اين مورد به خانوادهه ااشتباه کرد من می کردم که
کردم که  من فکر می«من به او گفتم  ،که تجربه خودش را تعريف کرد    منوچھر
بينم  ترا می چيزی نگفتم، اما وقتیمان  که در اين مورد به خانوادهم ه اکرداشتباه 

 چيزیمان  م که به خانوادهه اخوبی کرد من واقعاً کار ای، هکه اينقدر بدبختی کشيد
 ».نگفتم

» ً گفتی از مدرسه بيرونت  اگر می کار خوبی کردی که نگفتی، بلی واقعا
 ».آوردند کردند و ھزار مصيبت ديگر ھم سرت می می

شما که ايرانی . شد کنم که شايد خيلی بدتر از اين می من فکر می اما« -
پس تصورش را بکن که در  ند،ه ادر ايران با تو اين طوری برخورد کرد ،ھستيد

 »!کردند می چه برخوردی افغانستان شايد با من
ھای را که  ھمين مصيبت. نداردبا يکديگر افغانستان و ايران ھيچ فرقی «

 ».کشيدی میحتماً ھا را  عين ھمين مصيبتمن کشيدم تو ھم 
 ».است تر از ايراناما افغانستان خيلی بدنه؛ « -

که ايران خيلی بھتر ای  هکرد خيال ی؟ه اکرد خيالچه  پس ايران را«
 »است؟
وحشيانه  که شود یمن باز ھم مثل افغانستان ايران ھر قدر بد ھم اگر باشد« -
 »ت کننده امسخر
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 دحبه آن ای  هھنوز ھيچ جامع نياآنگونه که تو از ايران انتظار داری در د« 
ھم کسان اروپا  ناھم در ،من و تو حتی اروپا ھم اگر برويم. انسانی نرسيده است

اگر  ھستند انسانخيلی انی که آنحتی و  کنند می ن ما ھستند که مسخره یزياد
اروپا که  .دانند می ارزش و بیرا پست   در ذھن خودشان ماباز ھم مسخره نکنند 

ايران خودش ھنوز خيلی راه پيش رو  که !برسد بر ايران هچ پس  ،ستاينطوري
 ».ھای ديگر برسد دارد تا به بسياری از ملت

* * * 

بوديم از اينکه ھم من و  خانه ھمدر طول مدتی که با يکديگر     منوچھر من و
در محيط نسبتاً  زمانی که ،را در محدوديت گذرانده بوديممان   ھم او تمام عمر

. مان به يکبارگی منفجر شديمی ھر دو ،زاد شھر وان با يکديگر يکجا شديمآ
را رنگ کرديم،  ی مان ھا را سوراخ کرديم و گوشواره بستيم، مو ی مان ھا گوش

ھا  رفتيم بيرون در خيابان کرديم و می پوشيديم، آرايش می لباس و کفش زنانه می
. اين کار را نکرده بود در شھر وان قبل از ما ھيچ کس ديگر. مزدي قدم می
عجيب بود و تمام مردم  برايشانشدند، فقط  ھای اول مردم عصبانی نمی روز

ھای دو طرف  رو پيادهدو تا  در امتدادبعضی وقت . کردند بسوی ما نگاه می
 یدست راست خيابان و يکروی  پياده درمان  یيک. زديم خيابان با يکديگر قدم می

رفت و آمد ھايی که  ماشين. زديم قدم می دست چپ خيابانروی  پياده درمان 
گرفتند و ما از ھمين فاصله دور با يکديگر  کردند در وسط ما قرار می می
با يکديگر به فارسی  ما ،دانند در آنجا مردم فارسی نمی. خنديديم میگفتيم و  می

نيز پناھندگان افغانی و ايرانی . خنديديم زديم و می ھای عجيب و غريب می حرف
 ما به ،نددش ند يا نمیدش را متوجه میمان  حرف آنھادر آنجا زياد بودند و اينکه 

مان  پای پياده دنبال يا ماشينبعضی از مردان با . داديم یھيچ اھميت نمآن 
آھسته آھسته يک تعداد مردم نسبت به اين . دادند کردند و پيشنھاد سکس می می
تف مان  یدادند، بسو خشمگين شدند و در ھر طرف به ما فحش میمان  کار
  .کردند کردند و حتی حمله می انداختند، سنگ پرتاب می می

تر  شد و تيپش را ساده غمگين می    منوچھر ،دادند مردم که واکنش نشان می  
من  ،دادند ھر قدر که واکنش تندتر نشان میمردم  ،بر عکس اما من .کرد می

مردم . کردم تر می تيپم را غليظ کردم و شدم، با مردم ضد می  می بيشتر بر انگيخته
و  برد اندازه رنج می  بی    منوچھر ،انداختند خنديدند و تف می دادند، می که فحش می
شد و از واکنش مردم در مقابل خودش  ش پژمرده می ه اروحي شد، غمگين می

چرا «ُبرد من برايش گفتم  از واکنش مردم رنج می منوچھربخاطری که . ناليد می
 ».کنی؟ به مردم اصالً فکر نکن بخاطر مردم خيالت را پريشان می
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چرا . ھستند شود که فکر نکنم؟ ما ھم آدم ھستيم و ديگران ھم آدم مگر می«
 »کنند؟ فقط ما را اينقدر تحقير می

نادانی خود آنھا را  ،کنند می که ھر کاری. کنند از نادانی اين کار را می« -
 ».راشخصيتی من و ت بیاينکه ه ن ،دھد نشان می
 که توانم من اصالً نمی !کنی خوش بحالت که تو اين طوری فکر می !حميد«

 ».مثل تو فکر کنم
 »!خيال باش   ، بیکاری نداردفکر کردنش « -

خندند، تف  دھند، می خيال باشم؟ ببين فحش می بی که دشو مگر می«
 »...اندازند می

 ،خندند می کسانی کهند، ک سگ ھم پارس می ،دھند فحش می کسانی که« -
ديگر ھم ھر کاری  حيوانات ،کنند می کهخندد و ھر کار ديگری  ميمون ھم می

 ».کنند می
ھمين طوری است که تو  !کنی خوش بحالت که اين طوری فکر می !حميد«

مثل که توانستم  کاش می. مثل تو فکر کنمکه توانم  من اصالً نمی  .ای هھيچ پير نشد
  ».مکرد میتو فکر 

گفتم آنقدر  خود می هشدم و ب دادند من خوشحال می وقتی که مردم فحش می
انداختند  خنديدند و تف می که میوقتی  دھند،  سوخته است که فحش میشان  کون

کردند  بسوزد و حتی اگر حمله میشان  کردم تا بيشتر کون تر می من تيپم را غليظ
گفتم خوب شد که  خود می هب من ،متوانستند بزنند کردم و آنھا که نمی من فرار می

 .خيلی ضايع شدند
* * * 

کارھای ما بت به نسکرديم صاحب خانه  منوچھرمن و ھايی که بخاطر کار
را ترک کنيم و به اش  خانه که پانزده روز به ما فرصت داد ،واکنش نشان داد

 از خانهما را پيش از اينکه صاحب خانه . از آن خانه بيرون شديم ماھمين خاطر 
يک از دوست و رفيقانت « ه بوداز من پرسيد    منوچھر روزیيک بيرون کند اش 

 »کنی؟ ششناسی که با من دوست می مرد مجرد
 ».شناسم اما مرد ميان سال نمی ،شناسم پنج تا مردان جوان را می -  چھار« -

 »!ه بھتراگر جوان باشد که چ«
 اما ،آنھا به من پيشنھاد سکس دادند. دانم که برای تو جالب ھستند يا نه نمی« -

 ».را قبول نکردمشان   من پيشنھاد مردان جوان برای من جالب نيستند
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 ».دوست دارممن مرد جوان «
اگر  و کنم من يک ھمشھری خودتان را به تو معرفی می ، پسباشد« -

 ».خواستيد با يکديگر دوست شويد
 »است؟چی  اسمش«

 ».ابوالفضل« -
 »چند ساله است؟«

 ».ساله ٢٨ - ٢٧« -
 »ست يا نه؟جذاب ا«

ست تو جذاب ھ به نظر دانم که من جذاب نيستند، نمی به نظرمردان جوان « -
 ».نهيا 

را به تو حرف اما نگو که من اين  ،ر اينجابياپس برو امشب ابوالفضل را «
 ».مه اگفت

م ه اشد خانه ھمی که اواخواھرمن با آن «رفتم خانه ابوالفضل و برايش گفتم 
خواھی که با او دوست شوی  تو میآيا . گويد که به من يک مرد جوان پيدا بکن می

 »يا نه؟
 »شوی؟ نمیخودت با من دوست چرا  !حميد«

من فقط مردانی را دوست . به مردان جوان ھيچ حسی ندارمنسبت من که « -
تو از من بزرگتر نيستی . دارم که حد اقل ھشت يا ده سال از خودم بزرگتر باشند

 ».که جوانتر ھم ھستی ،ھيچ
 »وستت چطوری است، قشنگ است يا نه؟آن د«

 »يدی که برای امضا رفته بود؟جی ندمگر در شعبه اتباع خار« -
که بخواھم م ه ااما از نزديک دقت نکرد ،مه امن او را از دور چند بار ديد«

 ».با او دوست شوم
 ».اگر از نزديک ببينی از من خيلی بھتر است« -

که در اين مورد با  نگو اما به خودش ،مآي باشد حميد، من امشب با تو می«
 ».ای هزد من حرف

خودش ر و بيااتفاقاً او ھم به من گفت که ابوالفضل را به يک بھانه ديگر « -
 ».مه انبايد بداند که من او را خواست
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من و تو کنيم که  مان طوری وانمود میی روم و ھر دو پس من با تو می«
  ».را ببينمت ه اخان کهبا تو م ه اآمدمن در راه با يکديگر سر خورديم و 

آنھا در ھمان شب اول . معرفی کردم    منوچھر را به ھمين بود که ابوالفضل
 آمد و يا با يکديگر دوست شدند و از آن به بعد ھر شب يا ابوالفضل خانه ما می

 .رفت خانه او می    منوچھر
را ترک اش  خانه کهوقتی که صاحب خانه به ما پانزده روز فرصت داد 

حدود يک . شديم خانه ھمابوالفضل خانه ابوالفضل و با    رفتيم  منوچھر کنيم، من و
و ابوالفضل با     منوچھر با او زندگی کرديم و سپس خانه ھمماھی فقط به عنوان 
بودم  خانه ھممن ھم با آنھا  کردند،آنھا با يکديگر ازدواج . يکديگر ازدواج کردند

آنھا با يکديگر زن و شوھر شده بودند و . مشترک بودمان  و آشپزی ھمه خرجو 
 .مادرم شده بود و ابوالفضل پدرم    منوچھر ھستی، ما تو دختر که گفتند من میبه 

* * * 

 ديگر به ابوافضل ،شديم خانه ھمبا ابوافضل  منوچھروقتی که من و 
من  بناءً  .ھا قدم بزند اجازه نداد که ھر روز تيپ بزند و با من در خيابان    منوچھر

. زدم ھا قدم می ھنگام غروب در خيابان زدم و ھا تيب می خودم تنھايی بعضی روز
بازی در  زياد جنده !حميد«گفت  میکرد و  می منکوھش اين کارم طراخابوالفضل ب

 ».کنند ت میه ال زنند در خيابان می یر که يک روزنيا
 ،که بزنندند ر خواستباچند . نتوانسته است که مرا بزند یتا حاال ھيچ کس« -
 ».من فرار کردم و آنھا ضايع شدند اما

کنيد مردم  میشما که با اين کاری  مه ابا تو شوخی ندارند، من ديدمردم «
 ».کشندت و می تزنند يک روزی بدجوری میباالخره  خيلی بدبين ھستند،

يا چشمم کور  نم بشکندترسم که مبادا دندا اما می ،ترسم من از مردن نمی« -
 ».شود

 ».کشندت می زنند نکن، بخدا میحرفم را مسخره «
* * *  

داخل يک  بيرون برای قدم زدن و از راه روزی دم غروب رفتم يک 
حرکت برخاستم بعد  نشستم کمپيوترتا ساعت يازده شب پشت . انترنت کلب شدم

 ماشين قرمز رنگ يک زدم که قدم میداشتم رو  پياده در امتداد. خانه کردم بسوی
نزديکم توقف کرد، شيشه جلويی را پايين آورد،  ،دنبالم کرد شيشه دودی مدل باال

 »روی؟ کجا می«گفتند من  به ،مردان جوان نشسته بودنددو تا 
 ».روم خانه می« -
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 ».سوار شو که ما برسانيمت بيا«
 ».روم من پياده مینه؛ « -

 »برسانيمت؟شوی که ما  چرا سوار نمی«
 »خواھيد؟ می هشما از من چ« -

 ».با تو عشق و حال کنيمکه خواھيم  می«
قط مردان ميان سال را فدوست ندارم، من  جوان من ،شما جوان ھستيد« -

 ».دوست دارم
 »چطوری ميان سال دوست داری؟«

 ».شدم اگر چھل سال تان بود با شما سوار می« -
 »خواھی؟ چھل ساله می«

 ».بلی« -
 ».نشسته استر عقب يکی دھم خواھی  پس آن طوری که تو می«

خودش در عقبی را باز کرد و گفت  ،يک نفر در صندلی عقب نشسته بود
 ».پيش من، من چھل ساله ھستم بيا«

سالش بيشتر نبود و خودش را به من  ٣٢ - ٣١اما از  ،بودای  مرد ھيکلی
توانم پيش تو  من نمی ،سنت خيلی کم استنه؛ «گفتم . چھل ساله معرفی کرد

 ».يمبيا
سوار  بيا. می بکنبا تو کارکه م خواھ ھم نمی ندوست نداری ماگر خودت «

 ».شو فقط حرف بزنيم
کنار ھمان مردی که تنھا نشسته بود  شدم و در صندلی عقب با آنھا سوار

کنارش نشستم او خودش را به من نزديک کرد و دستش را روی  وقتی که. نشستم
اين کار را دوست  با تو من ،م نگذاره ادستت را روی شان«گفتم . م گذاشته اشان

 ».ندارم
ت ه اروی شانفقط به عنوان رفيق دستم را  ،من ھم منظور ديگری ندارم«
 »دت آمده است که دستم را بر دارم؟اگر از من ب ،حرف بزنيم کهگذاشتم 

 ».ی نداری پس عيب نداردمنظوراگر « -
 ».ی ندارممن گفتم که منظورنه؛ «
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ه خان ،عجله نکن«آنھا گفتند  .بسوی خانه ببرندمن از آنھا خواستم که مرا 
و بعد  زنيم تا حرف بزنيم ھا دور می بريمت، اول کمی در خيابان ت ھم میا

 ».ته ابريمت خان می
دور نخواھند ی جا را دور زدند، من خيال کردم که یخيابان  يک بار  دو يکی

شان  ھمه .بودم گذاشته ه ادستش را روی شان مردی که کنارم نشسته بود. رفت
شان  پرسيدند و من جواب آنھا از من ھر چيزی می. زدند داشتند با من حرف می

خواھند  من خيال کردم که می ،شھر حرکت کردند طرف نقاط دورتر. دادم را می
به  بود دستش را هگذاشت مه ادستش را از روی شان که آن. دور بزرگتری بزنند

. م شروع کرد به بازی کردنه اپيراھنم برد و با سين حرکت داد، زيرم ه اداخل يخ
با من اين طوری نکن، از «و گفتم  دور کنمکه خواستم  دستش را ھول دادممن 

 ».آيد اين کارھا خوشم نمی
فقط ھمين قدر اجازه بده که دلم «نگذاشت که دستش را ھول بدھم و گفت 

 ».ندارماز تو را بيشتر از اين انتظار  من ،خوش باشد
ھر تو که من ھم دوست دارم و  خواھم، خيال نکن ھمين را ھم نمی کهمن  « -

ز اين از من انتظاری نداشته بيشتر ا !دھم بخواھی من به تو اجازه میکه کاری 
 ».باش

 ».نخواھم داشتانتظاری از تو  بيشتر از اين من که باش مطمئننه؛ «
 ».خالصه اينکه پيش از پيش بايد بدانی« -

خودت که راضی  توکافی است،  برايم قدرخيالت راحت باشد، فقط ھمين «
  ».خواھم نمی ازت من ھم چيز ديگری ستیني

ماشين . به او نداشتم نسبت اما من ھيچ حسی ،کرد م بازی میه اداشت با سين
من کمی . دش در حرکتو بسوی بيرون از شھر  به دورترين نقطه شھر رسيد

من برگرديد،  ،دورتر از اين برومخواھم که  نمیمن «نگران شدم و گفتم 
 ».خواھم خانه بروم می

 ».ما پيشت ھستيم ؛نگران نباش«
 رسيد کهجايی و حرف به  دپنج کيلومتر از شھر فاصله گرفتن -  حدود چھار

با اين . به مکيدن دو دستی مرا بغل گرفت و لبانم را شروع کردديگر  يارو
اما او به من چسبيده  ،خيلی بدی داشتم، نخواستم که برايش اجازه بدھم کارش حس

لبانم را به ھم  آمد تنھا کاری که از دست من بر می. بود و از سرم دستبردار نبود
لب و صورت و چشمانم را  باز ھم اما او ،لبانم را بمکدکه فشار دادم تا او نتواند 

حدود ده باالخره  .نداشتمای  هاما چار ،اندازه حس بدی داشتم بیمن . ليسيد می
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روی جاده ايستاندند، دو بان بيادر وسط ماشين را . کيلومتری از شھر دور شديم
شلوارت را در «نشسته بودند رفتند بيرون و اين يکی به من گفت  جلونفری که 

 ».رآ
 ».نه من دوست ندارم« -

 »!دوست نداری«يک سيلی به گوشم زد و گفت 
 ترسم من در اينجا می«گفتم من . کارش را بکندکه  خواست می در ھمين جا

ماشين را حرکت بدھيد و موقع حرکت  ،بيند يد ما را میبيا یاگر ماشين ديگرکه 
 ».بکن خواستی با من  که ھر کاری

ماشين را آنھا دوباره سوار شدند و » .برويم که ييدبيا«به آن دو نفر گفت 
م را مکيد، بعد ه انشسته بود کمی لبم را مکيد، بعد سينحرکت دادند، اين که کنارم 

 .و از من خواست که آلتش را بمکمدر آورد  آلتش را  رش را باز کردزيپ شلوا
من ھيچ نه «اما من از مکيدن خود داری کردم و گفتم  ،کامالً تحريک شده بوداو 

کرد من  ھم ھر قدر که اصرار کرد و التماس» .مبکنبا تو  که کاری دوست ندارم
 ؟چرا«سرم داد زد  ر حاليکه طاقتش به آخر رسيده بوددباالخره  .قبول نکردم

در حاليکه داد و » ...حرف زدمبا تو با انسانيت من  !شرف  ؟ بیکنی چرا قبول نمی
م زد و با انگشتانش گلويم را ه اپر قدرتش چند مشت به سر و کل با ضرباتزد  می

گلويم را فشرده نگه ای  هثاني ٣٠ حدود شايد که. کردم ه افشار داد و حسابی خف
داغ  بکشم، وقتی که گلويم را رھا کرد نفس که توانستم داشت، اصالً نمی
 تا ، داغ چھارماند باقیھنوز  تا حدود ده روز ديگرنشست و  انگشتانش در گلويم

 کرد اگر گلويم را رھا نمی. طرف راست گلويمھم انگشت طرف چپ و يکی 
ً که مشتی که به صورتم ھای  با ضربه. با يک دستش مرا بکشد توانست می واقعا
تمام صورتم را کبود کرد، که کبودی آن ھم تا حدود ده روز ديگر در  وارد کرد

در  چهاز جيبش تفنگ شسته بودمردی که جلو کنار راننده ن. صورتم باقی بود
خواھد زود  اری که ازت میھر ک«گلويم فشار داد و گفت به را اش  آورد، لوله

 ».کشمت باش برايش بکن که می
 ».ترسم من که از مرگ نمی !ھستی؟ شليک بکن ديگرچی  پس منتظر« -

 !کندشليک «محکم به گوشم زد و داد زد چند سيلی  آن که کنارم نشسته بود
 »... !شرف  بی !کندخواھی شليک  می

. فکر عجيبی به سرم زد ھمين لحظهدر زيپ شلوارش باز بود  در حاليکه
راضی «گفت . بمکم آلتش راخواھم  میيعنی که خودم را به آلتش نزديک کردم 

 »که با من حال کنی؟ خواھی می حاال ؟شدی
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 ».ضی شدمرا بلی« -
برای اينکه قشنگتر و سپس . برای تشکر بغلم گرفت و کمی نوازشم کرد

تر کشيد، به صندلی  باز کرد، شلوارش را از زانو ھم پايين کمربندش را حال کند
ھمين بود که بھترين . تکيه زد و خمار در صندلی لميد تا من برايش حال بدھم

م را العمل عکسوارد عمل شدم تا . بدست آوردمرا برای پياده کردن ھدفم  یفرصت
اشتگی از ميان ھايم را به ھم فشار دادم به علت افر وقتی که دندان. نشان بدھم

ھايم گير  اما خوشبختانه که نرمه انتھا در ميان دندان ،ھايم به بيرون سريد دندان
دادم که حتی دندان  شھايم آنچنان فشار در اين فرصت در ميان دندان. افتاد
موقع . کرد ديگر زبانم را اذيت می شش ماه - ام کج شد و کجی آن تا پنج پايينی

که يارو جيغ بکشد و نفری که جلو نشسته است به من فشار دادن انتظار داشتم 
ه ثانيه فشار دادن قسمت باقی مانده ھم به طور معجز ۶ - ۵اما بعد از . شليک کند

. من قصد رھا کردنش را نداشتم؛ وگرنه ھايم به بيرون سريد سا از ميان دندانا
در اوج آشفتگی و سراسيمگی . مھمترين ھدفم که فلج شدن يارو بود بر آورده شد

از شھر داريم تر شدن اوضاع شدم که ماشين در حرکت است، ھنوز  به فکر وخيم
ديگر ھنوز انتظارم را دارند، ديگر مرگی ھم در راه  و نفرشويم، د دورتر می

ماشين به سرعت در . کشند و پايم را بشکنند اما نمی نيست و شايد که دست
من فوراً کمرم را به نيمه جلويی ماشين حرکت دادم، به فرمان دست  ،حرکت بود

که برای ای  هتنھا گزين. ماشين را از جاده منحرف کنمکه انداختم و تالش کردم 
ت کم از ماشين با سرع. راننده باقی ماند ترمز کردن بود و با عجله ترمز کرد

راننده . دو طرف جاده فضايی ھموار و خالی زياد بوددر اما  ،جاده منحرف شد
ھدف من ھم که . ام را باز کرد و دو نفری مرا به بيرون ھول دادند دستی در بغل

از ماشين بيرون افتادم و طرف  ،ھمين بود خودم را سست کردم تا ھولم بدھند
اما آنھا  ،شايد آنھا پياده شوند و مرا بزنند من خيال کردم که. ھا فرار کردم کشتزار
ماشين را دنده عقب به طرف جاده حرکت . تر از من به فکر فرار بودند عجوالنه

دادند و  تغيير راشان   درجه مسير ١٨٠دادند، از سمتی که آمده بودند دوباره 
ھم تالش کردم که در را  ماشين سرعتمن موقع . شتابان به ھمان سو فرار کردند

و آن موقع  آن دست راننده بود کنترلاما  ،ندازمبياباز کنم و خودم را بيرون 
 .نتوانستم که در را باز کنم

     * * *  

اما بعد از . شده بود UNم به ه ايک سال از مراجع بيشتر از ھا  اين روز
 UNوکيالن . تکليف بودمھنوز بالدريافت جواب رد اولی و ارسال نامه استيناف 

ھای  اما پرونده ،دادند از نظر خودشان جالب بود زود جواب میھايی که  به پرونده
من خواستم . گذاشتند میبالتکليف  سال از نظر خودشان جالب نبود ساليان را که
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مطرح کنم تا زودتر تکليفم  UNکه  اتفاق آن شبی را به عنوان مشکل امنيتی به 
مراجعه کردم و در اين مورد با من  UNفردای آن به  سپ. را مشخص کنند
مشکل امنيتی ھم به  بود که اين  اتفاق در آينده برايمالبته ممکن . مصاحبه کردند

بعداً دست به  آسيبی که به آن مرد رسانده بودم ممکن بود که او ؛ چون يدبياحساب 
نکردند و من باز ھم  اما با آن ھم وکيالن ھيچ توجھی به اين موضوع. انتقام بزند

 .باقی ماندمبالتکليف  یا برای مدت طوالنی
تاريخ تکرار  UNدر     منوچھر چھار روز بعد از افتادن آن  اتفاق بر من 

اش  قرار شد که مصاحبهاش  لیاومصاحبه داشت که ھشت ماه بعد از مصاحبه 
برای مصاحبه از خانه بسوی     منوچھراش  در روز مصاحبه. مجدداً تکرار شود

UN ند و به وش میماشينی پياده  يک که در وسط راه پنج فرد ناشناخته از رود می
ند کوب میبا مشت و لگت آنچنان به سر و صورت و تمام بدنش . ندکن میاو حمله 

کند و از  مید، باد وش میکبود  ، تمام سر و صورتششکند میکه استخوان دماغش 
  .خونريزی دارددھن و دماغش 

به ارتباط مصاحبه امنيتی که با  .بودم UNاتفاقاً من ھم ھمان لحظه دم دفتر 
بد با  تبا ھمان حال منوچھر. من کرده بودند اين روز باز ھم مرا خواسته بودند

يستاده بود، با حال بد نياخونريزيش ھنوز . رساند UNتاکسی خودش را به دفتر 
با يک مترجم بيرون     منوچھر وکيل. پر از خون شدپيش دفتر افتاد و دور و برش 

.  کردند مثل گوسفندان به او نگاه می نکردند و    منوچھر آمدند، ھيچ توجھی به
 باز ھماش  اما قرار شد که مصاحبه ،ھشت ماه منتظر جواب مانده بود    منوچھر

 »!ما هحالی افتاد هدر چ من ببين که«به وکيلش گفت     منوچھر .تکرار شود
 »!متأسفم«وکيلش گفت 

 ».مه امن بخاطر شما به اين حال افتاد«
 ».حيوان ھستندند ه اکه ترا زدی يآنھا«

 دانی می گويی اما معنی حيوان را من که در آنجا بودم با خود گفتم حيوان می
ی که ما واضحاست که با اين ھمه مشکل  هچ فرق بين شما و حيوانات !يا نه

در ارتباط به اينکه گفت . ما را قبول کنيد که خواھيد نمیھم  ھنوزداريم شما 
پانزده نفر در جوابش گفتم  - من روبروی ده ،حيوان ھستندند ه اکه ترا زدی يآنھا
ردم اينقدر ما با م که بينيد وقتی می. تر ھستيد شما حيوانات از آن حيوانات حيوان«

 »ما را قبول کنيد؟ که واھيدخ چرا مثل آدم نمیپس  ،مشکل داريم
تفاوت به او  ش بیقرار داشت و وکيل یخيلی بد در حال    منوچھر در حاليکه

کنی؟  چرا مثل حيوان نگاه می«داد زدم و گفتم  سر وکيلشمن  ،کرد نگاه می
 »... !يده اسرش آورد هحالی ب هببين که شما چ !حيوان
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شد و  اندازه عصبانی بی وکيلش را روبروی مردم آنچنان تحقير کردم که
 عالمت عصبانيتخود  اين که ،پف کردناز دماغش شروع کرد به خروحتی 

 .داد مین شانرا  شديدش
وز به چند راش  تکرار مصاحبه. شفاخانه برد را    منوچھر آمبوالنس آمد و 

 .تکرار شداش  مصاحبه تأخير افتاد و چند روز بعد
بافھم و باشعور به مقام وکالت و فقط آدمان کردم که  من در گذشته فکر می

در : رسند اينجا ببينيد که چه آدمان احمقی ھم به اين مقام می رسند؛ اما قضاوت می
 »کسانی که ترا زدند کی بودند؟«سد پر می    منوچھر روز مصاحبه وکيلش از

 »شناختم؟ من آنھا را ھرگز نديده بودم و نمی«
 »بودند؟جايی ک«
 ».يی ترکيه«
 »بودند؟ی ي فھميدی که ترکيهچطور «
ز دور و برم اآنھا  ،دانم ترکی نمی حرف زدند، من تا گفتمترکی با من «

 ».زدند به سر و صورتم
 »چرا زدندت؟«
 ».دانند چرايش را خود آنھا می«
 »زنند؟ چرا مرا نمی«
اين که  نبايد آيا تو تراوستی ھستی که ترا بزنند؟ اگر تراوستی نيستی پس«
  ».از من بپرسی سؤال را

شايد که . جواب قبولی داد    منوچھر بيست روز بعد از مصاحبه وکيلش به
د بعد از قبوليش قرار ش. رد ندادندھمين کتک خوردن باعث شد که به او جواب 

يک سال  مراحل اداری آن. ھای پناھنده پذير بفرستند که او را به يکی از کشور
در طول اين مدت از اينکه . درک میکشيد تا از ترکيه به آن کشور پرواز  طول می

خطرناک بود او را از وان به اسپارتا در غرب ترکيه انتقال     منوچھر شھر وان به
و من در خانه تنھا  اسپارتا و ابوالفضل ھر دو رفتند    منوچھر ھمين بود که. دادند
 .ماندم

* * * 
زودتر برای اينکه وکيالن . بودمبالتکليف  شده بود کهبيشتر از يک سال 

به دفتر حقوق يک بار  من ھر چند روز را مورد بررسی قرار بدھندم ه اپروند
م ه اورند که زودتر به پروندبيافشار  UNکردم تا از آنجا به  بشر مراجعه می
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 ديگر ھيچ پناھجوی    منوچھر در طول اين مدت من به غير از. رسيدگی شود
در وان بودند به من  از من که قبل پناھجويانی. نديدمرا در شھر وان  ھمجنسگرا

اينجا بودند، اول استيناف نيز  ديگر ھمجنسگرای دو تا گفتند که پيش از تو می
جواب رد مطلق گرفتند و باالخره  ،گرفتند، بعد از استيناف دو سال منتظر نشستند

گفتند که به غير از شما  می    منوچھر من ودر دفتر حقوق بشر به . از اينجا رفتند
نخواسته  خودش اما ،کند ديگر نيز ھست که به ما مراجعه می گرایيک ھمجنس

 منوچھر وقتی که. کند است که کسی او را بشناسد و خودش را مخفی می
 یبيشتر. ديگر آشنا شد نه نفر ھمجنسگرايان - با ھشت اسپارتااسپارتا در    رفت 

من با دو . مانده بودند و يا اينکه جواب رد گرفته بودندبالتکليف  ھا آنھا يا مدت
 UNبه  ٢٠٠۴در سال  مھدیيکی از آنھا به نام . نفر از آنھا تلفنی حرف زدم

بالتکليف  ھنوز ٢٠٠۶ استيناف گرفته بود و تا ٢٠٠۵ سال مراجعه کرده بود، در
 کرده بود و در همراجع UNبه  ٢٠٠۵ سال ديگری آن به نام علی رضا در. بود
  .استيناف گرفته بود ٢٠٠۶ سال

ماندن من و تو در اينجا «تلفنی حرف زدم او به من گفت  مھدیوقتی که با 
 که خواھی اگر تو ھم می. م که قاچاقی اروپا برومه اسودی ندارد، من تصميم گرفت

 ».با ھم برويمکه  بيابروی 
يک سال  اگر قاچاق بروم اين ،مه امنتظر نشستيک سال  من که تا حاال« -
 »شود؟ می هوقتم چ

شود کرد و بھتر  ديگر کارش نمی ای، هبيھوده منتظر نشستيک سال بلی؛ «
 ».بيشتر از اين وقتت را ھدر ندھی است که

 »سودی ندارد؟ھيچ مان  ھستی که انتظار کشيدن مطمئن« -
ديگر  نفر از ھمجنسگرايانقبل سه ھمين يک ماه . ھستم مطمئنمن بلی؛ «

 ».قاچاقی رفتند طرف يونانباالخره  بودند نشستهکه دو سال و سه سال انتظار 
 »کند؟ قبول نمی UNآيا ھيچ کدام از ھمجنسگرايان را « -

 ».کنند را قبول نمیمان  اما ھمه ،نده اسه نفر را قبول کرد -  چرا، دو«
ر افغانستان و ايران مشکل ما د کنند که کنند، آيا باور نمی چرا قبول نمی« -
 »داريم؟

اما باز  ،دانند که ما مشکل داريم نه موضوع اين نيست، خودشان خوب می«
 ».قبول کنندکه  خواھند نمی ھم

 »کند چيست؟ را قبول نمی  ما UNعلت اينکه « -
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که کنند و کسی را  کسی را که بخواھند قبول می. دانم علتش را من نمی«
 ».کنند نمینخواھند قبول 

 »زياد ھستند؟ آيا در اسپارتا ھمجنسگرايان« -
ديگر زياد ھای  اما در کايسری و شھر ،نه نفری ھستيم - اينجا ما ھشت«
 ».ھستند
 »ند؟ه اھای ديگر ھستند نيز جواب رد داد آيا به آنھايی که در شھر« -

و يا ند ه ارد کرديا آنھا را  از اما بسياری ،نده ايک تعداد را قبول کرد«
 ».نده انداد ھنوز جواب

 »که قاچاق بروی؟ای  هآيا تو تصميم قاطع گرفت« -
 ».ماندن در اينجا ھيچ سودی ندارد چونبلی؛ «

انتظار نشستنم را نگيرم به اين سادگی ولش يک سال  اما من تا نتيجه اين« -
 ».کنم نمی

خواھد ھم  ديگر و چندين سال شده استيک سال  حاال ،کنی اشتباه می«
 ».کاری بکنی ته اآيندکه برای توانی  گذرد و ديگر نمی جوانی میگذشت، 

اما وقت انتظارم را بدون نتيجه  ،يا نتيجه مثبت يا نتيجه منفی ،عيب ندارد« -
 ».کنم ول نمی

اندازه  آزمايش کرد و بی چندين بار راه قاچاق رفتن بسوی اروپا را مھدی
من بخاطر . به رفتن نشد موفقمثل من در ھيچ بار  ھم اوسرگردانی کشيد، اما 

 ھا عمر انتظار کردم که مدت بخاطر آنانی تأسف میاما  ،کردم تأسف نمیخودم 
من در گذشته کمی اميد قبول شدن . کردند شاخه خشکيده رھا می به مثلرا شان 
ً رد شدن تعداد زيادی از ھمجنسگرايان که خبر  ،را داشتم UNدر  اما از مطلقا

حاال فقط منتظر جواب . از دست دادمکه داشتم را ھم  یھمان اميد کمديگر شدم 
رد مطلق بودم تا اول جواب رد نھايی را بگيرم و بعد فکر ديگری به خودم بکنم 

 .از آن نداشته باشمای  تا در آينده پشمانی
* * * 

. وان تنھا ماندماسپارتا من در شھر  رفتند و ابوالفضل    منوچھر زمانی که
ھا  کردم و در خيابان پوشيدم، آرايش می ديگر خودم تنھايی گھگاھی لباس زنانه می

پوشيدم يعنی فقط شلوار زنانه و پيراھن  ھای ساده می اکثراً لباس. زدم قدم می
بدون آستين و  شرت کوتاه يک تی. خودم را به سيم آخر زدم یچند روزاما  ،زنانه

ً  و يک دامن کوتاھی يخه باز زنانه با يک جفت  سانتی متر ٣٠با بلندی دقيقا
تا نزديکی ھا  ھا تا سر شانه، سينه، شکم و پا بازو پوشيدم، که بلند پاشنهصندل 
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با اين تيپ نزديک غروب و عين وقت ازدحام . ماند می انشعاب از يکديگر عريان
گذشتم تمام مردم به من نگاه  از ھر طرف که می. زدم ھا قدم می در خيابان

در گذشته که تيپ . کردند ھا چندين نفر به من نگاه می حتی از پنجره. کردند می
ال فقط دادند، اما حا زدم مردمانی که بدبين بودند عکس العمل نشان می ساده می
از ھايی که  ماشين. کردند و بس، که حتی بدبينی از ياد شان رفته بود تعجب می
ھا با گوشی مبايل از من  کردند و بعضی را کم میشان  گذشتند سرعت خيابان می
. کند وان شھری است که حتی يک دختر در آنجا اين کار را نمی. گرفتند عکس می

اما من در آن  ،من پيشنھاد سکس دادندچند تا مردان راننده روبروی مردم به 
چھار روزی دوام  - از سهبيشتر اين تيپ  با. شدم حالت با ھيچ کسی سوار نمی

با ھمين دامن کوتاه تيپم را درست کردم و قدم زنان رفتم يک روز . وردمنيا
در وسط راه ماشين پليس کنارم توقف کرد، طرف عکاسی که عکس بگيرم، 

ديگر اجازه نداری که دامن «دوباره به خانه برگرداند و گفت  ،سوارم کرد
 ».بپوشی
ھر کس  در کار خودش آزاد است وھر کس  در ترکيه دموکراسی است،« -
 ».خودش باشدکه مثل تواند  می

اگر . در ترکيه دموکراسی است و وظيفه ما ھم امنيت مردم استبلی؛ «
 ».تکشند می ھا در کوهو برندت  دامن بپوشی يک روزی می
 .ديگر دامن بپوشم اجازه نداد کهمن  به به اين صورت پليس

* * * 
پناھندگان  من در ميان. در شھر وان بيشتر از ھزار نفر پناھنده وجود داشت

تا ھمجنسگرايان  ھا با چند اما از جمله وانی ،شناختم را نمیھمجنسگرايی  ھيچ
مردم در مورد آنھا چيزی بداند و کردند که  آنھا ھيچ کاری نمی. دموانی آشنا ش

ً متعصبھا مردمان  وانی. کرده بودندخودشان را مخفی شان  ھمه ھستند و  نسبتا
 . کردم برايم خطرناک بود میدر آنجا من ھايی که  کار

که در دفتر حقوق بشر  يکی از ھمجنسگرايان وانی به نام دنيز يک روز
کنی  کاری را که تو می !حميد«مدافع حقوق ھمجنسگرايان نيز بود به من گفت 

روزی بخاطر اين کارت ترا  بعيد نيست که يک. در اينجا خيلی خطرناک است
 ».بکشند
ً از من و تو گذشته است« - اين زندگی به درد من و تو . زندگی که ذاتا
 ما بايد خود. آيند که بعد از ما می باز کنيم ما بايد راه را برای کسانی. خورد نمی

کنيم که چرا  ن را مالمت مینياما پيشي. را پل بسازيم تا آيندگان از روی ما بگذرند
 ».مالمت بکنندآيندگان نبايد که ما را  پس ؛نده ابجا گذاشتاز خود اين فرھنگ را 
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اما به قيمت  ،نده اخيلی کسانی اين کار را کرد زنی اين حرف را که تو می«
 ».تمام شده استشان  جان

چند سال دوست داری  اين شکلی باالخره خوش است که زنده ھستی،دلت « -
 »نی؟که زنده بما

اما در چھره، حرف زدن، حرکات و  ،ی مرد بوددنيز يک ھمجنسگرا
وقتی که من حرف آخری  .به مرد اينکه ھايش بيشتر به زن شباھت داشت تا عادت

زنانه بازو و  ادای لرزيد و با شتن... را زدم که دلت خوش است که زنده ھستی
مردمانی  هدانی که در اينجا چ تو نمیمگر  !!واه«ھايش را جمع کرد و گفت  شانه

دانم که مردم اينجا خيلی  م و میه اکنند؟ من در اينجا بزرگ شد زندگی می
 ».کشند خطرناک ھستند و يک روزی ترا می

ای  هخنده شدم و لحظ من غرق ان بال و پرش را جمع کردلرز او که با تن
با خود گفتم تو تقصيری نداری که از مرگ   . حرف بزنم که نتوانستم از خنده
ی وحشتتا بدانی که مرگ ھيچ ای  هھنوز وحشت را نديد؛ چون کنی میوحشت 
دن را افغانستان بروی و مسخره شت ه ااگر با اين شکل و قيافه زنان. نيست
او با . که مرگ چقدر خوب است دانستخواھی قدر مرگ را  آن زمان ،ببينی

 »شود؟ خندی؟ مگر حرفم باورت نمی چرا اينقدر می«تعجب پرسيد 
مرا برای اين . کنم ست و حرفت را باور میا دانم که ھمين طوری میبلی؛ « -

 ».مه امن از کجا آمد که دانی نمی تو کهاست  هخنده گرفت
خطرناکی ی جا و افغانستانای  هدانم که تو از افغانستان آمد من میبلی؛ «
 ».است منطقه خطرناک يک ا ھم مثل افغانستاناما اينج ،است

* * * 
ً  ھای در حاليکه لباسی يرو پياده شامگھی ھنگام تاريکی ھوا در امتداد  نسبتا

دست چپم و  پارکينگ. گذشتم نگ بزرگی میياز کنار پارک زنانه بر تن داشتم
کرد که سه تا مردان جوان  ماشينی دنبالم می. دست راستم بزرگراه خلوتی بود

ماشينی . سر و صدا بود و بیکامالً خالی  پارکينگھوا تاريک و . سوارش بودند
شد، نزديکم ايستاد و سه تا مردان جوان صدايم  پارکينگکرد وارد  که دنبالم می

 حرفی نزدم و به ره ،انداختم، ديدم جوان بودندھی  نگه کوتا. سوار شوم زدند تا 
پاسخی ندادم و  زدند، من به آنھا گوش نسپرده به تکرار صدايم. خودم ادامه دادم
خواستم  به مردانی که نمی اصولش ھم ھمين بود،. ادامه دادمخودم  باز ھم به ره

. باز نگرددشان  یدادم تا رو را ناشنيده گرفته پاسخی نمیشان  جواب بدھم حرف
جاده يکسو بود، . بيرون رانده دوباره وارد بزرگراه شدند پارکينگاز ماشين را 

چرخيدند تا به من  می را بايستای  نخست مسير طوالنی ،برای رسيدن به من
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. مسير طوالنی را پيموده بسويم آمدند و ماشين را نزديکم ايستاندند. رسيدند می
 ».اينجا بيا«زد  يميکی از آنھا صدا
احساس خطر کردم که گر ؛ چون جزء جواب دادن نداشتمای  هاين بار چار

برای اينکه فرصتی . ند در اين خلوت شب بر من خواھند تاختگردعصبانی 
به نرمی  ،دادم رھم ادامه میبه ايستادم و در حاليکه داشتم ن ،نسپارمشان  دست

 »ھيد؟خوا می هچ«جواب دادم 
 ».با ما سوار شو بيا«

 ».شوم من با ھيچ کسی سوار نمی« -
 »کنی؟ میچی  در اين ھنگام شب اينجا«

م قدم ه اآمد«گفتم  ،گرفتم از آنھا به تدريج فاصله میداشتم در حاليکه 
 ».زنم می

 »شوی؟ چرا با ما سوار نمی«
 خودم ديگر خموشی را ترجيح داده به ره ،برای اينکه شری بر پا نکنند

پس  ،شوی آيا تو زنی يا مرد؟ اگر با کسی سوار نمی«دنبالم صدا زدند . ادامه دادم
 »...شرف؟ بیای  هکل و قيافه را به خودت درست کردچرا اين ش

يند چون جاده بيابسويم  که شد تا حاال فاصله بيشتری از آنھا گرفته بودم، نمی
چرخيدند تا به من  می ستيکسو بود و باز ھم مسير طوالنی را دوباره باي

مدند، مسير طوالنی را دوباره پيش رو گرفتند تا شکار نيابه عقب ھم . رسيدند می
ً بسوی ھدف . را از نزديک بقاپند شگرد شکار ھمين است، صياد مستقيما

آن  به از فاصله نزديکدر فرصت مناسب  چرخد تا ود، نخست دور آن میر نمی
به وخامت اوضاع پی بردم و  زد،  پر نمیای  هدر آن پيرامون پش . چنگ بزند

جاده برگشت نيز در کنار آنسوی ھمين . خونسرديم را حفظ کردم تا عجول نگردند
پيوست فاصله  تا رسيدن به تقاطعی که به جاده برگشت می. جاده قرار داشت

درازی  جاده اينسو و نزديک شدن به من رهاما دوباره رسيدن به  ،چندانی نبود
وردم، خراميده قدم نيابه ھمين خاطر من نخست به ھيچ گزينه ديگری روی . بود

از . زدم تا آنھا ھنگام عبور از جاده آنسو عجول نگردند و پياده بسوی من نشتابند
آنھا بسوی تقاطع حرکت کردند، به نقطه تقاطع رسيدند، وحشت قلبم در تپش بود، 

شت خطی که من در آن قرار ، از جاده برگبه جاده برگشت پيچيدندتقاطع از 
. پيش رو گرفتندرا درازی که دوباره به خودم برسند  نيز رد کردند و ره را داشتم

 تغيير رفت و برگشت شتابان ی من در اين فرصت فوراً به آنسوی ھر دو جاده
؛ چون دادم تغيير درجه يعنی دوباره بسوی عقب ١٨٠و مسيرم را نيز  ممکان داد

 زمانی کهتا . رسيدم میو خموشی  دادم به اوج خلوت ادامه میمسير اولی به اگر 
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 ،زيادی را دويدم ره ،ناپديد بودمشان  آنھا ھنوز در دور دست بودند و من از چشم
 من در آنجا ھستم نزديک شدندکردند  آنسو که خيال میی  جاده به زمانی کهاما 

 زمانی که نزديک آمدند .دوباره به خراميدن شروع کردم تا باز ھم عجول نگردند
 اين بار خواستند  .مه امکان داد تغيير ی ھر دو جادهمتوجه شدند که من به اينسو

. ندازندبيای که در دسترس قرار داشت بسوی من بپيچند و مرا به دام از تقاطع
من  ،آنھا بسوی تقاطع رفتند .شدم بود که من از نظر ناپديد نمیای  هتقاطع در فاصل

 تغيير متوجه شدند که دوباره ،مکان دادم تغيير به آنسوی ھر دو جادهدوباره فوراً 
سرعت کم نزديک شدند، در خط حضورم  هاز جاده برگشت ب ،مکان دادم
من  ل ماشين گشوده شد و سه نفری بسویسه تا در از دو بغ به يکبارگیايستادند، 
غفلت نکرده تا آخرين ای  همن ھم لحظ ،تا آنھا از عرض جاده بگذرند. شتافتند
ی بود و رستورانکه جايی ترين  نزديکاينجا تا از . به دويدن کردمشروع توان 

من اين فاصله را . بيشتر از دويست متری فاصله داشت ،چند نفری در آنجا بودند
که در زندگی قدرت ھمچو شتابی را ھرگز نداشته بودم و  ،با چنان شتابی دويدم

ھايم به  پا. دويدم حتی خودم حس کردم که در حال پرواز داشتم می. نخواھم داشت
شد و فاصله زيادی را در فضا  محض تماس به زمين دوباره از جا کنده می

ام آنھا ھنوز در پی مر ،نشده بودم رستورانوارد  من زمانی کهتا . پيمود می
آنھا  ،ی شد که چند نفری در آنجا بودندرستورانھايم وارد  پا زمانی کهاما  .بودند
 ،اما از اينکه به ناکامی شرم آوری گردن نھاده بودند. ايستادند پشت درای  هلحظ

شود تصورش  نمی ،افتادم چنگ آنھا می بهاينکه اگر . بيشتر انتظارم را نکشيدند
 .آوردند میسرم  باليی بر هرا بکنم که چ

* * *     
بالتکليف  اما ھنوز ،گذشته بود UNم به ه اسال و چند ماھی از مراجع يک

مطرح  UNبه عنوان مشکل امنيتی به نيز خواستم که  اتفاق اين شبی را . بودم
يک . مراجعه کردم UNبه  فردای آن به اين ارتباط. کنم تا زودتر جوابم را بدھند

تا  رئيسنزد رفت  ، مترجمپشت در آمد، موضوع را برايش توضيح دادم مترجم
انتظار کشيدم، مترجم ای  هلحظ. مورد به من خبر بدھددر اين  رئيساز تصميم 

 UNر به بياھر مشکلی که داری روی يک نامه بنويس و «برگشت و به من گفت 
 » .تحويل بده

به من اھميت  UNمشکلم در افغانستان جدی بود، در از نظر خودم از اينکه 
بالتکليف مانده بودم و دفعه قبل ھم توجھی به مشکل ای  دادند، مدت طوالنی نمی

در اوج عصبانيت نامه ذيل را  ،اندازه عصبانی بودم  م نکردند، من بیا امنيتی
 :حويل دادمت UNنوشتم و به 
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   ؛به وکیل پرونده

رسانم که اینجانب در جریان اقامت طوالنی مدت  بدین وسیله به استحضار می 
روز بروز مشکالت  ،باشد می سنتیک شهر نسبتًا متعصب و یتحمیلی در شهر وان که 

درجه انحراف  ۱۸۰من که . یابد و خطرات در زندگی من در اینجا باز هم افزایش می
کنم که ظاهر خودم را نیز مانند باطن خودم  پس احساس ضرورت می ،جنسی دارم

 سنتیاما متأسفانه که در همه جا مورد حمله و آزار و اذیت افراد متعصب و . بسازم
ها سه شنبه  بگونه مثال از جمله چندین بار این آزار و اذیت. گیرم شهر وان قرار می

از ظهر مورد حمله سه فرد ناشناخته قرار گرفتم، که با  بعد 09:30گذشته ساعت 

 رستورانپناه بردم، که کارگران  رستورانفرار توانستم جان به سالمت ببرم و به یک 
حدود پانزده روز پیش نیز مورد حمله دو فرد . باشند نیز شاهد سوءِ قصد آنها می

ها  چندین مورد آزار و اذیت .ناشناخته قرار گرفتم که فورًا به یک فروشگاه پناه بردم
کنم و  های دیگر نیز وجود داشته است، که من به اکثر آنها اصالً توجه نمی و حقارت

یکی از جمله کسانی باشید که با دیدن من به صورتم تف  شخص خود شما هم شاید 
 . گیرم ها را کامالً نادیده می اندازید، اما من اینگونه واکنش بی

دیرتر وقوع یک حادثه بد در شهر وان برای من حتمی به نظر چه زودتر و چه 
کنید،  باور نمی من راهای  حرف که بگونه یستاگر وجدان و شرف شما . رسد می

های در  ها مرا دنبال کنید تا به چشم خود ببینید که چگونه واکنش یید در خیابانبیاپس 
 .برابر من وجود دارد

در اینجا آدم با مسؤلیت و بادرکی  دهد که گرچه تجارب گذشته نشان می
وجود ندارد که به غیر از منافع شخصی خودش به مشکالت پناهجویان و پناهندگان 

خواهم  نیز توجه داشته باشد، اما من پیش از مواجه شدن به یک حادثه خطرناک می
بعد از افتادن اتفاقی بر من،  بدهم تا پیش از پیش به شما مسؤلین مربوط اطالع

 .بیفتد مسؤلیت بدست خودتان غیر انسانی شما مسؤلین بی آیینه

دیگر  گذرد های جوانی من که در اسارت شما هنوز در محدودیت می بقیه روز
پس من بخاطر داشتن حق زندگی خودم و امثال خودم، تا . هرگز بر نخواهد گشت

هر انسان عاقل قبول . دست بر نخواهم داشتای  هپای مرگ از هیچگونه مبارز
 افغانستان زندگی برای هر فردسنتی کند که در دولت اسالمی و جامعه  می
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باشد تا چه برسد بر شما وکیالن و  همجنسگرا پر از محدودیت و خطر می
تا حاال به غیر از محدودیت و اسارت  UNاما با آن هم با پناه آوردن به  !دانان حقوق

شود گفت که با پناه آوردن به  در واقع می. هیچ چیز دیگری نصیب من نشده است
UN  به وان و بالتکلیفی نامحدود از چاله به چاه افتادم، که منتقل شدنم از استانبول

نیشم چرایی؟ شما که فقط و ای  هاگر نوشم ن. باشد خود گواهی از اسارت من می
شوید، پس آن انسانیت  پناه در اینجا تغذیه می بی فقط بخاطر مثل منی پناهجویان

در اینجا  کنید؟ اگر روزی با مورد حمله قرار گرفتن  در کجاست که ما را درک نمیشما 
با بنزین  UNعضوی از بدن من ناقص شود، مطمئن باشید که من روبروی دفتر 

تا ماهیت شما به مردمان ثابت شود، تا درس عبرتی   ،خواهم زدخودم را به آتش 
  .قرار نگیرند سانان عنکبوتیشما انسان باشد برای دیگران، تا در صید 

* * * 

برای مدت نرسيد و باز ھم مثل گذشته جايی اين بار نيز شکايتم به 
در طول مدت انتظارم کسان زيادی را ديدم که با . تکليف ماندم بالای  طوالنی

کردند و به زودی حتی در  مراجعه می UNبعد از من به  مشکالت نچندان جدی
يک تعدادی ھم بودند که مثل من اول استيناف . شدند طول يکی دو ماه قبول می

اما من که . شدند اما بعد از ارسال نامه استيناف به زودی قبول می ،گرفتند می
 .م نداشته اھيچ توجھی به پروند UN دانستم تر ھم می مشکلم را از ديگران جدی

 از نامه شکايت قبلی بيشتر از يک ماه، از ارسال نامه استينافم بيشتر از باالخره
 وسايلبه مثل اما ھنوز  ،يک و نيم سال گذشت UNم به ه او از مراجعيک سال 
کسانی  ھم ھمين بود، UNسياست . منتظر پرت شدن بودمای  هدر گوش ناکارآمد

کردند و کسانی که به نظر  ھای اول قبول می دانستند در ھمان روز را که مھم می
 ھای بيکاری گذاشتند تا در فرصت میای  هرا در گوششان  پرونده آنھا مھم نبودند
اگر احتمال  که ندگفت می بودند در آنجاکه پناھجويان با تجربه . به زباله بفرستند
شود و اگر احتمال  ساعت اول مراجعه قبول می ٢۴آدم در ھمان  قبولی قوی باشد

حقيقتاً کسانی . ماند تر باشد به ھمان اندازه بيشتر منتظر می قبولی ھر قدر ضعيف
کسانی زيادی ھم بودند که . شدند ساعت اول قبول می ٢۴ھم بودند که در ھمان 

مطلق را  اب ردتی بعد از ده سال انتظار جوبعد از شش سال و ھفت سال و ح
يند يان ھمجنسگرا نيز ناخوشاکه با پناھجو UNدر اين حال برخورد . گرفتند می
 بودم و فقط منتظر دريافت جواب ردمن اميد قبولی را کامالً از دست داده  ،بود

زمان داشت به  م کرده بودم، ه اخودم را اسير وقت در انتظار نشست . مطلق بودم
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دچار افسردگی شديد شده بودم، . برای آينده نداشتمگذشت و ھيچ اميدی  ضررم می
بود که انتظار کشيدن را تحمل ای  در آن شرايط آزادی جنسی برايم تنھا دلخوشی

اگر تنھا به آزادی ؛ چون کاست اما آزادی جنسی ھم از افسردگيم نمی ،کرده بودم
غم و  توانستم می تنھا در ھمان دقايقی ،که دلم را خوش کنم خواستم جنسی می

اما بعد از آن  ،پرداختم ز جنسيم مینياغصه را فراموش کنم که به برطرف کردن 
  .ھمان فکر و خيال بود و ھمان غم و غصه باز ھم

* * *  

کنم و  که ھميشه غم را به زودی فراموش میم ه امن در زندگی عادت داشت
تمام  بنويسمخواھم خاطراتم را  اما حاال که می. انديشم ھای گذشته نمی به غم
اندازه از زندگی  ه بیھا ک اين روز. شود ھای گذشته يکی يکی دوباره تازه می درد
پنج ليتر بنزين گرفتم تا . روزی خودکشی کنميک بودم تصميم گرفتم که  خسته

خودکشی  خواستم . آتش بزنم UNھايم بريزم و خودم را روبروی دفتر  روی لباس
به اين منظور اول به دفتر . در اين مورد بايد پاسخگو بمانند UNکنم اما وکيالن 

ناچار به خودکشی  UNبخاطر وکيالن  من حقوق بشر خبر دادم تا آنھا بدانند که
کنيم که  خودکشی نکن ما آنھا را وادار می«در دفتر حقوق بشر به من گفتند . شدم

 ».جوابت را بدھند
من . وقت به من جواب نخواھند دادو ھيچ ند ه اآنھا با من لج کردنه؛ « -

 ».زنم م و خودم را آتش میه ابنزين گرفت
ا ام ،تماس گرفتند UNاز دفتر حقوق بشر با  ،وقتی که اين حرف را زدم

از . خواھی بودند به اين موضوع ھيچ اھميتی ندادندکه غرق خود UNوکيالن 
فرستادند تا در دفتر حقوق بشر يک خبرنگار جرمن را که آنجا آمده بود با من 

آمد، با من  مه اخبرنگار جرمن خان. مورد شرايط زندگيم با من مصاحبه کند
لمبرداری کرد، از گالن بنزينی را که گرفته بودم نيز يم فه امصاحبه کرد، از خان

در جوابش  UN از .تماس گرفت UNی کرد و سپس در اين مورد با فيلمبردار
انجام  کاری توانيم نمی UNتو يک خبر نگار ھستی و ما خارج از مقررات  ندگفت

رفت تا در آنجا نيز با من مصاحبه کند و در  UNخبرنگار با من جلو دفتر . بدھيم
) دوربين(سه تا کمره  UNبيرون دفتر  . ی کندفيلمبردار مه امقابل دفتر از مصاحب

زمانی . نظر داشتند را زير بيرون از داخل ھميشهکار گذاشته شده بود و مسؤلين 
فوراً  ی کندفيلمبردارن مصاحبه و به آنجا رسيديم و خبرنگار خواست که با م که

بيرون و آمد دانست با دستپاچگی  ی نمیانگليسدر دفتر باز شد، مسؤل مربوط که 
مترجم نيز با  يک به زودی. ی کندفيلمبرداربا اشاره به خبرنگار اجازه نداد که 

. ی کندفيلمبردار، با خبرنگار حرف زد و اجازه نداد که آمد بيروندستپاچگی 
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ی فيلمبردارشود که  مترجم به خبرنگار گفت در اينجا به ھيچ کسی اجازه داده نمی
 .کند

ً تصميم خودکشی را گرفته بودم ھا نه  اين روز. خالصه اينکه من قطعا
چھار تا مردانی بودند که من  - سه. زدم ھا قدم می خيابانکردم و نه در  آرايش می

ھيچ يکی از آنھا  از اينکه آنھا ھمه ميان سال و زن دار بودند. با آنھا رابطه داشتم
خواستند  بيشتر از آنکه آنھا می یاما من به دفعات ،ندگرفت میزود زود سراغم را ن

م را در عين ه ارابطکه  من ناگزير بودم از اين روکردم،  زمندی مینيااحساس 
يند، من بيا خواستند پيشم ھا آنھا که می اين روز .چھار نفر حفظ بکنم - زمان با سه
 م که در زندگیه اکنم و تصميم گرفت من ديگر اين کار را نمیکه گفتم  به آنھا می

من خواستم خودکشی کنم به خود گفتم  روزی که می. تکرار نکنمديگر اين کار را 
د؟ اگر دارفرقی به حال آنھا  هاما چ ،خواھم خودکشی کنم می UNبخاطر وکيالن 

دانند که من  اً میواضحآنھا آدم باشند و اگر وجدان و شرف داشته باشند، وقتی که 
پس وقتی که آدم نيستند  ،قبول کنندبايد مثل آدم  ،زندگی کنمدر افغانستان توانم  نمی

خودکشی کنم؟ من در ميان مردم نيز بدبينان زيادی دارم چرا بايد من بخاطر آنھا 
 .ايد کاری کنم که آنھا شاد گردندو نب

تصميمم مطلقاً عوض شد و تصميم گرفتم که در مقابل مردم و وکيالن  بناءً 
UN  يستمبيابايد.  

* * *  

کردم کامالً بر عکسش را  می کاری را که بايستی تصميمم عوض شد و 
دخترانه و پيراھن  حسابی گرفتم، شلوار گلدار دوشرفتم حمام يک . کردم

ھايم را برداشتم، خودم  ابرو شيدم که شکمم لخت مانده بود، زيرپو دخترانه کوتاه
در  دو ساعتيکی . را آرايش کردم و دم غروب رفتم بيرون برای قدم زدن

شان  ھا بعضی ،چند نفر نزديکم آمدند و پيشنھاد سکس دادند. قدم زدم خيابان
اما در کل  ،نفراتش را نشمردمتعداد . و بعضی ھم دو نفری و سه نفری تنھايی

 از آنھا به ھيچ کدام. مواردی که پيشنھاد دادند در آخر تا دوازده مورد به يادم آمد
کردند و بعضی ھم  ھا کمی اصرار می دادم بعضی جواب ندادم، من که جواب نمی
يک در مورد سيزدھم باالخره  .رفتند و می زدند بدون اصرار ديگر حرفی نمی

نگاه اش  وقتی که به قيافه. نزديکم و پيشنھاد دادآمد  مدل باالمردی با ماشين 
به و  سوار شدم. افتاد به آنھا می ھم ھای بود که چشم خودم از آن تيپ کردم ديدم

 »روی؟ کجا می«پرسيد  از من او .يکديگر سالم داديم
 »برويم؟ که کجا دوست داری« -

 »گيری؟ چند می«
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ی ستخوابا من خانه، اگر خودت  بيا ،واھمخ من پولی نيستم خودت را می« -
خواھم و  ھم من خودت را میستی خوانشوم و اگر  کمکم کنی ازت ممنون می

 ».شوم ازت ممنون می
. با من آمد خانه، يکی دو ساعت مھمانم شد و خودش صد ليره ھم برايم داد

ً از اين تيپ بدون پول که ھا  صد ليره در مورد من پول زيادی بود و مخصوصا
ی که پيشنھاد انخواستم و کس من از ھيچ کس پول نمی. آمد ھم به آسانی گير نمی

اگر من . دادند ھا پول خوبی می و بعضی سپردم می آنھادلخواه من به  ندداد پول می
ديگر رفتند و در آنصورت  مردمان پول بده سراغ زن و دختر می خواستم پول می

که  آنچهمن در اصل چندان خواستنی ھم نبودم اما تنھا . آمد کسی سراغ من نمی
 تنھامن يعنی در آنجا . عدم رقابت در شھر وان بود بازارم را گرم کرده بود

ھمجنس  که و ھرکه مرا رو کرده بود مکه بدون ترس خودبودم ھمجنسگرايی 
  .آمد سراغ من خواست می می

بودم که بدون ترس خودم را رو کرده ھمجنسگرايی  تنھامن  در اينجا گفتم
گفتنش برايم  ...بودمتنھا مردی که من  و در عوض ھمجنسگرا اگر بگويم .بودم

در مورد من  مرد صفتست که ا خيلی ناراحت کنندهمن  زيرا برای. سخت است
در مورد من  زن صفتچون  ؛ھم برايم جالب نيست زن صفت. بکار برده شود

را بخاطر  زن صفت .آميز را دوست ندارم آميز است و من حرف اغراق اغراق
را  یصفتتنھا .  برايم ناراحت کنندست مرد صفتبودنش دوست ندارم اما  اغراق

است و آن ھم در صورتی که به منظور  ايزک بينم برای خودم مناسب می من که
 .مسخره کردن گفته نشود

* * * 

صد ليره از پيشش گرفتم و غروب فردای آن باز ھم خودم را آرايش کردم 
کرد  مردی داشت پياده دنبالم میيک موقع قدم زدن . رفتم بيرون برای قدم زدنو 

جوابش را نگاه کردم و دل نادل بودم که اش  به قيافه من .داد و پيشنھاد سکس می
که در ھمين  يا ندھم جوابش را بدھمکردم که  داشتم به اين فکر می. بدھم يا ندھم

ماشينی دنبالم افتاده بود و از کنارم اين بر و آن بر يک موقع در خيابان نيز 
آن که با ماشين دنبالم بود من اصالً به فکرش نبودم . چرخيد تا سوارم کند می

ساله، جوان، الغر و قد  ٢٨ - ٢٧حدود بود مردی . چون اصالً برايم جالب نبود
فتاده بود و روز قبل نيز دنبالم ا. که من نه جوان دوست داشتم و نه الغر ،بلند

اين دفعه که چند بار اصرار . يادم نمانده بوداش  اصرار ھم کرده بود اما قيافه
 ،ماشين را نزديکم ايستاند، از ماشين پياده شدباالخره  کرد و من جوابش را ندادم

دوستت دارم «فت کنارم، يک دستش را دور کمرم حلقه کرد و گرو  پياده آمد در
 ».با من بياعزيزم 
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 ».بينند زشت است دستت را دور کمرم حلقه نکن که مردم می !وای« -
 ».نبينندخلوت که مردم ی جا برويم يک بياپس «

 ».کمرم دور از دور کن دستت را. نه من اصالً اين کاره نيستم« -
اصرار کرده بود من جوابش را نداده بودم و در که چند بار نيز پيش از اين 

کاره نيستم دستت را از دور کمرم دور کن، يارو  گفتم من اصالً اينکه اينجا ھم 
 .به زور کشيدآنرا  به گردنبندم دست انداخت ،داشتمای  هگردنبند نقر ،عصبانی شد

زدم يک  ھمزمان در حاليکه داشتم قدم می. ھم گردنبند گسست و ھم گردنم پاره شد
اما من تعادلم را حفظ کردم و زمين  ،زمين بزندم به پايش را جلو پايم گذاشت تا

رفتم او ھمزمان با  من داشتم راه می. به مشت و لگت زدن کرد شروع. نخوردم
پس چرا اين شکل  !تو اين کاره نيستی«گفت  زد می اينکه مرا با مشت و لگت می

آنھا  !روی روی با من نمی میھر کس  با ی؟ه او قيافه را به خودت درست کرد
 »بدھم؟آنرا  دھند که من دو برابر چقدر پول برايت می

 ».مه ام و ھيچ وقت اين کار را نکرده امن در زندگی با ھيچ کسی نرفت« -
شناسم که تو با آنھا  شرف؟ من خودم دو نفر را می ی بیگوي دروغ چرا می«
ديروز ھم برايت خيلی اصرار کردم اما تو جوابم  ،من دوستت داشتم  .ای هخوابيد

 »...را ندادی
کرد، خودش فقط چند مشت و لگت  روبروی مردم به من حملهرو  پياده در

 که بودندزيادی  ن مردم کساندر بي. شد و رفتش نسوار ماشي زد ديگر ولم کرد
زيادی ھم بودند که قصد حمله کردن به من را  نسبت به من بدبين بودند و کسان

وقتی که . اول خودش حمله کند کرد که نفر اما ھيچ کس جرأت نمی ،داشتند
دو نفر  ،به مجردی که رھايم کرد روبروی مردم به من حمله کرد، خودش

زدند من از پيش  آن دو نفر يکی دو مشت و لگت که. نيز به او پيوستند ھگذر ر
کردم ھمزمان شماره پالک  وقتی که داشتم از پيش آنھا فرار می فرار کردم، ناش

من فکر کردم که اگر کمی . ماشينش را نيز ياد داشت کردم تا به پليس شکايت کنم
توز بودند که ديگر اصالً از  اما آنقدر کينه ،آيند بدوم اين دو نفر ديگر دنبالم نمی

روی کنار  در امتداد پياده. کنگام شام بود و ھوا تاريھ .سرم دستبردار نبودند
رفت و آمد  جاآن زيادی ازھای  خيابان بزرگی روان بودم که در آن ھنگام ماشين

ھيچ پناھگاه مناسبی در آن پيرامون نبود که  ،دويدند دو نفر دنبالم میآن . ندکرد می
از روبروی و  مخيابان منحرف کردبه عرض رو  پياده راھم را از لذا ،پناه ببرم
به نوار وسط دو جاده رفت و برگشت عبور کردم  حرکت بودند درھايی که  ماشين

در اول  !اما کيست که به اين سادگی دستبردار باشد. سرم بردارنددست از آنھا تا 
کردم که آنھا ھم به  خواستم که به آنسوی خيابان بگذرم و اصالً فکر نمی می
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من  ،ھا دنبالم دويدند آنھا نيز از جلو ماشينکه اما ديدم . آنسوی خيابان دنبالم بدوند
ھای رفت و برگشت بدوم تا آنھا در آنجا  ترجيح دادم که در امتداد نوار وسط جاده

تر از ھر آنچه که فکرش را کنم گرفتار  اما حاال به مصيبت عجيب. نتازندبر من 
پر ترددی  به زودی به چھارراه. دويدند در نوار وسط نيز به شتاب دنبالم. مه اشد

اول خواستم . بود تغيير رسيدم که چراغ سبز و قرمز آن لحظه به لحظه در حال
آنھا نيز با شتاب خواستند که به آنسوی چھارراه  ، ديدم کهکه از چھارراه بگذرم

ھای زيادی از آنجا عبور و  ماشين به وسط چھارراه رسيدم زمانی که .دنبالم کنند
گيرم کنند حسابی کتکم  خلوتی جا يکگر در فکر کردم که ا .کردند مرور می
عبور و ھايی که  ترجيح دادم که در وسط چھارراه در ميان ماشين. خواھند زد
از اينکه ترافيک سنگينی از وسط چھارراه . بمانمجا  ھمانکردند  مرور می

من در وسط چھارراه  .ور شوند گذشت آنھا ترسيدند که در آنجا به من حمله می
ھا به گوشه چھارراه فرار کردند، در گوشه  ت ماشينآنھا از آمد و رفايستادم، 

صبرانه منتظر  بی .چھارراه منتظرم ايستادند تا ھر طرفی که بروم دنبالم بدوند
ديگر  حوصله کردند وای  هسه دقيق - دو  ،بودند که از وسط چھارراه بيرون بروم

من ترجيح دادم که . دويدندد به داخل چھارراه بسويم سيآخر رکه به شان  حوصله
 خواھند خيال کردم که با دوبدن بسويم می. ھيچ طرف فرار نکنم و ھمان جا بمانم

اما  ،به من حمله کنند جا کردم که در آن فکر نمی .ھولم کنند تا از آنجا فرار کنم
فرار ھای  من عمداً پيش روی ماشين سه مشت و لگت زدند - وقتی که رسيدند دو

ھا  آنھا خيال کردند که من به آنسوی خط عبور ماشين ،حرکت بودند کردم که در
در حال حرکت ھايی که  اما من پيش روی ماشين ،ندويددکمی دنبالم  ،کنم فرار می

آنھا برای اينکه مسؤل راھبندان شناخته . بودند ايستادم و از آنجا تکان نخوردم
. ندفرار کردھا خجالت کشيدند و دوباره به گوشه چھارراه  نشوند از راننده
من در . و ھيچ دايره و خاليگاھی در وسط نداشت بود ساده شکلی چھارراه مربع

 تغيير لحظه به لحظه در حال آن بز و قرمزوسط چھارراه مانده بودم و چراغ س
سه  -  دويدند و  دو شد آنھا به وسط چھارراه می ھر لحظه که چراغ زرد می. بود

من پيش روی  و شد روشن می یديگر تا حاال چراغ سبز ،زدند مشت و لگت می
ديگر چراغ  آنھا تا اينکه بار .افتادند کردم که به حرکت می ھای فرار می ماشين

دور و بر چھارراه . کردند فرار میزرد روشن شود دوباره به گوشه چھارراه 
آھسته آھسته رھگذران . بودند که به من حمله شده استشده تمام مردم متوجه من 

متوجه شدم . شداضافه تدريج به تعداد آنھا ند و بديگری نيز به حمله کنندگان پيوست
در ای  هحدود ده دقيق. جمع آنھا اضافه شده است چھار نفر ديگر نيز به - که سه

بود از مسؤليت پذيری ايجاد  کمشان  در اول که تعداد. وسط چھارراه ماندم
در ھايی که  ماشين سر راهکردند که  ترسيدند و جرأت نمی راھبندان سنگين می
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 .ده نفر رسيد به حدودشان  تعدادباالخره  .حال حرکت بودند به من حمله کنند
 رفت و ا در مقابل راھبندان سنگين و آمدشان را زياد ديدند خود رتعداد زمانی که
در آخرين ھجوم متوجه شدم که با آنکه چراغ  .تر احساس کردند ھا قوی ماشين

 .سبز ھم روشن شد آنھا با روحيه عالی از چند طرف چھارراه به من ريختند
ھا شروع کردند به مشت و لگت زدن و بعضی  زمانی که به من رسيدند بعضی

آدم در اين حالت . خود را به من نزديک کنندکه ھم به علت ازدحام نتوانستند 
ھای  ضرباتی از سمت. خورد داند که چطوری کتک می شود و نمی مغشوش می

ً کی و به چ ستمنمعلوم به ھر قسمت بدنم وارد شد و ندانا شکلی به زمين  هدقيقا
شروع کردند به لگت  مدر حاليکه تازه به زمين افتاده بودم و از دور و بر. افتادم

خواست از گوشه چھارراه به دست  زدن، چشمم به ماشين پليس افتاد که تازه می
من در حاليکه به زمين افتاده بودم فوراً با . راست بپيچد و از صحنه فرار کند

حمله کنندگان که . ماشين پليس دويدمبسوی  سوت بلند از جا برخواستم و کشيدن
پليس نگاه  ماشين ديدند من بلند سوت کشيدم و به آنسو نگاه کردم، آنھا نيز بسوی

ھای ديگر  به سمتدر اين حال آنھا . ھای ديگر فرار کردند کردند و فوراً به سمت
اما . ه سمت ديگری فرار کندب خواست در حال فرار بودند که پليس خودش می

من به سرعت  در حال پيچيدن بتواند سرعت بگيردپيش از اينکه ماشين پليس 
  .جز تحويل گرفتن من نداشتای  هبيشتر دويدم راھش را بستم و ديگر ھيچ چار

خواست  در اول من خيال کردم که پليس ھم بخاطر بدبينی نسبت به من می
به اصل قضيه پی بردم که اين چھارراه و اين  که از صحنه فرار کند، اما بعداً 

کرد که به دو کالنتری جداگانه تعلق  را از ھم جدا میای  هخيابان بزرگ دو منطق
اين نقطه  ،ارراه مورد حمله قرار گرفته بودممن که در نقطه مرکز چھو داشتند 

رساندم وقتی که خودم را جلو ماشين پليس . مربوط به آنھا تعلق نداشته منطقبه 
من که پالک ماشين . پليس از ناچاری سوارم کرد ،وادار به توقف کردمآنرا  و

در ھمين لحظه از پليس خواستم که  ،اولين فرد حمله کننده را يادداشت کرده بودم
م ه اپليس در اينجا به شکايتم گوش نکرد و در نقطه دورتری پياد. شاکی شوم

ً به کالنتری ببرد تا از نفر کند و م نه امن از پليس خواستم که پياد. کرد مستقيما
علت . اما پليس گفت خودت برو به کالنتری شکايتت را بگو. اولی شکايت کنم

م کرد بعداً دريافتم که آنھا دنبال آسوده طلبی بودند و در ه ااينکه چرا پليس پياد
دھن  در حاليکه از. فرار کنند  خواستند که از گرفتاری و درد سر اکثر حوادث می

خودم از ھمان جا بسوی   ،ھايم ھم خونی شده بود و دماغم خون آمده بود و لباس
در . کالنتری رفتم، به کالنتری مراجعه کردم و موضوع شکايتم را توضيح دادم

چھارراھی در «گفتم  من محل حادثه را. پرسيدندکالنتری محل حادثه را از من 
 »یس امتداد خيابان ايکی نيسان جاده
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 ».شود نمیمربوط کالنتری اين آن نقطه به « گفتند
از کالنتری . دنمرا تحويل بگيريند و بياتا ديگر زنگ زدند  یبه کالنتر

من . ندو محل حادثه را از من پرسيد ندماشين آمد يک پليس با افسر تا دوديگر 
مربوط آن نقطه به کالنتری ما که گفتم آنھا نيز گفتند  به آنھا ھم محل حادثه راکه 
با  ،حضور داشتنددر حاليکه افسران پليس از ھر دو کالنتری در آنجا . شود نمی

ر اين قرار بباالخره  .دنبگير ميکديگر در گفتگو شدند تا يکی از آنھا بايد تحويل
ند تا من نقطه دقيق حادثه را ورببا من پليس  يک يکشد که از ھر دو کالنتری 

ھر  ،را به آنھا نشان دادمحادثه نقطه دقيق رفتيم و وقتی که . به آنھا نشان بدھم
به شما مربوط  شود به ما مربوط نمی گفتند که اين نقطه به يکديگر میاز آنھا کدام 
 همن چ«من گفتم  ،دنبرای اينکه يکی از آنھا زودتر تحويلم بگيرباالخره  .شود می

من اول در  !کردند میکاری به مرکز چھارراه داشتم که در آنجا به من حمله 
به من حمله کردند و به وسط چھارراه آنھا زدم که  داشتم قدم میرو  پيادهامتداد 
 ».مکشيدند

به من رو  پياده شد که در کدام اينجا بود که نقطه اصلی بايد مشخص می
 ،که حمله کردند بودرو  پياده کدامدر «يکی از آنھا فوراً پرسيد . حمله شده است
 »خيابان؟ يا آن دست  اين دست خيابان

وقتی . شان نشان دادمر آن به من حمله شده بود را برايکه دی يرو پياده من
خوشحال شد و با اطمينان مرا به ديگرش  ھاآناز يکی  ،را نشان دادم رو که پياده

پليسی که از پيشم فرار کرده . حالی تحويلم گرفت تحويل داد و ديگرش با پريشان
 .شد میمربوط به خود آنھا رو  پياده بود

* * * 

به شان  قصد آن سه نفری که از پيشسوِء از نامه قبلی که به ارتباط 
نوشتم تا افتادن اين  اتفاق بيشتر يک ماھی  UNفرار کرده بودم به  رستوران
اين بار خواستم که اين  . بود م مثل گذشته راکده ااما ھنوز پروند ،گذشته بود

م ه امطرح کنم تا زودتر به پروند UNاتفاق را نيز به عنوان مشکل امنيتی به 
ام در وقت کتک  در حاليکه ھم گردنم پاره شده بود، ھم پيشانی. رسيدگی کنند

ھايم خونی  کردم لباس که خونريزی خوردن شکسته بود و ھم از دھن و دماغم
 UNھای خونی به  ا گردن پاره، پيشانی شکسته و لباسفردای آن ب ،شده بود

  .ام را قبول کنند مراجعه کردم تا مشکل امنيتی
 آن در بدنم بودھای  اين بار بخاطری که باز ھم کتک خورده بودم و عالمت 

  . مباز ھم برای مصاحبه امنيتی پذيرفتند
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 UN رئيسکه  پرخاشگرميان سال خانم يک  و با مترجم داخل دفتر رفتم
 رئيسگفتند که مليت انگليسی دارد و  را می منخااين . داخل دفتر شد شھر وان بود

UN  آمد  وقتی کهاما  ،باشد اول من خيال کردم که شايد باشخصيت در. استوان
ھر روز يک  یچ«غر زد و گفت  چشمانش را بسويم کشيد، و روبرويم نشست

را ضايع  نما دھی و وقت آوری تحويل ما می کنی می دروغی درست می
 »!کنی می

دو برابر او غر زدم و  ،من ھم دو برابر او چشمانم را بسوی خودش کشيدم
م؟ من برای ھر حرفم سند زنده و شاھد زنده ه ادروغی به شما گفت همن چ«گفتم 
 ».دارم

خواھی  میچه  باز ،شده یچ«و گفت  کاستاز غر زدنش کمی او 
 » بگويی؟

چيزی که ھر وقت شده «من از غر زدنم ھيچ کم نکردم و غر زده گفتم 
من به شما مراجعه  د و اگر قرار باشد که تکرار نشودشو است باز ھم تکرار می

 ».کنم نمی
 ».اتفاقی افتاده است هپس بگو که چخوب، «در ظاھر کمی رحم شد و گفت 

رو داشتم  در امتداد پياده ديروز غروب«و گفتم  موضوع را تعريف کردم
او  ،داد، من پيشنھادش را قبول نکردم سکس به من پيشنھاد يک مرد زدم قدم می

 ديدند او به من حمله کرده استمردم که به من حمله کرد، وقتی عصبانی شد 
 »...مردم نيز به او پيوستند

در . از شروع حمله تا شکايت به پليس را برايش توضيح دادم یتمام جريان
شايد که به قصد مسخره  ، خانمبرايش توضيح دادم را حرفم که جريان یآخر
چرا پيش از اينکه به تو حمله کنند تو به کالنتری مراجعه «از من پرسيد ردن ک

 »پليس در کالنتری برای چيست؟ ،نکردی
ه بدر آنجا تنھا پناھگاھی که  ،کيلومتر فاصله داردکالنتری از آنجا چند « -
 ».مرکز چھارراه بود و من به ھمان جا پناه بردم مان نقطه پر ترددسيد ھر فکرم

 » وقتی که ديدی بسويت آمد چرا نرفتی کالنتری؟«
من ھر جوابی که  ھمين سؤال احمقانه را تکرار کرد،چھار بار عين  - سه

چرا از ھمان اول به «گفت  کرد و می ھمين سؤال را تکرار میھم باز او دادم  می
 »پليس شکايت نکردی؟

 ».را که تو داری من ندارمای  هآنچه تجرب«گفتم  شدر جواب من باالخره
 . رمقی زد و ديگر دھنش نجنبيد لبخند بیبا شنيدن اين جواب 



   خاطرات حميد نيلوفر 

خواستم که در ھدف  م کم آوردپيش بازی زبان ديدم او درکه من وقتی 
دانستم ھرچه زودتر  ام نيز بر او غلبه کنم و قبولی را که حق مسلم خودم می اصلی
دھم که به ھر شکلی  من به شما حق می«در اين فرصت به او گفتم . ورمبيابدست 

اما در مورد من که ھمه چيز  ،ھا را کشف کنيد دانيد واقعيت خودتان الزم می که
 هچ پس ،ارمبينيد که من حتی در اينجا اينقدر مشکل د شما می. است حيواضکامالً 

يک  اما با وجودی که  !ست ھا برسد بر افغانستان که افغانستان مرکز تمام نادانی
را  مگذرد که من نامه استيناف ديگر میيک سال  به من جواب رد داده شد،  بار 

 ».يداه من ندادبرای جواب ديگری  ھنوز م و شماه افرستاد
از نظر ما رد  !کنم به حالت تأسف می«گفت ميز ه امسخرلحن  با 

 ،ھمين که در ترکيه ھم ھستی . بکنيم کاری برايت که توانيمن نمی ما ديگر   .ای هشد
ت ديپورت ھنوز ترکيهپليس  اين ما ھستيم که ،کار آسانی نيستھم ماندن در اينجا 

 ».نکرده است
مسخره لحن  از کنم به حالت، می گفت تأسفميز ه اوقتی که با لحن مسخر

در  کند که من آدم کوچک و عاجزی ھستمآميزش بدم آمد و برای اينکه فکر ن
در گذشته ھر ؛ چون قابل تأسف نيست که برای من تأسف بکنی«گفتم جوابش 

آنچه که در قسمتم بوده است سرم آمده است و در آينده ھم ھرچه که در قسمتم 
يد ديگر برای من عادی شده است بيابر سرم ھم  که ھرچه. آمدباشد سرم خواھد 

 ».ب از سر پريده استديگر برای من آ. کند و ھيچ فرقی به حال من نمی
اين  که وقتی که گفتم برای من آب از سر پريده است، مترجم نتوانست

از  نکند هفرقی بکند و چ هبه حال تو چ«او در جوابم گفت . حرفم را ترجمه کند
 ».کاری بکنيمبرايت که توانيم  نمیديگر ما طرف ما رد ھستی و 
ت در ه اپروند رات در ترکيه ھيچ تأثيری ب مشکل امنيتی«ھمچنان گفت 

UN ،شود ھم داری به پليس مربوط می اگر در اينجا مشکلی امنيتی ندارد.« 
دارم در در اينجا ام  را که به ارتباط گرايش جنسی آخر ھمين مشکل امنيتی« -

 ».است تر از اينبد افغانستان
شھر  يک ی که ترا از وان بهپليس درخواست انتقالی بکن از توانی می«
 ».خواھند داداگر مشکلی داری حتماً انتقالت  د ونانتقال بدھ یديگر

ديگری  ن داد که من قصد رفتن به ھيچ شھردر حالی پيشنھاد انتقالی را به م
و  .و بسفقط در وان و آنکارا دفتر داشت در سراسر ترکيه  UNزيرا . را نداشتم

من قصد داشتم تا روزی که تکليفم . فرستاد نمی ھم پليس پناھندگان را به آنکارا
فشار بگيرم تا  زير را از نزديک UNوان بايد بمانم و شھر مشخص نشود در 

 .ندنزودتر تکليفم را مشخص ک



     189  آنسوی وحشت

. آيد از دست ما که چيزی بر نمی« و در آخر به من گفتا .مصاحبه تمام شد
ت اضافه شود برو يک نامه بنويس و ه اچيزی به پروند که خواھی باز ھم اگر می

 ».اينجا تحويل بده ربيا
نيت  گفت در باطن شايدبه من  که من خيال کردم که او در ظاھر ھرچه

ھمين  بنويسم،دانم که چيزی  الزم نمینه؛ «گفتم  شدر جواب بناءً  .بدی نداشته باشد
 ».کند کفايت می توضيح دادمبه شما موضوع را که 

  .برخاسترمقی زد، ديگر چيزی نگفت و از جا  د بیلبخن
* * *  

که گفتم  یاز آن حرف حرکت کردماز دفتر بيرون شدم و بسوی خانه  وقتی که
کفايت  توضيح دادمو ھمين که موضوع را به شما  بنويسمچيزی دانم  الزم نمی

خود گفتم نظر به برخوردی که اين زن با من کرد بعيد  هب .پشيمان شدم ،کند می
اتفاق ديشبی که برايم افتاد، پس به اميد اين زن نبايد . است که انسانيت سرش شود

 نامهيک که به اين صورت تصميم گرفتم  .بگذارم تغيير را بدونم ه اکه پروند
 :تحويل دادم UNنامه ذيل را نوشتم و به  رفتم خانه. ل بدھمتحوي UNبنويسم و به 

 
 

 حمید نیلوفر : نام و شهرت

  - - -  -  -  - - -: شماره پرونده 

   رئیس؛ به مقام   

در مصاحبه امنیتی روز جمعه گذشته شما پیشنهاد درخواست انتقالی از سوی 
های بیهوده مثل گذشته یعنی از  ها و سرگردانی با انتقالی. پلیس را به من دادید

. شود و به همین صورت از وان به هر شهر دیگری دردی دوا نمی استانبول به وان 
خواهم که در سایه تحت حمایت  من می. ها دور بمانم خواهم که از چشم من نمی

حمایت دستانش  که انسان را زیر UNدستان شما قرار داشته باشم، مانند آن عالمت 

دستان دیگر برای  نیز مانندها  ترسم که مبادا این دست اما من می. قرار داده است
های قبلی و یا  تفاوتی بعد از نیش زدن ورند، یعنی خاموشی و بیبیامن چنگال در

دانم که گفتن اینگونه کلمات بیش از پیش شما را به لج  من می. های مجدد نیش زدن
من بیشتر از . خودم نیست و دیگر زندگی هم برایم ارزشی ندارد اندازد، اما دست می

های  مند شدن از یک توجه مثمر و انسانی در انتظار مواجه شدن به خشونت بهره
  . باشم تر در زندگی می فجیع



   خاطرات حميد نيلوفر 

ام به پلیس  در مصاحبه امنیتی روز جمعه گذشته شما به من گفتید که مشکل امنیتی 
در وسط چهارراه چندین نفر به من ریخته بودند و  پس زمانی که. شود مربوط می

چرا  ،در آنجا حضور داشتکه و در عین حال پلیس  مزدند داشتند با مشت و لگت می
  خواست که از صحنه فرار کند؟ 

توجهی از سوی پلیس هم اگر منطقی فکر کنید، مشکل  بدون در نظر داشت بی 
شود؟ به گفته خود  پلیس مربوط می امنیتی من به چه دلیلی در هر گوشه و کنار به

پلیس، پلیس ترکیه که برای من کارت دعوت نفرستاده بود که در هر گوشه و کنار و 
  . در هر کوچه و پس کوچه امنیت مرا تأمین کند

ی شک نیست که بعضی از مردمان تاریک فکر و وحشی صفت در جا البته
ند، که با طرز فکر وحشیانه و ا ههای ارزشمند بشری نیز راه یافت ها و نهاد سازمان

در اینجا از جمله اندازند، که  ها به راه می غیر انسانی ایشان وحشت مدرن را در آنجا
واجد شرایط ساختن  عقاید شخصی خودشان، ههای گوناگون عمل کردن ب بهانه هب

های این افراد به  های اداری از جنایت سهمیه پناهندگی و فساد رساندن فروشبه و 
 . رود شمار می

کنم را برای من  در مصاحبه امنیتی روز جمعه گذشته شما کلمه تأسف می
رساند، اولی اینکه در حالت  کنم دو معنی را می اما کلمه تأسف می. ول فرمودیدذمب

آورند، اما دومی  آور اکثر اشخاص این کلمه را به زبان می های تأسف درک کردن خبر
ها به منظور مسخره کردن این کلمه را  اکثرًا خانمهای بر عکس  اینکه در حالت
اما من . منظور اصلی تان را در عمل برای من ثابت خواهید کرد. کنند استعمال می

ها و  شما که همواره با بدبختی . کنم در هر صورت از تأسف کردن شما تشکر می
حساس و کنم که دیگر در مقابل درک و ا های مردم درگیر هستید، فکر می تراجدی

  .در مقابل درد وجدان معافیت حاصل کرده اید

* * * 
ه از مراجع هھژده ما - تا حاال ھفده. اين نامه گذشت چند روزی از ارسال

چھارده ماه از دريافت جواب رد اولی و ارسال نامه   -شده بود و سيزده UNم به ا
خيلی تند پيش  UNبا خود فکر کردم که من در رفتارم با . استينافم گذشته بود

تصميم گرفتم که لذا . نخواھم رسيدای  هرويکرد ھيچ وقت به تنيج م و با اين ه ارفت
ديرتر يک جوابی  ،تر عمل کنم تا اينکه اگر زودتر نه ماليم بايد ديگر در رفتارم

ھم  UNآنرا به  نامه ذيل را نوشتم. . برايم بدھند و بيشتر از اين با من لج نکنند
 :فرستادم فکس فرستادم و ھم خود نامه را
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 حمید نیلوفر : نام و شهرت

  - - -  -  -  - - -: شماره پرونده 

    ؛به مقام مربوط 

رسانم که اینجانب در طول سیزده ماه  پس از  می به استحضار بدین وسیله 
من در اینجا در . مه اارسال نامه استیناف تا حاال هیچ جواب دیگری دریافت نکرد

 تعصبهمچنان به علت همجنسگرا بودنم بخاطر  .مه اقرار گرفتوضع مالی بدی 
 تکلیفی و انتظاردر عین حال بال .مه امردم در وضع امنیتی بد نیز قرار گرفت

ها من  با وجود تمام این فشار. روانی قرار داده است نامحدود مرا در بدترین وضع
انتظار شرایط در  .ندارم تقریبًا حیثیت یک زندانی را دارمکه اجازه کار کردن را هم 

برایم خوش هم  رود وقت گرانبهای من به هدر میبه رغم اینکه نامحدود 
  . گذرد نمی

. شاید که از نظر شما من تا آخرین مرحله واجد شرایط پناهندگی قرار نگیرم 
پس از . امه بدهمتوانم که زندگی را در افغانستان اد اما از نظر خودم من نمی

م را مورد بررسی مجدد قرار ه اشما مقامات محترم خواهشمندم که زودتر پروند
بدهید تا اینکه در صورت عدم پذیرش شما، در نهایت من خودم بتوانم که از 

دشوار خودم تصمیم بگیرم، تا در  فرصت جوانی استفاده نموده و در مورد آینده
ی سرگردانی به ساحل نجات را از دریاشاید بتوانم که خودم  صورت امکان

 .برسانم

  

 با تشکر 

  حمید نیلوفر 

 

ديگر که خواسته بودم رفتار . يک ماھی از ارسال اين نامه ھم گذشت 
به ھمين شکل در طول پنج ماه به باالخره  اختيار کنم، UNدر مقابل تری  ماليم

ھم فکس فرستادم و ھم  UNرا به آنھا ترتيب پنج تا نامه ماليم نوشتم و ھر کدام 
 .نرسيدمای  هاما با رفتار ماليم باز ھم به ھيچ نتيج .ھا را فرستادم خود نامه

* * * 



   خاطرات حميد نيلوفر 

 UNکه پيش چشمم به را ديدم واردان زيادی  تازهدر طول مدت انتظارم 
ھای پناھنده  و به کشور گرفتند به زودی جواب قبولی را می ،کردند مراجعه می

ً دو سال منتظر بودم، به من ھيچ توجھی . شدند پذير فرستاده می اما من که تقريبا
تمام آنھا به ارتباط  شدند قبول میزود ديدم  کسانی را که می. گرفت صورت نمی

آنھا  من که مشکل خودم را با. شدند مشکالت سياسی، عقيدتی و يا مليتی قبول می
در کشور  را من فرصت زندگی طبيعی از بھترم، آنھا ده برابر کرد مقايسه می

مثل مھمان با گذرنامه وارد ترکيه  ديدم که بسياری از آنھا را می. خودشان داشتند
مھمان با آنھا برخورد  به مثل UNماندند  شدند، تا روزی که در ترکيه می می
اما در مورد من . کردند ھای پناھنده پذير پرواز می مثل مھمان به کشورو کرد  می

در وقت مصاحبه در تمام دانستند،  شرايطم را در افغانستان میبا وجودی که 
ھايی که  ند و تمام سختیه بودپرسيد من ازآمدنم از افغانستان تا ترکيه را  جريان

. برخورد نکردندمن  با اما باز ھم به عنوان يک انسان ،دانستند می را کشيده بودم
که ديگران به ای  کردم که در آن حد تکامل انسانی حتی من خودم اکثراً خيال می

. به عنوان يک انسان کامل با من برخورد کند UNم که ه امدنيامن ند ه اآمد نياد
من چگونگی مغز مغزی بافت گفتم که شايد از نظر ساختار و  من به خود می

و  دھند می که از خود رفتار انسانی نشانرا ندارد  کاملھای  انسان مغزفعاليت 
به ؛ چون دانستم خودم را اصالح پذير ھم نمی. گيرند مورد رفتار انسانی قرار می

گفتم  با خود می. اصالح پذيری را ندارد خاصيتمن بافت مغز گفتم که  میخود 
حتماً  ،پذيرد به عنوان پناھجو میدر اول من و کسان مثل من را  UNچرا اينکه 

اما بعداً . را داريمانسان شکل ست که ما ھم در ظاھر  ما یا به علت شکل ظاھری
 ھااينکه انسان بودن آنو بعد از  ،دھند که کی انسان است و کی نيست تشخيص می
 .کنند فکر میآنھا ند به مشکل اصلی درا تشخيص دا

نيز مثل اسد . پناھجويی بود از قوم ھزاره افغانستان به نام اسد يک آنجادر  
مثل من «گفت  اسد به من می. افتاده بودای  هدر گوشبالتکليف  من حدود دو سال

ً مشکل دارند و نمی  کشور خودتوانند که به  و تو کسانی زيادی ھستند که واقعا
شوند و کسانی ھم ھستند که مشکل آنچنانی ندارند  اما در اينجا قبول نمی ،برگردند

تقصير خود  کنند قبول نمی را  علت اينکه چرا ما. شوند اما به زودی قبول می
اما آنقدر منطقی نيستيم که  ،دانيم که مشکل داريم چون ما خودمان می.  ست  ما

ً  بتوانيم به وکيل ثابت کنيم که ما  ،شوند می زود قبولکسانی که . مشکل داريم واقعا
 بگويند هو چن است به سود شابگويند  هدانند که چ می ،آنھا زباِن سخن گفتن دارند

 هست و چ يم به سود مابگوي هدانيم که چ اصالً نمی  اما ما. ن است شاضرر به 
 ».ست يم به ضرر مابگوي
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 ً مورد زورگويی قرار بگيرد  مثل من ھميشه کهکس ديگری ھم  ھر واقعا
آدم به حساب جزء  دھد که حتی خودش را اعتماد به نفسش را کامالً از دست می

اين را ھمه . من حقيقتاً در تمام عمرم مورد زورگويی قرار گرفته بودم .آورد نمی
من به اين باور ھستم که  .ستا دانند که فرھنگ افغانستان فرھنگ زورگويی می

افغانستان زندگی کرده است حتماً يا ھميشه مورد زورگويی قرار ھر کسی که در 
ھرچه که سنگ است ھمه «. گرفته است و يا اينکه خودش زورگويی کرده است

به و زورگويی مثل من که در جھنم نادانی  شانسآدمان بد» پيش پای لنگ است
 زازيلعفرشتگان دانا به روی آنھا اگر به بھشت دانايی ھم بروند  ،نده اآمد نياد

  .ندگرد می
* * *  

برايم ميد شده بودم و ديگر نو ن صورت من در زندگی از ھر دریبه اي
باز بروم  کهھر کجا من  گفتم به خود می. قی نمانده بودبا مبارزهبرای ای  هروحي

تصميم باالخره  .آسمان ھمين يک رنگ است و ھيچ جا برايم بھتر نخواھد شدھم 
ا ھم ظاھرم جآندر برگردم  زمانی کهخواستم  می. گرفتم که به افغانستان برگردم

دانستم که اگر  اين را می. تا مردم بدانند که من ھمجنسگرا ھستم  مشخص کنم را
 اما به .ھای فجيعی قرار خواھم گرفت در افغانستان اين کار را بکنم مورد خشونت

تا اينکه مورد  دشو میگفتم که اگر مورد خشونت قرار بگيرم بھتر  خود می
گفت ما منطق  ی ھزارگی که میآن پناھجو ،اسد. تحقير قرار بگيرممسخره و 

و من  اسد يک شيعه مذھبی بود. م بودا سخن گفتن نداريم دوست نھايت صميمی
يکديگر نزديک بوديم که  هبآنقدر ھم اما با آن  ،يک سنی زاده غير مذھبی

از خودم البته او . کنند که در يک صف مبارزه میای  هعقيد نزديکتر از دو فرد ھم
بود  ت که اسد خانه من میاوقا گاھی. رابطه جنسی نداشتمبا او بود جوانتر و من 

به من  ديدند، برای اينکه آمدند و او را می می ،و مردانی که با من رابطه داشتند
 من اين آقا اسد فقط ھمشھری و دوست صميمی«گفتم  من به آنھا می ،شک نکنند

 ».رابطه جنسی ندارم من با اينو است 
اين که از تو  !خدا انصافت بدھد !وای«گفت  کشيد و می اسد خجالت می

 »زنی؟ که رابطه داری يا نداری، چرا اين حرف را میاست نپرسيده 
 ».زدم ن حرف رابه من شک نکند ايبخاطری که « -

 بگذار با خودش که تنھا بودی باز بگو که من با او پس روبروی من نگو،«
 ».ارمند رابطه
که من با تو رابطه  باورش شودتا بگذار االن روبروی خودت بگويم « -
 » .ندارم
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من تصميم «روزی به اسد گفتم يک افغانستان بروم  وقتی که تصميم گرفتم
 ».افغانستانبرگردم  کهم ه اقاطعم را گرفت

 ».کنی اگر برگردی اشتباه می«
 يم اشتباه است،ه اھمين که اينجا ھم آمد ،نداريم که اشتباه نکنيمای  هچار« -

 ».کرد برخورد نمیبد با ما اينقدر  UNاگر اشتباه نبود 
اگر به افغانستان برگردی و از . کند با افغانستان فرق می UNبرخورد «

 ».کشند خبر شوند ترا میای  هدر اينجا کردھايی که  کار
م در آنجا ھم ه اھای را که در اينجا کرد اگر خبر ھم نشوند من خودم کار« -
 ».کنم می

 »پوشی؟ کنی و لباس زنانه می کنی مثل اينجا آرايش می چی می«
و از مردانی پوشم  کنم و لباس زنانه می آرايش می ،بلی عيناً مثل ھمين جا« -
 هکنم تا بدانند که من از آنھا چ چشم شان نگاه میيد به بياخوشم که ھم 
 ».خواھم می

 »دھند؟ می تبينند و فحش روی چند نفر ترا بد می در اينجا که بيرون می«
 »خيلی زياد، چرا؟« -

در آنجا  ،دھند در اينجا ھمين تعداد که فقط فحش می ،خوب پس فکر کن«
 ».زنند ھمين تعداد با چاقو می

 ».خوردن ترسی ندارمچاقو من که از  ،بزنند« -
 ».اندازند ت را میه امرد ،تکشند می زنند می«

 ».من از مردن ھم ترسی ندارم« -
کنند  قو بزنند، اول دستگيرت میپيش از اينکه با چا«اسد لبخندی زد و گفت 

 ».زندان تبرند می
 ».ن از زندان رفتن ھم ترسی ندارمم« -

. زد زد با خنده و ھيجان حرف می که حرف میاسد آدم خندانی بود و اکثراً 
در افغانستان کسی  ،برند کنند زندان ھم نمی توقتی که دستگير«خنديد و گفت 

و ای  هکنند که ديوانه شد خيال می ای، هردتو چرا اين کار را ککه داند  نمی
 ».تاندازند ھا می برندت تيمارستان بين ديوانه می

 ».ھم ترسی ندارمھا  از ديوانهکه ببرند من « -
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اگر ھيچ چيزی  !ديوانهای  هتو چقدر ساد«اسد خنده پر ھيجانی کرد و گفت 
 یچ باز دنبالت صدا بزنند حميد نداره،ھا  نگويند، تيمارستان ھم نبرند و فقط بچه

 »کنی؟ می
اما وقتی که گفت  ،برايم بيمناک نبود شھيچ حرفاسد ھر چيزی که گفت 

شدم و خيال  گيجمن  ،کنی میچه  باز ،بزنند حميد ندارهصدا دنبالت ھا  اگر بچه
صدا بزنند حميد  خواھند و می نده اايستادھا پشت سرم  بچه االنکردم که ھمين 

به اسد گفتم  !بود که حاال صدا بزنند حميد نداره یبابه نداره چ با خود گفتم. نداره
 ».ترس دارمارم اما از مسخره مردم از ھيچ چيزی ترس ند نيامن در د«

اما  ای، هخواھی برگردی، خيال کردی که فکر ھمه چيز را کرد تو که می«
 ».ای هھای ھست که فکر آنھا را نکرد ھنوز چيز

  :ايم تعريف کردبرای  هافسانيک اسد در اين ارتباط 
. عاشق دخترش بود شنوکر. داشت ینوکرشاه  .بودشاھی بود و نبود «

ھر وقت که نوکر . بعيد بود که نوکر بتواند از شاه دخترش را خواستگاری کند
يک . دنگذشت که نرسيدن به او را تحمل ک ديد برايش سخت می دختر را می

که اگر به اين  کند میماند و با خود فکر  میروزی نوکر با دختر در خانه تنھا 
به اين . کند م میبيرون شود و از کار شود؟ شاه خبر می می هدختر تجاوز کنم چ

به . نکند دست و پايم را بشکند منه شايد که بيرون. کندکار بيرونم از ارزد که  می
شايد که دست و پايم را ھم نشکند نه . که دست و پايم را بشکند ارزد اين ھم می
شايد که زندانی ھم نکند نه . کند زندانی امکه  ارزد به اين ھم می. کند زندانی ام
 کند و به اعدام پس نھايتاً اعدامم می. که اعدامم کند ارزد به اين ھم می .اعدامم کند

نوکر به دختر به اين صورت . ارزد که به اين دختر تجاوز کنم ھم می کردن
گويد  میشود به سربازانش  وقتی که شاه از موضوع خبر می. کند تجاوز می

گويد دست و  شاه می .ارزد میگويد  نوکر در جوابش می .ينجاش کنيد از ابيرون
نوکر  .گويد ببريدش زندان شاه می .ارزد میگويد  نوکر می .پايش را بشکنيد

گويد  شاه می .ارزد میگويد  نوکر می .گويد اعدامش کنيد شاه می .ارزد میگويد  می
چيزی را کرده بودم اما ر ھر وهللا فکگويد  نوکر می .دسته بيل را بکنيد تو کونش

  ».اين را نکرده بودم فکر
خواھی افغانستان بروی فکر ھر چيزی را  تو ھم که می«اسد به من گفت 

 ».دنبالت صدا بزنند حميد نداره ھا که بچهای  هاما فکر اين را نکرد ای، هکرد
 ھای شان پيش از اينکه بچهينجا بماند و گذارم که حرف در ا من اصالً نمی« -

با چاقو کنم که  می من بزرگان شان را وادار حميد نداره، دنبالم صدا بزنند
 ».مبزنند
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که در  آيا در اينجا کسی ترا با چاقو زده است !ھستی توای  هعجب ساد ،نه«
حميد  زنند میصدا  دنبالت ھا فقط بچه .ھيچ کاری با تو ندارند نبزرگا آنجا بزنند؟

 ».نداره
 »؟زنند نمیصدا  دنبالمھا  پس چرا در اينجا بچه« -

 ».زنندبصدا  کهند ه اھا ھنوز ياد نگرفت در اينجا بچه«
 ».که با چاقو بزنندند ه اھم ھنوز ياد نگرفت نپس در اينجا بزرگا« -

را ن ما بزرگاا، بود دن عادت بچه ھاآزار را ه ھاارفغانستان ھر چند که بابه ندادر 
  !پيوندین انيز غايبانه بد

ها  ه است، بزرگان خانوادهیافتاجتماعی کیفیت بهتر  تدر جوامعی که تربی
در جوامعی که دچار اما . کنند ل میکنتر خود ودحدهای شان را نیز تا  بچه تتربی

و  ،استیافتن  مستلزم بهبودبزرگان خود  تتربیابتداء  ،ندستسردرگمی تربیتی ه
ته است، دیگر سخت بسنقش که در قالب متفاوت شکلی  ،بار سنگین تر اینکه

  . به شکل دلخواه تغییر دادبتوان است که آنرا 
* * *  

ً دو اما . مشتادبرگشتن به افغانستان را تصميم    سال منتظر از اينکه تقريبا
در  و ناديده بگيرم بدون نتيجهخواستم که اين دو سال را  نمی ،جواب نشسته بودم

به اين . در ميان باشد UNخواستم که پای  صورت برگشتن به افغانستان ھم می
 مبرتا  مراجعه کردم UNبه افغانستان به  روزی برای تصميم برگشتيک منظور 
حاضر شوم و برايم تعين کردند که  روز مخصوصیيک در اين مورد . گردانند

  .با من مصاحبه کنند

 UNزنانه برای مصاحبه به دفتر   من با آرايش و لباسشده در روز مقرر  
برای مصاحبه با من حاضر  خانم ديگر يک رئيساين بار به غير از . حاضر شدم

 »؟ تانافغانس برگردیکه خواھی  میآيا «از من پرسيد . شد
 ».برگردم که خواھم می بلی« -

خودت بايد پرداخت  ،کند پرداخت نمی UNاگر برگردی ھزينه سفرت را «
 ».کنی

زمينه خواھم که  میشما فقط . مه امن ھم از شما ھزينه سفر نخواست« -
 ».را فراھم کنيدام  برگشت قانونی

ه ما در اينجا پروند پسکنی،  اگر ھزينه برگشتت را خودت پرداخت می«
به خواست خودت و با ھزينه که دھيم  ارش میبنديم و به پليس گز ت را میا

 ».ندترا به افغانستان برگردانخودت 
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شما به دولت افغانستان «گفتم  باس و آرايش زنانه رفته بودمدر حاليکه با ل 
 ».با من نداشته باشد کاری ھم بگوييد که در صورت برگشت

دخالتی ھا  اگر تو با دولت کشور تان مشکلی داری، ما در سياست دولت«
 ».نداريم
مشکل مان  من ھم با دولت و ھم با جامعه و خانواده ،مشکل دارم بلی« -
 ».دارم

برايت ھم گردی و اگر اتفاقی  پس اگر برگردی به خواست خودت بر می«
 ».مسؤليتی ندارد UNدر آن صورت  بيفتد

مسؤليت بدوش پناھجويان را  UNدانستم که وکيالن  من تا حاال نمی
يد اگر مشکلی ھم بياپذيرند و خيال کرده بودم که از کسی که خوش شان  می

يد اگر مشکلی ھم داشته نياکنند و از کسی که خوش شان  نداشته باشد قبولش می
آنھا ھيچ  بيفتدکنند و در صورت برگشت اگر اتفاقی ھم برايش  باشد قبولش نمی
تباط به اينکه گفت اگر به خواست خودت برگردی و اتفاقی در ار. مسؤليتی ندارند

 پس اگر به خواست خودم بر نگردم«مسؤليتی ندارد، من پرسيدم  UN بيفتدبرايت 
 »در آن صورت شما مسؤليتی داريد؟آيا ، بيفتدانيد و  اتفاقی برايم برگرد شما مرا
بدون ی را يھيچ پناھجو UNاما  ،مسؤليت دارد UNدر آن صورت بلی؛ «

 ».گرداند خواست خودش بر نمی
به من   يک بار  شما. مه اشود که من به شما مراجعه کرد تقريباً دو سال می« -

جواب رد بدھيد و من به افغانستان به من جواب رد داديد، در نھايت اگر باز ھم 
 »در آن صورت شما مسؤليتی داريد؟ آيا ،بيفتدمن  ربرگردم و  اتفاقی ب

مسؤليت  UN بيفتد ی برايتاند و  اتفاقبرگرد ترا UNدر صورتی که «
 ».ھيچ مسؤليتی ندارد UNدر غير آن صورت اما دارد، 
ر آن صورت که مسؤليت داريد، اگر شما در نھايت جواب رد بدھيد، د« -
 »بلی؟

 ».گرداند ی را بر نمیيپناھجوھيچ ھيچ وقت  UNنه؛ «
 »؟یاگر جواب رد مطلق بدھيد باز چ« -

 ».دگردان جواب رد مطلق ھم بدھد بر نمی UNاگر «
دست دوم ھستم که مرا از خيابان  وسايلپس من  !خوببا خود گفتم خيلی 

آمد ببينيد دوباره در و زمانی که ناکاريد ه اگذاشتای  هگوشدو سال در  يد،ه اداشتبر
داند  شما آدم عاقلی ھستيد و ھر آدم عاقل اين را می«برايش گفتم  !ندازيدبياخيابان 

 ،مثل من بخاطر ھمجنسگرايی با دولتمثل افغانستان افراد نادان که در جوامع 
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من با ھمين لباس و آرايش به افغانستان . مشکل دارند ھای شان جامعه و خانواده
پنھان کنم و غم را در دلم  خودم را از چشم مردم که توانم گردم و ديگر نمی بر می

دولت افغانستان را قانع کنيد که با من  خواھم که من از شما فقط می. نگه دارم
ند من در ردبا من ککه برخوردی       ھرمان  جامعه و خانواده. کاری نداشته باشد

 ».خواھم اين مورد از شما چيزی نمی
 تااين حرف را بخاطری گفتم که دولت مرا به زندان يا تيمارستان نفرستد 

 . دکنن می برخوردی هچ مردم در آنجا برخورد مردم را ببينم که
اگر . ھا دخالتی ندارد در سياست دولت UNقبالً ھم گفتم که «در جوابم گفت 

 ».بر نگردیکه توانی  کنی می از برگشتن به افغانستان احساس خطر می
شما خواھم که  از شما می ،خواھم که به خواست خودم برگردم من نمی« -

 ».گردانيدجبراً مرا بر
که اگر دوست نداری . کند ھيچگاه اين کار را نمی UN«خنديد و گفت 

 ».جوابت را بدھد UNتوانی منتظر جوابت باشی تا  گردی میبر
ر وقتم پس چرا اينقد ،گردانيدکنيد و نه بر اگر قرار است که شما نه قبولم« -

 »را ضايع کرديد در اينجا؟
شما کاری آيا  !خواھم معذرت می !پس ببخشيد«و مؤدبانه گفت  انهحترمم
تا بيشتر از اين دير تان پس «و با احترام و ادب سر پا ايستاد و گفت  »داشتيد؟
ين مورد بعداً صحبت در ابه کار تان برسيد و  برويد که توانيد می است نشده

 ».خواھيم کرد
اندازه احساس تنفر کردم و با خود  بیگذاشتنش  اين طرز ادب و احتراماز 

ً گفتم اگر شما   انسان ھستيد انسانيت تان را در عملکرد تان نشان بدھيد، نهواقعا
تان خودھا  شما سسولک !در نشان دادن اينگونه آداب و احترامات تشريفاتیاينکه 

تر ھم  که حرف و دل شان يکی است انسانولگرد و چاقوکشی را از مردمان 
من «خودش را بشناسد با عصبانيت گفتم  اجتماعی تيعبرای اينکه موق !دانيد می

گويم که االن با شما حرف زدم، شما دو سال وقتم را  نمیرا اين پنج دقيقه وقتی 
 ».يده ادر اينجا ضايع کرد

. بلی متأسفم«سر جايش نشست و گفت با ھمان آداب و احترام اولی دوباره 
اگر حوصله کنی و ای  همن قبول دارم که تو در اينجا وقت زيادی انتظار کشيد

 ».گيری مدت بيشتری انتظار بکشی جوابت را از اينجا می
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چرا انتظار بکشم؟ وقتی که مشکلم مشخص است که من در افغانستان « -
 کنيد، من چرا کنيد يا نمی می بولمشکل دارم و مشخص نيست که آيا شما مرا ق

 »کنيد که من انتظار بکشم؟ می محتماً قبولدھيد که  قول میانتظار بکشم؟ آيا شما 
»UN قبولش  به ھيچ کس اين قول را نمی ً ممکن . خواھد کرددھد که حتما

به علت ای  هاما اينکه زياد منتظر ماند ،قبولت کند و يا ردت کند UNاست که 
وکيالن . ھا زياد است و تعداد وکيالن کم است تعداد پرونده .ست ھا کثرت پرونده

 ».کنند ھا را بررسی می کنند و به نوبت پرونده ھا کار می پوسته روی پرونده
ديرتر يک سال  م کهه امن بيشتر از صد نفر را در اينجا ديد !کدام نوبتی« -

اما من که دو سال منتظر  ،و در ظرف يکی دو ماه قبول شدندند ه ااز من آمد
 »!منتظر بمانمبايد جوابم ھنوز ھم 

تر  ت پيچيدهه اندجواب رد گرفتی مراحل کار پرو  يک بار  تو بخاطر که«
 ».تا در مورد آن تصميم گرفته شود برد می یبيشتر شده است و زمان

و فقط يک ماه بعد از ند ه ام که استيناف ھم گرفته امن چندين نفر را ديد« -
 ».نده اارسال نامه استيناف جواب گرفت

تر است و بعضی  ھا مشخص بعضی پرونده. کند کس فرق می ھرمشکل «
 ».تر پيچيدهھا  پرونده
زنی؟ کدام  کند، پس چرا حرف نوبت را می کس فرق می اگر مشکل ھر« -
 »!نوبتی

 .جواب ماند مثل الل بیاش  بازی و زرنگی با آن ھمه زبان
نظر شما مھم نيست، پس چرا زودتر جواب رد  اگر مشکل من از« -
 »کنيد؟ دھيد؟ چرا اينقدر وقتم را ضايع می نمی

اگر يک مدت ديگر ھم انتظار بکشی جوابت  ای، هتا حاال که انتظار کشيد« 
 ».گيری را می

 با بسياری از پناھجويان !اما اينکه برايم جواب رد بدھند يا قبولی مھم نيست
ه با من را کرده بودند و در نھايت جواب رد ھم داده ھمجنسگرا برخورد مشاب

  .مصاحبه بدون نتيجه به پايان رسيد و از دفتر بيرون شدم. بودند
* * *  

اند و  برگرد کسی را UNبه من گفت اگر  خانمھنگام مصاحبه وقتی که آن 
ھيچ کسی را بر  UNاما  ،مسؤليت دارد UNدر آن صورت  بيفتداتفاقی برايش 

وقتی که راز پناھندگی را . ديگر راز پناھندگی را کشف کردممن گرداند،  نمی
 اگر شير ھم باشند من حقم را از دھن UNکشف کردم به اين فکر شدم که وکيالن 
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ھمان  ،وکيالن بسپارم شرافتخود گفتم اگر من قضاوت را به به . بايد بگيرم شير
ھم با خواری و زلت نھايت در ند ه ادکررفتاری بدبا من تا حاال وکيالن گونه که 

ھمين بود که به فکر برنامه چيدن شدم تا پيش از . جواب رد را برايم خواھند داد
ھرچه زودتر يا تا  بدھند، من بايد وادار شان کنم را برايممطلق اينکه جواب رد 
  .افغانستانبه انند گردم بر قبولم کنند و يا

م مورد زورگويی قرار بگيرد اعتماد به نفسش را کامالً از دست آدم اگر مدا
دل شان بخواھد که ھرچه  UNدر گذشته که خيال کرده بودم وکيالن . دھد می
اندازه احساس  من اعتماد به نفسم را کامالً از دست داده بودم و بی توانند بکنند می

اما حاال که . دمآور آدم به حساب نمیجزء  کردم که حتی خودم را حقارت می
 UNيا وکيالن و آدم نيستم  يا منخود گفتم به زورگويی نيست  یاينجا جافھميدم 

  .را نيز آدم خواھم کردھا  و اگر من آدم بودم که آن سسولکآدم نيستند 
 بھانه که قبولم کنند، بی خواستند پيش از اين در واقع حتی بدون بھانه نمی

خواستم کاری کنم اين بار . اينقدر منتظرم نشاندند بھانه بی جواب رد دادند و برايم
يا بيشتر از اين  برايم جواب رد بدھند نبايد بتوانند کهبھانه ھم  بیحتی که ديگر 

 برايشانبايد يل محکمی دليک به اين منظور خواستم که اوالً . منتظرم بنشانند
 .يل محکمی بسازميک دلپرداختم تا به تفکر . را پياده کنم مھدفکه ورم تا بتوانم بيا

نظر بتوانم  که در ذھنم شکل نگرفت یدليلھيچ ھر قدر که ژرف انديشی کردم 
  .مثبت اکثريت مردم را جلب کنم

استاد بابری . در دانشگاه کابل استادی داشتيم به نام محمد عثمان بابری
استاد . کرد ما تدريس می را برای) با منشأ طبيعیی يھا دارو(درس فارمکوگنوزی 

 ،جنبه علمی و منطقی داشت شھاي نخستمام  کهمنطقی  ابود بس شخصيتیبابری 
 ،)کرد سخنرانی می(داد  لھجه شيرين ھراتی لکچر می ات نھايت عالی و ببيااد اب

داد، مچ دست  ش قرار میفک دست راستش را زير کفلکچر دادن  در وقت
را کمی به طرف راست  اش  گرفت، کله میراستش را با دست چپش مشت 

. به لکچر دادن کرد می داد و شروع به کف دست راستش تکيه می ،داد انعطاف می
لھجه شيرين ھراتی لکچر  با عالی و نھايت تبياھر وقت که استاد بابری با اد

  .کردم من با لکچر دادنش حال می داد می
وکيالن به ھيچ عنوانی و  ،ديگربسازم تا محکمی  خواستم دليل وقتی که می

داشتم . م شکل نگرفتاذيتم کنند، ھيچ دليلی در ذھنکه حتی بدون بھانه نتوانند 
به نرسيد  ذھنمبه  وقتی که ھيچ فکری .نرسيدذھنم ھيچ فکری به  کردم فکر می

با يک متن کاش استاد بابری اينجا بود که با خود گفتم و ياد استاد بابری افتادم 
و تمام مردم دست وکيالن ب اآنر کهکرد  دليل محکمی برايم درست میيک  قشنگ
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به ھمين  .بکنندم ه ادر پروندھيچ غلطی که  توانستند نمیوکيالن  ،ديگر دادم تا می
خودم را  خودم بخواھم آنکه بیارادی و  خيال بودم که ناگھان به صورت غير

قرار دادم، مچ دست راستم م فک کف دست راستم را زير. دماستاد بابری خيال کر
به کف  ،م را کمی به طرف راست انعطاف دادمه ارا با دست چپم مشت گرفتم، کل

از به ای  هبيست ثانيبيشتر از ھنوز . دست راستم تکيه دادم و به فکر فرو رفتم
ميزبان اصلی و « :خطور کردفکر فرو رفتنم نشده بود که چنين فکری به سرم 

ھر موجود زنده طبيعت است و ھر موجود زنده در طبيعت خانه اصلی ھر انسان و 
  ».يکسان حق دارد که طبيعی زندگی کند

استاد بابری بودن  سريع از خيال خطور کرداين فکر به سرم  به مجردی که
نامه را . تحويل بدھم UNآنرا به که ای  هشدم و شروع کردم به نوشتن نام داربي

 :تحويل دادم UNقرار ذيل نوشتم و به 
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 حمید نیلوفر : نام و شهرت

 - - -  -  -  - - -: شماره پرونده 

 ؛ به مقام مربوط

م و ه اام در اینجا در جریان گذاشت ها شما را با مشکالت متنوع من در گذشته بار 
گذارم که  برای آخرین بار باز هم شما را به عنوان مسؤلین پاسخگو در جریان می

از اینکه من . مه اوضعیت روانی، مالی و امنیتی قرار گرفت من در اینجا در بدترین
دیگر  ،دانم که این وضعیت را برای من بوجود آورده اید شما را یگانه عاملینی می

اگر شما اهل منطق هستید . توانم که در مقابل شما بدون عکس العمل بنشینم نمی
یری هرچه سریعتر کنم و منتظر تصمیم گ من خالصه کیسم را در اینجا تشریح می

در غیر این صورت این بار شما در مقابل عمل گستاخانه به عکس . شما هستم
  . العمل گستاخانه رو برو خواهید شد

موجود در تصمیم گیری قبلی شما  های  خالصه کیسم را روی ابهامات و یا بهانه 
تناقص شما در جواب رد صادره به دو بهانه متوسل شده اید، یکی . کنم معطوف می

  .ها و دیگری غیر مستند بودن اظهارات من در گفته

تناقصی آن چنانی که شک و شبهه را بوجود : در ارتباط به تناقص باید گفت - ۱ 
عاقالن پی «شود  گفته می. من نه، بلکه در شکم شما وجود دارد های  ورد در گفتهبیا

شوید  بهانه متوصل می بهدر اینجا  جزئی  های اما شما که با حرف ».یک نکته نروند
 ؛ چون تصویری که در معرض دید قرار دارد وست عقلی این یک موضوع فراتر از بی

دهم و  ی جر و بحث و بهانه در آن وجود ندارد، من آنرا پیش روی شما قرار میجا
بینید را نادیده  چشم تان می وقتی شما چیزی که پیش. بینید شما آنرا به چشم تان می

ید، پس چطوری ممکن ه اندید چیزی هیچ کنید که انگار وانمود می گرفته و طوری
و دیگر در معرض دید قرار ندارد؟ وقتی که  ستچیزی را قبول کنید که گذشته ا ستا

شود و  من همجنسگرا هستم و همجنسگرایی در افغانستان جرم دانسته می
زمندی جنسی یک گرایش و نیاجنسی و  مجازات مرگ دارد، در حالیکه گرایش

در این حال شما . یا طرز فکر باشدنه اینکه یک عادت  طبیعی است، زمندینیا
زمندی جنسیم در افغانستان به چشم تان مشاهده نیاشرایط زندگی مرا در ارتباط با 

وقتی که شما مشکالت و خطرات موجود در زمان حال . گذرد کنید که چطوری می می
دهید، پس حتمًا اینقدر  انه نادیده گرفته و کم اهمیت جلوه میو آینده مرا بدون به

  .کنید درست می یهای شخصیت هستید که در مورد گذشته من هم بهانه بی

پس من خودم سند  ،وقتی که کیس من کیس جنسی است: در ارتباط به سند - ۲ 
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شود  من همجنسگرا هستم و همجنسگرایی در افغانستان جرم دانسته می. هستم
توانید که مرا به دکتر  خواهید که به شما ثابت کنم، می اگر می. مجازات مرگ دارد و

 یا با آلت تناسلی و با آلت تناسلی وکیالن زن در اینجا یا اینکه در عمل بفرستید 
نسبت ای  هانگیزآزمایش کنید و ببینید که آیا من هیچ  تان های  دهااعضای مؤنث خانو

گویم یک سند  از نظر من همین را که به شما می. خیربه غیر همجنس دارم و یا 
اضافه . تواند باشد که زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است کامل می

توانید این را به  شود که آیا می از این به ظرفیت و توانایی خود شما مربوط می
را بدست یک  مثالً اگر شما پول رایجی. عنوان یک سند معتبر قبول کنید و یا خیر

ه خودش یک چیزی خواهد که ب تر بدهید، با آن پول حتمًا می بچه بزرگتر و عاقل
عقل بدهید آنرا پاره  تر و بی عین پول را بدست یک بچه کوچک اما اگر. بخرد
شما هم این . تواند که آنرا به عنوان یک سند معتبر قبول کند کند؛ چون نمی می

باشید که بتوانید قبول کنید که افغانستان جایی  ظرفیت و توانایی را باید داشته
اما در مورد شما قضیه کامالً به شکل دیگر . نیست که من بتوانم در آنجا زندگی کنم

هستید، شما  تر از من و از هر کس دیگر تر، داناتر و آگاه شما خیلی عاقل. است
بهتر از آن هم م و خیلی ه افهمید که من چرا افغانستان را ترک کرد خیلی خوب می

، در این موارد خواهد افتادفهمید که اگر به افغانستان برگردم چه اتفاقی بر من  می
آن ظرفیت و . شما هیچ چیزی کم ندارید، اما اینها همه فقط شاخ و برگ است

گردد، در قدم اول شما  خواهم به ریشه بر می توانایی را که من در شما می
باید داشته باشید، یعنی در اینجا شما نخست باید نخستین صفت یک موجود زنده را 

شرف داشته باشید، که حتی یک ابتدایی ترین موجود زنده که تک سلولی و فاقد 
کند به  شرف نیست؛ چون وقتی که در بطن طبیعت زندگی می شعور هم باشد بی

میزبان . کند گذارد و برخالف قانون طبیعت عمل نمی قانون طبیعت احترام می
و خانه اصلی هر انسان و هر موجود زنده طبیعت است و هر موجود زنده  اصلی

اما نامیزبان کاذب و ناخانه کاذب  در طبیعت یکسان حق دارد که طبیعی زندگی کند،
. ست که به زور اسلحه و به زور شمشیر بوجود آمده است های مرزی این محدوده

پس هر کس در جایی باید بتواند زندگی کند که از حق طبیعی خودش برخوردار 
 نیازاگر طرز فکر شما به مثل انسان است، پس مرا هم مثل خودتان با . باشد

اما  انسان بدانید، ،خواهید ای که برای خود می ای که دارید و آزادی جنسی جنسی
مرا هم مثل  اگر طرز فکر شما به غیر از انسان به مثل یک موجود زنده است، پس

موجود زنده  ،ای که دارید و آنگونه که باید زندگی کنید خودتان با تمایالت جنسی
کنید که زندگی کردن در افغانستان برای  قبول می ،اگر شما انسان هم باشید. بدانید

کنید که  قبول می ،وجود زنده هم اگر باشیدمن ناممکن است و حد اقل یک م
زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است، اما اگر شما نخستین صفت یک 
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موجود زنده را هم نداشته باشید، دیگر مرده خر هم بر شما شرف دارد؛ چون 
گذاشت و بعد از مردن مرده  وقتی که زنده بود زنده آن به قانون طبیعت احترام می

اگر شما به قانون طبیعت و نیازمندی . گذارد هم به قانون طبیعت احترام میآن 
که انگار در بطن مادر  ،شرف هستید تربیه و بی آنقدر بی ،جنسی من احترام نگذارید

در این صورت ضریب منفی در . اما از کوس مادر تان دندان بگیرید ،تان زندگی کنید
اگر عاقلتر و داناتر و آگاه تر باشید،  پیش صفات شما گذاشته شده است و هر قدر

شود و به همان اندازه از  شما اضافه می )سنگینی( به همان اندازه به کثافت
تا حاال سودی که از شما به من . کنید خودتان زهر بیشتر را در همه جا پخش می

اندازه آزار و اذیت کرده اید، دو سال  فقط همین بوده است که مرا بی ،رسیده است
وقت گرانبهای مرا ضایع کرده اید و اگر آواره بودم آواره ترم کردید و بس و در 
آینده هم از شما انتظار تجدید نظری را به سود خودم ندارم؛ چون شرف پرنده 

میرد و دیگر زنده  می ،نیست که از خانه اش پرید دوباره برگردد و کسی که بمیرد
در افغانستان خبر دارید؟ آیا شما آیا شما از وضعیت همجنسگرایان . شود نمی
توانید که حد اقل یک نفر را برای من مثال بیاورید که به نام همجنسگرا در  می

 ،شرف نیستید افغانستان زندگی کند؟ اما در غیر این صورت اگر باشد، اگر شما بی
کنید و چرا اینقدر وقت  کنید، چرا اینقدر آزار و اذیت می پس چرا درست قضاوت نمی

فروشید، حد اقل  دیگر می شما که حق پناهندگی مرا به کسان کنید؟ را ضایع میم
شما هرگونه جواب نهایی را اگر . در عوض آن که ضرر تان را هم نباید برسانید

اما که  ،توانستید که برای من بدهید در مدت این دو سال می ،خواستید می
هر بار که با اعضای  خواهید برای من جواب بدهید، از این به بعد در نمی

خورید و  نشینید تصور کنید که گه می های تان و با کسانی که دور سفره می خانواده
کنید، تا  گه را قورت می های  کنید تصور کنید که لقمه را که قورت میای  ههر لقم

  .صدا بنشیند روزی که به مثل گهِ بدبو ساکت و بی

دیده  عفو بین الملل و با سازمان من موضوع را با پلیس ترکیه، با سازمان  
شرف و  اگر شما به مثل گُه بدبو بی  . مه اگذاشت بان حقوق بشر در جریان 

شخصیت نیستید، دیگر کاری نکنید که حرف من به عمل بیانجامد و در مقابل  بی
 .لعمل گستاخانه بزنمکس اعمل گستاخانه شما دست به ع

  

  ؛با نفرت

  حمید نیلوفر 
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ھم در آنکارا و ھم در وان ھم فکس فرستادم و  UNنامه فوق را به دفاتر 
به دست خودشان وان نامه را پشت در  UNدر . ھم خود نامه را ارسال کردم
اين نامه را به مسؤل مربوط بده، من اينجا منتظرم «تحويل دادم و به مترجم گفتم 
 ».تا مسؤل مربوط جوابم را بدھد

به من پس آورد که ترجمه کرد و برگشت نامه را  يسرئمترجم نامه را به 
به را نامه اين  ،شود اين نامه به ما مربوط نمیکه  گويد می رئيس«بدھد و گفت 

 ».تآنکارا بفرس UN دفتر
شود پس  اگر به شما مربوط نمی .مه اذاتاً يکی به آنکارا ھم فرستادکه من « -

ديگر يک ماه  بگو که من رئيساين را به  .باشدم ه ابگذاريد که ضميمه پروند
که ی العمل عکس گونهد، من ھرماه اگر شما آدم نشونکنم و تا يک  حوصله می

کاری به آنکارا ھيچ و نشان خواھم داد شما ن جا به خود يھمنشان بدھم در 
 ».نخواھم داشت

 .برد به داخل دوبارهمترجم نامه را 
* * * 

آن پشت و  نقلکپی کردم که ھر  نقلنوشتم چھل  UNاز نامه فوق که به 
تحويل دادم، خودم پيش  UNآنرا به  نقليک  زمانی که. شد روی يک برگ می

ھای ديگر را يکی  نقلزدند  روی دفتر ايستادم و پناھندگانی که به دفتر سر می
 من اين نامه را«گفتم  بروی مترجم و نگھبانان میدادم و رو يکی به ھر پناھنده می

چطوری شخصيت ھستند و من  م، شما ببينيد که آنھا چقدر بیه ابه وکيالن نوشت
در آينده برخورد  کهخواھم کرد  آدممن آنھا را آنچنان  ،خواھم کرد مدآآنھا را 

  ».نکنندتکرار ديگر  يچ کسمشابه با من را با ھ
در طول اين يک ماه . بعد از نوشتن اين نامه يک ماه منتظر جواب نشستم

سازمان عفو بين الملل و پليس  حقوق بشر، سازمان اين ارتباط مکرراً به در
اين عمل  دھند وکيالن که به من جواب نمی UNدر به آنھا گفتم  مراجعه کردم و
من در  ،جواب ندھند ديگر ھم و اگر تا يک ماهست ا گستاخانه آنھا يک عمل

 .دخواھم زگستاخانه  العمل عکسدست به مقابل عمل گستاخانه آنھا 
 UNاز اما  ،تماس گرفتند تا جوابم را بدھند UNاز حقوق بشر چند بار با  
من در طول بيش از يک سال چندين بار به . که ھنوز بايد منتظر بنشيند ندگفت می

. نرسيدای  هھيچ نتيجبه اما ميانجيگری حقوق بشر  ،حقوق بشر مراجعه کرده بودم
وکيالن آدم نيستند که منطق سر شان شود و من مجبورم که «به حقوق بشر گفتم 

 ».با آنھا برخورد کنمآنھا  به مثل خود
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تنھا راه حلی که وجود  ،حل نيست خواھی بکنی راه اما کاری که تو می«
 ».جوابت را بدھندزودتر که  کنيم ه گفتگو است و ما کمکت میدارد ھمين را

جايی رسيد تا حاال رسيده بود و تا حاال که به  میجايی شما به  اگر کمک« -
 ».نخواھد رسيدجايی به ت از اين به بعد ھم نرسيده اس

تا  UNم که اگر وکيالن با مدير پليس نيز در ميان گذاشتم و گفتموضوع را 
من آنھا را آدم خواھم کرد و شما پيش از پيش بدانيد تا  ديگر آدم نشوند يک ماه

 ».کردم هنگوييد که چرا من چبعداً 
 ».کنيم مرزت می مثل حيوان کاری نکنی که رد«

من که آنھا . دمزر کني اگر قرار است که رد مرز کنيد پس ھمين االن رد« -
 ».را آدم خواھم کرد

 هگويی؟ برو ب به ما می آيی می داری چرا ھر روز UNدعوايی که با «
 ».خواھی بگو می که خودشان ھرچه

  ».خواھم کرد هبه شما ھم گفتم تا پيش از پيش بدانيد که من چ« -
موضوع را به سازمان عفو بين الملل نيز مطرح کردم و به آنھا خبر دادم  

از اينکه بيشتر از . مرزم کند اری کردم شما نگذاريد که پليس رداگر من ککه 
حق با «آنھا به من گفتند  فو بين الملل نيز در ارتباط بودميک سال با سازمان ع

را ای  هپليس ھيچ پناھند؛ چون کند مرزت نمی باش که پليس رد مطمئنست و  تو
   ».مرز نکند ن ھستيم تا پليس پناھندگان را ردکند و ما ھم در جريا مرز نمی رد

من يک نامه ديگر به شکل ذيل  يک ماه از ارسال نامه قبلی گذشت وقتی که
 :نوشتم
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  - - -  -  -  - - -: شماره پرونده 

  ؛مربوطبه مقام  

از اینکه عامل . باالخره شما مرا مجبور کردید که من دست به اعتصاب بزنم
شما که خود . باشید، پایان بخش آن هم شما خواهید بود م شما میاعتصابآغاز 

کنید که با زندگی مردم  کاری میید، پس چرا ه اعهده گرفت ردر اینجا مسؤلیت را ب
کنید؟ اگر شما لجی با من دارید، نه تنها با زندگی  و شخصیت خودتان بازی می

  . کنید بلکه با شخصیت خودتان نیز لج می ،من

ه م و اسیر لجاجت شما شده ااال اسیر دو سال وقت به هدر رفتحمن که  
ما به این باور نیستید که آیا ش !حدی دارد هم م، اما شما چرا؟ باالخره لجاجتا

امکان هر گونه خطری حتی مرگ برای یک همجنسگرا در افغانستان به مثل 
پنهان با دو انگشت  کنید که خورشید را  ماند؟ چرا شما سعی می خورشید می

بینید، اما خیال نکنید که  ید دیگران را نمیه اکنید؟ شما که چشم تان را بست
خواهید که چشم تان را  باالخره شما تا کی می .بینند دیگران هم شما را نمی

ید تا من خودم ه ابسته نگهدارید؟ شما مرا تحت چنان فشار روانی قرار داد
مجبور شوم که اینجا را ترک کنم، اما مطمئن باشید که تا شما خود وسیله اخراج 

ک اما از اینکه از ی. کردن مرا فراهم نکنید، من اینجا را هرگز ترک نخواهم کرد
شود، من پیش از اینکه تحت فشار خاموش شما طعم مرگ  دست صدا بلند نمی

اما پیش . حتمًا کاری خواهم کرد که شما را به صدا در بیاورم ،تدریجی را بچشم
این را بدانید . از اینکه شخصیت شما خورد شود، لطفًا زودتر دست به عمل بزنید

همیشه در سکوت بنشینم و با که من از کسانی نیستم که تحت فشار مداوم شما 
شما بر خواهم  ا از روی خشونت نامرعی و مکرآمیزدستان خود شما پرده ر

 .داشت

  

 موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده بر آنیم که آرام  نگیریم  

  حمید نیلوفر
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در برابر خودم به عنوان یک عمل خشونت  UNدر نامه فوق من از عمل 

جویانه  کلمه خشونت را فقط به معنی عمل ستیزه ها بعضی. مه ایاد کرد
اما از نظر من توسل به هرگونه عملی و با استفاده از هرگونه . شناسند می

عذاب دیگران شود من آنرا به معنی خشونت رنج و که باعث ای  هوسیل
شناسم، چه اینکه با استفاده از وسایل مشت و لگت باشد، وسایل جنگی  می

من  باشد و حتی در صورت مسؤلیت پذیری اگر تغافل باشد باشد، قلم و فرمان
 . شناسم آنرا به معنی خشونت می

پيش از اينکه بدست شان بدھم اول فکس فرستادم و بعد خواستم که  نامه را
ً سه UNکارکنان  .خود نامه را نيز بدست شان تحويل بدھم چھار ارابه  - دايما

يک تبرچه کوچک  نامه فوق را نوشتممن که . ردندک ماشين را پشت در پارک می
تبرچه را نيز  تحويل بدھم UNنيز از بازار خريدم و زمانی که خواستم نامه را به 

 .ھا قرار دادم و با خودم بردم الی روزنامهدر داخل يک کيسه 
* * * 

پيش . ر ديدم سه تا ماشين را در آنجا پارک کرده بودندفترفتم پشت د وقتی
دست يکی از کارکنان به نامه را  که اول خواستماز اينکه به ماشين ھا حمله کنم 

از باال جا به کارکنان گفته شده بود که ديگر از من نامه . داخل بدھم تا ببرد
ست که ديگر از کسی به ما گفته شده ا«نامه را از دستم نگرفت و گفت . نگيرند

 ».نامه نگيريد
زد من نامه را از دريچه  با من حرف می ه کوچکدريچدر حاليکه از يک 

من نوشتن نامه را  ،خواھيد نگيريد خواھيد بگيريد می می«داخل انداختم و گفتم 
خوار بگو که  گه رئيسبرو به آن .  ست وظيفه خودم دانستم و گرفتنش وظيفه شما

 ».االن جواب نامه را به من بدھدھمين 
ً  قبالً بدست شان رسيده بود و می نامه فکس يک دانستند که من حتما

داخل انداختم فوراً دو نفر از  به مجردی که نامه را. خواھم دادی نشان العمل عکس
نظر  آمدند بيرون و با ھيجان مرا زير بودند UNافسران پليس که مسؤل امنيت 

ھا از داخل آن  ديدند که کيسه در دستم بود و روزنامه به دستم نگاه کردند. گرفتند
. پيدا نبودگذاشته بودم ھا  روزنامه در الیرا که ای  هاما تبرچ ،بيرون زده بود

 »خواھی؟ می هچ«پرسيد افسران پليس يکی از 
 ».ورندبياجوابش را  که منتظرم ،منامه را داد« -

 ».آورند االن جوابش را نمی ،دھند برو جوابش را بعداً برايت می«
 ».ورند من ھمين جا منتظرمنياش را که جواب تا« -
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 »کنی؟ میچی  ورندنيااگر «
 ».شکنم را می دفترھای  زنم شيشه ورند با سنگ مینيااگر « -

شناختند و ھميشه ديده بودند که من با  پليس نيز يک عمری مرا میافسران 
UN دادند و به ھمين خاطر موضوع را  آنھا ھم حق را به من می. درگير بودم

به تو اجازه ندھيم که  ما اينجا وظيفه داريم که« نددر جوابم گفت. جدی نگرفتند
 ».سنگ بزنی

 ».زنم میسنگ بينيد که من چطوری  می دنورنياگر جواب نامه را ا« -
گفتم . تا من کاری نکنم ندسه ساعتی بيرون ايستاد - پليس دوافسران 

 »د؟ستييا تا کی اين جا میباالخره «
 ».تا وقتی که تو از اينجا نروی«

 ».روم من که اصالً نمی« -
 ».که تو نروی ما ھم ھمين جا ھستيم تا«

 ».رسد میسر حوصله تان به  باالخره« -
 ».پايان است حوصله ما بی«

پشت در سه تا ماشين  ،افسران پليس رفتند داخل برای نھار ،وقت نھار شد
که شاخص  اما بدون تجمل يد مدل باالپشت سر ھم پارک شده بودند، اولی بنز سف

تجملی و گران قيمت  ،بعدی مدل باال ھای ماشينتا دو  ،شخصيت مالکش بود
خود گفتم  هاما ب .داغان کنمدرب و اول خواستم که ھر سه ماشين را بزنم . بودند
باشد به  و شر و شور م را نشان بدھمالعمل عکسفقط کافی است که اين بار  ،نه

ھم نرسم و در ای  هبه نتيجيک بار  د درتن العمل عکس، شايد که فقط با دفعات بعد
ترجيح  لذا. تا که جوابم را بدھند فشار قرار بدھم زيرآنھا را  بايد چندين نوبت

ھا بيرون  ی روزنامهتبرچه را از ال. ا ھدف قرار بدھمبنز سفيد ر فقط دادم که
 .داغان کردمدرب و ھا و پوشش فلزی آنرا  کردم و زدم شيشه

* * * 

و پوشش ماشين ھا  ی کوبيدن تبرچه و خورد شدن شيشهاز داخل صدا وقتی
يکی از افسران پليس سريع در را باز کرد و ديد که من دارم ماشين  ،را شنديدند

ً . کنم را خراب می ؛ چون به مايان گرديدن اش  چھرهدر شديد عالمت ترس دفعتا
مبادا که من به خودش حمله  به من نزديک شود نسبت مسؤليتش ترسيد که اگر

حرکات مارپيچ و پرشی  و رنگ پريده، با مھارت پليسی وبا قيافه ترسيده . کنم
 من که او را در اين حالت ديدم. شروع کرد که خودش را به من نزديک کند

اما کيست  !کنم میکه من به خودت حمله ای  هخيال کردم تأسف کردم و با خود گفت
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تبرچه را  ،سرش بپرد برای اينکه ترس از !ی بيچاره حمله کندکه بخواھد به تو
 وقتی که به من رسيد دستم را محکم گرفت به زور اوبا آن ھم  .انداختم به زمين

گرفت تا من دست  مپيچاند و ھر دو دستم را پيچانيده از عقب محکم پشت سرم
خيالش  نشان ندادم تای فيزيک العمل عکسمن ھيچ . خالی به خودش حمله نکنم

من  اين بار«و برايش گفتم که من قصد حمله کردن به او را ندارم راحت شود 
ين کار را من ھر روز ا و از اين به بعدم ه انشان داد به شما م راالعمل عکسفقط 

  ».خواھم کردتکرار 
و ديد که ماشين  آمدبيرون  مسنپليس بلندپايه و  افسريک دنبال او از 

من ديدم  .عادی به ماشينش نگاه کردکامالً حالت  ااول ب. مه اخودش را داغان کرد
ً اش  که قيافه  ،گريه نکرد. يافت تغييرای  هاز حالت عادی به شکل مظلومان سريعا
نداشت، فقط جيغ نزد و اشک از از حالت گريه کردن ھيچ فرقی  اش  اما قيافه

آمد از  .کرد طوری بود که انگار گريه می اش  اما قيافه ،چشمانش جاری نشد
گرداند بر بودم، رويش را ايستاده من کنارش  ،به ماشينش نگاه کرداول نزديک 

 حاالمن خيال کردم که . من نگاه کرد طرف به چھره گريان بسوی من و با
 ،آنگونه که من خيال کردم یبر عکس. به جيغ زدن و اشک ريختن کند می شروع

ً دو دستی از مو م ه ابعد دو دستی از يخ ،م را تکان داده اکل گرفتھايم  دفعتا
بود و تکانم  مه ايخ ھنگامی که دستش به ،خودم را پس و پيش تکان دادگرفت 

 »را داغان کردی؟ چرا؟ چرا ماشينم«گفت  زنان فرياد داد، می
 دستانم از ھيجان ديدمم نگاه کردم به دستانشده بودم، ھيجان زده شديداً من 
دستانم که اينقدر زرد شده است، پس با خود گفتم  !مثل زعفران که استزرد شده 

 !استبه خدا معلوم که صورت چقدر زرد شده 
نشان به شما م را العمل عکساين بار فقط «گفتم افسر پليس  در جواب به

 ».کنم داغان میو زنم  از اين به بعد ھر روز می. دادم
 ماشين مرا چرا زدی«گفت زنان  فرياددر اوج عصبانيت بود او در حاليکه 

 »؟کردی داغان
ھر ماشينی که باشد من مھم نيست،  برای ،کس ديگرھر يا  باشد ماشين تو« -

 ».کنم می شو داغانب در زنم من می
 »کردی؟خراب دانی يا نه؟ چرا ماشين مرا  می استاين ماشين مال من «

 »!!یماشين تو باشد که چ« -
 ».تو ماشين مرا خراب کردی«

 ».کنم خراب می زنم میاگر ماشين خدا ھم باشد من « -
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گفت تو  داد و می به شدت تکانم میگرفت  میم ه اباز ھم ھر لحظه از يخ
 ...ماشين مرا خراب کردی

را  ماشينتزنم  می خدا ھم باشی، منتو گفتم اگر  میمن ھم در جوابش 
 .مکن خراب می

* * * 

با  تماس گرفت از ھمين جا کرده بودم خرابکه ماشينش را پليسی افسر 
چند . مه ايند از نزديک بالفعل ببينند که من ماشينش را خراب کردبياکالنتری تا 

 تاندازه خسار هده سندی باشد که چقطعه عکس نيز از ماشينش گرفت تا در آين
ه کردخراب را پليسی که ماشينش  افسر و دنبالم آمد پليس کالنتری از. است دهدي
موضوع را به مأمورين شرح داد و  کالنتری در ،نيز با من رفت کالنتری مبود

آمد «پليس به يکی از مأمورين گفت افسر . آنھا پرونده شکايتش را تشکيل دادند
 ».ماشين من حمله کردره کرد و به پشت در مظاھ

ستی بوده است، ياين يک عمل ترور«مأمور برای اينکه مرا بترساند گفت 
 ».بفرستندش زندانکه دھيم  را تشکيل می اش  االن پرونده

خواھی مرا  من با خود گفتم تو ديگر چقدر ساده ھستی که با اين حرفت می
 !اما خبر نداری که من خودم ختم روزگارم ،بترسانی

 »چرا ماشينش را خراب کردی؟«سيدند پراز من 
 ».مه امن اعتصاب کرد« -

 »ی؟ه اچرا اعتصاب کرد«
 ».دھد جوابم را نمی UN ،جوابم چون دو سال است که منتظر« -

 »ھد چرا ماشين پليس را خراب کردی؟د جوابت را که نمی«
زنم  میھا را  از اين به بعد ھر روز ماشينمن  ،نيستيک بار  فقط ھمين« -

کنم و  حمله می UNجوابم را ندھد من ھر روز به  UNتا وقتی که  .کنم خراب می
 ».ھر روز مرا در اينجا خواھيد ديدشما 

در آنکارا تماس گرفت و گفت  UNتلفن دفتر مرکزی شماره به مأمور 
 UNی که گويد تا روز پليس را خراب کرده است و می افسر يک پناھنده ماشين«

 »دھيد؟ شما کی جوابش را می. کنم حمله می UNجوابم را ندھد من ھر روز به 
 »چند است؟ اش  شماره پرونده«پرسيدند 

 .م را برايشان گفته امأمور شماره پروند
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نوبتش برسد و جوابش را که يند بايد منتظر بنش«گفتند ب اآنھا در جو
 » .رديبگ

شاکی  طرف ھم از ،تشکيل شد در کالنتری وقتی که پرونده شکايت
بيمارستان برای بردند مرا کالنتری بعد از . توضيحات خواستند و ھم از من

که آيا در وقت دستگيری پليس مرا کتک زده است و يا خير و آيا  ،معاينات بدنی
در قانون ترکيه ممنوع ؛ چون عاليم ضرب و شتمی در بدنم وجود دارد و يا خير

مان ی بعد ھر دو. ه و ضرب و شتم قرار بدھداست که پليس مردم را مورد شکنج
شاکی توضيحات خواست و ھم از  ھم ازنيز در آنجا دادستان . را بردند دادسرا

 »چرا ماشينش را خراب کردی؟«پرسيد دادستان از من . من
که مراجعه  ه استشد د، دو سال دھ به من جواب نمی UNبخاطری که «

ا ھستم و در افغانستان مشکل مشکلم ھم مشخص است که من ھمجنسگر ،مه اکرد
دھند و کسانی را که مشکل مشخصی ھم  اما با آن ھم به من جواب نمی ،دارم

که دو ند ه اآنھا به من ضرر رساند. کنند دو ماه قبول می یندارند در ظرف يک
من نسبت . نيستتر  ھيچ چيزی از وقت با ارزشکه ند ه اسال وقتم را ضايع کرد

ه عصبی شدمشکل م و دچار ه ااز نظر سالمتی نيز متضرر شد UNبرخورد  به
 که توانم نمیبيشتر از اين من . تر نيست ھم ھيچ چيزی با ارزش سالمتیم که از ا

حمله خواھم کرد  UNاز اين به بعد ھر روز به بلکه ، نه تنھا امروزتحمل کنم و 
 ».تا وقتی که جوابم را بدھند

 »ستی که ماشين مال ايشان است؟دان آيا می«
ھر  ،دانستم و دانستن و ندانستنش ھم برايم مھم نيست من نمی ؛خيرن« -

زنم و  می ندانم هبدانم و چ همالکش را چمن  ،باشد UNدر پشت  که ماشينی
 ».کنم خرابش می

 »ماشينت مگر بيمه ندارد؟«پليس گفت  افسر دادستان به
 ».مه ابيمه نکردماشين را نخير؛ «
بگو که خسارت ماشينت  UN، به شود می UNخسارت ماشينت بدوش پس «

اينجا و ھم در آنکارا نامه در  UNدر اين ارتباط ھم به دفتر  ،پرداخت کندرا 
  ».بنويس و درخواست پرداخت خسارت ماشينت را بکن

* * * 

 ام ديروزی العمل عکستا ببينم نسبت به  UNروز بعد دوباره رفتم پشت در 
ديدم، ھيچ ماشينی در آنجا که  یتغيير تنھاپشت دفتر رفتم  وقتی. نظری دارندچه 

با پناھندگاه  دريچه مترجم از سوراخ ،صبح بود ٩ساعت . را پارک نکرده بودند
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خودم چيزی بگويم  آنکه بی انتظار داشتم که اگر نزديک بروم من ،زد حرف می
انگار نه رفتم اما وقتی که نزديک  ،گويد میچيزی به من  UNمترجم از تصميم 

 آنھا ھيچبا خود گفتم . نگاھی ھم نکردبه من و اصالً  انگار که مترجم مرا بشناسد
گاو با و  بود در کون گاوی نشستای  هانگار پش !کردمچی  که منند ه امتوجه نشد

ه عصبانی شدم و باز با انداز بی !ر کرد و ديگر ھيچ خيالش ھم نيسترا دوآندمش 
ً  ،گاو باشندکه وکيالن شايد خود گفتم  آنھا را به صدا در  اما من پشه نيستم و حتما

 مبرداشتمترجم چند تا سنگ از زمين روبروی  حرفی بزنم آنکه بی .خواھم آورد
ی بود و نشد که پر قدرت اواخواھرسنگ زدنم ھم . ھای ساختمان زدم به شيشه

ھا رسيد اما از  چند بار سنگ به شيشه. بزنم و سريع چند تا شيشه را خورد کنم
کنج يک شيشه کوچک اينکه از فاصله دور بود به سرعت کم رسيد و فقط 

 .شکست و بس
م سنگ ه اکه من از بچگی تا حاال داشتای  هھای دختران يکی از ويژگی
ھنگام سنگ انداختن دست شان را بصورت افقی پسران . انداختنم بوده است

اما دست . کنند چرخانند و سنگ را به شکل چرخشی به فاصله دور پرتاب می می
توانم که دستم را بصورت عمود بلند کنم و  من اصالً حرکت افقی ندارد و فقط می

در اين صورت حرکت سنگ بيشتر تحت  .ب کنمسنگ را به شکل پرشی پرتا
از نظر موفولوجی نيز . کند گيرد و زود سقوط می مين قرار میتأثير جاذبه ز

 .فتاد درصد به دست زن شباھت داردھکه شکل دستم از شانه به پايين شايد 
 ديگر پليس سريع بيرون آمد و نگذاشت کهوقتی که چند تا سنگ را انداختم 

تماس کالنتری  اسنگ بزنم، دستانم را محکم گرفت تا نتوانم تکان بخورم و ب
 و آمدکالنتری از پليس . باعث مزاحمت نشومتا ند مرا از آنجا ببر يندبيا که گرفت

چرا مزاحمت «پرسيدند من  از کالنتریدر روز دوم باز ھم . مرا برد کالنتری
 »کنی؟ ايجاد می

در مرا آنچنان که ديروز به شما گفتم شما ھر روز  ،ديگر چرا گفتن ندارد« -
کنم الزم نيست که شما ھر  فکر می. جوابم را بدھد UN کهاين اينجا خواھيد ديد تا

 خواھيد اگر می. کنم روز از من توضيحات بخواھيد که من چرا مزاحمت ايجاد می
 ».ندبگوييد که زودتر جوابم را بدھ UNبه  که ھر روز دنبال من ماشين نفرستيد

کی «در آنکارا تماس گرفت و پرسيد  UNروز دوم باز ھم پليس با مقامات 
 »دھيد؟ جوابش را می

 ».توانيم کاری بکنيم ما بدون نوبت نمی. بايد منتظر بنشيند تا نوبتش برسد«
 ».کنم جوابم را ندھد من ھر روز حمله می UNزمانی که  تا گويد اين می«
 ».نداريمای  هما ھم چار !متأسفيم«
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داشتند تا دوباره  مدر کالنتری نگھتا ھنگام تاريکی ھوا و غروب آفتاب 
 UNمن به اين نتيجه رسيدم که  .نروم و بعد از غروب رھايم کردند UNپشت در 
به . کند چون پليس در کارم دخالت می ،فشار بگيرم ت است که بتوانم زيررا سخ

آنقدر مزاحمت ايجاد کنم  بايد کند، من کند که دخالت می پليس اشتباه میخود گفتم 
  .ورد که زودتر جوابم را بدھندبيافشار  UNخسته شود و به  شخودپليس تا 

فتم و با سنگ ر UNبه اين صورت در طول يک ھفته ھر روز پشت در 
اکثراً . ھا را خورد کنم ھيچ بار نتوانستم که حسابی بزنم شيشه. زدم به شيشه ھا

افتادن سنگ در اما فقط . کرد سنگ به پنجره نرسيده به داخل محوطه سقوط می
 در. داخل محوطه ھم به اين معنی بود که انگار در آنجا ھيچ آدمی وجود ندارد

گرفت، از کالنتری دنبالم ماشين  با کالنتری تماس می UNپليس مسؤل ھر بار 
از ھر بار  در. داشتند می متا غروب در کالنتری نگھ مبردند فرستادند و می می

باز ھم آمده گفتند که  گرفتند و می تماس می در آنکارا UNکالنتری با مقامات 
تا  خواھيد که جوابش را بدھيد میکند، شما کی  است و برای ما مزاحمت ايجاد می

ما متأسفيم، ھيچ کاری گفتند  می UNاز ھر بار  و در ديگر مزاحم ما نشود؟
 .برايش بکنيم که توانيم نمی

* * * 

اين بار . را ادامه بدھم متا مزاحمت UNر فتھفته دوم باز ھم رفتم پشت د
سياستش را در  UN، ديدم که پليس مسؤل نزديک شدم UNزمانی که طرف 

نزديک  UNاز فاصله دور به من اجازه نداد که طرف . داده است تغيير مقابل من
خيال کرده بود  .طه کامالً دور کندقنتی خواست که با سياست مرا از آن ح .شوم

من با خود گفتم . مرو ترسم و ديگر خودم به آن طرف نمی یکه من از سياستش م
بينی  االن می !ترسم من از سياستت میای  هتو ديگر چقدر ساده ھستی که خيال کرد
 خاليگاه بزرگی بود UNوی دفتر بررو !کنم که من خودت را چطوری مسخره می

طرف دفتر  کهس راھم را بست و اجازه نداد وقتی که پلي. تبالوعيناً مثل ميدان ف
بروم، من به طرف وسط ميدان دور زدم تا از زاويه ديگری خودم را به دفتر 

زد تا نگذارد  پليس نيز يکجا با من دور می زدم من که داشتم دور می. نزديک کنم
ً مان  کار. که من خودم را نزديک کنم انگار من . تبال شدومثل بازی ف عينا

. گذاشت که من ُگل بزنم کرد و نمی دفاع می خواستم ُگل بزنم، پليس در مقابلم می
از نظر . کردند در آنجا چند تا پناھندگان ديگر نيز بودند و داشتند ما را تماشا می

خورد تا به  سنی پليس چند سال از من بزرگتر بود و اين بازی به او بيشتر بر می
عصبانی شد و کمی  شود وقتی که پليس متوجه شد که خودش مسخره می. من

خودم که من ھم کمی فرار کردم و دوباره از زاويه ديگری خواستم . بسويم دويد
کمی فرار ھر بار  چند بار ديگر نيز طرفم دويد، من ھم در. را نزديک کنم
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فکر کرد باالخره  .کردم کردم و دوباره از زاويه ديگری خودم را نزديک می می
کالنتری  اشود و باز ھم ب خودش مسخره می من نزديک بروم که اگر نگذارد
بردنم به دنبالم و از اينکه ھر روز از آمد از کالنتری ماشين . تماس گرفت

اين بار در نقطه دوری از . اين بار کالنتری نبردند کالنتری خسته شده بودند
وقتی که . برگردم UNم کردند تا نتوانم زودتر به ه اپياد) در پشت قلعه وان(شھر 

خيلی  UNماندم که از آنجا رفتن تا جايی  من در و م کردند خودشان رفتنده اادپي
وجود  UNبوس بسوی  در آنجا مسير اتوبوس و مينینقطه خلوتی بود، . سخت بود
راه  UNتا . اصالً منطقه کامالً خلوت بود و ھيچ ماشينی در آنجا نبود. نداشت

تعطيل  UNشد و  می مشدم و ھم دير رفتم ھم خسته می درازی بود، اگر پياده می
بسوی . UNھم پشت در بروم خواستم که امروز خانه بروم و فردا باز . شد می

ماشينی از خيابان يک  وز صد متری قدم نزده بودم ديدمخانه حرکت کردم، ھن
الی بود، به مرد ميان س. نزديکم توقف کرد و صدايم زد و مرا که ديد گذشت می

 ».امروز مھمان من باش سوار شو بيا«من گفت 
برسان و يک  UNمن االن کار دارم، مرا تا «سوار شدم و برايش گفتم 

سريع مرا شماره تلفنم را برايش دادم و »  .شوم مھمان تو ھم می روز ديگر
 .UNپشت در رساند 

* * * 

چند تا سنگ از زمين برداشتم زدم به . خودم را پشت در رساندم ھم باز
چند تا  پليس برویمن رو بيرون، آمد پليس سريع. ستشيشه شک يک تاو ھا  شيشه

 مم آمد، اسپری فلفل را نشانکنزدي ،اسپری فلفل دستش بود. سنگ ديگر ھم زدم
 ».دھم به چشمت فشار می«داد و گفت 

 ».فشار بده«باز کردم و گفتم رفش ر طيشتب من چشمانم را
 ،در آنجا بودندنيز پناھندگان ايرانی  سه تا. آوردپايين  فشار نداد و دستش را

داشتند ما را تماشا و در آنجا ايستاده بودند  ،ه آنھا ھم اعتصاب غدا کرده بودندک
من پائين، وقتی که پليس اسپری فلفل را فشار نداد و دستش را آورد . کردند می

 ».ترسم من از ھيچ چيزی نمی !کرا ترساندی«گفتم پليس  بهروبروی آنھا 
 ».می زنمت«گفت 

را بسويش نزديک کردم و گفتم م ه اگذاشتم، سينھايم  من دستانم را روی کليه
 » !ترسم خيال کردی که من از زدن می بزن،«

به  تعادلم درست نبود. عقب ھولم دادم گذاشت و به ه ادستش را روی سين 
از . بر تن داشتمھای زمستانی  لباس فصل زمستان بود. به زمين افتادم راحتی
به زمين و باز ھم دستانم را  شکاپشنم را از تنم در آوردم زدم برخاستمزمين 
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از زدن کرا  بزن،«طرفش نزديک کردم و گفتم را م ه اگذاشتم، سينھايم  روی کليه
 »!ترساندی

من جاکتم را نيز . ی نشان ندادالعمل عکساين بار با تعجب نگاه کرد و ھيچ 
م را بسويش ه اگذاشتم، سينھايم  دستانم را روی کليهدر آوردم زدم به زمين، 

 »!بزن« منزديک کردم و گفت
 يراھنم را نيز يکی يکی در آوردممن پيراھن و زير پ. او ھيچ چيزی نگفت

ھايم را از روی  باسپليس ل. به زمين زدم نيز در آوردمشلوارم را . به زمينزدم 
 ».لباس ھايت را بپوش«فت م داد و گبه دستآورد  زمين جمع کرد
. يکی يکی دوباره به ھر طرف پرت کردم را از دستش گرفتمھا  من لباس

. خواھم بپوشم که می پليس خيال کرد .را جمع کردمھا  سريع خودم دوباره لباس
ھا را  لباس UNکارکنان . انداختم UNرا يکی يکی داخل محوطه  ھا لباس من تمام

اينجا منطقه . من تمام آنھا را دوباره داخل انداختم. از داخل آوردند بيرون
ند بيرون ه اآمدھا  به دو طرف کوچه نگاه کردم ديدم که تمام ھمسايه. مسکونی بود

 حمله کرده بودم UNسر ھم به  تھا که چند روز پش اين روز. ندکن به من نگاه می
 برنده کیدر اين بازی سر  منتظر بودند که آخر بودنده شدکسانی که متوجه تمام 
دھد؟ و  جوابی میچه  بدھد به من جواب UN؟ اگر UNشود، من يا وکيالن  می

يابد؟ پليس، حقوق  شود يا باز ھم ادامه می آيا بازی تمام می اگر جواب رد بدھند
 با من UNبشر، سازمان عفو بين الملل و مردم ھمه متوجه من شده بودند که آيا 

را  UNھا ھم دارند من و  ھمسايه. خواھم کردچی  UNخواھد کرد و من با چی 
اين بار وکيالن زن و مرد  ھايم را داخل انداختم بار دوم که لباس. کنند تماشا می

در ھمين لحظه بود که ماشين . آوردند شانرا با خودھايم  و لباسبيرون آمدند ھمه 
اين . را پوشيدم و با پليس رفتم کالنتریھايم  پليس نيز از کالنتری رسيد، من لباس

را از  UN. جوابم را بدھدزودتر  UNتماس گرفتند تا  UNبار نيز از کالنتری با 
ھم از طرف حقوق  ،دنجوابم را بدھزودتر فشار گرفته بودم تا  زير ھر طرف

را راه  شر و شورھم از طرف پليس و ھم خودم  ،گرفتند بشر ھر روز تماس می
 .جوابم را بدھندزودتر  که انداخته بودم تا مجبور شوند

من به  ،در مقابل من اينقدر لجوجانه برخورد کردند UNمقامات وقتی که 
 که ھر قدر بناءً  ،آيند می نيابچه به د ابتداءھا  انسان از اينکه کهاين نتيجه رسيدم 

خويی و  باز ھم خصلت بچه ،بزرگ شوند و ھر قدر تجربه و تعليم ھم کسب کنند
  .لجاجت را در خود دارند

* * * 
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خانه کليد  چند بار اين بر و آن بر انداختم را در آوردم وھايم  وقتی که لباس
خانه يک رفيقم رفتم شب  .شد که شب خانه بروم نمی در قفل بود. از جيبم گم شد

 روشوک. پناھنده بوددر اينجا کرد ايرانی بود و  روشوک. بود روشوککه اسمش 
و در اينجا پناھنده  نی بودنيز کرد ايرا جالل که جاللداشت به نام  خانه  ھم يک
 جالل از. آشنا شدم جاللاولين بار بود که با  آن شب که خانه آنھا رفتم. بود

 »است؟چی  اسم شما«پرسيدم 
 ».جالل«

ھای  بعضی از اسم !اسم قشنگی داری، جالل از آشنايی با شما خوشحالم« -
 ».قشنگ است يادم نخواھد رفت کهچون شمارود، اما اسم  زود يادم می ايرانی

 ».آيد خوشم نمیازش که عربی ھست شايد که اسمم قشنگ باشد، اما چون«
ھا و کلمات عربی  ھا از اسم که بعضیھستم اً مخالف شديدمن با اين نظر « -

ديگر فارسی  ،داريماگر ما عربی را از فارسی بر؛ چون آيد در فارسی بد شان می
سه کلمه حد اقل يکی آن کلمه و  از ھر دو کنيم ما صحبت میاالن که . ھيچ است

 ». است  بیرع
» ً افھام و تفھيم است و ريشه کلمات  وسيله، زبان در اصل که بلی واقعا

  ».زبانی باشد هاصالً مھم نيست که از چ
به ھمين . پوشيدم کردم و لباس زنانه می من در شھر وان اکثراً آرايش می

از اينکه مردم پشت . زدند خاطر مردمان زيادی بودند که پشت سرم حرف می
به اين فکر بودم که بايد کاری کنم که  زدند من ناراحت بودم و سرم حرف می

مردمان زيادی ھستند که «گفتم  جاللبه . ديگر ھيچ کسی پشت سرم حرف نزند
ی پشت سرم حرف کنم که ديگر کس یکارچه  دانم نمی. زنند پشت سرم حرف می

 ».نزند
 ».تو ھنوز بايد خوشحال باشی زنند اگر مردم پشت سرت حرف می«

 ».گويند بد می گويند خوب نمیاز من که پشت سرم « -
زنند  ھمين که پشت سرت حرفت را می .کند فرقی نمی ،بد هچ و خوب هچ«
و اگر کسی حرفت را نزند يعنی ھيچ  زنند که مردم حرفت را می ھستی يعنی
پس اگر مردم بدت را ھم بگويند يعنی تو وجود داری که مردم بدت را . نيستی
اگر مردم . کنی که تا حاال ھيچ کسی نکرده است تو در اينجا کاری می. گويند می
 ھرچه که؛ چون ،کنی بد، به نظر من تو بھترين کار را می هچو خوب بگويند  هچ
ھا کسانی زيادی ھستند که کار  ن انساندر بي. کنی از فکر خودت می کنی می

کسانی که  .کنند کم ھستند را میخودشان  اما کسانی که کار ،کنند ديگران را می
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مستقلی از خود ندارند فکر ؛ چون کنند عيناً مثل گوسفند ھستند کار ديگران را می
روان ھستند که ای  هبه مثل گوسفند دنبال گلفقط که از فکر خود کاری بکنند و 

 ».بينند میپيش چشم شان 
حتی و با عصاب آرام زندگی کنم من باعث شد که ديگر  جاللاين حرف 

 .ناراحت شوم که من نبايد نده ازد یمردم پشت سرم حرفاگر بشنوم که 
* * * 

پليس که در آنجا . UNپشت در رفتم روز بعد از خواب بلند شدم و باز ھم 
کار داری  یچ«گفت . ا دارمديد خيال کرد که من باز ھم قصد سنگ زدن رمرا 
 »اينجا؟
 ».ارمکار د یچ به تو ربطی ندارد که من« -

 ».زنم من حرف میيد بياوکيل را صدا بزن که  برو«به نگھبان گفتم 
»UN  ترجمه کندبه وکيل مترجم ندارد که حرفت را.« 

 ».زنم عيب ندارد، برو وکيل را صدا بزن من خودم ترکی حرف می« -
 ».زنم باشد، ھمين االن صدا می«

 ».ريزم ھا را پايين می يد من تمام شيشهنياتر  بگو که اگر سريع« -
 ،توانستم پايين بريزم شيشه را ھم نمی يک تادر حالی اين حرف را زدم که 

ھا  در اين روز UN دفتر .اما ممکن بود که آبروی تمام وکيالن را پايين بريزم
ی دستگير شده مترجم به جرم رشوه ستانی و فساد ادارگفتند که  می. مترجم نداشت

 . که اسمش مراد بودآمد به زودی يک وکيل . برد است و در زندان بسر می
 »آيا شما مشکلی داريد؟« به من گفتمراد 

م و باز ھم ه امن در گذشته چندين بار مشکالتم را به شما فھماند« -
 ».فھمانم می

 ».من در اصل وانی نيستم. نبودم قبالً اينجا مه اآمدتازه من اينجا «
ھستی برای من مھم  که ھستی يا از ھر شھر ترکيه که نياد از ھر کشور« -
 ».مھم است و بسبرای من فقط انسان بودنت . نيست

چی  تصميم شما در مورد من«من گفتم . مردا کمی خنديد و چيزی نگفت
 »اعتصابم را ادامه بدھم؟خواھيد که من  می است؟ آيا
ً عمل خواھی  ما حاال به اين نتيجه رسيديم که تو حرفی که می« زنی واقعا

 ».بدھيم زودتر رفتيم که جوابت راکرد و ما تصميم گ
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 »دھيد؟بجوابم را  که خواھيد میکی « -
 ».فرصتترين  به زود«

 »کی؟ مشخصاً بگو« -
 ».توانم بگويم مشخصاً نمی«

من  تا يک ھفته اگر جوابم را نداديد دھم و من يک ھفته به شما فرصت می« -
 ».ھم به اعتصابم ادامه خواھم داد باز

 ».لطفاً بيشتر حوصله بکن. کمی استنه يک ھفته وقت «
 ».ديگر با من چانه ھم نزدن. فقط ھمين يک ھفته و بس« -
من خبر دارم که شما در گذشته به بعضی از ھمجنسگرايان در نھايت « -

 ».يده اجواب رد ھم داد
يا و ممکن است که در نھايت يا جواب رد داده شود . بلی درست است«

 ».جواب قبولی
جنسگرايان را که بايد قبول به ھمجنسگرايان جواب رد داديد؟ ھمچرا شما « -
 ».کنيد

گروه  ھيچ کس ديگری و ھيچ گروه از ھيچ پيش ما ھيچ کس ازنه؛ «
جواب يا  داده شودجواب رد که ممکن است  یکس ھر به. ديگری برتری ندارد

 ».قبولی
 ».بول نداريد که من ھمجنسگرا ھستمآيا شما ق« -

 ».داريم که تو ھمجنسگرا ھستیقبول ما  !چرا«
 ».کن باشد که به من جواب رد بدھيدپس چرا بايد مم« -

شود که بخاطر ھمجنسگرا بودن خودت را  ھمجنسگرا بودن دليلی نمی«
ما قبول داريم که تو ھمجنسگرا ھستی و اگر مشکلی . وریبياپناھنده به حساب 

 ».ت داری، مشکلت را بايد ثابت کنیدر کشور
من در  .دانيد که ھمجنسگرا بودن خودش در افغانستان مشکل است میشما « -

شود که من پناھنده  اگر ھمجنسگرا بودن دليلی نمی. افغانستان آزادی جنسی ندارم
 »ز غريضه جنسيم بايد صرف نظر کنم؟يم، پس از نظر شما آيا من ابيابه حساب 

 ».زنيم ما اين حرف را نمینه؛ «
 يمبياشود که من پناھنده به حساب  ودن دليلی نمیپس اينکه ھمجنسگرا ب« -

 »؟دليل شما چيست
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شما اتفاقی افتاده است برای ما گذشته شما مھم است که آيا در گذشته برای  «
 ».و يا خير

ی خواھم ز جنسنيادر آينده يعنی آينده برای شما ھيچ مھم نيست که آيا من « -
 »خطرناک واقع خواھد شد و يا خير؟ داشت و يا خير و آيا اين موضوع برای من

 ».در مورد گذشته شما بايد بدانيم برای ما مھم است که«
را از مردم بايد  ام گرايش جنسیآيا  ه نظر شما اگر من افغانستان برومب« -

 »کسی بداند که من ھمجنسگرا ھستم؟نبايد پنھان کنم و 
 ».زنيم ما اين حرف را نمینخير؛ «

اگر منظور تان . اما منظور تان ھمين است ،زنيد نمیشما اين حرف را « -
 »گرا چرا بايد جواب رد داده شود؟پس به يک ھمجنس ،اين نيست

 تو ترا قبول داريم که ،منظور من تو نيستی«مراد کمی سکوت کرد و گفت 
ند و ديگر ھستند که در اصل ھمجنسگرا نيست ، اما بعضی کسانھمجنسگرا ھستی

 ».خارجھای  بروند به کشورکه  زنند میبه دروغ اين حرف را 
 ».به دکتر شبفرستيد توانيد می که شک داريد شما به کسی« -

 ».اری ما نيستدر دستور کن به دکتر ادفرست«
 ».ش کنيددر عمل آزمايش که توانيد می پس« -

 »در عمل؟ چطوری«
 »؟خيرکنند يا  آيا در اينجا وکيالن زن ھم کار می« -

 ».کنند کار میھم زن بلی وکيالن «
 »؟کنند يا خير کار میآيا آنھا بخاطر پناھندگان « -

 ».کنند بلی بخاطر پناھندگان کار می«
 »؟گيرند يا خير حقوق میآيا بخاطر پناھندگان « -

 ».گيرند بلی بخاطر پناھندگان حقوق می«
 »ھستند؟چی  يالن زن در اينجا برایپس وک« -

 »من منظورت را متوجه نشدم؟«
 »؟کرد يا خير ود آيا بخاطر من کار میوکيلم بدر اينجا مثالً آن زنی که « -

 ».کرد بلی بخاطر تو کار می«
 »؟گرفت يا خير آيا بخاطر من حقوق می« -
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 ».گرفت بلی بخاطر تو حقوق می«
 »است؟چی  پس کوسش بخاطر« -

مراد کمی با تعجب نگاه کرد و برای اينکه سياستش را به من نشان بدھد، 
زنی؟ من عصبانی  را میچی  تو حرف«قيافه عصبانی را بخود گرفت و گفت 

 .برود و ديگر با من حرف نزندبا عصبانيت رويش را برگرداند که  و ».شوم می
 ».ھستم ذاتاً عصبانی که من«مردم با عصبانيت گفتم روبروی  من

دوباره برگشت و گفت  ندازمنيارسوايی را راه  ھم بازمن مراد ترسيد که 
 »ی؟دچرا اين حرف را ز«

با کوس وکيالن زن آزمايشش  گويد اگر به کسی شک داريد که دروغ می« -
 ».گويد يا دروغ کنيد و ببنيد که راست می

 ».من تو نيستیمن گفتم که منظور «
با کوس وکيالن  که توانيد گويم به ھر کسی که شک داريد می من ھم می« -

 ».زن آزمايشش کنيد
دھد که  بعضی کسانی ھستند که ھمجنسگرا ھستند و آزمايش ھم نشان می«

ً ھمجنسگرا ھستند کنند و  اما از گرايش جنسی ايشان سؤيی استفاده می ،واقعا
 ».ورھای خارجخواھند که بروند به کش می

از گرايش جنسی کنند يعنی چی؟  از گرايش جنسی ايشان سؤيی استفاده می« -
به آن سؤيی استفاده  شما که از گرايش جنسی شما کنند، نه خودشان استفاده می

 ».سؤيی استفاده بگوييد آن به توانيد که نمیشما . بگوييد
 شود گفته میبلی گرايش جنسی مال آنھاست، بخاطری به آن سؤيی استفاده «

گرايش جنسی . باشندخواھند که ھمجنسگرا  نمی که آنھا ھمجنسگرا ھستند اما
آنجا  به کشورھای خارج و زمانی کهبه روند  کنند و می ايشان را بھانه می

است که اگر قرار . خواھند که مثل يک ھمجنسگرا زندگی کنند ند ديگر نمیرس می
شان را پس نبايد که اين حرف را بھانه کنند و خود ،مثل ھمجنسگرا زندگی نکنند

 ».ورندبياپناھنده به حساب 
ينکه اگر خواستند ورند و ابيابدست  شان راايآنھاست که آزادی اين حق « -

سؤيی استفاده ھمين دليلی است . يا نکنند به شما ھيچ ربطی ندارد که کاری بکنند
 ».خواھيد که برای آنھا جواب رد بدھيد يد و به اين بھانه میروآ که شما می

همان  وجدانًا که این عینر نکنند، اما های مرا باو گفتهها  شاید که بعضی
به خدا معلوم که با این دالیل احمقانه در . بحثی است که من با مراد داشتم
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بدبختی اینجاست که در وقت . نده ادادمطلق نهایت به چند نفر جواب رد 
آورند از  گیری خود پناهجو حضور ندارد که در مقابل دالیلی که وکیالن می تصمیم

یکی شف شف  نده اود وکیالن دور هم نشستفقط خ .حق خودش دفاع کند
صمیم نهایی گرفته بازی ت گویند و با همین عروسک گوید و دیگران شفتالو می می
کنم که  من به این تعجب می. یا قبولی شود که به پناهجو جواب رد داده شود می

از نظر منطقی بودن چطور این صالحیت به وکیالن داده شده است که در غیاب 
  .کنندفقط با یکدیگر بنشینند و قضاوت  پناهجویان

* * * 

 UNدر وقت دادم اما خواستم که تا دو ماه ديگر پشت  برايشانيک ھفته 
البته من در طول دو سال تمام . باشد حاضرنروم و روزی بايد بروم که جوابم 

ھا  م و بسياری از درگيریه ادر اينجا توضيح نداد داشتم UNھای را که با  جنجال
اگر تمام آنھا را ؛ چون مه ابالی خاطراتم کامالً حذف کردرا از الھا  و گفتگو

 .شد اندازه طوالنی می دادم داستان بی توضيح می
م که ھنوز سه ھفته نرفت. نروم UNدر تصميم داشتم که تا دو ماه ديگر پشت 

ديگر سر و صدای را که به پا  فکر کردم که اگر تا دو ماه نروم پشيمان شدم و
دھند و به پليس  شود، در خاموشی برايم جواب رد می م خاموش میه اکرد
چه  شود که خبر نمی یدر آن صورت ھيچ کس. گويند که از ترکيه اخراجم کند می

سر و  پس بھتر است که در ھمين گرما گرم. اتفاقی برايم افتاد هجوابی گرفتم و چ
ھم  بازبعد از سه ھفته . باز ھم صدايم را خاموش نکنمم ه ابه پا کرد ی راھا صدا
جواب ھايی که  به پرونده. و ديدم که باز ھم ھيچ خبری نيست UN در پشت رفتم
ره پرونده شماکه من  .نوشتند شماره آنھا را بيرون دفتر روی ديوار می دادند می

کردم و با بغل دستم را مشت اندازه عصبانی شدم، دستم  بی خودم را در آنجا نديدم
چند تا . شود از جا کنده می ضربه کوبيدم که خيال کردم در دفتر را آنچنان به در

خنديدند و گفتند وقتی که من در را به ضرب کوبيدم آنھا  ،آنجا بودند گان درپناھند
 ».کوبی را می UNکوبد که تو در  اين شکلی نمیکسی در طويله را ھم «

چی «در را باز کرد و گفت  رنگ پريدهھای عميق و  به زودی پليس با نفس
 »نی؟ز گويی، چرا اين اينطوری در می می

 ».برو وکيل را صدا بزن« -
 »زنی؟ زنی که اينطوری به ضربه می چرا يواش در نمی«

 ».يدبيابه وکيل بگو که سريع برو . من حوصله ندارم« -
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که نشسته بود  منرفتم داخل، يک وکيل خا ،به داخل زدند يمصدا کمی ديرتر
ً حوصله بکن به زودی جوابت را «به من گفت  ،دنبا من مصاحبه ک لطفا

 ».دھيم می
 ».دارم، ھمين االن جوابم را بدھيدنه من حوصله ن« -

ھای زديم  حرفچه  حرف زياد زديم، اينکه. با او گفتگو کردم یيک ساعت
 داشتيم حرف ،بيشتر از اين حوصله کنمکه من نخواستم  ،گذريم می اتشاز توضيح

را شيشه پنجره با پشت دستم زدم  ،نشسته بودمای  هداخل دفتر کنار پنجرزديم،  می
. کرد ماز دفتر بيرونداخل پليس آمد . م و پشت دستم ھم کمی خونريزی کردشکاند

اما پليس دستم را محکم گرفت و  ،با سنگ بزنم به شيشه که خواستم در بيرون می
اين بار نيز پليس با کالنتری تماس گرفت، از کالنتری . بزنم سنگ نگذاشت که

به ارتباط اينکه چند بار به کالنتری . کالنتری مدنبالم ماشين فرستادند و بردند
مدير شعبه . به شعبه اتباع خارجیفرستادندم از آنجا   مزاحمت ايجاد کرده بودم

چه  در آنکارا تماس گرفت و پرسيد که UNرجی نيز با دفتر مرکزی اتباع خا
 .دارند مه اتصميمی در مورد پروند

م تصميم ه امجبور بودند که ھرچه زودتر در مورد پروند UNمسؤلين  حاال
 مکرد و يا قبول دادند تا پليس اخراجم می يا جواب رد می بايد؛ چون بگيرند
 .فرستادند کردند و به کشور سوم می می

* * * 

نرفتم و بعد از يک ھفته که رفتم برايم تاريخ تکرار  UNيک ھفته طرف 
برايم تاريخ امروز دوشنبه بود و برای پنجشنبه ھفته بعد  .در نظر گرفتند مصاحبه

 .تکرار مصاحبه دادند
استيناف قابل  ھای استينافی را که بعد از مطالعه نامه بسياری از پرونده

مشکل من که از نظر اما  ،کردند بدون تکرار مصاحبه قبول می دانستند قبول می
پنجشنبه ھفته بعد رفتم . برای من تکرار مصاحبه در نظر گرفتند آنھا مھم نبود

دو  یمصاحبه يک. برای مصاحبه و يک وکيل مرد به نام مراد با من مصاحبه کرد
از توضيح دادن تمام . را از من پرسيدساعت طول کشيد و سؤاالت زيادی 

به نظر خودت اگر به «گذريم، در آخر مصاحبه از من پرسيد  سؤاالت می
 »؟خواھد افتاداتفاقی  هچ برايت یبرگرد افغانستان

 ».ن که مھم نيست، نظر شما مھم استنظر م« -
 ».اينجا نظر تو مھم استنه؛ «
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به نظر من احترام آدم  اگر نظر من مھم بود، شما از ھمان اول مثل« -
 ».گذاشتيد می

 ».ويیبگ نظرت راھم شرط است که تو «
 اتفاقی هچ مبرگرد خودتان بايد بدانيد که اگر اگر شما شرف داشته باشيد« -
 ».خواھد افتادبرايم 

 ».خواھد افتاد اتفاقی هچکه بگو  پس خوب،«
شود  من ھمجنسگرا ھستم و ھمجنسگرايی در افغانستان جرم محسوب می« -

گوييد که من از غريضه جنسيم بايد صرف  اگر شما می. و مجازات مرگ دارد
خوريد که  اوالً گه میپس نخواھد افتاد،  برايم اتفاقی ديگربرگردم نظر کنم و 

با ھمسران تان گه خورديد که از من پرسيديد  نياخواھيد جنسيتم را بدانيد، ثا می
يا متاھل، مجرد يا متاھل يعنی چی؟ و ثالثاً با پدر و مادران تان گه  یمجرد ھست

ھا  خورديد که آنھا از غريضه جنسی خودشان صرف نظر نکردند و شما کره خر
 ».آوردند نيارا به د

آيا « پرسيدماز مراد . من ھر چيزی که گفتم مراد روی پرونده ام نوشت
 »وکيل من شما ھستيد؟

اما به من وظيفه دادند که با تو  ،ستا ديگری وکيل شما کسنخير؛ «
 ».مصاحبه کنم

 »ست؟ه ھوکيل من ک« -
 ».شود اسم وکيل به شما گفته نمی«

 ».کيستمن بايد بدانم که وکيلم  شود؟ چرا گفته نمی« -
 ».شما بگويمت که اسم وکيل را به به من اجازه داده نشده اس«

وکيل دومی م را ه اپروندمن از وقتی که نامه استيناف را فرستادم و 
را استينافی من تمام پناھندگان . درا به من نگفتن دومی ھيچگاه اسم وکيل ،برداشت

م وکيل اما اس. گفتند می برايشانم که بعد از استيناف اسم وکيل دومی را نيز ديد
من در طول اين دو . فتندھيچگاه به خودم نگ داشتدومی را که پرونده مرا بر

به من را  شاسم آنھاپرسيدم، اما  UNرا از  ام اسم وکيل دومی بار سال چند
استثنا نيده بودم که بعد از استيناف بالمن از زبان پناھندگان استينافی ش. نگفتند

کنم که  داشت و فکر می پرونده تمام آنھا را يک وکيل زن به نام سيبل بر می
 من را برداشته بودم ه اھر وکيلی که پروند. ه بودبرداشتپرونده مرا نيز سيبل 

ش کردم که شايد بدااما از ھمان پشت پرده آنچنان . قيافه پليدش را نديدمباالخره 
 . پشيمان شد کرده بودکه از غلطی و  خجالت کشيد خودش
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* * * 

 .احبه جواب قبولی را به من دادندده روز بعد از تکرار مص
اینقدر کار سخت بود که بعد از این همه  آیا دادن جواب قبولی برای من

  های طوالنی مدت باالخره دادند؟ ها و کشمکش رایزنی

 !نیااین است روز و روزگار همجنسگرایان افغانی و این است منطق د
، با این منطق با نده امنجیان بشریت تعین شدالملل  که در سطح بین UNوکیالن 

اما » .شود حاجت دندان نیست گرهی که با دست باز می«. من برخورد کردند
گره زدند و باالخره با  های شان گرهی را که اصالً گره نبود با دم UNوکیالن 

با من  ورده بودمنیامن که هیچ وقت در حرف کم . باز کردند های شان شاخ
نتواند  ،سواد مطلق باشد پس اگر یک همجنسگرایی که بی. رخورد کردنداینگونه ب

از یک روستای دور افتاده افغانستان به و  با دلیل گفتن از حق خودش دفاع کند
UN چقدر موانع را  و آن بیچارهبا او چگونه برخوردی خواهند کرد؟  ،مراجعه کند

 ورد؟بیاا اینکه حق خودش را بدست باید پشت سر بگذراند ت

توانند ادعای خودشان را  نمیکه آید که کسانی  چنین بر می UNاز برخورد 

اگر وکیالن انسانی فکر کنند،  .حق پناهندگی را ندارند دلیل گفتن ثابت کنندبا 
اگر  اما ،گفتن آنها را قانع کندکار سختی نخواهد بود که آدم با دلیل دلیل گفتن 

 .قانع کندسخت است که ھر کسی بتواند آنھا را  ،خودشان را به اين راه بزنند

انسانی و از حق آموزش  کسانی که همیشه از حق : نیااین است منطق د
ترین حق  توانند که حتی برای بدست آوردن ابتدایی ند و دیگر نمیه امحروم بود

 بایدترین حق زندگی هم  از داشتن ابتدایی ورند،بیاشان هم دلیلی ایزندگی 
 !محروم بمانند

اندازه جسارت به  من با استفاده از سواد اندکی که داشتم و در کنار آن بی 
. امتیاز آزادی را بدست آوردم توانستم باالخره بعد از دو سال تا دادم خرج

هر گویند، آزادی حق  اشتباه می ن استگویند آزادی حق هر انسا کسانی که می
اگر آزادی حق هر ؛ چون یک امیتاز استها  برای بعضی آزادی انسان نیست، بلکه

بخاطر بدست آوردن حق خودش یک عمری تالش کند و نباید که آدم  انسان بود
دهند  های زیادی وجود دارد که شعار می سیاست نیادر د. دهد خرججسارت به 

است، اما در عمل امیتاز آزادی را هم به آسانی به هر کس آزادی حق هر انسان 
بیشتر از شصت درصد جمعیت افغانستان را بیسوادانی تشکیل  .دهند نمی
بیسواد  مطلقًا کههمجنسگرایی  پس یک نفر .دهد که مطلقًا بیسواد هستند می
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ادی را از آنها بدست به وکیالن چقدر باید دلیل بگوید تا بتواند که امتیاز آز باشد
 ورد؟بیا

زیرا او . را مدیون نوید، برادر بزرگم هستم UNمن گرفتن جواب قبولی از 

اگر نوید کمکم نکرده بود و از . در شرایط انتظار از نظر مالی همیشه کمکم کرد
توانستم که با فکر آرام در مقابل وکیالن از  نظر مالی خیالم راحت نبود، من نمی

 . آنها را در هم شکنم ابلیسیشکن دیوار  کنم و با دالیل دندانحق خودم دفاع 

. کنند خوانند حتمًا برای من تأسف می تردید کسانی که خاطراتم را می بی
م و هم از روی ه اتسلیم نشد یناادنو من حد اقل کسی هستم که هم به ظلم 

بیشتر از من . دارم پرده بر میکم شعوری که خیال برتری بر سر دارند ظالمان 
که نه پایی برای گریز دارند و نه صدایی شماری باید تأسف کرد  برای مظلومان بی

  . برای فریاد
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  زدهبخش دوا

  خاطرات ترکيه
  

 ٢٠٠٧اپريل 
ھا با مردم و  در خيابان مکه ھمزمان بخاطر تيپ زمانی در طول مدت من 

که ای  هدر گير بودم، در عين حال در خان UNبخاطر گرفتن جواب نھايی با 
من ھر روز مثل يک زن . نشستم با صاحب خانه و ھمسايگان نيز درگير بودم می

چند تا مردانی نيز بودند  .رفتم بيرون کردم و با لباس زنانه می خودم را آرايش می
صاحب . کردند وی خانه پارک میجلآمدند و ماشين شان  که گھگاھی پيشم می

ان مرد ناراحت مانھھا از ديدن من به آن سر و وضع و از آمدن م و ھمسايهخانه 
در اول يک روز به من گفتند . کنند مخواستند که از خانه بيرون شده بودند و می

 ».دھيم کن که ما اين خانه را به آدم مجرد نمیببرای خودت خانه پيدا «
  » .و از اينجا برومپس شما به من فرصت بدھيد تا من خانه پيدا کنم «گفتم 

قصد بيرون رفتن از آن خانه را نداشتم، در اول تا چند ماه به بھانه اينکه  
وقتی  باالخره . ھا را راضی نگھداشتم گردم، صاحب خانه و ھمسايه دنبال خانه می

با جديت با من   من قصد بيرون رفتن را ندارم، ديگر  که منظورم را فھميدند که 
روزی صاحب خانه يک  ،نشان دادنداولين جديتی را که از خود . برخورد کردند

اما تو  ،کنببه خودت خانه پيدا  يمه ابه تو گفت که شده استچند ماه «به من گفت 
دھم که دنبال خانه بگردی  برايت فرصت میم ھيک ھفته ديگر  ،دنبال خانه نيستی
  »...و از اينجا بروی

من خواستم که بدون . يک ھفته که گذشت صاحب خانه برق را قطع کرد
ھايی که  شب. سه شب را بدون برق تحمل کردم. برق در ھمان خانه زندگی کنم

 در ،آمد مھمان میھايی که  برقی برايم مھم نبود، اما شب بی خودم تنھا بودم
برق  طراخبا خود فکر کردم که ب. شدم و ھم مھمان برقی ھم خودم اذيت می بی

مثبت برق را قطع سيم خواستم بدانم که صاحب خانه . مجنبايد بسای  هيک چار
منفی را قطع سيم متر برق را چک کردم و ديدم که با فاز. منفی راکرده است يا 

. منفی را به لوله آب وصل کردمم و برق برداشتسريع يک تکه سيم . است کرده
المپ را روشن بايد بود که يا ای  هبه انداز ،برق روشن شد اما خيلی ضعيف

  .روشن کنمآنرا  شد که ھر دوی اما ھمزمان نمی ،گذاشتم و يا منقل را می
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ھيچ  مه ابرق را غير قانونی وصل کرد صاحب خانه متوجه شد که منوقتی 
کرد که زودتر خانه را ترک  اما ھر روز ياد آوری می ،ی نشان ندادالعمل عکس
کليد خانه يک روزی آمد و باالخره  .نشان نداد یجديتديگر سه ھفته  - تا دو. کنم

به صاحب دادم کليد داشت، من يک کليدش را دو تا قفل خانه . را از من خواست
خريد و کليدی کمی ديرتر رفتم بيرون برای . خانه و يکی را نزد خودم نگھداشتم

ديدم که صاحب  وقتی که برگشتم. دم با خودم بردمرا که نزد خودم نگھداشته بو
با کليدی که نزد خودم نگھداشته بودم در را . خانه آمده و در را قفل کرده است

آمد و  ،کليد پيش خودم مانده است يک تا صاحب خانه که متوجه شد. باز کردم
برق را  خودت نگھداشتی؟ من پيش کليد را  يک تاچرا «زدن شروع کرد به داد 

مجبور شوی به که  از اينجا بروی، کليد را گرفتم قطع کردم که تو مجبور شوی
 بيابرو به خودت خانه پيدا کن و  ،بده اين کليد را به من ،خودت خانه پيدا کنی

 »...اينجا نياتا به خودت خانه پيدا نکردی ديگر  ،ت را ببروسايل
اين «جديت حرف بزنم و در جوابش گفتم  امجبور شدم که ديگر ب  من ھم 

اگر شما به من . ومش من ھيچ وقت از اين خانه بيرون نمی. دھم کليد را به تو نمی
خواھيد که  اگر شما می. دھند دھيد، پس ديگران ھم به من خانه نمی خانه نمی

وانم که ھر روز از ت من نمی. کنند بروم بيرونم میکه  جاکھر  کنيد، پس مبيرون
ر شکايتی داری اگ .شوم خانه بيرون نمیاين من از . يک خانه به خانه ديگر بروم

 ».به پليس بگوبرو 
 » .سوار شو که برويم پيش پليس«به ماشينش اشاره کرد و گفت 

موضوع را به پليس توضيح . مان با ھم رفتيم کالنتری پيش پليسی دو ھر
خانه را بايد خالی  ،ز دارمنيامن خودم به خانه «صاحب خانه به پليس گفت . داديم
 ».ا من بتوانم از آن استفاده کنمکند ت

بده تا به  فرصتديگر ھم برايش ای  هيک ھفت«پليس به صاحب خانه گفت 
 ».خودش خانه پيدا کند

ز نياگويد، اصالً به خانه  دروغ می«به پليس گفتم صاحب خانه روبروی  من
 داند که من ھمجنسگرا ھستم من ھمجنسگرا ھستم و می بخاطری که . ندارد
خودش جاھل است و بخاطر جھالت خودش . از خانه بيرونم کندکه خواھد  می
 ».ومش من اصالً از اين خانه بيرون نمی. کند مبيرون که خواھد می

ديگر برايش ای  هيک ھفت«گفت به صاحب خانه پليس وقت آخر باز ھم 
 ».بده تا به خودش خانه پيدا کندفرصت 

* * * 
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 ً ديدم  دوستانم، وقتی که برگشتمم پيش روزی که يک ھفته گذشت، رفت دقيقا
شب . در خانه را قفل انداخته است بزرگقفل يک که صاحب خانه با زنجير و 

به  فردا .سپری کردمدر خانه دوستانم رفتم خانه بروم و يک شب را  که نتوانستم
ديگر ای  هيک ھفت يد را از صاحب خانه گرفت و گفتپليس کل. پليس شکايت کردم

م گذشت رفتوقتی که يک ھفته . ھم برايش فرصت بده تا به خودش خانه پيدا کند
صاحب خانه باز ھم با ھمان زنجير و قفل  ديدم ، وقتی که برگشتمپيش دوستانم

س شکايت نکردم، خودم قفل را اين بار به پلي. بزرگ در را قفل انداخته است
ھا عصبانی شدند  ، صاحب خانه و چند تا ھمسايهشکاندموقتی که قفل را . مشکاند

نه با  ،شما با خود مشکل داريد«نھا گفتم من به آ. و آمدند با من جر و بحث کردند
 که توانيد شما جاھل ھستيد و می ،از من ھيچ ضرری به شما نرسيده است ،نم

 ».جاھل نباشيد
بلی فقط تو عاقل شدی و ديگر تمام «صاحب خانه نيشخندی زد و گفت 

 » !مردم جاھل
 »ون شوم؟از اينجا بير منداريد که دليلی چه  اگر شما جاھل نيستيد، پس« -

ين ا ،آوری ھا را پيشت می کنيم و تو مرد میما در اينجا با خانواده زندگی «
 ».کارت برای ما قابل قبول نيست

بعضی وقت دوست و رفيقانم  ،يده اشما در مورد من اشتباه فکر کرد« -
آنھا  باھيچ رابطه ديگری من زنيم و  حرف میشينيم و   می فقط با يکديگر ،آيند می

 ».ندارم
اما ھيچ وقت  ،ھا مشکل داشتم ھمسايهبه اين صورت من با صاحب خانه و 

 گیدنز درھای که  با وجود تمام بدشانسیمن  .به حرف آنھا از خانه بيرون نشدم
شق و تندخو  ھا از مردمان کله که صاحب خانه و ھمسايه داشتم شانساينجا  ،داشتم

 . کردند نبودند و اگر مخالفتی ھم داشتند با ماليمت برخورد می
* * * 

ھر وقت که . من در شھر وان با پليس شعبه اتباع خارجی نيز درگير بودم
از افسران پليس و مخصوصاً تا چند  ،به شعبه اتباع خارجیرفتم  میبرای امضأ 

که ديگر با آرايش و  ندگفت و می ندداد يک پليس زن به نام غمزه به من گير می
ادند من به حرف آنھا ھيچ د افسران پليس که به من گير می. اينجانيا گوشواره 
دادم و بار ديگر باز ھم با آرايش و گوشواره و حتی با لباس زنانه  اھميت نمی

ديد من به حرفش اھميت  که میھر بار  پليس زن در ،غمزه. رفتم برای امضأ می
با اين  دفعه بعد« داد ظامی به من اخطار مینلحن  شد و با دادم عصبانی می نمی

 »!اينجا سر و وضع نبينمت
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 .بينی گفتم باز ھم می اما در دل می» !باشد چشم«گفتم  من در زبان می
باالخره بعد از چندين بار اخطار دادن ديد که من به سياستش اھميت 

اس زنانه رفتم يک روزی با آرايش، گوشواره و لب. دھم زياد عصبانی شد نمی
 - به غير از من ده پليس مرد در آنجا بودند،تا  سه - دوو  برای امضأ، غمزه

غمزه با  .پانزده نفر پناھندگان ديگر نيز در صف ايستاده بودند برای امضأ
 کند با ام عصبانيت طرف من نگاه کرد و برای اينکه پيش روی ديگران ضايع

ت ه اسريع گوشوار«نظامی و صدای بلند و ھيبتناک چند بار پی ھم داد زد لحن 
 »...زود باش !شویشويی صورتت را ببرو دست !را درآر

. تمام کسانی که در آنجا بودند متوجه شدند که غمزه مرا اينقدر کوچک کرد
ببين که من  حاال !مرا ضايع کنی که خواھی من با خود گفتم تو روبروی مردم می

من ھم روبروی تمام کسانی که در آنجا بودند  !کنم خودت را چطوری ضايع می
آرايشم را پاک کنم که  !ست درآرم که زنانه م راه اگوشوار«مثل خودش داد زدم 

رم که پس شورتم را ھم درآ !سترم که زنانه را ھم درآھايم  پس لباس !ست زنانه
 »!ستزنانه 

چشمان غمزه از حدقه بيرون زد و چھار چشمی طرف ديگران نگاه کرد، 
کمی سکوت . روبروی ديگران ضايع شده استخودش يعنی احساس کرد که 

خواست که آب دھنش را قورت کند، اما از احساس ضايع شدن گلويش  می کرد،
به غير از من به تمام  و آب دھنش را قورت کردبسته شده بود، به زور 

 از اينجا تان شما ھمه«پناھندگانی که در آنجا بودند يک دستور نظامی داد و گفت 
فرستاد، در دفتر را  مرد را نيز به يک دفتر ديگر ھای  پليس» !برويد بيرون سريع

توانست صدايش را بلند  تا ،وقتی که داخل دفتر تنھا مانديم. بست و با من تنھا ماند
من خاموش نشستم،  ،پيوسته داد زدای  هچھار دقيق - کرد و سرم داد زد، شايد سه

گويی بگو که  در جوابش ھيچ چيزی نگفتم و با خود گفتم حاال بگو ھرچه که می
ھايم را در  گوشواره !ام کنی دلت خوش باشد، روبروی مردم که نتوانستی ضايع

صورتم را نيز شستم، که صورتم را بشويم، آوردم، بعد مرا فرستاد دستشويی 
روبروی  ،رفتم بيرون ت آخر که داشتم میوق. آمدم امضأ کردم و رفتم بيرون

من » !اينجانبينمت ديگر با اين سر و وضع «زد  صدانظامی دنبالم لحن  مردم با
و در دلم گفتم باز ھم خواھی » !چشم ،باشد«نظامی در جوابش گفتم لحن  ھم با
 .ديد

* * * 

بخاطر در شھر وان پناھندگان افغانی زياد بودند و ممکن بود که آنھا نيز 
 .فغانی برای من خطرناک واقع شوندننگ و غيرت ا
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دو نفر ھنگام برگشت . م شعبه اتباع خارجی برای امضاروزی رفتيک 
 »!سالم ھمشھری«ر راھم سالم دادند مردان افغانی س

 »!سالم« -
 »کدام طرف روان ھستی؟«

 ».می روم طرف خانه« -
 »؟تو افغانی ھستی«

 ».بلی من افغانی ھستم« -
 »چرا خودت را به ما معرفی نکردی؟ ،که ھمشھری ما ھستیتو «

 ».ود که خودم را به شما معرفی کنممده بنياتا حاال پيش « -
 ».که با تو بيشتر آشنا شويم می خواھيم«

 ».ا شما مايه افتخار من خواھد بودآشنايی ب !شما لطفتشکر از « -
 »حاال طرف خانه روان ھستی؟«

 ».گردم طرف خانه و االن بر میامضا برای آمدم بلی؛ « -
گر صحبت کنيم و بيشتر ييم با يکديبياست که بعضی وقت  ت کجاه اخان«

 ».آشنا شويم
 ».بنشنيم و صحبت کنيم که ھم برويمييد با بيااگر االن وقت داريد، « -

 ما و شما اينجا ديگر. کار ھستيم بیدانی که ما  خودت میوقت داريم، بلی «
 »غير از انتظار کشيدن؟ی داريم به کار هچ

- » ً م را ه اييد با من و خانبياشوم که شما  پس من خوشحال میکه،  بلی واقعا
سخت  مانی براانتظار  در اينجا داشته باشيمو شما يکديگر را  مناگر . ببينيد

  ».نخواھد گذشت
وقتی که خانه . مه اخان با من راه افتادند و آمدند ھمين بود که آن دو نفر

زديم که يکی  حرف مینگذشته بود و داشتيم ای  هھنوز بيشتر از پنج دقيق رسيديم
 »چطوری است، آيا مشکل جنسی داری؟ موضوع تو«از آنھا به من گفت 

 ».بلی من مشکل جنسی دارم« -
 »مشکل جنسی داری؟ چطوری«

 ».مبگيرزن توانم که  نمی« -
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ديگران فرق ران ھستی يا با چی، آيا ظاھراً مثل ديگ یظاھراز نظر «
 »داری؟
 ».دکن میم با ديگران فرق راً مثل ديگران ھستم، اما احساسمن ظاھ« -

 »با ديگران نداری؟ھيچ فرقی يعنی از نظر دستگاه تناسلی «
 ».اين نظر عيناً مثل ديگران ھستم ازنخير؛ « -

 »بدھی که چطوری مثل ديگران ھستی؟ به ما نشان  يک بار  شود آيا می«
 ».نيست که به شما نشان بدھمممکن نه؛ « -

 ».ما مھم است که ترا بايد ببينيم اما برای«
 »ببينيد؟که خواھيد  چرا می« -

 ».ببينيم ترا که يمه اآمدخاطر به ھمين چون ما «
 ».امکان ندارد که کسی مرا ببيند اصالً  !خيال بابا بی« -

 ».اصالً امکان ندارد که ما ترا نبينيم«
ھر قدر که و  ورمآاندازه اصرار کرد که من شلوار و شورتم را در  بی
حرف باالخره  .رموآکرد من حاضر نشدم که شلوار و شورتم را در ھم اصرار 

خواست که خودش به زور . رسيد که خودش شروع کرد به دست اندازیجايی به 
شلوارم را در  که من ھم خواستم مقاومت کنم تا او نتواند. وردبياشلوارم را در 

اما ديدم که آخرين  ،باشدجدی زياد او  کردم که من در اول فکر نمی. وردبيا
از  نه سال -ھشت از نظر سنی . وردبياتا شلوارم را در گرفت زورش را بکار 

اما از نظر قدرت بدنی  ،من بزرگ بود، از نظر جسمی مثل خودم ريز و کوچک
شلوار . مقاومت من در برابر او ھيچ چيزی نبود. تر سه برابر از من قوی - دو

. وردبياوارم را پايين کشيد تا در لبه زور ش. تن داشتم ری بمحکممحکم و کمربند 
در ھمين کشمکش بود که . يدنيامن دو دستی شلوارم را محکم گرفتم تا در 

دوباره با تندی دست انداخت که باز ھم بکشد و حسابی  ،خشتک شلوارم پاره شد
شلوار را که ذاتاً در  از اين مقاومت کنم بيشتراگر من فکر کردم که . کند اش  پاره
 دست بردارم مقاومتاز ھم خواھد کرد، پس بھتر است  اش  آورد و تکه پاره می

کمربندم را . بپوشمسالم را  مشلواردوباره خواھد زودتر ببيند و  تا چيزی را که می
تنم بود، کوچک  شورت دخترانه ،در آورد شلوارم را با عصبانيتاو  ،باز کردم

از نزديک دقيق به آلت و . با عصانيت دست انداخت و شورتم را نيز در آورد
اندازه عصبانی  بی اش  قيافه ندارمفرقی ديگران با  که وقتی ديد ،م نگاه کرده ابيض
تو که مشکل جنسی نداری،  !تف لعنت خدا بر تو«به آلتم تف انداخت و گفت  ،شد

و با عصبانيت مشتش را بلند » در ھر طرف؟ای  هھا را بد کرد پس چرا نام افغان
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 ندازیبيادانی که اگر به من دست  خودت می«من فوراً برايش گفتم  .مکه بزند
اينجا افغانستان نيست که  ،کنم من به پليس شکايت می ،کند پليس کونت را پاره می

تغير کرد و  اش  وقتی که نام پليس را شنيد، قيافه» .دلت بخواھد بکنی ھر غلطی
خواستيم  می ھمين را ما فقط«کمی طرفم نگاه کرد و گفت . مشتش را باز کرد

 ،حاال ديديم که مشکل جنسی ھم نداری ،بدانيم که تو مشکل جنسی داری يا نه
ھا  نام افغان UNوقتی که مشکل جنسی نداری پس چرا فقط بخاطر قبول شدن در 

 »کنی؟ را بد می
بخاطر اين من . دانستيد ،خواستيد بدانيد چيزی را که می !خيلی خوب« -

ميل داريد که  اگر چای. چرا ھم نباشکنم و دنبال  کارت به پليس شکايت نمی
 »!شما را بخير ما را به سالمت نداريد ميل درست کنم و اگر تان چایبراي

کرد گفت  آن يکی ديگر که ھيچ دخالتی نکرده بود و فقط داشت تماشا می
ھا بگذريد تا  ديگر از اين حرف. شود ی درست کنی که خيلی خوب میاگر چا«

  ».بنشينيم و صحبت کنيم
که  و اطمينان دادممن به ا. ی را خوردند و رفتنديک ساعتی نشستند، چا
موضوع را فراموش  من .کنم به پليس شکايت نمی خيالت راحت باشد من ازت

ھای ديگر را بر عليه من تحريک کند و  اما او بعداً خواست که افغان ،کردم
آنھا خواست که  روان و ھمشھری خودم بودندمخصوصاً دو نفر را که از واليت پ

اسامی آن دو نفر که از واليت پروان بودند جاويد و . کند عليه من تحريکبر را 
ھميشه با آنھا رفت و آمد  م بودند وا صميمیدوستان ھر دوی آنھا  ،احمد بود

 .کردم می
* * * 

 درکه  خانه نشسته بودمداخل موضوع گذشت، چھار روزی از اين  - سه
ھای عصبانی داخل خانه  ديدم که جاويد و احمد با قيافه در را باز کردم. زده شد
اما جاويد جواب سالمم را  ،ی آھسته جواب دادمن سالم دادم، احمد با صدا. شدند
که انگار «گفتم . اما جاويد باز ھم جواب نداد ،سالمديگر نيز گفتم   دو بار  .نداد

 ».شما ناراحت ھستيد
 »!ناراحت ھستيدگويی ھم که شما  باز می«جاويد گفت 

 »يد؟ناراحت ھست هشما از ک شده، هچ چرا،« -
 »بايد ناراحت باشيم؟ هاز ک«

 »؟از من !یھ« -
 »؟هپس از ک«
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 »؟مه امن که کاری نکرد ،چرا از من« -
 »!فھمی کنی و گناھت را ھم نمی گناه می«

 »گناھی؟ هچ« -
 هوقتی که گفتم چ. اسمش حيدر بود مردی که شلوارم را در آورده بود

 »ر و نواب اينجا آمده بودند؟چند روز پيش حيد«گفت گناھی، جاويد 
 ».اسم يکيش حيدر بود بلی دو نفر آمدند« -
ند ه اوقتی که اينجا آمد .نده اببين که آنھا دروغ نگفت«جاويد به احمد گفت  

 ».راست استشان  پس حتماً تمام حرف
. گفته باشندز زبان من به جاويد و احمد چيزی ا مبادا آنھا که ممن ترسيد

 »!در مورد شما به آنھا چيزی نگفتمچی گفتند؟ من که «
 »آيا اينجا آمده بودند يا نه؟. تیمن نگفتم که تو در مورد ما چيزی گف«

 ».بلی آمده بودند« -
 »شلوارت را ھم در آوردند يا نه؟«

 ».بلی شلوارم را ھم در آوردند« -
 !گويد بلی شلوارم را ھم در آوردند به ھمين سادگی می !ی راغيرت ببين بی«

 »آوردند، خودت را ھم کردند يا نه؟وقتی که شلوارت را در 
 ».اما خودم را نکردند ،شلوارم را در آوردندنه؛ « -

در اين مورد  اما ،من خيال کردم که شايد خودت را ھم کردند !خيلی خوب«
 ».به ما چيزی نگفتند

 ».دنکردن ،نه« -
 »ھم درست کردی يا نه؟ چای برايشانباز وقت آخر «

 ».ھم درست کردم چای بلی« -
 برايشان. کنی می اعتراف ه چيز راخوب است که خودت ھم !خيلی خوب«
 »!ھا ھم گذاشتی چای
 »کار بدی کردم؟ مگذاشت اگر چای ،چرا« -

ارت را در شلو«در جوابم گفت  با عصبانيت اندازه عصبانی بود و جاويد بی
بی کردی که خيلی کار خوکه خيال کردی  !ھم دادی چای برايشانآوردند و 
؟ اگر تو غيرت داشته بودی، نبايد که آنھا زنده از اينجا گذاشتی چای برايشان

 ».رفتند بيرون می
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 »شلوارم را در آوردند؟ کند که فرقی می هچ« -
 ».ويند که ما شلوارش را در آورديمگ روند در ھر طرف می می حاال«

 »کند؟ فرقی می هکه بگويند چ« -
برای تو اگر در کونت درخت ھم . کند دانم که برای تو فرقی نمی بلی می«
 ».کند اما برای ما فرق می ،بنشينی اش  شوی که در سايه خوشحال می سبز شود

 »کند؟ برای شما چرا فرق می« -
آورند که بگويند ما شلوار حميد را در  نمیرا چون در ھر طرف اسم ت«
ما شلوار که گويند  میورند، به ھمه بياترا  اسد که اسمشن نمی را کسیت ،آورديم

 که ع پانزده نفر افغانی نشسته بوديمما امروز در جم. بچه شمالی را در آورديم
اسمت  .ما شلوار بچه شمالی را در آورديم پانزده نفر گفتندروبروی و  آمدند آنھا

پانزده نفر به ما اشاره کردند و گفتند ھمشھری شما روبروی  دانستند و را ھم نمی
زده نفر ما را خورد و خمير پانروبروی تو  .بود که شلوارش را در آورديم

 ».کردی
 ».من بچه غوربند ھستم ،شمالی نيستممن که بچه « -

پانزده نفر به ما روبروی  آنھا ،چه نيستی و بچه شمالی ھستیاينکه چه «
که و گفتند اشاره کردند ھم گفتند که ما شلوار بچه شمالی را در آورديم و به ما 

 ».ست ھمشھری شما
 »بچه غوربند است؟ ما چرا نگفتيد که بچه شمالی نيستش« -

توانيم به  ما نمی ،شود شمالی حساب می جزءگويند که غوربند ھم  مردم می«
 ».شود شمالی حساب نمیجزء  مردم دليل بگوييم که غوربند
در اين . اندازه شديد است بیای  هھای قومی و منطق در افغانستان تضاد

کنند تا به  يکديگر را جستجو می اکثراً نام بد مردمان اقوام و مناطق ھا تضاد
شمالی نيز يکی از مناطق جغرافيايی افغانستان به شمار . ندعنه بزنيکديگر ط

ھای واقع در شمال کابل را به نام شمالی ياد  در افغانستان ھمواری. رود می
که  يک منطقه کوھستانی است ھستممنسوب منطقه غوربند که من به آن . کنند می

در انستان افغدر ای  هھای منطق تضادبه ارتباط . در ھمسايگی شمالی قرار دارد
شمالی جزء  مردم اين منطقه را نيز ،يدبيااگر نام بدی بوجود  مورد منطقه غوربند

آنرا به نام يک منطقه جدا از شمالی ياد  ،يدبيانام نيکی بوجود  اما اگر ،کنند ياد می
 .کنند می

و ننگ و غيرت اين  ھای شمالی بودند جاويد و احمد ھر دو اھل ھمواری
به ارتباط اينکه آنھا به ننگ و غيرت شمالی فکر . مھم بود نامنطقه برايش
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اصالً توجه  ششما به حرف ،حيدر آدم نادانی است«من به آنھا گفتم  کردند می
 ».نکنيد

پانزده روبروی  توجه نکنيم؟ ما ششود که ما به حرف مگر می«جاويد گفت 
 ».کردندنگاه ما بسوی  نفر نفر خورد و خمير شديم و تمام آن پانزده

با  را نخوريد، اش  ديگر غصه ،ھرچه که بود گذشت«من خنديدم و گفتم 
 ».دعوض کر شود کاری را خوردن نمیغصه 

بايد انتقام بگيری و ما آنھا را حتماً تو از آنھا نه؛ «جاويد با عصبانيت گفت 
تو اگر . ندوشپشيمان  بايد نده ااز کاری که کردو افکنده و شرمنده ببينيم سربايد 

شکنم و ھم دست و پای  میھم دست و پای ترا زنم  از آنھا انتقام نگيری، من می
 ».آنھا را
ھا چقدر  افغان گويند مردم می من بخواھم که با آنھا درگير شوم اگر« -
 ».زنند گذشت ھستند که دايماً به سر و کله يکديگر می بی

 در ھر طرف بگويند که ما شلوار بچه شمالی را در آورديم بروند اگر آنھا«
ً به سر و کله يکديگر  اما اگر مردم بگويند که افغان !حرفی نيست که ھا دايما
 »!حرفی است زنند می

مثل  ،منخند، من با تو شوخی ندار«د گفت جاوي. من خنديدم و چيزی نگفتم
زنم  جدی حرف میدارم  حاال ،مه اخنديد ذشته فکر نکن که من ھميشه به رويتگ

 ».آنھا حتماً بايد انتقام بگيری که تو از
با تو بلی ما «حرف جاويد را تأييد کرد و گفت  ،احمد نيز سر تکان داد

 ».زنيم با تو جدی حرف می حاال ،شوخی نداريم
آنھا اھل ؛ چون آنھا را خطرناک بدانممن از جاويد و احمد ترسی نداشتم که 

دل  که خواستم م بودندا صميمی دوستان بسيار اما از اينکه .ندجنگ و جدل نبود
برای اينکه دل شان را  .تا در آينده از من دلخور نباشند داشته باشمرا بدست  ناش

کاری بايد بکنم که از چه  پس به نظر شما من« پرسيدم ناازش داشته باشمبدست 
 »؟ حيدر انتقام بگيرم
ما غلط کرديم،  ما بگويندروبروی  آنھا کنی کهتو بايد کاری «جاويد گفت 

گه خورديم، از کاری که کرديم پشيمان ھستيم و در آينده اين کار را تکرار 
 ».نخواھيم کرد

 دند، فقط حيدر شلوارم را در آورد وورنياھر دوی آنھا که شلوارم را در « -
 ».رفيقش ندارممن کاری به  ،انتقام بگيرمکه خواھم  من فقط از حيدر می
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ما حيدر بايد بگويد که من غلط کردم، گه خوردم، از روبروی  ،باشد«
 ».نخواھم کردکاری که کردم پشيمان ھستم و در آينده اين کار را تکرار 

شما روبروی  آن با من که حيدر ،شما خيال تان راحت باشد !خيلی خوب« -
 ».اين حرف را بزند

* * * 

شعبه اتباع خارجی جلوی قرار بر اين شد که جاويد و احمد روز امضا 
روز . آنھا حيدر را از کاری که کرده است توبه بدھمروبروی  من ند تاشباحاضر 

من . برای امضاد آم نانقدم ز آھسته آھستهامضا حيدر ھمراه با سه تا رفيقانش 
 بيا الشی مرديکه«دور صدايش زدم  بسازم، از شمتوجھبرای اينکه مردم را 
 ».اينجا من با تو کار دارم

 خواھد خورد و برای اينکه از زير حيدر فھميد که به رسوايی ننگينی بر
من دوباره صدا زدم . رسوايی در برود، حرفم را ناشنيده گرفت و ھيچ جوابی نداد

 ».دهجواب پليس را ب بيا حاالری، آ شلوار مردم را در می !گويم مرديکه ترا می«
با تعجب بسوی من نگاه کردند و خواستند بدانند  ،چند نفر صدايم را شنيدند

حيدر سرش را پايين انداخت و طوری وانمود . زنم به کی می اين حرف را که
 دقيق متوجه شدند، من خودم را بهمردم که تی قو. شناسد کرد که انگار مرا نمی

م، شلوارم را به ه ابه نام ھمشھری آمدی خان«نزديک کردم و صدا زدم  حيدر
 ».جواب پليس را بده بياحاال زور در آوردی، فکر پليس را ھم کردی يا نه؟ 

 زيراز سرش پايين بود، از گوشه چشم کمی به من نگاه کرد و  در حاليکه 
 ».بگذرھا  حرف خاموش باش، خيلی زشت است، از اين«لب گفت 
اين «ند، من به آنھا گفتم در آن دور و بر متوجه من شد حاليکه چند نفردر 

به نام ھمشھری آمد  ،دھد بينيد که خودش را با شخصيت نشان می مرديکه را می
آنچنان ادبش  حاالمن . از تنم در آورد م، به زور شلوارم را پاره کرد،ه اخان
 ».زندگی تکرار ھمچو گھی را نخوردکنم که در  می

فھمی يا  به حرف می« .مه ابه حيدر عجب گيری دادمن مردم روبروی  حاال
که با من طرف شدی؟ من ای  همرا ھنوز نشناخت .جواب پليس را بده بيا؟ ام نه با تو
نی که دا میم، االن پليس که آدمت کرد باز ه اشاخدارت را آدم کردھستم که کسی 

 »...جواب پليس را بده حاال بيا !شخصيت بیالشی  !چه شلوار در آوردن يعنی
 برايشانموضوع  ،متوجه دعوای ما شدند ی که در آنجا بودندتمام مردم
ً که اين موضوع برای مردم  زن ی بودحيدر مرد ،خيلی عجيب بود دار و واقعا

ساله  ٣٣ -  ٣٢دار شلوار يک آدم  که يک مرد چھل ساله و زن ،ھم است عجيب
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قصد تجاوز مردم خيال کردند که او به . وردبيارا پاره کند و به زور از تنش در 
عمداً و من ھم چيزی نگفت خودش از خجالت ھيچ . رده استکرا اين کار 

به قصد تجاوز اين کار را او موضوع را به مردم روشن نکردم تا خيال کنند که 
ً اين کار را کرده است«مردم به من گفتند . کرده است کار  که خيلی اگر واقعا

 ».اما تو به پليس شکايت نکن ،کرده استی زشت
کنم که از من عذر خواھی کند  من به شرطی به پليس شکايت نمی«من گفتم 

 ».دمو بگويد که من اشتباه کر
حيدر به . گفتند کردند و ھيچ چيزی نمی نگاه می جاويد و احمد ايستاده بودند

 ».تو ببخش ديگر، من اشتباه کردم« من گفت
 ».مھست که کردم پشيمانبگو از کاری « -

 ».بلی پشيمان ھستم«
 ».کنم بگو در آينده اين کار را تکرار نمی« -

 ».کنم در آينده تکرار نمی«
 ».بگو گه خوردم« -

حسابی کتکم که اگر تنھا بوديم با اين حرفم شايد . حيدر ھيچ چيزی نگفت
 .مردم ھيچ چيزی نگفتروبروی  اما ،زد می

 ».بگو که گه خوردم« -
برايش اصرار کردم که اين حرف  سه بار -  دو .ھم ھيچ چيزی نگفت باز

من اشتباه کردم  گويد که ببخش می ،بس است !حميد«جاويد گفت را بزند، باالخره 
 ».ريزی نکنتو ھم زياد آبرو ديگر حاال. و اين کار را ديگر تکرار نمی کنم
، شده استخالی اش  که عقده من خوشحال شدم جاويد که اين حرف را زد

ی کردم و از پيش شان خداحافظوقتی که من . ی کردم و رفتمخداحافظشان از
اگر  ،برداشت دست از سرت من خوشحال شدم که«گويد  رفتم، جاويد به حيدر می

حاال که شکايت  ،شدی اندازه شرمنده و خجالت می تو بی کرد به پليس شکايت می
يک  .وسفند بکشیگکه و بايد  ه استنکرد و نجات يافتی، سرت صدقه گشت

 ».را دعوت بکنو دوستان و رفقا  مھمانی ترتيب بدهگوسفند بکش، 
و دوست و رفيقانش را به مھمانی دعوت  دکش میحيدر ھم يک گوسفند 

در افغانستان از اعضای حزب تحصيل کرده و بود  یآدمحيدر  .دکن می
در سطح افغانستان بزرگترين  اين حزب که دموکراتيک خلق افغانستان بوده بود،

 . زند حزبی است که داد از روشنفکری و دموکراسی می
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* * * 

در شھر وان مورد حمله افراد ناشناس قرار     منوچھر زمانی که سال گذشته 
بعد از . به اسپارتا منتقل کرداش  گرفت، پليس او را بخاطر مشکل امنيتی

بودم که در  ھمجنسگرا ماندم و تنھا پناھنده من يک سال تنھا ،به اسپارتا    شرفتن
 UN قبولی را ازجواب من     منوچھر يک سال بعد از رفتن. کردم وان زندگی می

در آنجا يک  مرکز شھر قبولی رفتمجواب بيست روز بعد از گرفتن  -ده . گرفتم
ھای کامالً ساده و مردانه پوشيده  با آنکه لباس. ساله ايرانی را ديدم ٢٣ - ٢٢پسر 

بود و ھيچ آرايشی ھم نکرده بود، اما از طرز راه رفتن و حرکاتش مشخص بود 
او با طرز نگاه . مرفتم پيشش و سالم داد ،شدم شمن که متوجھ . بود اواخواھرکه 

 ».سالم«دخترانه و صدای نازک جواب داد 
 »شما ايرانی ھستيد؟ آيا« -

 ».بلی«
 »ی؟ه اشود که اينجا آمد مدتی می هچ« -

 ».شود نزديک به دو ماه می«
 »ی؟ه امراجعه کرد UNآيا پناھنده ھستی، به « -

 ».بلی«
 ».کيس من ھستی تو ھم« -

 »کيس تو ھستم؟ من ھم !یھ«
 ».کيس من ھستی ، ھمبلی« -

 »يا نه؟ای  هآيا قبول شد«
 ».مه امن قبول شد« -

 »ی؟ه ادر کدام کشور قبول شد«
 ».کشورم ھنوز مشخص نيست« -

 »؟بری مرا ھم با خودت می ،کنی میآيا با من ازدواج «
من مردان بزرگسال را دوست  ،با تو ازداج کنمکه من دوست ندارم نه؛ « -
 ».دارم

کن، نه برای ببا خودت ببری با من ازدواج  ھم برای اينکه مرا فقط«
 ».سکس
 ».شوی بخاطر رفتن به خارج نگران نباش، خودت قبول می« -
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 مقبول UNکنم که  فکر نمی. مه امن ھنوز مصاحبه ھم نشد. دانم وهللا نمی«
 ».ندک

 »کی است؟ت ه اتاريخ مصاحب« -
 ».يک ھفته بعد تاريخ مصاحبه دارم«

اگر وقت . بايد بگويی که زودتر قبولت کنندچه  دانم که در مصاحبه من می« -
 ».قبولت کنندات کنم تا زودتر  با من که بخاطر مصاحبه رھنمايی بيا داری

چه  برويم مرا رھنمايی بکن و بگو که در مصاحبهکه  بياپس  ،باشد«
 ».بدھمجوابی بايد چه  پرسند و من می از من سؤاالتی

با من تا من در مورد بيايد قرار شد که اشکان . اسم اين پسر اشکان بود
بسوی حرکت کرديم در مرکز شھر بوديم و قدم زده . کنم اش  رھنمايیمصاحبه 

در طول اين نيم ساعت متوجه شدم که . تا خانه حدود نيم ساعت راه بود. خانه
ھای چند نفری  جا که به جمعکدر طول راه ھر . اشکان مشکل روانی داشت

. دارندکرد که آنھا قصد مسخره کردنش را  شديم، اشکان خيال می نزديک می
بدن کامالً  ،با صورت مردانه و پر ريش ،بيچاره ظاھر عجيب و غريبی داشت

زنانه داشت و در راه رفتن، حرکات و حرف زدنش نيز آخرين ناز و ادايی يک 
 .آورد زن را در می

تمام عمرش را آنقدر در فالکت  ،اشکان بعداً زندگيش را به من حکايت کرد
مانده  زندگی شاھی می به مثله مقايسه زندگی او گذرانده بود که حتی زندگی من ب

ھا که او را مسخره کرده  و فاميل ھا و دوست ايران از در و ھمسايهدر . است
مدير معلمين و اشکان حکايت کرد که حتی . انشکالس بودند تا مدرسه و ھم

اشکان تک پسر خانواده شان . ندمسخره کرده بود اواخواھرمدرسه او را به نام 
و زندگيش آنقدر رنج آور بوده بود که حتی پدرش بخاطر او ناراحتی قلبی بود 

  .گرفته بود
مانده بود که من و او با يکديگر آشنا  وز يک ھفته به تاريخ مصاحبه اشھن
 کردم، مصاحبه اش  در طول اين يک ھفته من برای مصاحبه رھنمايی. شديم
جواب قبولی را برايش  خيلی خوب گذشت و وکيلش سه ماه بعد از مصاحبه اش 
 .داد

* * * 

به علت اينکه تک پسر خانواده شان بود،  ايران بوداشکان زمانی که در 
آنھا عروس شان  که زن بگيرد که پسر شان زود آرزو داشته بودندپدر و مادرش 

. کند گيرد و سه سال با زنش زندگی می اشکان زود زن می از اين رو. را ببينند
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ھم   يک بار  حتیسه سال کند که در طول اين  در حالی سه سال با زنش زندگی می
پدرش ھم از زن گرفتن او مغرور بوده است، . با زنش آميزش جنسی نداشته است

راجع به گفته است که مردم اگر ھر چيزی  باليده است و به خود می به پسرش می
اين را ھمه . باز ھم پسرم مرد است و برای خودش زن دارد گويند پسرم می

 با او ھيچگاهدانند که برای يک زن ھم غير قابل تحمل است که شوھرش  می
بيند که از او ھيچ بخاری بلند  زنش بعداً وقتی می. بر قرار نکند رابطه جنسی

اشکان ھم در اين . کند شود، رابطه دوستی را با مردان ديگر بر قرار می نمی
به شرطی من با اين  خواھد،  کند و در عوض از او می رابطه با او مخالفت نمی

زنش . ھم بايد بخوابند خوابند با من م که مردانی که با تو میکن مخالفت نمیکارت 
آيد و ھر دوی آنھا به سود خودشان با زمانه  ھم در اين شرط با اشکان کنار می

البته اشکان با زنی که ازدواج کرده بود، ھشت سال از خودش بزرگ . سازند می
زمانی که  فتگ اشکان می .گرفته بودطالقش را مرد ديگری  کياز  قبالً بود و 

آن زن «من با آن زن به توافق رسيدم و قرار شد ازدواج کنيم، من به پدرم گفتم 
آيا  ،با او ازدواج کنم که خواھم من می ،با آنکه ھشت سال از خودم بزرگ است

م که ھشت سال از خودم بزرگ نظر تو اشکالی ندارد که من با زنی ازدواج کناز 
 »است؟

گويد  در جوابش می شک داشته بودپسرش نکه به مرد بودن پدرش از اي
قدمش  ،روس گلم استع ،حتی پنجا سال اگر از خودت بزرگ باشد ،نه عزيزم«

 ».روی چشمانم
پسرش مرد است و مھم نبود  شود مطمئنبرای پدرش مھم فقط اين بود که 

  .کندنکسی ازدواج  هکسی ازدواج کند و با چ هکه اشکان با چ
شود،   بارگی افشا میراز نھفته بين اشکان و زنش به يکزمانی که تمام 

. کند شود و سپس بسوی ترکيه حرکت می اشکان به جبر خانواده از زنش جدا می
 :رازی بين آنھا از اين قرار است موضوع افشا شدن

آيند  می ھمبا  ندرو زنش رابطه داا اشکان مردانی که بدو تا  روزیيک 
آنھا از حواس ھيچ کدام . روند اشکان و با اشکان و زنش داخل اطاق می خانه
آيد،  در ھمين موقع شش نفر مھمان می. شود که در اطاق را از داخل ببندند نمی

پدر . دگشاي را به روی آنھا می و مادر اشکان در آيد به صدا در می زنگ در
 یشمال تھران خانه جديدھای  از برج، در يکی ش را فروختها اشکان خانه قديمی

وقتی که مھمانان داخل  .نده اگرفته است و تازگی به خانه جديد نقل مکان کرد
. ھا، آشپزخانه، حمام و دستشويی را ببينند تمام اطاقکه خواھند  می ،شوند خانه می

ھا را يکی يکی باز  کند که تمام اطاق مادر اشکان ھم به خواست آنھا شروع می
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رسد، از پشت در به مھمانان  نوبت اطاق اشکان می. نشان بدھد کند و برای آنھا
. کند تا آنھا داخل اطاقش را ببينند گويد اين اطاق اشکان است و در را باز می می

در . کنند شود و مادر اشکان با شش تا مھمان به داخل اطاق نگاه می در باز می
ه را در آورد شان ھای لباس ،ھمين لحظه ھر چھار نفری که داخل اطاق ھستند

روبروی  .يک مرد روی زن اشکان خوابيده است و يکی روی خودش ند،ا
مادر اشکان را . افتند زند و ھمه از حرکت می مھمانان تمام آنھا را خشک شان می

اشکان اصل موضوع را به . شود مھمانان آب میروبروی  زند و نيز خشکش می
رابطه با زنم  ھيچگاهمن تا حاال گويد که  کند و می پدر و مادرش اعتراف می

شود، زنش را وادار به  پدرش که از موضوع خبر می. مه ابر قرار نکرد جنسی
 .کند کند و خود اشکان نيز ايران را به قصد ترکيه ترک می ترک خانه می

 ايرانیو دوجنسگونگان از ھمجنسگرايان  بعد از اشکان من با چند نفر
و بعد از يک مدتی از زنان شان بودند نيز آشنا شدم که در گذشته زن گرفته ديگر 

قرار کردن رابطه قادر به بر و دوجنسگونگان اکثر ھمجنسگرايان . جدا شده بودند
اينکه ھيچ لذتی نه تنھا  اما از اين رابطه ،ھمجنس نيز ھستند جنسی با غير

ده  -پنج نزديک به ای  هھر جامعدر . کنند برند، بلکه احساس ناراحتی نيز می نمی
 افغانستان و ھای مثل دھد و در کشور ھا را ھمجنسگرايان تشکيل می درصد انسان

 .رود ھای طالق به شمار می ترين علت ايران ھمجنسگرايی يکی از عمده
* * * 

ترين  من و اشکان مدت ھفت ماه در شھر وان با ھم بوديم و به صميمی
 زيبا و فراموش نشدنی از آن دوره من و او خاطرات. شديمدوستان يکديگر تبديل 

. پرونده اشکان نيز به کشور کانادا راجع گرديد UNدر . با يکديگر داريم شمار بی
من در شھر وان بودم، اشکان با يک مرد پناھنده ايرانی ھايی که  در آخرين روز

اما اشکان يک  ،ی فاعل بودنيز يک ھمجسنگراسجاد . به نام سجاد ازدواج کرد
اشکان و سجاد مراسم ازدواج شان را جشن گرفتند و . ھمجنسگرای مفعول

در جشن ازدواج آنھا يک خبرنگار از شبکه . ی نيز کردندفيلمبردارعکاسی و 
 NTV طريق شبکه  لم آنرا ازيی آمد و ففيلمبردارترکيه نيز برای  NTVتلويزيون 

 .به نمايش گذاشتند
* * * 

گرفتم، به غير از اشکان با چھار  UNبعد از اينکه من جواب قبولی را از 
از . نفر ھمجنسگرايان تازه وارد ديگر نيز آشنا شدم که تمام آنھا ايرانی بودند

فقط با اشکان خوب برخورد کردند که ھم زودتر با او مصاحبه  UNجمله آنھا در 
. فر ديگر خيلی بد برخورد کردنداما با آن چھار ن. کردند و ھم زود قبولش کردند

آنھا دير مصاحبه کردند اما  از به يکی از آنھا به زودی جواب رد دادند، با دو نفر
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سه بار  ،دندا يکی از آنھا در طول شش ماه ھيچ مصاحبه نکرند و باددن یجواب
رسيد دوباره اش  روز مصاحبهکه   اما در ھر بار ،برايش تاريخ مصاحبه دادند

ر پناھندگان سياسی و من چند نفھمين مدت در . را به تأخير انداختند اش  مصاحبه
ه ھم مصاحبه شدند و ھم جواب جعاردر طول يک ماه بعد از مديدم که  مذھبی را

وکيالن تاريخ مصاحبه از پيش تعين شده برای کسانی را که مھم . قبولی را گرفتند
 دانستند جدول برای کسانی را که مھم میانداختند و در  به تأخير میرا دانستند  نمی
در را که وکيالن آميز  من اين گونه برخورد تبعيض. آوردند خالی بوجود میی جا
قبولی بعد از  UNدر پرونده من . اندازه عصبانی شدم بی قابل ھمجنسگرايان ديدمم

د که شش ماه بعد از قبولی قرار ش. رديدينی به کشور کانادا راجع گبرای جايگز
بليط رفت و برگشت . آنکارابروم برای انجام معاينات مديکال به سفارت کانادا 

مراجعه  UNوقتی که برای گرفتن بليط به . بگيرم UNآنکارا را قرار بود که از 
نويسد، پيش  مترجم شماره پرونده مراجعين را روی يک برگه می کردم، ديدم که

کند و پيش روی  ذکر می Mو  Fرا به حروف  انش روی شماره پرونده جنسيت
وقتی . نويسد يادداشت می نده ادر مورد موضوعی که مراجعه کرد Mو  Fحروف 

آيا جنسيت «افتاد عصبانی شدم و از مترجم پرسيدم  Mو  Fکه چشمم به حروف 
 »ت که در اينجا ھم بايد ذکر کنيد؟اين قدر مھم اس

 ».بايد ذکر شودجنسيت است که مھم در اينجا بلی؛ «
پس وکيالن  ،اگر جنسيت اينقدر مھم است که حتی در اينجا بايد ذکر شود«
وقتی که مشکل ھمجنسگرايان . گذارند خورند که به جنسيت ما احترام نمی گه می

خورند که  وکيالن گه می ند،ه امشخص است که بخاطر مشکل جنسی پناھنده شد
 من در اينجا. کنند میان شاذيت  کنند و آزار و باز ھم آنھا را قبول نمی

اما  ند،ه ام که در طول شش ماه ھنوز با او مصاحبه نکرده ارا ديدھمجنسگرايی 
و ند ه امصاحبه کردھم م که در طول يک ماه ه اديد پناھندگان سياسی و مذھبیبا 

احترامی  خورند و چرا به ما بی چرا وکيالن گه می .نده اکردشان ھم قبول 
 »کنند؟ می

احترامی اين است که  بی. احترامی نکرده است در اينجا کسی به کسی بی«
 ».کنی می تو داری
مورد احترام قرار  اگر کسی به کسی احترام بگذارد .تاحترام متقابل اس«

احترامی فقط  بی. گيرد قرار میاحترامی  بیمورد  احترامی کند و اگر بیگيرد  می
زنند که انگار ھيچ  که خود را به خری میاين نيست که به ما فحش بدھند، ھمين 

ما آزادی  دانند میکه وقتی .  ست احترامی فھمند، ھمين خودش بی چيزی را نمی
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پرند، ھمين خودش  جنسی نداريم و باز ھم از اين شاخه به آن شاخه می
 ».ست احترامی بی

ر اينجا تحويل بده و بيا ،روی يک نامه بنويس اگر از کسی شکايتی داری«
 ».اينجا داد نزندر 

ل رفتم آنکارا و ، برای معاينات مديکابليط رفت و برگشت آنکارا را گرفتم
 : تحويل دادم UNنامه شکايت ذيل را نوشتم و به  زمانی که برگشتم

 
 

 نامه شکايت
   احترام به حقوق ھمنوع شناخت نوعيت خويش است 

   کنند اند که اشتباه شان را تکرار میاما گنھکار کسانی  اند  کاراشتباھآدم ھمه بنی  

را  UNشود که شما وکیالن و مقامات  وظیفه انسانی دانسته مییک این  

روند که طبیعتًا  های خنثی به شمار می متوجه باید کرد که همجنسگرایان از جنسیت
شما زکور و اناث هستید که آنها را  از خودشان تولید مثل ندارند و فقط و فقط این

از تعصب و خشونت بر  خود عاملين آن ھستيد پس معلولینی را که .آورید می نیابه د
علیه آنها بپرهیزید و تمام پناهجویان همجنسگرایی که در کشور خودشان آزادی 

رنج آور و خطرساز است و  برایشاندر کشور خودشان  شانجنسیت ، ندارندجنسی 
از حق طبیعی خودشان برخوردار نیستند، خواهشًا تک تک آنها را بدون استثنا، بدون 
بهانه و بدون آزار و اذیت به عنوان پناهنده قابل حمایت قبول کنید و آنها را در ردیف 

و آنگونه که در کشور خودشان در ردیف دیگران قرار ندارند دیگران قرار ندهید، 
حیثیت برای آنها انی را که در کشور خودشان محکوم هستند و کشور خودشان کس

را برای آنها  نیایک زندان بزرگ و حیثیت یک سلول انفرادی بزرگ را دارد، شما تمام د
  .انتها تبدیل نکنید به یک دادگاه دیگر و به یک زندان بی

انسانیت و منطق برای شما کافی باشد و به مثل گذشته  هامید است که تنها را 
های تند و بوجود آمدن نفرت و  در هر مورد جداگانه ضرورت به عکس العمل

های بالمثل و غیر منطقی در  العمل آیا شما دوست دارید که با عکس. عصبانیت نباشد
  ، ۱مقابل شما برخورد شود؟

گذشته خودتان را محکوم نموده  UN به امید اینکه تمام شما وکیالن و مقامات 

و با اقدام عملی به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهید و انسان بودن و نوعیت خودتان را 
 .تر شما خواهیم بود ثابت کنید، شاهد عملکرد هرچه سریع
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هم هستید، وقتی که شما  ديده نياتعليم يافته و دکه حتی افراد  UNشما مقامات 

با هیچ گونه  توان قانع کرد و را با هیچ گونه دلیل و منطقی نمی تعداد انگشت شمار
توان فرو  دلیل و منطقی تعصب و لجاجت شما را در مقابل همجنسگرایان نمی

 که باورهای به آن بزرگيشرا  تعليم خرافاتی و بینشاند، پس به نظر شما یک جمعیت 
و به مثل گوسفند داخته را دارند و بدون هیچ گونه فکری سر شان را خم انخودشان 

توان قانع کرد و تعصب و خشونت آنها را در  آنها را چگونه می دنبال گله روان ھستند،
شما که خود مشکل  ،۲توان فرو نشاند؟ مقابل همجنسگرایان چگونه می

همجنسگرایان را در جوامع اسالمی به این وضاحت و به مثل خورشید مشاهده 
، آیا از نظر شما لجاجت کار منطقی ۳کنید، پس لج شما بیشتر از این بهر چیست؟ می

 ، ۴است؟

کنید، به نظر خود شما فرق  با منطقی که شما با همجنسگرایان برخورد می 
تواند  بین شما با گروه طالبان و رژیم مرتجع ایران و سایر مرتجعین چی می

اسلحه قلمی است که به دست دارید و  شاید که فرق شما با آنها فقط بجای ،۵باشد؟
 . در منطق و آرمان شما و آنها هیچ گونه فرقی وجود ندارد

دهید و فقط یک  کسانی زیادی هستند که شما به آنها زودتر وقت مصاحبه می
پس . کنید یا چند هفته بعد از مصاحبه آنها را قبول کرده و به زودی تعین کشور می

ها باید منتظر  ها و سال جا هم مشکل دارد، چرا ماهیک همجنسگرا که حتی در این
، شاید که شما در ۷، و به یک همجنسگرا چرا باید جواب رد داده شود؟۶بماند؟

کند تصمیم  جواب بگویید که نظر به شدید بودن خطری که یک پناهجو را تهدید می
 . کند گیری فرق می

ند دیگر چه کسی را ک ای که یک همجنسگرا را تهدید می خطر شدید و دایمی
گیرند و  ، آیا کسانی که آغاز آمیزش جنسی ایشان را رسمًا جشن می۸کند؟ تهدید می

شتابند  تمام مردم برای تجلیلِ جشنِ آغاز آمیزش جنسی آنها به رقص و پایکوبی می
دچار خطر شدیدتر از یک همجنسگرایی هستند که به خاطر آمیزش جنسیش به 

کسانی که حد اقل خانواده شان آنها را از خطر پناه  ، آیا۹شود؟ مرگ محکوم می
دهد، دچار خطر شدیدتر از یک همجنسگرایی هستند که به غیر از دشمن هیچ  می

بالند، مشکل  ، آیا کسانی که در هرکجا به جنسیت خودشان می۱۰دوستی ندارد؟
ر شدیدتر از یک همجنسگرایی دارند که همیشه جنسیتش را پنهان کرده است و دیگ

، آیا مشکل افراد سیاسی، مذهبی، مسلکی وغیره که ۱۱ترکد؟ از غم دلش می
که فقط  ئیستهمجنسگراانتجاب دست خودشان بوده است مهمتر از مشکل یک 

گذارید که در هرکجا  ، و آیا شما فقط به کسانی احترام می۱۲چرا به دنیا آمده است؟
حرمتی شده  که در هر طرف بیند، اما بر همجنسگرایان ه امورد احترام قرار گرفت
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کنید، پس تا تحمیل  حرمتی نمی ، و اگر بی۱۳کنید؟ حرمتی می شما هم بی ،است
کنید که یک همجنسگرا  چرا زودتر قبول نمی ،کردن این همه فشار روانی بر آنها

  ، ۱۴واقعًا مشکل دارد؟

دهید،  یا استیناف می ه یک پناهجوی همجنسگرا جواب ردشما به هر دلیلی که ب 
دلیل آنست که داللت بر . اولتر از آن مهم اینست که شما معنی دلیل را باید بدانید

که نام دلیل را ای  هموضوع مورد بحث بکند، نه آنگونه کلمات غیر منطقی و کورکوران
ی همجنسگرا که در رای رد ادعای پناهندگی یک پناهجوب. روی آن بتوان گذاشت

 دالیل ارائهندارد و ای وجود  هیچ گونه دلیل منطقی ،کشور مبدأ آزادی جنسی ندارد
اینکه شما . رود احترامی و گستاخی بزرگ به شمار می غیر منطقی برای آن یک بی

تر، بدون بهانه و بدون آزار و اذیت به عنوان پناهنده  سریعهر یکی از آنها را بتوانید 
انسانیت خود شما مربوط قابل حمایت قبول کنید، مستقیمًا به ظرفیت، شرافت و 

های را از آن دریافت  ای که چه پاسخ شود، نه به آن مصاحبه و آزمون ذهنی می
آن انجام دادن مصاحبه طوالنی و مطرح کردن سؤاالت احمقانه و بعد از . کرده اید

یک کار کامالً غیر منطقی و  ،بررسی دقیق پرونده و ضایع کردن وقت در مورد آنها
نیاز  اشد؛ چون اگر شما انسان هستید و طبیعتًا در وجود خودتانب غیر انسانی می

پس آنها را نیز به  ،خواهید کنید و برای خودتان آزادی جنسی می جنسی احساس می
اما اگر شما خودتان .کنید انسان بدانید ای که احساس می مثل خودتان با نیاز جنسی

را هم به مثل خودتان با نیاز پس آنها  ،کنید را به غیر از انسان حیوان احساس می
فقط حد اقل شرافت در موجودیت . بینید حیوان بدانید ای را که در خود می جنسی

شما کافیست که هر یکی از آنها را در اولین مالقات و در اولین روز مراجعه بدون 
  .های احمقانه به عنوان پناهنده قابل حمایت قبول کنید بهانه

، وقتی ۱۵باالیی رسید؟های  پلهنکرده به  پایینی را طیهای  شود که پله آیا می
توانید ثابت  ها نمی ها و سال که شما حد اقل شرافت زنده بودن تان را در طول ماه

یده، عقکنید، پس چه عجیب است که خیلی زودتر از آن حرف از سیاست، دین، 
طرز فکر و آیا خجالت آور نیست که با این  !زنید مسلک و امثال اینها می ،شغل

تر از یک حیوان  خودتان را پست ،یتان در مقابل همجنسگرایانه ابرخورد مرموزان
 ، ۱۶منطق نشان بدهید؟ بی

لطفًا به تمام شانزده تا سواالتی که در این نامه مطرح گردیده است 
توجهی ایتان در مورد  شرافتمندانه جواب منطقی بدهید و علت غفلت و بی

آنها را نسبت به هر فرد  یدر انتظار نشاندن هر روز بیشترپناهجویان همجنسگرا و 
  . دیگر به طور واضح و به مثل یک انسان جواب بدهید

شما در مورد آنعده از همجنسگرایانی که به همجنسگرا بودن آنها شک دارید،  
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برای حاصل کردن اطمینان خودتان بهتر است که در عوض ضایع کردن وقت آنها را 
های تان  وکیالن زن در اینجا و یا با آلت تناسلی اعضای مؤنث خانواده با آلت تناسلی

تر است و هم نتیجه مطلوبی را از ضایع کردن  آزمایش کنید؛ چون زمان هم با ارزش
 .توان گرفت وقت نمی

 

  با تشکر 

  حمید نیلوفر 

 
تحويل دادم، آن چھار تا ھمجنسگرايان را  UNبعد از اينکه نامه فوق را به 

تازه وارد  اه آينده من با سه تا ھمجنسگرایدر طول چند م. به زودی قبول کردند
ديگر نيز آشنا شدم و به غير از آنھا خبر شدم که چند تا تازه واردين ديگر نيز 

را  بود با آنانی که قبالً کرده برخورد مشابه با من و UNاما خوشبختانه که  ،آمدند
نفر از آنھا دو . نددبا تازه واردين تکرار نکرد و آنھا را نسبتاً به خوبی قبول کر

. زدم نديده بودم اما تلفنی با آنھا حرف میروبرو  آنھا را من که در اسپارتا بودند
 مراجعه کرده بودند UNبه  ٢٠٠۵در سال  و ديگرش ٢٠٠۴در سال  ھاآن از يکی

برخوردی که  وکيالن ھر. کردندقبول  ٢٠٠٨در سال را ھر دوی آنھا باالخره و 
خاطرات خوب و بد  ماند اما تنھا آنچه که از آدمان باقی می ،کردند گذشت با ما

 .  ماند است که باقی می
ی امروز در مورد نيام که در دمن به اين نتيجه رسيدفوق نامه  با نوشتن

   .پاسخگو باشدتواند  می جديت بيشتر از منطقای  همسئلھرگونه 
* * * 

بینم که  میمختلف  حوها را در سط من وقتی خصلت منطق گریزی انسان
رسم  به اين نتيجه می ،ناگزیر هستیم اینقدر در مقابل یکدیگر دالیل محکم بنا کنیم

فرایند تکاملی  از نظر شعوریبرای دفاع در مقابل یکدیگر ها  انسانما  :که
آن هم در . کنیم مان داریم مشاهده میبرحسب ضرورت مان را پیش چشم 

. دهد قوانینی شکل گرفته است که به ما فرصت دلیل گفتن می بعضی جاها
زنند هم بعید نیست  که دم از انسانیت می UNوگرنه بدون قانون همین مقامات 

 . مردم را بدهندگفتن که بخواهند با مشت و سیلی جواب دلیل 
* * * 
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. مستانو آغاز ز بودپايان خزان  . بودممنتظر تاريخ پرواز بسوی کانادا 
ستان در پيش بود بخاطری که زم. درک ممنتقلشھير  اسکی وان به پليس ترکيه از

. شھير بيم داشتم؛ چون از نظر مالی در شرايط بدی قرار داشتم از رفتن به اسکی
شد که  نمی. نحوی کمکم کند شناختم که به شھير ھم ھيچ کسی را نمی و در اسکی

که بروم، اگر از رفتن طبق قانون پليس ناگزير بودم  چوناز رفتن خودداری کنم، 
خوردم و اگر  در خروج از ترکيه به مشکل بر می کردم موقع پرواز خودداری می

و  خرجتمام  ربرسد ب هتا چ رفتم حتی ده روز پول کرايه اطاق را ھم نداشتم می
ھميشه برايم  بودنويد که در لندن  ،برادرم. بتوانم در آنجا زندگی کنمکه مخارجم 
به غير از ؛ چون بودد و در اين اواخر از پول فرستادن خسته شده افرست پول می

فشار سنگينی قرار  د و زيررک که ھميشه کمک می ندبود نيزمن به کسان ديگری 
به خود گفتم  .بخواھمپول  شد که ازش من ھم رويم نمی به اين سبب. بودگرفته 
من در زندگی خانه و  !ھا که ذاتاً برای من عادی شده است کشيدن اين روز ،بخو
خانگی، راه و نيمه راه، دارايی و ناداری، گرسنگی و سيری، گرما و سرما،  بی

م و ھيچ ه او ھر چيزی را تجربه کرد... پوشش و برھنگی، آسانی و سختی
فتم بروم بيراه  که پس بھتر است. ای من فرقی نداردبا شرايط ديگری بر یشرايط
 بودھمين . و يک زندگی و دوره ديگری را در آنجا تجربه کنمشھير  اسکی طرف
از وان سوار . م بسوی اسکی شھيرفتر مداافتراه  زمستاندر آغاز فصل  که

الزم شھير  اسکی در. ميدرسشھير  اسکی ساعت به ٢١ -  ٢٠بعد از و  شماتوبوس 
به  مديرسشھير  اسکی به مجردی که. مکنبه شعبه اتباع خارجی مراجعه که  بود

آيا « دپرس يس شعبه اتباع خارجی از من میپل. مردکشعبه اتباع خارجی مراجعه 
 »برای بودباش داری؟جايی  شھير اسکی در

 ».ندارم خير؛« -

 »شناسی؟ آيا در اينجا کسی را می«

 ».شناسم کسی را نمی خير؛« -

 »ترک کردی؟ بود؟ چرا افغانستان راچی  در افغانستان مشکلت«

ً ھمه چيز را در مصاحبه گفت« - زومی ندارد که باز ھم تکرار ل ،مه امن که ذاتا
 ».کنم

 »آيا تو گی ھستی؟«

 ».بلی« -
 »اين مشکل را در افغانستان داشتم؟گويی که من  پس چرا نمی«

 ».مه اھمه چيز را در وقت مصاحبه گفت« -
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 »سخت است؟ ست و زندگی در اينجاا گرانیشھير  اسکی دانی که در میآيا «

 ».کرايه خانه و ھمه چيز گران است دانم که بلی می« -

و شايد  کنم که مثل خودت گی است من يک پناھنده ديگر را برايت معرفی می«
 ».که او بتواند کمکت کند

اسمش حسيب فلسطينی را برايم داد که  ھمجنسگرای پليس شماره تلفن يک
ھمان جا  را پرسيد و گفت با حسيب تماس گرفتم، او از پشت تلفن موقعيتم. بود
من . حسيب آمد و از نزديک با يکديگر معرفی شديم  .يم و ببينمتبياتا من  باش

به تو آيا «او در اين ارتباط از من پرسيد  .در مورد خانه از حسيب کمک خواستم
 »ھستی؟مند  تايپ مردانی عالقه هچ

 ».و که الغر نباشنددرشت و پر م چھل سالی باال به مردان« -
شناسم و  ھا را می سه تا از آن تايپ - من دو. من ھستی بر عکستو کامالً «

فعالً يک . خانه شوی پيدا کنم که با يکی از آنھا ھمجايی  برايت شايد بتوانم
در مورد تو اوالً با  ،دھم، شب در مسافرخانه بمان را برايت نشان می مسافرخانه

من شود،  خانه  ھم اگر يکی از آنھا حاضر شد که با تو ،خود آنھا بايد حرف بزنم
يک چاره ديگری من ، ندآنھا حاضر نشداز  برم و اگر ھيچ کدام ترا پيشش می

 ».دبرايت خواھم سنجي
بگاه سربازان خوا مثل را نشانم داد که حسيب يک مسافرخانه ارزان

ھای دو طبقه داخل يک ھال طوالنی قرار  خوابرديف طوالنی تختدو  ،ماند می
ی سوخت و سماور بزرگ چا داشت، در وسط يک بخاری بزرگ زغال سوز می

ترين مسافران  تمام مشتريان اين مسافرخانه را فقير. جوشيد آن میی باال نيز
 .داد تشکيل می

* * * 

چمدانت «د و گفت ظھر فردای آن حسيب آم. شب را در مسافرخانه گذراندم
تو ھم با من برو و  بيافعالً من پيش يک نفر کار دارم،  ،را بگذار ھمين جا باشد

 ».محرف بزندر مورد تو بايد  کهجايی رويم  بعد می
حسيب راستش را به من نگفت و پيش کسی که گفت من کار دارم، در اصل 

من با حسيب . بودکار ديگری با او نداشت و از قبل در مورد من با او حرف زده 
سالش بود، زن و بچه  ۴۴ -  ۴٣م خانه يک مرد عراقی به نام ابراھيم که يرفت

وقتی . کرد تنھا زندگی میشھير  اسکی ھايش در عراق مانده بودند و خودش در
او از ديدن من خوشحال شد . ، حسيب با او عربی حرف زدرفتيم خانه ابراھيمکه 

. پديدار گرديد اش  خنده در چھره ،رسيد و در حاليکه اول خسته به نظر می
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 خواھد که با تو کند و می ابراھيم در اين خانه تنھا زندگی می«حسيب به من گفت 
 »شوی؟ خانه  ھم آيا تو مشکلی نداری که با ابراھيم. شود خانه  ھم

 ».که ابراھيم مشکلی نداشته باشد مھم اين است ،من که مشکلی ندارم خير؛« -

دوباره حرفش را به من ترجمه  ھيم چيزی پرسيدعربی از ابراحسيب به زبان 
آيا تو با ابراھيم مشکلی  .گويد که من با تو مشکلی ندارم ابراھيم می«کرد و گفت 

 »نداری؟

 ».من ھم با ابراھيم مشکلی ندارم« -
ممکن  شوی خانه  ھم ھستی که ھيچ مشکلی نداری؟ اگر با ابراھيم مطمئن«
 ».چيزی بخواھد ابراھيم از تو است که

 ».ھيچ مشکلی ندارمبا ابراھيم ھستم که  مطمئنمن عيب ندارد،  ؛بلی« -
ابراھيم زبان ترکی را . شوم خانه  ھم به توافق رسيديم که من با ابراھيم

من ھيچ  !خوش آمدی به اين خانه !حميد«ی به من گفت انگليس زبان به دانست نمی
 ».در اين خانه با من زندگی کنیکه توانی  مشکلی با تو ندارم و تو می

چند . ش کمکم کردخود خانهتا  ن چمدان از مسافرخانهابراھيم در آورد
بعد از اينکه . بود که من حمام نرفته بودم و از راه سفر ھم آمده بودم یروز

بود نزديک خانه که  حالی رااھيم يک حمام گرم و با ، ابرخانه چمدان را آورديم
به ، نه اينکه ھستندحمام که ھای ترکيه واقعاً  اکثر حمام. نشانم داد و من رفتم حمام

يک . دنو ايران فقط برای مدارا کردن باشو پاکستان ھای افغانستان  مثل حمام
رفتم  ام بيرون شدم ھوا تاريک شده بودگرفتم، زمانی که از حم   بیاحس دوش
کنم که خيلی خسته ھستی و  فکر می«بعد از صرف شام ابراھيم به من گفت . خانه
 ».که بخوابیخواھی  می

 ».خواھی بخوابی االن وقت خواب است و شايد که تو ھم میبلی؛ « -
حتماً خسته ھستی و بيشتر خوابت ای  هاما تو که تازه از سفر آمد ،البته که«

 ».آيد می
 ».بلی« -

اره کرد اشخواب در گوشه اطاقش بود، به تخت  خواب دو نفریتخت يک 
 ».بخوابی توانی می ،پس جا آماده است«و گفت 

خيلی ببخشی که زندگی مسافرت و «ابراھيم گفت  .من رفتم روی تخت
مان ی فقط يک تخت خواب است و بس و ناچاريم که ھر دو ،تنھايی ھمين است

 ».تخت بخوابيم يک روی ھمين
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 ».اشکالی ندارد !کنم میخواھش « -
 ».گفتم که احساس ناراحتی نکنیری خاطب«

من باعث ناراحتی تو . برای من احساس ناراحتی نيست !کنم خواھش می« -
 ».مه اشد

 ».و اصالً باعث ناراحتی من نيستیت !کنم خواھش می«
پتو ھست دو تا  خيلی ببخشی که فقط«ابراھيم گفت  ،من روی تخت خوابيدم

 اريم که زيرنشود و ناچمان  ندازيم که شب سردبياروی ھم  بايد ھا را پتو. و بس
 ».پتو با ھم بخوابيم

 ».شکلی نيستم !کنم خواھش می« -
نداز و يکی را من روی بيات يک پتو را تو روی خود خواھی اگر می«
 »خودم؟
 ».شود میمان  واقعاً که اين طوری سردنه؛ « -

کانادا چھار ماه  سویب متا روز پرواز. شدم خانه  ھم ھمين بود که با ابراھيم 
 بودم با ابراھيمشھير  اسکی ماندم و تا آخرين شبی که درشھير  اسکی در
 .بودم خانه  ھم

* * * 

 از دم کهآشنا شپناھندگان يکتعداد با شھير  اسکی من در زمان اقامتم در
از . بودند، ارتريا، ايران و افغانستان نياعراق، فلسطين، سودان، ايتيوپيا، موريتا

علی آدمی بود  مکی شيخ. علی به نام مکی شيخسودان  بود از یجمله آنھا يک
مکی  قرار بود طرف کانادا پرواز کنمھايی که  در آخرين روز. صميمی و مھربان

ً تو ھم مثل من  پس ،تو که يک آواره افغانی ھستی«علی به من گفت  شيخ حتما
روی کانادا از دغدغه و مشکالت  می حاال که ای، هدر زندگی بدبختی زياد کشيد

آوری که در زندگی ھرچه که سرت  کنی و فرصت خوبی بدست می می نجات پيدا
کانادا تمام  رفتی کنم وقتی که می من برايت توصيه. گذشته است را بنويسی

اگر . ذشته است را بنويسو ھرچه که سرت گخاطرات زندگيت را از اول تا آخر 
ً  آوردم تو بودم و اين فرصت را بدست میی جا من ھم م را خاطراتحتما

 ».نوشتم می
مثل من ھم در کشور خودش و ھم در که  بودای  هديد علی آدم رنج مکی شيخ

 UNاما متأسفانه که . چند کشور ديگر ساليان سال آوارگی و بدبختی کشيده بود
در ارتباط به اينکه . بعد از دو سال انتظار در ترکيه برايش جواب رد داد
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 هخاطرات نويسی چ«خاطرات نويسی را به من توصيه کرد من در جوابش گفتم 
 »ی دارد که من خاطراتم را بنويسم؟سود

ای  هفرھنگی زندگی کرد هدھد که در چ اگر خاطراتت را بنويسی نشان می«
برای آنھا جالب است که خاطراتت را  ھنگ آشنايی ندارندی که با اين فرو کسان

مثالً تو که به جھان اول . بخوانند و در مورد اين فرھنگ آشنايی پيدا کنند
 هفرھنگ و چ هبرای آنھا جالب است که بدانند مردم در جھان سوم چ روی می

 ».دارندای  زندگی
 ھمه چيز رای مسلط نيستم که بتوانم انگليسمن که به اين اندازه به زبان « -
در آنجا کسی  که ی بنويسمانگليستشريح کنم و خاطراتم را به  یانگليسبه 

 ».شبخواند
 ».ی مسلط نيستی به ترکی بنويسانگليساگر به زبان «

 ».اندازه مسلط نيستم به زبان ترکی ھم به اين« -
 ،زنی به زبانی که خودت حرف می ،به ھر زبانی که مسلط ھستی بنويس«

 ».به زبان افغانی بنويس
 ».شود که آنرا بخواند اگر به زبان افغانی بنويسم ديگر کسی پيدا نمی« -

 ،بنويس ،شود شود يا نمی به اين فکر نکن که کسی پيدا می ،تو بنويس«
 ».بخواند شود که يک نفر پيدا میباالخره 

ھيچ چيزی  با آنکهو دانست  نمیعلی در مورد من ھيچ چيزی  مکی شيخ
در غير اين صورت بعيد بود که من به . دانست اين توصيه را به من کرد نمی

من در زندگی نه در خط  زيرا ؛فکر کنم و دست به قلم ببرمخاطرات نويسی 
 ،ھمين حرف مکی شيخ علی .م و نه در خط داستان نويسیه اداستان خوانی بود

خاطراتم را  زمانی که کانادا برومپناھنده سودانی باعث شد که من تصميم گرفتم 
 . بايد بنويسم

* * * 

؛ چون در زمان اقامتم در ترکيه فرصت يادگيری زبان ترکی را نداشتم من 
ً فک  رم در بسا مواردبرای ما صنف آموزش زبان ترکی وجود نداشت و ضمنا

م حدودی ياد گرفتم که مشکالتبان ترکی را تا اما با آن ھم ز. ديگری مشغول بود
ھايی که  در آخرين روز. نوشتم کردم و حتی خوب يا بد نامه ھم می را حل می

. بدھد خروجی الزم بود که ترکيه به من ويزای ،داد سفارت کانادا به من ويزا
از من پول اقامت خواست و ابتداء خروجی  دولت ترکيه برای صدور ويزای
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صادر برايم  خروجی کردم تا ويزای پرداخت میباييست را  ماقامتنخست پول 
 :شھير نوشتم در اين ارتباط من نامه ذيل را به استانداری اسکی. گرديد می

 
 
 
 
 
 

 

VALİLİK MAKAMINA 
 

          Afganistan uyrukluyum.  38 ay dır Türkyede mülteci olarak 
oturmaktayım.  Birleşmiş Miletler ve Türkiye cumhuryetin 
arasındaki sözleşmesine gore, mülteciler bir geçici ikamet 
süresinden sonra Türkiye den üçüncü bir ülkeye yerleştilirler.  O 
yüzden Kanada ülkesi benim için giriş vizesi vermiş. Ama Türkiye 
den ayrılmadan önce yabancıların şubesi çıkış vizesinin verilişi 
için benden 1850 YTL ikamet parası istemiş. 

          Ben Afganistan fakir ülkesinden gelmişim.  Ailemiz fakir 
olduklarından dolayı beni yardım edemiyorlar. Üstelik Türkiye de 
oturduğum süresinin boyunca, çalışma izin olmadığından dolayı 
çalışamamaktaymışım ve kendi harçlarımda hep sıkıntıdaymışım. 

          Boyla bir durumdayken bütün bu tutarı ödeyecek gücüm 
yoktur ve çıkış vizesi verilişin konusunda, bu parayı ödemeden 
muaf olmak ya da en azından yarısını indirim ettirmek istiyorum. 
Yapılmasının gereğini saygılarımla arz ederim.  

Teşekkürler; 

Hamid NİLOFAR 

     - - - -  / -  -  /- -  
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 :ترجمه
 

 

 ؛به مقام استانداری

  

شود که به عنوان پناهنده در  ماه می ۳۸. افغانستان هستممن شهروند 
و جمهوری ترکیه، پناهندگان  UNبین  بر طبق قرارداد. رکیه اقامت دارمکشور ت

از آنرو . شوند از ترکیه به کشور سوم جایگزین می موقتبعد از مدت اقامت 
اما پیش از خروج از ترکیه، . دخولی داده است ایکشور کانادا برای من ویز

لیره پول  ۱۸۵۰از من ابتداء خروجی  ایشعبه اتباع خارجی برای صدور ویز
 .اقامت خواسته است

اینکه فقیر  به علتمان  خانواده. مه امن از کشور فقیر افغانستان آمد
من در طول مدت اقامتم در ترکیه به  ،بر عالوه. کمکم کنند توانند نمی ،هستند

م کار کنم و در مخارج خودم همیشه در ه انتوانست ،علت نداشتن اجازه کار
 .مه امضیقه بود

در یک همچو شرایطی من قدرت پرداخت تمام این مبلغ را ندارم و در 
ه از پرداخت پول اقامت معاف خروجی خواهشمندم ک ایموضوع صدور ویز

با آنرا  اجرائیلزوم . ل نیم آن برایم تخفیف داده شودیا اینکه حد اق شوم
 .کنم احترامات تقدیم می

  

  با تشکر

  حمید نیلوفر

- - - -  /- -  /- -  

   

نويد از  ،مبرادرمن پول اقامتم را از . درخواستم را رد کرددولت ترکيه 
 به دولت پرداخت کردم و من پول اقامت را برايم فرستاد، نويد. لندن خواستم
 .خروجی برايم صادر گرديد سپس ويزای
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 سيزدهبخش 

  خاطرات واپسين
  

 ٢٠٠٨مارچ 
يکی . داشتم پرواز تورنتوبسوی از فرودگاه استانبول  ٢٠٠٨در ماه مارچ 

ھير ش ترکيه را به رسم يادگار با خودم گرفتم و از اسکی رايجھای  پولاز يکی 
 استانبول بودم و بعد از سه سالسه سال قبل در . بسوی استانبول حرکت کردم

مانی که دوباره ز .دلم برای استانبول تنگ شده بود. ديدم استانبول را دوباره
ساعت . گريه کنم و حتی چشمانم پر از اشک شدکه  خواستم استانبول را ديدم

پرواز که نزديک شد رفتم داخل فرودگاه و در زندگی برای اولين بار سوار 
دوست  ،پنجره نشستم من کنار. بسوی فرانکفورت بودپرواز اول . ھواپيما شدم

بود، وقتی که  ھوا ابری و بارانی. داشتم که در طول راه به اراضی نگاه کنم
مرمره و شھر استانبول را ديدم و  فقط قسمت کمی از دريای رواز کردھواپيما پ

ھای مقصد ھوا اکثراً ابری  تا نزديکی. ھا سعود کرد به زودی ھواپيما بر فراز ابر
ھا پديدار  ھای وسط ابر ھای سرسبزی از خاليگاه فقط در بعضی مناطق کوه .بود

اراضی نمايان فتابی شد و زمانی که به مقصد نزديک شديم ھوا کامالً آ. گرديد
ھم اراضی سرسبزی را پلنگی کرده نزديک ب یکوچک و بزرگھای  شھر. گرديد

. بودند و شھر فرانکفورت نيز يکی از جمله آنھا بود که ھواپيما به آن فرود آمد
سوار ھواپيمايی دومی شديم و ھواپيما به مقصد  ،پنج ساعت توقف - بعد از چھار

م که شايد ھواپيما کرد من در اول خيال می. شھر تورنتو بسوی کانادا پرواز کرد
 نياھای بلجيک و برتا بسوی تورنتو حرکت کند و از فراز کشور روی خط مستقيم
ه اما صفحه نمايشگر در داخل ھواپيما خط پرواز را نشان داد ک. نيز عبور کند

را بر فراز ای  خط منحنی از استقامت سواحل شمال غرب جرمنیھواپيما 
پيمايد و سپس از فراز خاک البرادور و کبک بسوی تورنتو  اوقيانوس اطلس می

ھای از اوقيانوس  اين بار نيز کنار پنجره بودم، تا مناطق ساحلی و قمست. رود می
بعد از چند . روی اوقيانوس را فرا گرفت ضخيمھای  ھوا آفتابی بود و دوباره ابر

آن . ساعت در بعضی مناطق ھوا آفتابی شد و تمام اراضی را برف پوشانيده بود
ھمزمان با ؛ چون تر شد ھای ديگر برايم طوالنی شش ساعت از روز - روز پنج

بود که ھنگام شام . اختالف روز ھواپيما نيز به سمت غرب در حال حرکت بود
 .تورنتو فرود آمد و مسافران پياده شدند ھرش ھواپيما در

* * * 
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از . پناھندگان ديگر نيز از استانبول با من يکجا پرواز کردندنفر  ١۴ - ١٣
امروز . ھای ديگر رفتند جمله آنھا يک نفر با من در تورنتو ماند و بقيه به شھر

. ھواه ھنوز سرد و زمستانی بود. ھژدھم مارچ بود و دو روز به نوروز مانده بود
ايالت آنتريو طی چھل سال اخير زمستان گفتند که سردترين  را می ٢٠٠٨زمستان 
يک نفر . کاپشن زمستانی دادند کفش، دستکش وبرای مان در فرودگاه  .بوده است

به فرودگاه و ما را به مرکز پذيرايی آمد مان  از کارکنان سازمان مھاجرت دنبال
خانه  به خودتا قرار بود که چند روزی در مرکز پذيرايی بمانيم  .رھنمايی کرد

تصميم  لذا .شناختم من در تورنتو ھيچ کسی را نمی. بگيريم و برويم خانه خودمان
را برای  از مناطق مختلف شھر ديدن کنم و سپس يک منطقهابتداء گرفتم که 

 .سکونت گزيدن انتخاب کنم
* * * 

ھای مختلف در آنجا بودند و  مھاجرينی از کشور زمانی که به پذيرايی رفتم
 یدر انتھا. فغانی نيز آمده بودنددر ميان آنھا پيش از من چند تا مھاجران ا

چند تا صندلی کنار آن قرار که  بالکنی بود ،طبقه دوم ساختمان پذيرايی یراھرو
يک مرد جوان افغانی نيز  ،نشسته بودمالی صندلی باروزی در آنجا يک . داشت
 ربای  هھای پراکند که در تورنتو تازه وارد بودم، فکر ھا آن روز. شسته بود مکنار
و  کردم داشتم فکر می صندلی نشسته بودمی رو .شده بودم گيجشتم و کامالً سر دا

متوجه  ،که کنارم نشسته بود مرد افغانی. کردم فکر میچه  به خدا معلوم که به
من با  .زند با من حرف می شدم که شروع کرده است از دين و آخرت و پيامبران

 ازکه  ای به علت باورھای فلسفیاما  ،بودماز خانواده مذھبی  خودم وجودی که
 شايد خيال کردم که لوا .دخيل شدن در امور دينی برايم جالب نبود داشتم خود

 متوجه شدم از آن. کردمفش گوش حر بهای  هچند دقيق ،شود میحرفش زود تمام 
ھا ادامه  ساعتديگر کرد  ز مذھبی را سر مینياراز و  باريک بود که اگر کسانی 

ای  بیھآيا شما شخص مذ !آقا ببخشيد«من حرفش را قطع کردم و گفتم . داد می
 »د؟ھستي

 ».بلی«
 »!خيلی خوب« -

 »مگر شما شخص مذھبی نيستيد؟ ،چرا«
 ».من مذھبی نيستم خير؛« -

 »ھستی؟ای  هپس در چه عقيد«
 ».توانم قبول کنم نمی را فراتر از عقلم ،لم نگنجدقچيزی که در ع« -
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 »در کدام دين ھستی؟«
 ».در ھيچ دينی نيستم« -

 »رک دين کردی؟آيا بخاطر آمدن به خارج ت«
ن در افغانستان م ،مه ادآمدن به خارج ترک دين نکر من بخاطر خير؛« -

 ».مشکل جنسی داشتم
 »داشتی؟ ای مشکل جنسی هچ«

 ».داشتمجنسی من ھمجنسگرا بودم و در افغانستان مشکل « -
 »آيا واقعاً ھمجنسگرا ھستی يا بخاطر پناھنده شدن اين حرف را زدی؟«

 ».واقعاً ھمجنسگرا ھستم« -
من اصالً  !نده اھا بخاطر آمدن به خارج چقدر ذليل شد افغان !توبه«

 ».افغان بخواھد اينقدر ذليل شود کردم که يک تصورش را نمی
که در  ھای ديگر روز بعد او موضوع ھمجنسگرا بودنم را به پنج نفر افغان

از آنھا به اين موضوع حساسيت نشان دادند و بقيه دو تا  .آنجا بودند تعريف کرد
در تورنتو يک  ،نشان دادحساسيت که  ھايکی از آن. نشان ندادندای  ھيچ بدبينی

رحيم ش تورنتو آمده بود و اسمقبل شش سال دوستش  داشت که دوست افغانی
رحيم به ديدن او به مرکز پذيرايی آمد و او موضوع ھمجنسگرا بودنم را به . بود

ضد ( آدمانی بود که ھم حساسيت ھوموفوبيک  آن رحيم از. رحيم تعريف کرد
اگر که  ،بود نيادآدمان ترين  پوچ از کله داشت و ھم از نظر منطقی )ھمجنسگرايی

ديگر راه خورد که  میبر  یبست راه بن کوره به انگار ،خورد کسی به او بر می
به  که حرف خودش راای  هبگون ،رحيم با من وارد گفتگو شد. برگشتی ھم نداشت

رحيم به . تکرار نکنمديگر  به ھيچ کس من در آينده اين حرف راتا  بقبوالندمن 
حرفی را که تو . کنم که من در تورنتو زندگی می شود میشش سال «من گفت 

بخاطری که . ست نيابازان د ھا و مرکز ھمجنس تورنتو مرکز اين حرف ،زنی می
ً  ،افغان ھستیتو  . را حفظ بکنھا  افغان یآبروو  و حيثيتغرور لطفا

ترين و  شخصيت بیترين،  ارزش ترين، بی ترين، پست از کثيف بازان ھمجنس
اندازه زياد سر  اين گند و کثافت از ھر ملتی بی ،ھستند نياترين مردمان د مسخره

اين  ،باز ھستم نگفته است که من ھمجنساما از افغانی تا حاال کسی  ،زده است
ً راه  گويم تکرار نکن، برادرانه برايت می ديگری جادر ھيچ  حرف را لطفا

خودت نيستی، سعی نکن که با  شخصيتدرست را انتخاب بکن، اگر به فکر 
تو  ،گويم کنی، البته من بخاطر خودت میبازی ھا  و آبروی افغانو حيثيت غرور 

به بد باش که اگر بخواھی  مطمئنو  ،بکنی توانی ھا ھيچ کاری نمی به بد افغان
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 نياوجدان در اينجا ھستند که از دغيرت و باھزاران افغانی با ،کنیکاری ھا  افغان
اما آنقدر  ،کنند، در آنصورت اوالً که خودم ترا زنده نخواھم گذاشت نابودت می

 »...من نوبت نخواھد رسيد روجدان زياد ھستند که بغيرت و باباھای  افغان
با من نشست و  یسه ساعت - به اين صورت در ھمان روز اول رحيم دو 

تا  ،نشستم جواب نمی در مقابل ھيچ کس بیمن ھم عادت داشتم که . بحث کرد
سوِء  از حرفم ناراحت نشود و اينکه که ممکن بود برايش دليل گفتم تا جايی 
را پيش رويم قرار رحيم به ھيچ دليلی قانع نشد و دو راه . باقی نماند ھم تفاھمی

خودم را اصالح کنم  اينکه لاو راه .بايد انتخاب کنماز آن دو راه را که يکی داد 
و با او از راه دوستی و رفاقت پيش بروم تا او ھم از ھر نظری رھنمايی و کمکم 

و به راه  مريگبھا را ناديده  افغان یآبرو ت وحيثي غرور و اينکه دوم راهو  ،کند
 .نابودم کند نياد ازتا او بدھم  بازی ادامه يعنی به ھمجنسم ه اگذشت

* * * 

از نظر تنه و قدرت بدنی در سطح  ،ساله ٣٨ - ٣٧رحيم مردی بود 
رنمايی زياد خودش را به من خوب شناساند، زو ،ھا تنومند و قدرتمند بود افغان

تعريف کرد، ھم خشم و قھرش و ھم  اش  از گذشته کرد، خاطرات زيادی
آدمان  نيادانند که در د میاين را ھمه . مردانگی و گذشتش را به من نشان داد

را که ی راھاز دو . دنوش پرور زياد پيدا می، خودنما، خيال پرداز و رويالمیفي
به . پيش رويم قرار داد، من راه اصالح پذيری و رفاقت با او را انتخاب کردم

ی زوريک که مبادا  وجود آمدبرای من بی موقتترس  از اواش  علت عدم آگاھی
ا اما علت اصلی اينکه من راه رفاقت با او ر. به من بکند نسبت قصدیسوِء 

که  کردمانتخاب راه رفاقت با او را ای  هترس نبود، بلکه من بگون انتخاب کردم
در  .تا او را به اجتماعی شدن تشويق کندچه رفيق شود آدم بخواھد با يک ب انگار

 .طول چند روز من و رحيم چندين بار با يکديگر نشستيم، قدم زديم و حرف زديم
خيلی ساده فکر اما از نظر فکری  ،از نظر سنی چند سال از من بزرگ بود رحيم

زد من به حرفش گوش  در مورد ھر موضوعی که حرف می. اشتد و ابتدايی
توجه نظرياتش به  ،کردم اما به نظرياتش توجه جدی و عميق نمی ،کردم می

ی به مثلعيناً  ،گفتم بلی کردم و می کردم، در زبان نظرياتش را تأييد می سطحی می
البته آن . خيلی دوستانه و شانه به شانه پيش برودبا يک بچه که آدم بخواھد 

ً در شرايطی قرار ؛ چون نداشتتقصيری بيچاره در کوتاه فکری  ً حتما طبيعتا
مثل يک به  مثل يک بچه و ھمبه من او را ھم . کندفکرش رشد نگرفته بود که 

 .آدم بزرگ دوست داشتم
* * * 
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کنند و بعضی هم منفی و غیر  ها هستند که مثبت و مثمر فکر می بعضی
 گیرد ما شکل می در فکرهایی که  به نظر من در هر دو صورت نوع انگیزه. مثمر

شروع به شکل  ما  که مغززمانی  یئاابتد از یعنی. بستگی به شرایط و زمان دارد
را  شرایط و زمانباز هم گیرد و  ی شکل میشرایط چهتحت  کند که گرفتن می

های  انگیزه. کند به همان منوال رشد میمان ر فک ،گذرانیم میپشت سر چگونه 
ر ما در فک اجتماعی و زیست محیطی مختلف شرایطتأثیر مثبت و منفی تحت 

ما را تشکیل  وب و بدخ اعمال که ستفکریهای  د و همین انگیزهنگیر شکل می
 ،نسبت به یکدیگر بدبین باشیممان    بخاطر اعمال بدکه پس ما نباید  ؛دنده می

 دست خود ها خوبی و بدیچون  ؛تحمل کنیمباید را  ر هر صورت یکدیگربلکه د
ً اگر دو شخصی را با یکدیگر . است و زمان بلکه بدست شرایط ،نیست ما مثال

آمده و از بچگی تا بزرگی در  نیادر خانواده مذهبی به د کنیم که یکی آنمقایسه 
آن در خانوده کمونیست  یهای علمیه قم تعلیم یافته است و دیگر و حوزه مکاتب

بورگ تعلیم زپتر های سنت و دانشگاه مدارسآمده و از بچگی تا بزرگی در  نیابه د
و چه . عین طرز فکر را داشته باشند شخصیافته است، بعید است که آن دو 

بسا که اختالف شرایط زیست محیطی نیز در شکل گیری افکار آنها تأثیر گذار 
با یکدیگر دشمن مان  اعمالافکار و اختالف بخاطر  نباید که پس ما !!است

 .باشیم

هر یعنی . مانند مثل خاک و گیاه می بهاز نظر من مغز ما و تفکرات ما 
 .دهد خاک همان گیاه را در خود پرورش می ،خاک کاشته شودکه در گیاهی 

که خاک آن گیاه را در خود ممکن نیست  ،گیاهی که در خاک کاشته نشده است
آموزانده ما دهیم که برای  پرورش میمان  در مغز تفکراتی را   ما . دهدپرورش 

پرورش   مان مغز ما آنها را در  ،نده او تفکراتی که برای ما آموزانده نشدند ه اشد
شرایط پرورش یافتن  به مثلشرایط پرورش یافتن تفکرات در مغز . دهیم نمی

که بیشتر مساعد  یع گیاهنوهر خاک برای اقلیمی شرایط . ماند گیاه در خاک می
فرهنگی و  شرایطو  دهد پرورش می در خودبهتر را  نوع گیاه خاک همان ،باشد

ما همان گونه تفکر را  ،بیشتر مساعد باشدبرای هر گونه تفکری که  اجتماعی
 .دهیم مان پرورش می مغزبهتر در 

* * * 

من با تمام افکارش بدون ھيچ  .دوستی من و رحيم چندين روز دوام يافت
، به خودم و نياھا به تمام ھمجنسگرايان د بار .او را تحمل کردمای  گونه ناراحتی

در  ناراحتی فحش دادن ھايش رافحش داد، اما من بدون مان  حتی به خانواده
زد، من به نرمی  به تندی با من حرف می که رحيم ھر قدر. تأييد کردم نزبا
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. او ھم مجبور شد که ديگر به نرمی با من حرف بزندباالخره  .دادم جوابش را می
يک  ھستی و در تربيه بی خيلی آدميک جانم تو «رحيم چند بار به من گفت 

 ».ای هبزرگ شدای  هتربي خيلی بی خانوده
ار از موضوعات روزمره با کردم که انگ به حرفش گوش میای  همن بگون
تربيه  بیمان  خانواده ؛بلی عزيزم«در جوابش گفتم   يک بار  د وز من حرف می

را من دادم که مان  جواب خانواده. دھد پير را ال مذھب می اما جواب بی ،ھستند
 ».شان کردم افکنده و شرمسارپيش تمام مردم سر

 »افکنده و شرمسار کردی؟کنی که خانواده تان را سر افتخار ھم می«
 »تربيه ھستند؟ گويی که آنھا بی مگر تو نمی« -

 ».ای هتربيه ھستند که تو اين طوری بار آمد خيلی بی تان بلی جانم خانواده«
و  افکندهگرفتم و بايد که سر پس بايد که انتقامم را ازشان می !خوب ديگر« -

 ».کردم شرمسار شان می
     * * * 

بازی  به خانمديگر بازی تشويق کند که من  خواست مرا به خانم رحيم می
رفتيم او دختران جوان و سکسی را به من  با يکديگر ھر طرف که می. رجوع کنم
 »!نگاه کن عجب دختری«گفت  داد و می نشان می
کردم  داد، من به يک مرد اشاره می که او دختران را به من نشان میبار  ھر
 ».خورد اين يکی به دردم می ،خورد آن دختر به درد من نمینه؛ «گفتم  و می

يک بار  رحيم. کرد شد و مرا فحش کاری می رحيم از اين حرفم ناراحت می
گرفت و بغل  مرا دخترآن . بازی عادت کنم مرا پيش يک دختر برد تا من به خانم

 ».تو خيلی جذاب ھستی«گفت 
 ».من اين کاره نيستمنه؛ «و گفتم  من دفعتاً تکان خوردم

ھا به جذابيت دختران اشاره کرد و من به  رحيم که چند بار در خيابان
شد و حتی به من فحش خواھر و مادر  جذابيت مردان اشاره کردم، او ناراحت می

ً خيلی بی مادر«به من گفت   يک بار  .داد می تربيه ھستند  و خواھرانت حتما
 ».جانم
سکسی را تحمل کرد و با ھيچ  مادرم از جوانی بيوه شد، ساليان سال بی« -

اما به  ،خواھرم ھم خيلی جوان و جذاب است. مردی رابطه بر قرار نکرد
 ».رود شوھرش وفادار مانده است و با ھيچ مرد ديگری نمی
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ً دوست شان داری و به ،کنی میتو که از آنھا طرفداری «  من پس حتما
 ».افکنده و شرمسار کردممن کار خوبی کردم که آنھا را سر دروغ گفتی که

وگرنه  ،بلی عزيزم من برای اينکه حرف ترا تأييد کنم اين حرف را زدم« -
 ».آنھا تربيه شرقی دارند .تربيه نيستند آنھا مثل من بی

 ».ل ھستندذيتربيه و ر خيلی بی تان ھستم که خانواده مطمئنمن  ؛جانمنه «
 ».کند تربيه را از مکتب خودش تعريف میھر کس  چون ؛شايد که باشند« -

 »ند؟تربيه ھستند يا نيست آيا بی پس به نظر تو چه،«
 ».به خدادانم  نمیکه من « -

 »چرا به خدا قسم خوردی؟ ،یتو که خدا را قبول ندار«
من ھم  ،من خدا را قبول دارم و تمام خدايان را قبول دارم ؛عزيزمنه « -

 ».يگران را قبول دارمخدای ترا قبول دارم و ھم خدايان د
* * * 

. ھای اول آشناييم با رحيم حتی يک شب رحيم قصد کشتنم را کرد در روز
 ھنوز در مرکز پذيرايی بودم که يک شب رحيم ساعت يازده شب آمد و از من و

چشمانش کامالً قرمز . دوستانش که در آنجا بودند خواست که گردش برويمدو تا 
من از چشمان قرمز و تشنج . رسيد به نظر می زدهنوار و ھيجا ديوانه اش  و قيافه

ً سيمايش فھميدم که حتم اما با آن ھم من با او . قصدی نسبت به من داردسوِء ا
دو تا  اگر آن. کنم می رفتم تا خيال نکند که من او را دشمن خودم احساس

رفتم و به خاطر آنھا رفتم که شايد از  دوستانش نبودند، من تنھايی با رحيم نمی
دانستم که رحيم موضوع کشتنم را با آن  البته من نمی. بودن آنھا احساس خطر کند

ساعت . دو نفر نيز در ميان گذاشته بود و آنھا اختيار را به رحيم سپرده بودند
نگ پياده شديم و سوار متروی امتروی بلور شديم، در ايستگاه ي يازده شب سوار

ی شپرد شديم، در ونگ شديم، سپس در ايستگاه شپرد پياده شديم و سوار متراي
م و ملز پياده شديم و سوار اتوبوس شديم، در خيابان خلوتی پياده شدي ايستگاه دان

اين خيابان  گفت رحيم. شده بود کمی قدم زديم در حاليکه رحيم خيلی ھيجانی
معلومی وبوس ديگری شديم و در ايستگاه نااز آنجا سوار ات. پارک استوکتوريا

بدون  ن و خلوتدر امتداد خيابان پھ شب سردی بود، در تاريکی شب. پياده شديم
شده مان  سردمان  راه زيادی را قدم زديم، ھمه. به قدم زدن کرديم مقصد شروع

بودند، در  مان عقب افتاده و متعصبنيز از مرد ھای ديگر افغاندو تا  بود، آن
زديم، آنھا خودشان را از من و رحيم جدا کردند و  تاريکی شب که داشتيم قدم می
ً که فقط منتظر برگشت رحيم بودند و بس، مطمئنفاصله زيادی از ما گرفتند،  ا
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ج به ھا شده بود و کامالً ھيجانزده و متشن رحيم ھيچ آرامشی نداشت، مثل ديوانه
وقتی که آن دو نفر خودشان را از ما جدا کردند و فاصله زيادی . رسيد نظر می

دانستم که  خوب می. استبين آنھا و رحيم  چه رازی گرفتند، من متوجه شدم که
؛ چون بودم که جرأت عمل را ھم نخواھد کرد مطمئنقصدی به من دارد و سوِء 

من کامالً خونسرد . بود که دلش پر از واھمه و وسوسه بود پيدا تشنج سيمايشاز 
اوالً که  من بودی جا گفتم اگر کس ديگری کردم و با خود می بودم، تعجب می

راه درازی . زد به اين خونسردی با رحيم قدم نمی نياکرد و ثا جرأت آمدن را نمی
نکرد که دست به رحيم جرأت باالخره  شده بود،مان  را قدم زديم، کامالً سرد

بوديم که حتی خود رحيم جايی  در. قصدش صرف نظر کردسوِء عمل بزند و از 
دوباره سوار اتوبوس شديم و دقيقاً يادم . اولين بارش بود که به اين منطقه آمده بود

ملز رفتيم، سوار مترو  ايستگاه دان بهنيست که با يک يا با دو اتوبوس دوباره 
به مرکز برگشتيم شديم، رحيم در وسط راه از ما جدا شد و ما سه نفر دوباره 

 .پذيرايی
چند روز  .کرد ھر روز مرا تھديد به مرگ می  ،خو ديوانهبود  یرحيم آدم

موضوع را  که من در اين مورد چيزی بگويم، خودشآن یببعد از قضيه آن شب 
ناموس  بی. جانم من در ھمان شب قصد کشتنت را داشتم« به من اعتراف کرد

اما آن دو نفر به من اجازه . دورغ بگويمکه شرف باشم  وجدان باشم و بی باشم، بی
گويد  وقتی که خودش می. ندادند که ترا بکشم و گفتند از کشتنش صرف نظر کن

اما . دشود و حتمی نيست که دروغ بگوي شوم پس حتماً اصالح می من اصالح می
گويی که  بينم، تو ھيچ وقت اصالح شدنی نيستی و به من دروغ می من که ترا می
 ».شوم من اصالح می

گويم  من که به تو می ،شوم باش که من اصالح می مطمئن ؛نه عزيزم« -
ول که با تو دوست شدم از ھمان روز امن  ،مه اشوم، اصالح شد اصالح می
 ».اصالح شدم

کشم، من  بگويی، به دين و ايمانم قسم که ترا می جانم اگر به من دروغ«
 ».اوالد خر باشم که ترا نکشم ،شماوالد آدم نبا

مگر من مجبورم که به تو دروغ بگويم؟ اگر نخواھم اصالح  ؛نه عزيزم« -
خيال . با تو قدم بزنم که خواھم خواھم با تو دوستی داشته باشم و نمی شوم که نمی

دانم که تو  من می ؛نه عزيزم م؟ه ام که با تو دوست شداه من از تو ترسيدای  هکرد
 ».از تو ھم ترسی ندارمتر  گنده اما من از آدمان کله ،آدم خطرناکی ھستی

اگر من بدانم که تو  ،روم اگر تو دروغ بگويی من با تو در يک راه نمی«
من از آدمان کونی  ،شرف باشم که يک قدم با تو راه بروم بیای  هاصالح نشد
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من آدم  ،ترين آدمان روی زمين ھستند ترين و پست ھا از کثيف کونی ،نفرت دارم
 ».ارزشی نيستم که با يک آدم کونی راه بروم و حرف بزنم بی

* * * 

من از مرکز . من و رحيم پيوسته با ھم در ارتباط بوديم. چند روزی گذشت
رحيم به من گفته . خانه داشتم وسايلز به نيا. پذيرايی بيرون شدم و خانه گرفتم

من به تلفن رحيم زنگ زدم و ازش . فروشند ارزان می وسايلجايی  بود که يک
فروشند را به من  ارزان می وسايلھايی که  خواستم که آدرس يکی از فروشگاه

تا با  بيايد کنم، پس بروم از آنجا خر که خواھم من ھم می«او به من گفت . بگويد
 ».ويمھم بر

با ھم . ارزان را به من نشان بدھد وسايلرفتم پيش رحيم تا او فروشگاه 
زديم که رحيم به يک دختر اشاره  داشتيم قدم می. حرکت کرديم بسوی فروشگاه

 »!عجب چيزی استببين «کرد و گفت 
عجب آن نه «من به دختر نگاه نکردم، به يک مرد اشاره کردم و گفتم 

 »!چيزی استعجب اين  ،چيزی نيست
تو از  دانم که من می«رحيم کمی عصبانی شد، مرا فحش کاری کرد و گفت 

 ».کون دادن دستبردار نيستی
بعضی وقت آدم  ،زنم تو جدی نگير من میھايی که  حرف ،عزيزم نه« -

 ».ياوه گويی کندکه دوست دارد 
رحيم غذا نخورده . اين موضوع گذشت و ديگر حرفش را تکرار نکرديم

 ».غذا بخوريم رستوراناول برويم «گفت  ،بود
که رحيم در آنجا به  خورديم داشتيم غذا می رستورانداخل . رستورانرفتيم 
 »!ست عجب چيزی«اشاره کرد و گفت  يک دختر

تر است که به او  را نگاه کردم تا ببينم کدام مرد جذابمان  من ھم دور و بر
اين مرد «گفتم بود و  رستورانبه يک مردی اشاره کردم که کارگر . اشاره کنم

 ».خيلی جذاب است
اين طوری «به رحيم گفتم . ن مرد افتادبعد از آن چند بار چشمم به ھما

افتد  میآنھا چشمم ھر لحظه به  ،نخواھميا بخواھم  هينم، خودم چب را که می انمرد
 ».افتم و خودم از حرکت می

رحيم متوجه بود که من . چند بار ديگر نيز چشمم به او افتاد و نگاھش کردم
خيلی دوست داری که اين کارگر «خشمگين شد و گفت  ،کنم به او نگاه می

دم من ھم از آ. مه اگويی که من اصالح شد ترا بکند و به من دروغ می رستوران
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پدرم به من گفته بود که با آدم کونی در . کونی نفرت دارم و ھم از آدم دروغ گو
. ارزشی نبودم که با آدم کونی در يک راه بروم من آدم کثيف و بی. يک راه نرو

بخاطری که تو به من دروغ گفتی من وقتم را برای رفاقت با تو گذاشتم، با تو قدم 
وجودی که از آدم من با. تو در يک سفره غذا خوردم با ،م بردمه ازدم، ترا به خان

اما  ،شویت را ناديده گرفتم تا اصالح ه اھای گذشت کونی نفرت دارم، کون دادن
 »...تو به من دروغ گفتی

در بيرون نيز قدم . بيرون شديم رستورانگفت، از  در حاليکه داشت می
من که ديدم او خيلی تند پيش الخر اب. با يکديگر بحث کرديمای  هشايد ده دقيق زنان
م که با تو دوست شوم، ه امن نخواست«رود، يکجا ايستادم و برايش گفتم  می

دانی  خودت می ،مه ايدخيال نکن که من از تو ترس ،خودت اين را از من خواستی
در آنجا کسی  وقتی ،مه اکه من از افغانستان و از مرکز کسانی مثل تو آمد

باش که تو ھم در اينجا ھيچ غلطی  مطمئنبرساند، به من ضرری که نتوانست 
قبول کردم که  بخاطریمن که با تو دوستی را قبول کردم،  ،توانی بکنی نمی

از آدم نادان و  است آدم کونی بھتر ،خودت را از نادانی نجات بدھمخواستم 
تو ھم خودت را بشناس . ،مه ااين من ھستم که تا حاال با تو حرف زد ،صفت مرغ

اما من  ای، هتا حاال چندين بار مرا تھديد کرد ،نداشته باش از من انتظار احمقانهو 
در اين خودت روبروی  من يک روزیکه شايد  ،مه ادر مقابل تو گذشت کرد

 »...به تو ھيچ ربطی نخواھد داشتيم و بيابا يک مردی کنار مورد 
 در چھره پيشخشم بيش از  ،دکرگوش ھايم  به تمام حرفدقت  با رحيم

 تر تر شد، صورتش قرمز و وحشتناک ، چشمانش که قرمز بود قرمزپديد آمد اش 
ای  هپنج دقيق - چھار .شد و با صدای بلند و لرزان شروع کرد به جواب دادن

غضبناک به مرگ لحن  با ترين کلمات را به من گفت،  پيوسته داد زد، زشت
کشيد،  داشت سيگار می تھديدم کرد، در حاليکه سيگار روشن کرده بود و

را به  و سپس سيگار» بينی؟ اين را می«سيگارش را به من نشان داد و گفت 
آدم کشتن پيش من ...«له و خاموشش کرد و گفت  پا زمين انداخت، با فشار زير

 ».م برو و ديگر به چشمم نگاه نکناز پيش روي  ،ست به ھمين سادگی
 .نزدماز پيشش رفتم و ديگر با او حرف ھم من 

* * * 

اما آدرس دقيق  ،دانست در محلی که خانه گرفته بودم رحيم آن محل را می
و نيز حساسيت ارفيقان افغانيش که  دو يکی از آن. دانست خانه را نمی

ترسيدم . دانست خانه گرفته بودم را نيز میدر آن که ای  هکوچ ،ھوموفوبيک داشت
يک روزی راھم را بگيرد و با  ،کنديم از طريق او کوچه را پيدا که مبادا رح
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ن به منسبت قصدی سوِء بدھند که  شاخطار کردم تاپليس شکايت به . مچاقو بزند
پليس . پرسيد و من جريان را توضيح دادم پليس موضوع را ازم. نداشته باشد

 »زاتش کنيم يا فقط اخطارش بدھيم؟مجاکه خواھی  آيا می«گفت 
 ».بدھيدکافی است که فقط اخطارش « -

دوباره  ،مورد بازجويی قرار دادرا و ا ،پليس در غياب من رحيم را خواست
که خواھی  آيا می ای، هاز شخصی که شکايت کرد«پرسيد  مخودم را خواست و از
 »اخطارش بدھيم؟ مجازاتش کنيم يا فقط

 ».کافی است که فقط اخطارش بدھيد« -
. ما آن شخص را احضار کرديم و موضوع شکايتت را ھم بررسی کرديم«

آدم آنگونه که تو در مورد اين شخص به ما معلومات دادی، ممکن است که 
 ».را مجازات کنيماو ما تو از ما بخواھی که که  بھتر است. خطرناکی باشد

 ».کنيد شه بخواھم شما مجازاتمن با او خصومتی ندارم ک« -
اما جرمی را که او مرتکب  ،دانيم که تو با او خصومتی نداری میما بلی؛ «

در کانادا کسی را تھديد کردن به مرگ جرم . مجازات شودکه شده است بايد 
اما جرمی را که اين . است، چه اينکه واقعاً قصد کشتنش را داشته باشد و يا خير

؛ تھديد کندتر از اين است که کسی را به مرگ  شخص مرتکب شده است، سنگين
 ،به تونه تنھا  ،ات به مرگ تھديد کرده است اگر ترا بخاطر گرايش جنسیچون 

بلکه به  ،به تونه تنھا  اين شخص نفرتش را نشان داده است،ھا  بلکه به انسان
پس بھتر است که تو . خطرناک واقع شودکه ديگری نيز ممکن است  خيلی کسان

 ».ما بخواھی که او را مجازات کنيماز 
اگر جرمی را مرتکب شده ؛ چون خواھم که او مجازات شود من نمی ؛نه« -

نداشته ھا  است از نادانی مرتکب شده است و اگر نادان نبود نفرتی ھم از انسان
 ».بود

ی او توانيم که بخاطر نادان اما ما نمی ،دانيم که از نادانی است ما می ؛بلی«
ست ا  مجازات شود و اختيار دست تو که اين شخص بايد .از امنيت مردم بگذريم

تا بھتر است که تو از ما بخواھی که ما مجازاتش کنيم . کنيم ما مجازاتش که
 ».اخطارش بدھيم که بخواھیاينکه فقط 

خود گفتم اگر من بخواھم که يک نفر نادان در اينجا  هکمی فکر کردم و ب
ھای مثل افغانستان قدرت را  که در کشور پس ھزاران نادان ديگر ،مجازات شود

توانم  کاری میچه  با آنھا ،چرخد ھا به دست آنھا می بدست دارند و فرھنگ کشور
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به پليس گفتم  .شود ھيچ مشکلی حل نمینادان دن يک نفر بکنم؟ پس با مجازات ش
 ».است که فقط اخطارش بدھيد کافی ،خواھم که او را مجازات کنيد نمی من ؛نه«

تا تو از ما بخواھی که اين يم ه اخواھی؟ ما ترا اينجا خواست چرا نمی«
که برای تو ممکن است  ،اگر ما فقط اخطارش بدھيم. شخص را مجازات کنيم

 ».خطرناک واقع شود
 خبر ھستيد،د و او بداند که شما از موضوع بااگر شما اخطارش بدھي« -
 ».کاری نخواھد کردھيچ گر دي

 ».آن ھم کاری بکند وجود شايد که با«
اگر در افغانستان بود ممکن بود که کاری بکند، اما در اينجا اگر بداند  ؛نه« -

واھد گرفت، ھيچ کاری خبر است و مورد بازجويی قرار خاز موضوع با که پليس
 »نخواھد کرد؟

ھيچ کاری  ما به او اخطار بدھيم، او ديگر ھستی که اگر مطمئنآيا تو «
 »نخواھد کرد؟

  » .ھيچ کاری نخواھد کرد او ديگر که ھستم مطمئنمن  ؛بلی« -
اما با اين وجود پرونده به دادسرا  ،من نخواستم که رحيم مجازات شود

رحيم ھنگام دادگاه جرمش را . شد تشکيلدادگاه راجع گرديد و در اين مورد 
  اتھام عليه خودش، ردبرای اثبات . انکار کرد و مرا به دروغگويی متھم کرد

را به عنوان شاھد دروغگو با خودش اش  يکی از آن دو تا رفيقان متعصب افغانی
مقصر  خودش ،دادگاه را باختھم اما با وجود شاھد دروغگويش . به دادگاه آورد

گفت من از آدمان  می رحيم کسی بود که. شناخته شد و مورد تنبيه قرار گرفت
ی يبا دروغگو خودش کهھمجنسباز و دروغگو نفرت دارم، اما اين شخصيت 

و  البانیخوشبختانه که اينجا دادگاه ط !از زير دادگاه کانادا در برود خواست می
شد و  می شايد که رحيم در دادگاه ھم برنده و اگر بوده بود، ندی نبودوآخ
رحيم در دادگاه اتھام تھديد به مرگ  .کندانست که بر عليه من ادعای حيثيت تو می

کرد، اما آنقدر ساده بود که حتی در دادگاه ھم نفرتش را از  عليه خودش را انکار
؛ وگرنه ھمجنسبازان ابراز کرد و به ھمين خاطر دادگاه او را مقصر شناخت

برای من کار آسانی نبود که بدون مدرک بتوانم ادعای خودم را ثابت کنم که او 
 .مرا تھديد به مرگ کرده است

* * * 

دم ھيچ کسی را نديده بوھا  ه بودم، در بين افغانمدنيامن تا زمانی که کانادا 
اينکه از طريق انترنت با چھار نفر  کند، بجزکه خودش را ھمجنسگرا معرفی 
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ند و يکی ھم در عربستان از آنھا در افغانستان بودتا افغانی آشنا شده بودم که سه 
آنھا با سه نفر از . ، خودشان را برای من ھمجنسگرا معرفی کرده بودندسعودی

که از داشتن رابطه جنسی با  کردند می زن ازدواج کرده بودند و به من تعريف
شکل ن ھميکه گفتند مجبور ھستند  می کردند، اما می اندازه احساس ناراحتی بی زن

 .کنند و چاره ديگری جزء اين ندارندزندگی را تحمل 
آشنا شدم، که از زمانی که کانادا آمدم، در اينجا با يک ترنسجندر افغانی 

بچگی با خانوده شان افغانستان را ترک کرده بودند، چندين سال در روسيه 
اين ھم بزرگ شده . زندگی کرده بودند و سپس خودش از روسيه آمده بود کانادا

ھم او جنسيت داده بود، اما با اين وجود  تغيير روسيه بود که حتی خودش را
به من اجازه نداد که اسمش را در  اقاربشحيثيت و آبروی خانواده و  بخاطر حفظ
برای من جالب نيست که از  و اين اجازه را به من نداد،وقتی که ا. اينجا ذکر کنم

ً اصليت اين شخص در افغانستان به ھمان . او به اسم مستعار ياد کنم اتفاقا
او به غير از خودش . دھکده است ھماناز  خودمکه اصليت تعلق دارد ای  هدھکد

شناسد که اصليت ھمين دھکده را دارند و  می ديگر را ھم لزبينيک گی و يک 
در اولين روز . نده او در روسيه بزرگ شدند ه اآنھا ھم در روسيه زندگی کرد

آشنايی مان من که اسم دھکده مان را برايش گفتم، او با شنيدن اسم دھکده غرق 
ھمه مان چھار نفر اگر مردم خبر شوند که ما  !ی چقدر شرموا«خنده شد و گفت 

که  ،دھکده ھستيم، خواھند گفت که خاک اين دھکده چقدر سست است يکاھل 
 ».ايزک ھستندزن و مرد آن ھمه 

 -کنند، فقط سه  می که در خارج از افغانستان زندگی ھای  او در جمله افغان
شويم  می به اين صورت متوجه. شناسد می چھار نفر ھمجنسگرايان ديگر را نيز

که فرھنگ افغانستان ھمجنسگرايان را آنچنان سرکوب کرده است که حتی در 
که ند ه اتعداد انگشت شماری از ھمجنسگرايان افغانی جرأت کرد نياسطح د

شماری از  بی ند، در حاليکه از ھر ملت ديگری تعداده اخودشان را رو کرد
در شھر تورنتو ھر ساله  .رسند می کار به نظرھمجنسگرايان در ھر طرف آش

است، که ھمجنسگرايان اين روز را در  »گی پرايد«يکشنبه آخر ماه جون روز 
من روز گی پرايد رفتم به مرکز شھر و ديدم که به . گيرند می مرکز شھر جشن

صدھا ھزار ھمجنسگرايان، دوجنسگرايان و دوجنسگونگان در اين جشن حضور 
خيابانی به طول چند کيلومتر پر از مردمانی بود که به ھر ملتی از داشتند، يک 

من در . تعلق داشتند و اين روز را با شکوه خاصی برگزار کرده بودند نياد
ده درصد و حتی  -حدود پنج ھا  گذشته شنيده بودم که ھمجنسگرايان در بين انسان

در روز . باور نکرده بودمدھند، اما تا حاال اين حرف را  می تشکيلآنرا  بيشتر از
واقعاً ھا  گی پرايد من برای اولين بار باور کردم که ھمجنسگرايان در بين انسان
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فھمند که  نمی ھنوز که يک جمعيت بزرگی ھستند، در حاليکه در افغانستان مردم
ً و عمدچه  ھمجنسگرايی يعنی تعبيری که از ھمجنسگرايی دارند، تجاوز به  تا

 .شناسند می به معنی ھمجنسگرايی نابالغ را ھای  بچه
من به  ،به تکميل شدن بود نزديکخاطراتم کتاب نوشتن ھايی که آخرين روز
که آدرسش را از طريق گوگل  اب با يک ناشر افغانی تماس گرفتمارتباط نشر کت
چندين سال در زمينه  کند و در شھر تورنتو زندگی میناشر اين . سرچ پيدا کردم

من برای اينکه او را به . شته استاليت داعف نياافغانی در سطح د ھای  نشر کتاب
در بودن کتاب اشاره کردم و  تشويق کنم، به موضوع منحصر به فرد نشر کتاب

 :تمنوش برايشايميل 
کتاب  شان کنم، موضوع منحصر به فردرا که بايد خاطرنای  هنکت...« -
ه من اين کتاب را در خصوص شرايط ھمجنسگرايان در افغانستان نوشت .باشد می
کنم که در سطح افغانستان تا حاال کتابی در اين خصوص نوشته  و فکر می ما

 »...به سود شما خواھد بود آن م که نشراميدوار از اين رو ،نشده است
 :تنوشميلی در پاسخ به من  بی اما او با تمام

ای  هدر سطح افغانستان حرف تازھمجنسگرايی پرداختن به موضوع «
نيز قبالً به اين  ھای زرياب نوشتهاز  ھای  باز و بخش نيست، در کتاب بادبادک

را برای من تان از کتاب  ھای  موضوع پرداخته شده است، با اين وجود شما بخش
 » .، من شما را ھمکاری خواھم کرده باشدبفرستيد، اگر امکان نشر آن وجود داشت

دم، اما او فرستابرايش  بخش ششم کتاب و سپس نسخه کامل آنرا نخستمن 
 .نشان ندادای  هھيچ عالق

نابالغ به علت تضادھای  ھای  اين ناشر بزرگ افغان موضوع تجاوز به بچه
. به معنی ھمجنسگرايی دانست باز ذکر شده است را قومی که در کتاب بادبادک
فرھنگی بوده   که ساليان سال در خط فعاليت افغان وقتی که يک ناشر بزرگ

جامعه  فقير و بينوای کند، پس آن اکثريت می ھمجنسگرايی را اينگونه تعبير ،است
چگونه برداشتی از  ،نده اآموزش ھر گونه فرھنگی محروم بودکه از امکانات 

 اين موضوع خواھند داشت؟ 
* * * 

يه بسوی کانادا حرکت شھير ترک از اسکی قرار بودھايی که  آخرين روز
را  مام به من نظر داد که در کانادا خاطرات دوست سودانی ،مکی شيخ علی کنم،
. کانادا بروم خاطراتم را بنويسم زمانی کهبنابر نظر او من تصميم گرفتم . مبنويس

در اول . تصميم داشتم که خاطرات نويسی را شروع کنموقتی که وارد کانادا شدم 
بال کارھای معمولی بودم و برای خاطرات نويسی امروز و فردا سه ماه دن -  تا دو
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 من ،ذردگ عمل بھتر است از گفتار، زمان دارد می باالخره به خود گفتم. کردم می
بھتر است که در تصميمم  ،مه ازمان را از دست نداد کنم، پس تا امروز و فردا می

کمپوتر . کار نوشتن را روی آن شروع کردم ،لپتاپ گرفتم کمپيوتريک . کنمعمل 
تايپ فارسی نداشت، صفحه کليد فارسی را از انترنت دونلود کردم و با تايپ 

؛ چون بود پر درد سرکار تايپ . تايپ کردمفارسی مطالب را روی برنامه ورد 
ً روی برنامه ورد نمی تمام مطالب را نخست  ،فارسی تايپ کنم که شد مستقيما

با کپی کردن روی فايل ورد ھمه را روی يک فايل جداگانه تايپ کردم و سپس 
ً موقع ويرايش و اصالحکاری ،انتقال دادم انتقال کلمات و حروف  ،مخصوصا

البته  .سرپر درد بسا بود یبطور جداگانه از يک فايل روی فايل ديگر کار
کمپيوتر در اصل تايپ فارسی ھم داشته بود، اما من نصب آنرا روی برنامه ورد 

 . بلد نبودم
ای  هگذشته نه اھل کتابخوانی بودم، نه اھل روزنامه خوانی و نه تجربمن در 

اگر خاطراتم حتی تجربگی نوشتن  بیدر عالم به اين لحاظ . در داستان نويسی داشتم
ھای از  يک چيزمن . پر محنت بوده است یبرای من کار ،کيفيت خوبی ھم ندارد

مثالً  ،کوتاه نيز خورده بودھای  چشمم به داستانھمچنان  به ياد داشتم، مدرسهدوره 
ً به منظور و افتند  اين بر و آن بر میھايی که  روزنامه در صفحات مخصوصا

ورق زده يادگيری زبان انگليسی و ترکی گاھی اوقات صفحات روزنامه ھا را 
ھايی که  با استفاده از ھمان چيز. داشتمھای در ذھنم  و از آنھا نيز يک چيز بودم

در گذشته از . آنھا را نمونه قرار داده شروع کردم به کار نوشتن ،در ذھنم داشتم
دانستم که از نظر حجمی  ھای رمان و داستان بر نخورده بودم، نمی اينکه به کتاب

با حجم رده يا ی با حجم کوچک و فشکتابتر است،  کتابی برای خواننده جالب هچ
بالفرض اگر  ،از اينکه من اھل کتابخوانی نبودم ؟ات و ريزبينانهجزئيپر ،بزرگ
؛ چون کردم حتماً کتابی با حجم کوچک را انتخاب می ،خواستم کتابی را بخوانم می

از آنرو  .دانستم خودم می خارج از حوصلهخواندن کتابی با حجم بزرگ را 
 -ويسم که از پنجا کامالً فشرده بنتمام خاطراتم را به صورت تصميم گرفتم که 

 ٢٠ - ١۵. برای آن پيدا شود ین بيشترتجاوز نکند تا خوانندگاای  هشصت صفح
از شھر زلمی شينواری ام به نام  م که يک روزی رفيق پسر دايینوشتای  هصفح

ام برايش داده بود تا در  پسر دايی شماره تلفنم را .خانه منھاميلتون آمد تورنتو 
را ديدم و با او زلمی شينواری من برای اولين بار بود که  .يدبياتورنتو پيش من 

کار چه  وقتی که در افغانستان بودی«پرسيدم  زلمی شينواریاز . آشنا شدم
 »کردی؟ می

 ».خبرنگار بودم«
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توانی ارزيابی  اھميت يک کتاب را درست میخبرنگار که بودی پس حتماً « -
اصلی آنرا خاطرات  محورم که ه امن نوشتن يک کتابی را روی دست گرفت. کنی

بازگو  راشرايط تمام ھمجنسگرايان در افغانستان  ،اما در کلدھد،  خودم تشکيل می
ببينم م، شما به اين صفحات نگاه کنيد تا ه انوشتای  هتا حاال فقط چند صفح .کند می

 ».دھيد نظری می هکه در اين مورد چ
خواند و نظرش را در  را که نوشته بودمای  هآن چند صفحزلمی شينواری 

تو در سطح . نويسی جالب است موضوعی که در مورد آن می«مورد گفت آن 
. ننوشته است ینويسی که تا حاال ھيچ کس افغانستان در مورد يک سوژه داری می

اما اينکه . ھستم که بازتاب خواھد يافت مطمئناگر اين کتاب را تکميل کنی من 
؛ چون ی کنمتوانم که در اين مورد پيش گوي يابد يا منفی، من نمی بازتاب مثبت می

آيا که  ،به کجا رسيده استھا  دانم که در حال حاضر سطح فکر افغان من نمی
 »؟ھضم بکنند و يا خيرموضوعاتی را توانند ھمچو  می

 »يافت؟ ھستی که بازتاب خواھد مطمئنگفتی « -
يا منفی  ب خواھد يافت، اما در مورد مثبتھستم که بازتا مطمئنبلی من «
يابد و يا منفی،  ممکن است که بازتاب مثبت بی. کنم گويی توانم پيش نمی شبودن
 ».ما حتماً يک بازتابی خواھد داشتا

مھم  بودنش يا منفی مثبت ،يابد است که بازتاب بیفقط ھمين برای من مھم « -
 ».نيست

باش که حتماً  مطمئناگر فقط بازتاب يافتن آن برايت مھم است، پس «
. ھا تا حاال کسی در اين مورد ننوشته است در بين افغان؛ چون يابد بازتاب می

دويست را حد اقل به ت نوشتنت ھم بد نيست و کوشش کن که حجم کتاب بيااد
 ».صفحه برسانی

ی حاضر به خواندن اگر حجم کتاب اينقدر بزرگ شود که ديگر ھيچ کس« -
 ».آن نخواھد شد
ً حجم کتاب . نه اشتباه فکر کردی« زد و گفتلبخندی شينواری زلمی  اتفاقا

 ».کند د خوانندگان بيشتر پيدا میبزرگتر باشکه ھر قدر 
حتی بيم دارم که به آن دست  ببينم را من اگر کتابی با حجم بزرگ !ھی« -
 »!بخوانمآنرا  د بر اينکه بخواھمبرس هتا چ بزنم

 ».حجم بزرگ طرفداران بيشتر دارند ھای با دانم که کتاب من می«
اما برای اينکه حجم کتاب  ،ی از مطالب برای من مھم استنوشتن بسيار« -

 ».کنمکه از نوشتن آنھا صرف نظر م ه امن خواست ،باال نرود
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داری بنويس و کوشش کن که حجم کتاب را حد اقل به که نه ھر مطلبی «
 ».دويست صفحه برسانی

من تصميم گرفتم که حجم کتاب را زلمی شينواری ھمين بود که به توصيه 
به دويست صفحه برسانم و شروع کردم که مباحث بيشتری را در اين مجموعه 

بگذارم، اما با » وحشت مدرن«در اول تصميم داشتم که اسم کتاب را . بگنجانم
و سپس » تو در تو جھنم«به آنرا  و گنجانيدن مباحث جديد اسمآن باال بردن حجم 

را بخاطری انتخاب کردم » آنسوی وحشت«اسم  .دادم تغيير »آنسوی وحشت« به
از حيات حتی ھا ديدم که  ھای مختلف زندگی برخوردی را از انسان دوره درکه 

 .وحش ھم رد کرده بود
* * * 

 رمان و داستان را نخوانده بودمھای  از اينکه من در گذشته ھيچگاه کتاب
اما با آن ھم کار نوشتن را  .روشی بايد نوشت هدانستم که يک داستان را با چ نمی

نوشتن را  ،يک نويسنده استفاده کنمحد اقل ت بيااز تجر آنکه بی. شروع کردم
 یشکل هدانستم که به چ ھا را اصالً نمی نقل و قول. صفحه ١۵٠رساندم به حدود 

ً به مثلی ھا  تمام نقل و قول .بنويسم که يک خبرنگار از طريق راديو را عينا
او ... من گفتم... او گفت... من گفتم... او گفت... من گفتم« ،دھد گذارش می

 نوشته بودم »... گفت
. وجود داشت ھا از خيلی نظرات ديگری نيز نواقص زيادی در نوشته

فکر کردم که من ھيچ کتابی را ناخوانده از فکر خود نبايد  باالخره يک روزی
 معروف را بايد بخوانم و در نوشتنکتاب  دو تا یبنويسم و در قدم اول حد اقل يک

ناخوانده کسی «گويند  است که می المثل ضربدر افغانستان يک . از آنھا تقليد کنم
ً که» .شود مال نمی  اگر من ناخوانده به تالشم ادامه بدھم تمام ،به خود گفتم واقعا

دو  کتابفروشیسنتر از يک  محله نارثيورکدر  بنابران. دتالشم بيھوده خواھد بو
که نويسنده آن » بادبادک باز«من در گذشته به غير از کتاب . کتاب برداشتمتا 

سی  بی سايت بی ویيک امريکايی افغانی االصل ھست و نام آنرا ر ،خالد حسينی
 جلديک  .معروف ديگری آشنايی نداشتمنام ھيچ کتاب و نويسنده  بهديده بودم، 

صاحب کتابفروشی گفتم که يک کتاب معروف به  کتاب بادبادک باز برداشتم و
اثر ژوزه ساراماگو که برنده جايزه  ،»کوری«او کتاب  .ديگر نيز برايم بدھد

من اين دو کتاب را خواندم و در نوشتن تا . شده بود را نيز به من داد ١٩٩٨نوبل 
 .ھای نوشتاری اين دو نويسنده پيروی کردم ليقهتوانستم از سبک و س جايی که

ھا، تشريح جريانات گذشته بصورت زمان حال و  در موارد نقل و قول مثالً  
ھای نوشتاری اين دو نويسنده استفاده  ھا از شيوه ريزبينی در مورد شرح رويداد

 ،دمبوداده ح انات گذشته را بصورت زمان گذشته شرمن تمام جريابتداء . کردم
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 نات گذشتهی جرياح بعضو کتاب متوجه شدم که در صورت شراما در اين د
نويسنده خودش را در زمان گذشته قرار داده و گذشته را در زمان حال تشريح 

من ھم در بعضی موارد، جرياناتی که در گذشته اتفاق  از اين رو. کرده است
در مورد ابتداء ھمچنان من . افتاده بودند را به شکل زمان حال تشريح کردم

اما زمانی که اين دو کتاب را . به پيرامون واقعه توجه نداشتم توضيح دادن وقايع
وير کشيدن به تصنه تنھا  ايعقشرح وخواندم، به اين نتيجه رسيدم که در مورد 

 سايه افکنی  که جھت تابش نور، ھايالت پردازی،بل رفت،گواقعه را بايد مد نظر 
فقط  وانندهکردم که خ در گذشته خيال می. آنرا نيز بايد در نظر داشت پيرامونو 

و اصالً فکر  ،و بسند خوا کتاب می معلومات عمومی اش بخاطر باال بردن
ابتداء  رو ھميناز . داشته باشدکتابخوانی جنبه سرگرمی نيز شايد کردم که  نمی

متوجه  اين دو کتاب را خواندم زمانی کهاما . کردم فقط به جنبه معلوماتی فکر می
بدان . دھد ھای مھم کتابخوانی را تشکيل می شدم که سرگرمی نيز يکی از جنبه

که برای خواننده جنبه تصميم گرفتم که بعضی موضوعات ديگری  سبب
حجم  که به يکبارگی باعث شدو ھمين  ،بگنجانمبايد  نيزرا  سرگرمی داشته باشند

 .کتاب را به شدت افزايش دادم
من کار پر زحمتی بود، زيرا من قبالً در اين زمينه  برایاين کتاب نوشتن 
نوشتن که  شايد تجربه دارنددر نويسندگی برای کسانی که . نداشتمای  هھيچ تجرب
اما من در زمينه نويسندگی  ؛يدنياکار پر درد سری به حساب  یھمچو کتاب

من در . نداشتمحد اقل در زمينه کتابخوانی ھم تجربه  ،نداشتم که ھيچای  هتجرب
نوشتن کتاب را آغاز کردم و تا شروع سال  ٢٠٠٨ھفت ماه آخر سال  -شش 
ھفت ماه باقی  -تنھا چيزی که بعد از شش . ق کردمقسمت اعظم آنرا خل ٢٠٠٩

ز به ويرايش و نياسه بار  - ماند، ويرايش و اصالح مجدد آن بود که دو
ين دوره تر ھفت ماه پر تالش -اين شش. شد اينکه تکميل می تا ی داشتاصالحکار

ھای  ھا اکثراً مشغول کار در طول اين مدت روز زيرا ؛زندگيم بوده است
کار نوشتن را . پرداختم ھای بيکاری به نوشتن می ھا و روز ساختمانی بودم و شب

قرار روی دست داشتم، اما کار کردن و پول بدست آوردن برايم در اولويت 
ھايم  دايیدو تا  م وه ابه خواھرم، خالخودم را زيرا من در افغانستان  .داشت

. کردم کمک می ستانی که پيش رو بود آنھا را بايستدانستم و در زم بدھکار می
وجدان آرامی  ،کردم ام به آنھا کمک کردم و اگر کمک شان نمی از پول کارگری

 .اشتم که بتوانم به نوشتن فکر کنمند
در افغانستان ھمه بچه بوديم و پدرم توسط دولت کشته شد، ده زمانی که ما  

البته آن زمان سه تا . در خانه آنھا زندگی کرديمھايم  دايیدو تا  سال با خاله و
بودند و متأسفانه که يکی از آنھا چند سال پيش به اثر بيماری کليه ھايم  دايی
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را کمک کردند و به  در طول اين ده سال آنھا در ساختن خانه نيز ما. درگذشت
در ھم خانه خودمان رفتيم  به زمانی که. کمک آنھا خودمان صاحب خانه شديم
و آنھا بطور خستگی ناپذير ما را برای بدترين شرايط اقتصادی قرار داشتيم 

مادرم زنی بود مطلقاً بيسواد، . نگھداشتند شان ھميشه از ھر نظری مورد حمايت
سايه آنھا بزرگ شديم و  تحصيل کرده و ما نيز زيرشان  ھايم ھمه اما خاله و دايی

سرپرست در  ھای بی تعليم يافتيم، در غير اينصورت اگر سايبانی بر سر نباشد بچه
بر حاال زمانه  .در انتظار داشته باشند تان بعيد است که آينده درخشانیافغانس
کنند  در افغانستان زندگی می ،نده اشده است، آنھا صاحب بچه و خانواده شد عکس

اما خواھر و برادران من اکثريت در و مشکالت در زندگی آنھا بيشتر شده است، 
خالصه . کند م نيز با برادرم در لندن زندگی میجانرکنند و م اروپا زندگی می

ما  در حق ھايم از احسانی که خاله و دايی ماينکه من بخاطر بدھکار بودن خود
 .کرده بودند يادآور شدم

 سپاسگذارم. لحظه در ھمين جا به پايان رسيد فشرده خاطرات زندگيم تا اين
اميدوارم که اين کتاب برای شما . خواننده خوب من شديد عزيز که دوستشما از 

، بی، شاداسالمتیبه اميد . جالب بوده باشد و از خواندنش لذت برده باشيد
 !درازی و سرافرازی شمابھروزی، عمرخرسندی، پيروزی، 
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