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بخش يک
جھنم »بابه نداره«
تابستان ١٣۶٢
نه سال داشتم و روزھای گرم تابستان بود .در محله خيرخانه کابل پيرمرد
بينوايی را ديدم ،که جامه کھنه و فرسوده خاکستری رنگ افغانی بر تن ،کاله
قرمز مھره دوزی شده قندھاری بر سر و کفشھای کھنه و لھيده چرمی بر پا
داشت و پيش روی دکانی که از خشت خام ساخته شده بود ،تيرھای چوبی و
کنارهھای سقف گِلی آن در پيش رو به اندازه دو  -سه وجب بصورت حاشيه به
بيرون آمده بود و پيش در آن دو تا پله میخورد ،پيرمرد روی پلهھا نشسته بود و
خودش را در سايه ديوار قرار داده بود تا دمی بياسايد .در نزديک او ھفت -
ھشت تا بچهھای کوچک و بزرگ شر و آشوبگرخميده خميده و کج کج که آماده
فرار بودند ،پاھای شان را به زمين میکوبيدند و با صدا زدن »بابه نداره بابه
نداره« ،خودشان را به پيرمرد نزديک میکردند و بسويش سنگ پرتاب
میکردند .مرد آرام و صبوری بود و بسی بردبار ،تا ھنگامی که سنگ بر خودش
نمیخورد از جا بر نمیخواست ،در فاصلهھای نزديک او سنگھای زياد
میافتاد ،اما زمانيکه سنگ بر خودش میخورد از جا بر میخواست و چند قدم
به طرف بچهھا میدويد و بچهھا شتابان فرار میکردند و به ھر سو
پراکنده میشدند .پيرمرد دوباره روی پلهھا مینشست و بچهھا باز ھم خميده
خميده و کج کج ،پاھای شان را به زمين میکوبيدند و با صدا زدن »بابه نداره
بابه نداره« ،خودشان را به او نزديک میکردند و بسويش سنگ پرتاب میکردند
و به ھمين شکل ماجرا دوام میيافت .به اين صورت درگيری پيرمرد با بچهھا به
يک عادت روزمره تبديل شده بود و ھر رھگذری از آن گذر گھگاھی اين ماجرا
را مشاھده میکرد .در اول من خيال کردم که نام اين پيرمرد بابه ندارست.
***

چند روز پس از آن ھنگام عصر روز بود و در محله پانصد فاميلی کابل که
محل سکونت افسران بلندپايه دولت بود در امتداد خيابان خاکیای قدم میزدم .در
طول آن خيابان در بستر راه فاضالب تودهھای زباله و نخاله يکی پشت سر ديگر
قرار داشت و ھر کدام از آن تودهھا سدی بر سر راه فاضالب ايجاد شده
بود .البته اينجا يکی از نادر مناطقی در شمال غرب کابل بود که به سيستم لوله
کشی آب مجھز بود و فاضالب در آنجا جاری میشد .در آنجا پيرمرد ديگری را
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ديدم که از يکی از کوچهھای دست چپم وارد اين خيابان شد .اين يکی با پيرمرد
اولی کامالً فرق داشت ،با رنگ پوست قھوهای و تاريک ،قدبلند و جوانتر از
اولی بود .از کنار رديف تودهھای زباله و نخاله در امتداد خيابان به جھت مخالف
من راھش را ادامه داد .در پی او ده  -دوازده تا بچهھای کوچک و بزرگ
چرکين با سر و صورتھای پر از لکهھای چرک و عرق و لباسھای چرکين و
پارهپينه و بعضی ھم پا برھنه او را دنبال میکردند و با صدا زدن »بابه نداره
بابه نداره« سنگ بارانش میکردند .پيرمرد کامالً شتابزده و آشفته به نظر
میرسيد و در ھر بار که با سراسيمگی میايستاد و به پشتش مینگريست ،بچهھا
فوراً در جا میايستادند و به مجردی که راه میافتاد به مانند گله زنبور ھجوم
میبردند .پيرمرد ھراسان با قد بلند و پاھای دراز تند تند راه میرفت ،اما بچهھا
تندتر از او انگار که با بال و پر میرفتند .من خيال کردم که نام اين پيرمرد ھم
بابه ندارست .کمی برايم عجيب بود که آن پيرمرد که نامش بابه ندارست ،بچهھا
او را میآزارند و اين ھم که نامش بابه ندارست ،بچهھا میآزارندش.
***

چند ھفته بعد از آن با دختر دايیام ،رخشانه که از من کوچکتر اما باھوشتر
بود ،از خانه خودمان بسوی خانه آنھا قدم میزدم .از خانه ما تا خانه آنھا يکی دو
کيلومتر فاصله داشت .اين بار که با رخشانه بودم در ميانهھای راه به غير آن دو
تا پيرمرد اولی پيرمرد ديگری را ديدم که ھم جھت ما در امتداد خيابان روان
بود ،پنج  -شش تا بچهھای کوچک و بزرگ دنبالش میکردند و با صدا زدن
»بابه نداره بابه نداره« بسويش سنگ پرتاب میکردند .با پيمودن راه بيشتر به
شمار بچهھا افزوده میشد .ما ھم که در فاصله نزديک او قرار داشتيم ،رخشانه با
چشمان آبی ،رنگ پوست سفيد که داغ بزرگ سالدانه بر صورت داشت ،موھای
زرد و بھمريخته و ابروھای زرد بسويش دويد و صدا زد »بابه نداره بابه
نداره «.اين بار برای من خيلی عجيب بود که ھرکه که نامش بابه ندارست چرا
بچهھا میآزارندش .از رخشانه پرسيدم »ﭼﻨﺪ ﺗﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪارس؟ ﯾَﮓ ﺗﻪ ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻤﺎس ﻫﺮ وﺧﺖ ،ﯾَﮓ ﺗﻪ ره ده ﭘﻨﺼﺪﻓﺎﻣﯿﻠﯽ دﯾﺪم ﯾَﮓ روز ﮐﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪاره
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪش ،ﺣﺎﻟﯽ اﯾﺮه ﻣﯽﮔﻦ ،ﮐﺪاﻣﺶ ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪارس؟«
»ﻫﯿﭻ ﮐﺪاﻣﺶ ﻧﺪاره«.
» -ﭼﯽ ﻧﺪاره؟«

رخشانه بسويم نگاه کرد ،قيافه خجالتی را به خود گرفت ،از خجالت دور
چشمانش چين خورد ،چشمانش تنگ شد و صورتش قرمز .با قيافه خجالتی دھنش
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را به گوشم نزديک کرد و در جواب اينکه گفتم چی نداره ،با صدای آھسته گفت
»ﭼﻮل ﻧﺪاره) «.دودول ندارد(.
 »وَی! ﻣﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪارس«.رخشانه از کنار من بسويش نگاه کرد و خنده کنان صدا زد »ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪاره ﺑﺎﺑﻪ
ﻧﺪاره«.
 »ﭼﺮا اﯾﻄﻮری ﻣﯿﮕﻦ؟«»ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ زن ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ«.
 »ﮐﻪ ﻧﺪاره ﻧﺪاره دﯾﮕﻪ! ﭼﺮا آزارش ﻣﯿﺪن؟«»ﺑﯿﻪ ﺑﺮﯾﻢ از ﭘﺸﺘﺶ ﺻﺪا ﮐﻨﯿﻢ«.
» -ﭼﺮا ﺻﺪا ﮐﻨﯿﻢ؟«

»ﺳﺎت ﻣﺎ ﺗﯿﺮ ﺷﻮه« )وقت مان خوش بگذرد(.
از اين حرفش ناراحت شدم و با ناراحتی گفتم »ﻧﯽ ﻣﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺗﻢ ﺗﯿﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ

اﯾﻄﻮری) «.نه اين طوری اصالً وقت من خوش نمیگذرد(.
رخشانه که ناراحتیام را فھميد خجالت کشيد و ديگر چيزی نگفت .ھمين
بود که ھم معنی بابه نداره را فھميدم و ھم ھدف بچهھا را ،که میخواستند
خودشان را سرگرم کنند .به بچهھا نگاه کردم ،ديدم که واقعا ً خودشان را سرگرم
میکردند ،اکثر آنھا خنده کنان صدا میزدند »بابه نداره بابه نداره« و بسويش
سنگ پرتاب میکردند ،اما دو تا از آن بچهھا قيافهھای عصبانی و مھاجم را به
خود گرفته بودند ،خودشان را به او نزديک میکردند و مستقيما ً با سنگ به بدنش
میزدند .ما ھم از دنبال او در راه خودمان روان بوديم که اولين سنگ به پشت
پايش خورد ،با عصبانيت برگشت و چند قدم به عقب دويد .تمام بچهھا که آماده
گريز بودند فوراً گريختند ،اما ما که قصد آزارش را نداشتيم آماده گريز ھم نبوديم
و زمانی که برگشت و چند قدم به عقب دويد ،بچهھا به فاصلهھای دور گريختند و
ما در فاصله يک متری او باقی مانديم .برای دفاع از خودش چند تا سنگ ھم در
دست داشت .من در فاصله نزديک که ديدم سنگ به دست داشت ترسيدم و خيال
کردم که اين پيرمرد ديوانه است و ھرکه را اگر ببيند شايد بزند .در حاليکه سنگ
در دستش بود دستش را بلند کرد ،اما به چشمان ما که نگاه کرد از طرز نگاه ما
فھميد که ما قصد آزارش را نداشتيم و به طرف بچهھای دويد که داشتند فرار
میکردند .در ھر بار که سنگ به بدنش میخورد با عصبانيت بر میگشت و چند
قدم به طرف بچهھا میدويد و بچهھا به سرعت زياد فرار میکردند.
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در اول ديدن اين ماجرا و خاطره »بابه نداره« برای من آنچنان مھم و
وحشتناک نبود ،تا اينکه آھسته آھسته در وجود خودم تغييرات شگفتی را متوجه
شدم و ديگر خاطره »بابه نداره« به تدريج در ذھن من به يک وحشت و کابوس
ھميشگی تبديل شد.
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بخش دو
جھنم نوجوانی

من از زمان کودکی عادتھای دخترانه زيادی را در خودم میديدم ،اما به
علت کم بودن سنم ديگران متوجه من نبودند .مثالً ھميشه دوست داشتم که در
جمع دختران باشم و به بازیھای دخترانه از قبيل عروسکبازی ،خانهتکانی،
پنجاق ،جزبازی ،چشمبندکان ،جادوگر و امثال اينھا عالقه داشتم .ھميشه دوست
داشتم که داخل خانه يا نزديک خانه با دختران باشم و از رفتن به جاھای دور و
بازیھای خشن پسرانه میترسيدم .بجز چند تا پسران ھمسايه که ھمسن و سال
خودم بودند ديگران متوجه اين عادتھايم نبودند .پسران ھمسايه برای بازی
کردن به بيرون صدايم میزدند ،من در حياط را باز میکردم ،خودم بيرون
نمیشدم ،فقط سرم را از در بيرون میکردم و به آنھا میگفتم »مه بازی
نمیکنم«.
آنھا میگفتند »چرا مثل دخترا از در سرته بيرون میکنی؟ بيه از بيرون
گپ بزن ھی زنچه! )ھی زن صفت!( چرا دايم مثل دخترا ده خانه میشينی؟«
اما بيرون رفتن از خانه با پسران ،تنھايی و بدون دختران برای من بيمناک
بود .بعضی از پسران ھمسايه مرا »حميد زنچه« صدا میزدند .من عالوه بر اين
ھمه عادتھای دخترانهای که داشتم ،احساس پسر بودن را ھم نمیکردم .آلتم را
در بدنم يک چيز اضافی احساس میکردم و از بودن آن خجالت میکشيدم.
حسرت دختران را میخوردم و با خود میگفتم خوش به حال اينھا که ھيچ چيز
اضافهای در الی پا شان نيست که از بودن آن خجالت بکشند .پسران را میديدم
کلماتی از قبيل کيرم ،میگايم و امثال اينھا را به زبان میآوردند ،من تعجب
میکردم و با خود میگفتم »چه عجب! خجالت ھم نمیکشند که کير دارند و
اسمش را ھم میآورند!«
با باال رفتن سنم آھسته آھسته تمام اطرافيانم متوجه عادتھا و حرکات
دخترانه ام شدند .ھر وقت که حرف میزدم بچهھای ھمسايه ،خويشاوندان و
ھمصنفانم فوراً با ادای دخترانه حرفم را تکرار میکردند و با صدای کشيده و
نازک میگفتند »اال تو چه بالستی«.
من از زمان بچگی و نوجوانی بھترين خاطراتم را با دخترھايی دارم که
خواھر خواندهھايم بودند .ھميشه با آنھا بازی میکردم و ھرگاه ھر يکی از آنھا را
که میديدم از خوشحالی پر میکشيدم.
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گاھی اوقات جزبازی میکرديم ،طوری که روی زمين را خانه خانه خط
میکشيديم و با يک پا از يک خانه به خانه ديگر میپريديم و يک سنگ دايرهای
شکل را با پا از يک خانه به خانه ديگر میزديم.
گاھی اوقات پنجاق بازی میکرديم ،طوری که با پنچ تا سنگ کوچک و
کرهای شکل يکی از آنھا را باال میانداختيم و پيش از اينکه به زمين سقوط کند،
سنگھای ديگر را با يک دست از روی زمين جمع میکرديم و آنرا دوباره از
ھواه میقاپيديم .ھر کدام از ما که برنده میشديم ،با باال انداختن سنگ با يک
دست پشت دست ديگران را با گاز گرفتن ،چنگال زدن ،سيلی زدن و مشت زدن
میکوبيديم و پيش از اينکه سنگ به زمين بيفتد آنرا دوباره میقاپيديم .بازی
پنجاق برای من ھيجانانگيز بود .اکثراً يک خواھر خوانده ام به نام فرزانه که
دختر دايی مادرم بود برنده میشد و پشت دست ما را با گاز گرفتن ،چنگال زدن،
سيلی زدن و مشت زدن میکوبيد .در ھر بار که سنگ را باال میانداخت و پشت
دستم را میکوبيد ،من آنچنان میترسيدم که انگار با چنگالش میزند جگرم را
میکند.
گاھی چشم بندکان بازی میکرديم ،طوری که چند نفر داخل يک اطاق
میرفتيم ،در اطاق را میبستيم ،چشم يک نفر را با روسری میبستيم و ديگران
از پيش او به دور و بر اطاق فرار میکرديم .او با چشمان بسته خودش را اين بر
و آن بر میزد تا يک نفر را دستگير کند .وقتی که دستگير میکرد ،نوبت چشم
بستن کسی میرسيد که دستگير شده بود .ھر وقت که نفر چشم بسته خودش را
بسوی من نزديک میکرد ،من جيغ میزدم و آنچنان وحشت میکردم که انگار
مرا میگيرد و میخورد.
من در بازی با دختران ھميشه شرکت میکردم ،اما با پسران به ندرت.
گاھی غلغلکبازی میکرديم و ھمديگر را غلغلک میداديم .بعضی از پسران که
میديدند من با دختران غلغلکبازی میکردم به من میگفتند »تو خيلی زرنگی
حميد! به بھانه با دختران غلغلکبازی میکنی که عشقت تازه شود و داری حال
میکنی!« من به حرف آنھا تعجب میکردم و میگفتم »تو چی میگويی؟ من ھيچ
نمیدانم که تو از چی حرف میزنی!« دختران از شنيدن اين حرف آنھا تکان
میخوردند و از من فاصله میگرفتند ،اما به زودی دوباره به من اعتماد میکردند
و میدانستند که من ھيچ حسی نسبت به آنھا نداشتم .آنطوری که من خودم را
جزئی از آنھا احساس میکردم ،آنھا نيز مرا جزء خودشان میدانستند و در جواب
به پسران میگفتند »برو گم شو خاک بر سرت! به تو چه ربطی دارد که ما چی
میکنيم؟« من با اين جواب دندانشکن دختران خوشحال میشدم و با خود میگفتم
خوب است که اينھا ھم مرا جزء خودشان میدانند .بعضی از پسران نيز
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میخواستند که در غلغلکبازی با ما شرکت کنند ،دختران از شرکت آنھا به شدت
ناراحت میشدند و اجازه نمیدادند که آنھا نزديک شوند و حتی بازی را به پايان
میبردند .من از ناراحتی دختران چنين برداشت میکردم که شايد بخاطری که
پسران در بازیھای ديگر شرکت نمیکنند و فقط در غلغلکبازی میخواھند
شرکت کنند آنھا ناراحت میشوند.
من ھميشه با دختران زيادی دوستی تنگاتنگ داشتم .در سالھای بعد و در
سنين بلوغ ھر کدام از آنھا که يکی يکی ازدواج میکردند يا از خانوادهھای
مذھبی بودند ديگر پنھان میشدند ،دوری گرفتن ھر کدام از آنھا برای من غير
قابل تحمل بود.
***

در زمان بچگی بچهھا مرا به نامھای حميده ،دختر ،زنچه و ايزک صدا
میزدند .کلمه »ايزک«  izakدر ذھن اکثر افغانھا يک کلمه بیاندازه مسخره و
مضحک و ھمچنان منفور و بیرغبت است .اين کلمه را بچهھا به منظور
سرگرمی ،شوخی و مسخره کردن به ديگری خطاب میکنند و بزرگان به منظور
توھين کردن ،تحقير کردن ،پست شمردن ،رذل کردن ،مسخره کردن و به منظور
سرگرمی نيز به ديگران خطاب میکنند .کلمه »ايزک« در زبان عاميانه افغانی
در اصل معنی خنثی را میدھد ،يعنی کسی که نه زن باشد و نه مرد .و در عين
حال اين کلمه را به چند معنی ديگر نيز بکار میبرند ،از قبيل زن و مرد نازا،
پسر دخترنما ،دختر پسرنما ،آدم ابتر و دمبريده و به معنی بیغيرت و بیعرضه
نيز بکار میبرند .اما در ھر صورت کلمه ايزک و تمام مترادفھای آن از قبيل
ابتر ،دمبريده ،بیغيرت وغيره در فرھنگ افغانستان توھينآميز و فحشآميز
دانسته میشوند.
من ھر وقت که در محافل میرقصيدم ،تمام مردم کوچک و بزرگ به من
میخنديدند و میگفتند »وای! ای عينا ً دختر واری رقص میکنه!« )وای! اين عينا ً
مثل دختر میرقصد!( من از خنده آنھا غمگين میشدم ،در يک گوشهای مینشستم
و ديگر نمیرقصيدم .مردم که به حرف زدن ،حرکات و عادتھايم میخنديدند و
حميده ،دختر ،زنچه و ايزک صدايم میزدند ،من بیاندازه رنج میبردم ،روز
بروز روحيه ام ضعيف میشد و اعتماد به نفسم را از دست میدادم .آھسته آھسته
کامالً به يک آدم کم جرأت و گوشهنشين تبديل شدم .بعضیھا در مورد من تبصره
میکردند و نظريات مختلف میدادند .بعضیھا میگفتند »ايزک است «.بعضیھا
میگفتند »نه ايزک نيست ،سسول است «.و بعضیھا میگفتند »نه ايزک است و
نه سسول ،اول در شکم مادرش قرار بوده که دختر به دنيا بيايد ،اما خدا بعداً
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تصميمش را عوض کرده و اين را به پسر تبديل کرده است ،خدا بعداً الزم دانسته
است که اين پسر به دنيا بيايد«.
***

زمانی که سال ھشتم مکتبم بود ،مزدک ،شوھر خواھرم سی سالش بود.
مزدک از رشته راه و کانال سازی از دانشسرای پولی تکنيک کابل به درجه
ماستر )فوق لسانس( فارغ التحصيل شده بود .يک روزی در خانه نشسته بودم
داشتم حرف میزدم ،مزدک با نفرت و عصبانيت شديد به من نگاه کرد و با لحن
تندی گفت »حميد تو ديگه طفل نيستی که نازک نازک مثل دخترکا گپ میزنی،
تو ديگه مثل مرد بايد گپ بزنی «...از طرز نگاه نفرت بار و لحن تند سخنش
بیاندازه غمگين شدم .خالصه اينکه در ھر طرف روز بروز روحيه ام ضعيف
میشد و جرأت و اعتماد به نفسم را از دست میدادم.
نادانیھای زمانه داشت بيداد میکرد ،زمانه ھرگز با من سازگار نبود و
باالخره بيداد زمان مرا بر آن داشت تا من خودم را با زمانه بسازم تا از نادانیھا
و درد سرھا در امان بمانم .برای رسيدن به آرامش ،البته نه بصورت غريضی،
بلکه بصورت شرطی سرانجام در صدد تغييرپذيری شدم .به منظور تغييرپذيری
ھمواره ترجيح میدادم که اوالً حرف نزنم و اگر حرف میزدم به خودم فشار
میآوردم که از تهی گلو و با صدای کلفت حرف بزنم تا کسی ادايم را در نياورد.
در عادتھا و حرکاتم سعی میکردم که خودم را جسور و نترس جلوه بدھم تا کسی
به من دختر و ايزک نگويد .در نتيجهی مدتھا نقش بازی کردن و تحميل
نقشبازی بر خودم ،بتدريج ياد گرفتم که خودم را نقش بسازم ،اما در پشت نقش
اصل آن ھرگز شکل نمیگيرد و باالخره تمام نقشھا نقشی بر آب است .البته
مشکالت طوالنی مدت روزگار و انجام دادن کارھای سخت فيزيکی نيز باعث
شد که به يک نقش کوره ديده تبديل شدم .از نظر اقتصادی بسی روزگار بدی
داشتيم .در زمان حکومت حفيظﷲ امين ،در سال  ١٣۵٨خورشيدی که من پنج
ساله بودم ،پدرم به جرم مخالفت با رژيم توسط دولت دستگير شد و سپس به قتل
رسيد .پدرم در گذشته افسر نظامی دولت بود و بعد از به قتل رساندنش ،بر
عکس ديگر افسران دولت که کشته میشدند يا به مرگ طبيعی خود میمردند،
دولت حقوق بازنشستگی او را بطور کامل برای ما نداد .دولت افغانستان در آن
زمان بعد از مرگ افسرانش حقوق آنھا را بطور کامل و عالوه بر آن يک
کاالبرگی که حاوی اجناس زيادی بود به بازماندگان آنھا میداد .اما بعد از به قتل
رساندن پدرم ،فقط نيمی از حقوق يک اجير دولت را برای ما میداد ،که امتياز
آنرا ھم مادرم با ھزار اصرار از دولت گرفت .با آن پول قسمت کمی از زندگی
بخور و نمير ما ھم تعمين نمیشد .مادرم در دھکده کار پرورش زنبور عسل را
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میکرد و لنگ لنگان خرج لباس و غذامان را در میآورد .من ھم از روزی که
دست چپ و راستم را شناختم ،شروع به کارھای شاقه و فيزيکی کردم .ھر روز
بعد از تعطيلی مدرسه با فرغون دستی تکچرخ ،کار حمالی را میکردم.
عالوه بر آن نقش بازیھايی که سعی میکردم با صدای کلفت حرف بزنم و
در رفتار و حرکاتم خودم را نترس و جسور جلوه میدادم ،انجام دادن کارھای
سخت و مشکالت طوالنی مدت روزگار نيز باعث شد که زودتر ظاھر و
عادتھای تقريبا ً پسرانه را به خود گرفتم .با وجودی که بعدھا در ظاھر درست
شدم و کسی به حرف زدن و حرکاتم ايرادی نمیگرفت ،اما باز ھم مثل گذشته در
باطن احساس مرد بودن را نداشتم .اگر کسی به من میگفت که تو مرد ھستی يا
میگفت در آينده زن میگيری و بچهدار میشوی ،من احساس ناراحتی میکردم،
به مثل اينکه کسی به يک دختر به جديت بگويد که تو در آينده زن میگيری و
پدر میشوی.
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بخش سه
احساسات جنسی
ﭘﯿﺶ از ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻨﺴﯽ ،اوﻻ ً ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﯿﺪ درود و ﺧﻮشآﻣﺪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻮردن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ و ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﻣﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ،
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻪ
ﻏﯿﺮ از ﻣﺜﻞ ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻔﯿﻔﴼ ﻓﻄﺮت ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮی دارﻧﺪ،
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﺪاﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺪﯾﺪﴽ ﻓﻄﺮت ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮی دارﻧﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺧﺎﻃﺮات
ﺧﻮدم را ﻧﻮﺷﺘﻪ ام ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ در ﺟﻨﮓ ﻧﯿﺴﺘﻢ و در ﺗﺒﻌﯿﺾﮔﺮی ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را
ﻣﻘﺼﺮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﺰء ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻦ
و وﺣﺸﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮدش ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ .اﺣﺴﺎﺳﺎت
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺰﯾﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
دارﻧﺪ از ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﺧﺪا ﺣﺎﻓﻆ!

سال ھشتم مدرسه ام بود ،ھمصنفانم و ديگر پسران ھمسن و سالم را میديدم
که از عالقهمندی ايشان به دختران میگفتند ،اما من ھيچ انگيزهای نسبت به
دختران نداشتم .من خيال میکردم که شايد تا چند ماه ديگر من ھم مثل پسران به
دختران عالقه بگيرم .تا چند ماه ديگر متوجه شدم که بر عکس ديگر پسران که
به دختران عالقهمند بودند ،من به مردان سن باال عالقه گرفتم .البته از مدتھا قبل
بعضی از مردان سن باال به نظرم جذاب میرسيدند؛ اما در گذشته فقط يک
جذابيت بصری در چشم من داشتند ،نه اينکه جذابيت جنسی .در اين دوره من از
نظر جنسی به مردان سن باال گرايش پيدا کردم و مخصوصا ً به آنانيکه حد اقل ده
سال از خودم بزرگ بودند .مردان سن باال با ھيکل درشت و بدن پر مو بيشتر به
نظرم جذاب میرسيدند .ھر وقت که گرمابه عمومی میرفتم يا در منطقه غوربند،
شھرستان زادگاھم کنار رودخانه برای شنا میرفتم مردان سن باال را میديدم که
شورت شان خيس شده و آلت شان مشخص میشد من به آلت آنھا خيره میشدم .و
مخصوصا ً بعضی از آنھا که شورت شان را نيز در میآوردند و مستقيما ً آلت
شان را میديدم قلبم به تپش میافتاد و سر تا پا میلرزيدم.
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در اول خيال میکردم که شايد اين يک تمايل موقتی و برگشت پذير باشد و
در آينده ديگر به مردان عالقهمند نمانم؛ و بر عکس به زنان عالقه بگيرم .سعی
میکردم که خودم را کمک کنم تا زودتر گرايشم از مرد به زن تغيير کند .به اين
منظور سعی میکردم که خودم را به دختران نزديک کنم تا به آنھا عالقه بگيرم؛
اما با اين کار احساس حماقت میکردم؛ چون من ھيچ انگيزهای نسبت به آنھا
نداشتم و خودم را جزئی از آنھا احساس میکردم .اگر میخواستم که به مردان
ھيچ توجھی نکنم تا ديگر اين انگيزه از فکرم پاک شود ،بصورت غير ارادی
انگار به مثل آھنربا يک جاذبهای مرا به طرف آنھا میکشاند ،چشمانم از ديدن
آنھا لذت میبرد و احساس نيازمندی میکردم که با آنھا بياميزم .زمانی که به
سالھای دھم و يازدھم مکتب رسيدم ،گرايشم به مردان سن باال شديداً افزايش يافت
و ھر طرف که میرفتم به آلت مردان سن باال خيره میشدم .در خواب اگر رويا
میديدم ھميشه رويای مرد را میديدم .در خواب میديدم که يک مرد با من
آميزش جنسی دارد؛ اما ھيچ وقت خواب زن را نديدم .در خواب خودم را به مثل
يک زن میديدم که يک مرد از پيش رو با من عمل جنسی را انجام میدھد و در
ھمان حالت ارضاء میشدم .وقتی که بيدار میشدم میديدم که نه مردی در آنجا
ھست و نه خودم زن ھستم.
در بيداری ھم گھگاھی احساس زن بودن را داشته ام .گاھی شبھا که به
بستر میروم در بيداری احساس میکنم که سينهھای نرم و بزرگ دارم که آرام
آرام درد میکند و بیقراری درونی دارد .در اين حالت فقط به دستان يک مرد
احساس نيازمندی میکنم که سينهھايم را در ميان انگشتان و کف دستش فشار
بدھد تا درد آن فرو بنشيند .از ناراحتی و بیقراری رو به زمين میچرخم و سينه
ام را به توشک فشار میدھم تا ديگر آن سينهھای دردناک خيالی را احساس
نکنم .به تدريج سينهھای خيالی را فراموش کرده اما شانهھايم را خميده و لطيف
و کمرم را نازک و ظريف احساس میکنم که آرام آرام درد میکند .باز ھم به
دستان يک مرد احساس نيازمندی میکنم که شانهھا و کمرم را فشار بدھد تا
احساس آرامش بکنم .در بیقراری از ناچاری باال و پايين میچرخم ،اما ديگر
بیقراری به اوج میرسد .در اوج بیقراری دقيقا ً در عوض بيضهھا در آن
قسمت يک فرورفتگیای را احساس میکنم که به اثر فشار ورم جدار محيط تنگ
شده است .باز ھم به يک مرد احساس نيازمندی میکنم که آلتش را به آن فرو کند
تا بیقراريم برطرف گردد .در اين حالت بيضه ام را که با دستم فشار میدھم
پوست بيرون بيضه ام عينا ً جدار داخلی ھمان فرورفتگی خيالی است که در خودم
احساس میکنم.
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زمانی که در کنار يک مرد قرار میگيرم باز ھم عين ھمان احساسات
زنانگی را دارم .يک مرد که مرا بغل میگيرد و لبانم را میمکد به زودی
احساسات درونیام درجه بدرجه تغيير میکند .بعد از اندکی در تماس بودن
سينهھای خيالی را احساس میکنم که آرام آرام به درد میآيد .دستش را روی
سينه ام قرار میدھم تا سينه ام را فشار بدھد .به سينه اصلی خودم مشغول
میشود ،اما دستش به آن سينهھای خيالیای که من در خودم احساس میکنم
نمیرود .میخواھم بدانم که آن سينهھايی که درد آن مرا رنج میدھد در کجاست
تا دستش را روی آنھا قرار بدھم .در خودم تمرکز میکنم تا آنھا را دريابم .بعد از
کمی تمرکز با خودم قبول میکنم که آن سينهھای بزرگ در زير قفس سينه ام...
اما بعد از تمرکز بيشتر میگويم نه در داخل قلبم ...و باالخره میگويم نه آن
سينهھا در جسم من نه بلکه در روح من است .مرد به سينهھای اصلی خودم
مشغول شده است .با مشغوليت او دلم شوق میدھد؛ به مثل اينکه از کارھايی که
يک بچه میکند دل والدينش شوق میدھد .مشغوليت او مرا به اوج احساسات
جنسی میرساند .در اوج احساسات جنسی در عوض بيضهھا در آن قسمت
فرورفتگیای را احساس میکنم که به اثر فشار ورم جدار محيط تنگ شده است.
میخواھم که مرد آلتش را به آن فرو کند .اول خودم کمی با آلتش بازی میکنم.
میبينم از من توقع دارد که پشتم را بسويش بچرخانم .اول به چشمان او نگاه
میکنم و بعد به پايين تنه خودم ،و متوجه میشوم که آن طوری که من خودم را
احساس میکنم نيستم و در عوض فرورفتگی در آنجا برآمدگی وجود دارد .از
خودم نوميد میشوم ،اما مرد که میخواھد از پشت با من عمل جنسی را انجام
بدھد دوباره به خودم اميدوار میشوم؛ چون حاال ارضأ شدن او از ھر چيز
ديگری برای من مھمتر است .مرد که از پشت با من عمل جنسی را انجام میدھد
برای من لذت بخش است .من لذت میبرم که مرد عمل جنسی را با من انجام
بدھد و آلتش را در بدنم حس کنم .و مخصوصا ً اگر ھمزمان با دستش بيضه ام را
آھسته آھسته فشار و مالش بدھد من لذت کامل را احساس میکنم؛ زيرا من پوست
بيضه ام را جدار داخلی محبل رويايیام احساس میکنم .و اگر ھمزمان ھم آلت
مرد را در بدنم حس کنم و ھم توسط ھمان مرد به جدار داخلی محبل رويايیام
يعنی به پوست بيضه ام فشار وارد شود ديگر تمام خواستهھای من بر آورده
میشود .حتی بعضی وقتھا احساساتم آنقدر شديد میشود که دلم میخواھد مرد
آلتش را روی بيضه ام فشار بدھد و آنرا به داخل ببرد.
متأسفانه از ديد جامعه افغانستان عمل جنسی بين دو فرد ھمجنس يک عمل
ناپسند و غير انسانی دانسته میشود و در صورت دستگيری ھر دو طرف را به
مرگ محکوم میکنند.
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در سال دوازدھم مدرسه ام نيازمندی و گرايش جنسيم به مردان سن باال
شديداً افزايش يافت و به يک امر اجتناب ناپذير تبديل شد .در اين حال طرز نگاه
عاشقانه ام باعث میشد که بعضی از آنھا بصورت غير مستقيم به من پيشنھاد
سکس میدادند ،اما متأسفانه که با وجود نياز شديدی که من به آنھا احساس
میکردم به علت فرھنگ نادانی در افغانستان ،نمیتوانستم به پيشنھاد آنھا پاسخ
مثبت بدھم .به خود میگفتم چقدر سخت میگذرد که من برای آنھا آب میشوم و
آنھا ھم به من مايل ھستند ،اما من نمیتوانم آنھا را بپذيرم تا راحتم کنند .در آتشی
که میسوختم ناگزير بودم که بسوزم و بسازم ،اما باالخره سوختن و ساختن ھم
حدی دارد.
***

زمانی که از مکتب فارغ شدم برای چند روزی رفتم اسالمآباد خانه
خواھرم .خواھرم يک روزی از خانه در دامنه کوه سبزی گردشگاھی را به من
نشان دادند که شايد دو  -سه کيلومتری از خانه فاصله داشت .من تنھايی و با پای
پياده رفتم به گردشگاه .وقتی که به گردشگاه رسيدم ،ديدم که چند تا مردان آھسته
آھسته قدم زنان از روبرويم گذشتند .در ميان آنھا چشمم به يک مرد ھيکلی و
جذابی افتاد که شايد  ٣۵ - ٣۴سالش بود .من ھنگام عبور از روبرو به او خيره
شدم و زمانی که يکديگر را پشت سر گذاشتيم من کمی سرم را چرخاندم تا بيشتر
نگاھش کنم .در حاليکه من به او خيره شدم او نيز متوجه من بود و او نيز سرش
را بسوی من چرخاند .من ديگر نگاھش نکردم و آھسته آھسته در امتداد پيادهرو
به راه خودم ادامه دادم .در امتداد پيادهرو داشتم قدم میزدم متوجه شدم که ھمان
مرد با لبخند به سويم میآيد .سالم داد و بسيار عادی احوالم را پرسيد ،بگونهای
که انگار از قبل مرا میشناخت .يک نفر در آنجا با کمره عکاسی )دوربين( کار
میکرد و از مردم عکس میگرفت .من میخواستم که در آن گردشگاه عکس
يادگاری بگيرم .از آن مرد پرسيدم »آن عکاس از يک عکس چقدر پول
میگيرد؟«
او به حرفم توجه نکرد و طوری وانمود کرد که انگار حرفم را متوجه نشده
است .من با تأکيد چند بار گفتم عکس ،تصوير ،پکچر ...و خالصه ھرچه که گفتم
و به عکاس اشاره کردم ،او باز ھم به حرفم توجھی نکرد و فقط حرف خودش را
میزد .من کمی اردو میدانستم و او کمی پشتو میدانست و ھر دوی مان نيمه
اردو و نيمه پشتو با يکديگر شروع کرديم به حرف زدن .دم غروب بود و ھوا
رو به تاريکی .با من آھسته آھسته قدم زنان مرا با خودش برد به يک گوشه
خلوت .در لبه صفهای به مثل صندلی کنار ھم نشستيم .از من پرسيد »پدرت چی
کار میکند؟«
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 »پدرم مرده است«.به سرم دست کشيد ،دھنش را به صورتم گذاشت و صورتم را ھمزمان با
بوسيدن کمی مکيد .من خيال کردم که از دلسوزی اين کار را کرد.
باز پرسيد »پدرت که مرده است ،پس خرج تان چی میشود؟«
 »روزگار بد است و زندگی سخت میگذرد«.درحاليکه دستش روی شانه ام بود ،دوباره دھنش را به صورتم گذاشت و
اين بار ھمزمان با بوسيدن صورتم را عميقتر و طوالنیتر مکيد .درحاليکه من
از کارش لذت بردم با خود گفتم چه دلسوزی عجيبی! اين طوری میبوسد! کاش
ھر کس مثل اين دلسوز باشد! من که به او نگاه کردم و خودم را با او مقايسه
کردم اصالً انتظار نداشتم که او به من عالقهای داشته باشد .زيرا من يک دھاتی
افغانی بودم اما او يک پاکستانی و آنھم اھل اسالمآباد! و با آن جذابيتی که من در
او میديدم! خالصه از ھر نظری من و او زمين تا آسمان با يکديگر فرق داشتيم.
و من اصالً انتظاری نداشتم که او بخواھد يا بتواند که از بدن من لذت ببرد .چند
تا سؤال ديگر را نيز از من پرسيد و بعد از پاسخ ھر سؤال که ديگر ھيچ
دلسوزیای ھم در کار نبود ،سريع يک بوسه عجيب و غريب میکرد و
صورت و لبانم را میمکيد .من ديگر مطمئن شدم که او منظوری دارد .باالخره
ديگر فرصت حرف زدن را ھم برايم نداد ،تا میخواستم حرف بزنم او لب و
دھنم را شروع میکرد به مکيدن ،از شور و شوق قلبم به تپش افتاده بود و سر تا
پا میلرزيدم .او به من گفت »میخواھی عکس بگيری؟«
من تعجب کردم که از اول حرفم را متوجه شده است ،اما آن موقع ھيچ
چيزی نگفت!
 »بلی میخواھم عکس بگيرم«.»چند تا عکس میخواھی بگيری ،يک تا يا دو تا؟«
در حاليکه من نمیدانستم سريعتر چه جوابی بدھم و داشتم فکر میکردم که
چه جوابی بدھم ،او با شوق به چشمانم نگاه میکرد .باالخره گفتم »يا يک تا يا دو
تا«.
تا گفتم يا يک تا يا دو تا ،او باز ھم به لبانم چسبيد.
گفت »بيا برويم با من که من عکست را بگيرم«.
مرا با خودش برد و در زندگی اولين سکسم را با ھمين مرد پاکستانی
تجربه کردم.
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دوباره به افغانستان برگشتم و مدتھا در طبيعت جنسی خودم محروم بودم و
از محروميت جنسی و نداشتن دسترسی به خواست جنسی خودم ھميشه رنج
میبردم.
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بخش چھار
جھنم جنسی
ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد و ﯾﮏ زن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت
ازدواج و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺲ .و در
ﺻﻮرت ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻓﺮد ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺟﺮم
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ دارد.
ازدواج ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻦ و ﺳﻨﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ازدواج ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻘﻂ
واﻟﺪﯾﻦ و ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﭘﺪران ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن را داردﻧﺪ و ﺧﻮد
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ رﺳﻢ ازدواج ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدن
ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺠﺒﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﻣﺠﺮد و زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﯿﻮه ﺗﺎ روز ازدواج در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .در وﻻﯾﺖ ﭘﺮوان ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ ازدواج دﺧﺘﺮان ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ  ۲۰و
ﭘﺴﺮان  ۲۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ در
ﺳﻨﯿﻦ ﺑﻠﻮغ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺮان را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ از ﻧﺎﭼﺎری ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دﯾﮕﺮ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﺮاغ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ اﮐﺜﺮﴽ ﺑﻪ اﺳﺘﻤﻨﺎ روی ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﻣﻦ از اﺣﺴﺎس
ﺟﻨﺴﯽ ﭘﺴﺮان ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﻣﺠﺮد
و زﻧﺎن ﺑﯿﻮه در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯽاﻧﺪازه رﻧﺞآور اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ از دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻧﺪه را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻی  ۲۵و ﺣﺘﯽ  ۳۰ﻫﻨﻮز ﻣﺠﺮد ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و
ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺧﺸﮑﯿﺪه و ﻣﺤﺮوم آﻧﻬﺎ داد ﻣﯽزد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.
ﻣﻦ آﻧﻬﺎ را درک ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻢ ﺣﺎل ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺮا دارﻧﺪ،
اﻣﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآوردم .ﭼﻬﺮهﻫﺎی دﺧﺘﺮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪه و زﻧﺎن ﺑﯿﻮه ﺧﺸﮑﯿﺪه و
ﭘﮋﻣﺮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ زﻧﺎن ﺷﻮﻫﺮدار و ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ از
ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی روزﮔﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎداﺑﺘﺮ و ﺑﺸﺎﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ.
***

زمانی که سيزده  -چھارده سالم بود در دھکده چند تا پسران ھمسن و
سال خودم را میديدم که با حيوانات عمل جنسی را انجام میدادند .من فکر
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میکردم که شايد آنھا از اين عمل ھيچ لذتی نمیبرند و فقط به خاطر بچگی و
بیعقلی و يا از حماقت اين کار را میکنند .من اصالً فکر نمیکردم که شايد
بزرگترھا ھم اين عمل را با حيوانات انجام بدھند.
يک روزی خانه مادرخانم دايیام که دو طبقه بود در طبقه بااليی آن نشسته
بوديم .مادرخانم دايیام از پنجره به بيرون بسوی باغ نگاه کرد و ديد که دو نفر
در آنجا بودند ،دفعتا ً کله اش را از پنجره بيرون کرد و شروع کرد به داد زدن.
آن دو نفری که در آنجا بودند سريع فرار کردند و خودشان را پشت درختان پنھان
کردند .مادرخانم دايیام گفت »ھر دوی شما را شناختم ،خيال نکنيد که شما
گريختيد من شما را نديدم ،يکی تان بچه فالن کس ھستيد و يکی تان بچه فالن
کس .شما خواھيد ديد که من با شما چه کاری خواھم کرد ،شما گوساله مرا
میکنيد!«
مادرم ازش پرسيد »چرا چه کاری کرده اند؟«
»گوساله را گذاشته ام داخل باغ که بچرد ،بچه فالن کس و بچه فالن کس
آمده اند که بکنندش ،من به چشم خودم ديدم که داشتند میکردندش«.
آن دو نفری که آمده بودند سراغ گوساله ،حدود  ٢١ - ٢٠سال سن شان بود
و من ھم آنھا را میشناختم.
***
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

سال ھشتم مکتبم بود .نوروزخان از مردم دھکده مان که سوادش در حد
ديپلم بود دختری داشت که در سن نه سالگی بالغ شد و عادت پريود را شروع
کرد .نوروزخان که از بالغ شدن دخترش در سن نه سالگی خبر شد اين موضوع
را مايه شرمساری خودش دانست ،بیاندازه عصبانی شد و با دخترش شروع کرد
به بدرفتاری .به ھمين خاطر يک مدتی ھر روز با دخترش بدرفتاری میکرد و
او را کتک میزد .يک روزی در محوطه خانه دايیام با خواھرم و زن دايیام
نشسته بودم ،خانه نوروزخان در روبرو فقط سه متر از خانه دايیام فاصله
داشت .از آنجا ناگھان صدای جيغ و داد و فرياد دختر نوروزخان به گوش رسيد،
سپس صدای تيراندازی و سپس صدای جيغ و گريه زن نوروزخان که داخل
اطاق نشسته بود به گوش رسيد .رفتيم خانه آنھا تا ببينيم که چه اتفاقی افتاده است.
نوروزخان که به نام مالنوروز معروف بود ديدم که با قد کوتاه ،چشمان سبز
روشن ،ريش و سبيل قھوهای و کمی زرد طاليی ،بر سرش کاله پکول و به
دستش تفنگ از طويله بسوی اطاقھای مسکونی میآيد .به زودی دخترش نيز که
مثل کبک راه میرفت ،ديدم که با چشمان اشکبار و گريه زار زار از طويله
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بيرون شد و دنبال او بسوی اطاقھای مسکونی آمد .زن مالنوروز که ديد
دخترش را چيزی نشده است خوشحال شد و سر مالنوروز شروع کرد به داد
زدن .اما مالنوروز که بیاندازه عصبانی بود حرف حاليش نبود .زنش گفت
»ھر روز اين بچه بدبخت را کتک میزند که چرا زود بالغ شده است«.
دختر که پدرش را نوروزخان صدا میزد ،گفت »نوروزخان از يخه ام
گرفت ،مرا کشيده برد به داخل طويله و در آنجا تيراندازی کرد«.
شايد که مالنوروز در اول قصد کشتنش را داشته بود ،اما در وقت شليک
کردن از خشم اوليش کاسته و به خودش شليک نکرد .ما دوباره به خانه دايیام
برگشتيم .زن دايیام نيز بیاندازه عصبانی بود و میگفت »اين دختر را نبايد زنده
بگذارند«.
خواھرم در جوابش گفت »چرا نبايد زنده بگذارند؟ تو ھم يک روزی بالغ
شده بودی و شروع کردی به پريود شدن ،پس ترا ھم نبايد که زنده میگذاشتند«.
زن دايیام گفت »من در سن پانزده و شانزده سالگی پريود شدم ،نه که در
سن نه سالگی!!«
***

سال دھم مدرسه ام بود ،دختری از مردم دھکده مان که در اين زمان - ٢۵
 ٢۶سال دارد در حاليکه نه ازداج کرده است و نه نامزد شده است حامله میشود.
حاملگی اش به نه ماه میرسد ،اما ھنوز خانوداه شان از حاملگی اش چيزی
نمیدانند .مدتی است که زن ھمسايه به حاملگی اش شک کرده است .باالخره يک
روزی زن ھمسايه به مادر دختر میگويد »دخترت حامله شده است ،حواست
باشد که يک فکری به حالش بکنی که باعث رسوايی و آبروريزی تان نشود .اگر
به زودی فکری به حالش نکنی در ھمين روزھا کاری دست تان خواھد داد«.
حرف زن ھمسايه به مادر دختر بر میخورد و ھرچه که حرف فحشآميز
و طعنه اميز از دھنش بر میآيد به زن ھمسايه میگويد .زن ھمسايه نيز عصبانی
میشود و در جوابش میگويد »من برای اينکه خواستم آبروی شما را بخرم اين
حرف را به خودت گفتم تا زودتر فکری به حال دخترت بکنی که کس ديگری از
موضوع خبر نشود .خيلی وقت شده است که من حاملگی دخترت را میدانستم،
اما در اين مورد به ھيچ کس ديگر چيزی نگفتم و فقط به خودت گفتم تا به فکر
آبرويت باشی .اما تو که اينقدر يک زن پست و بیشرف ھستی که مرا
اينقدر طعنه کاری و فحش کاری کردی ،حاال ببين که من چطوری رسوايت
میکنم .اينکه من کی ھستم و تو کی ھستی میگذاريم پيش داور .شمشيرزن و
کوسدهزن را داور مشخص میکند«...

آنسوی وحشت

23

زن ھمسايه میرود يک قابله را میآورد تا ببيند که دختر حامله است يا
خير .قابله که میآيد دختر را میبيند ،میگويد »دختر حامله است ،ماه و روز
والدتش رسيده است و ممکن است که در ھمين يکی دو روز بچه اش به دنيا
بيايد«.
از دختر میپرسند که از کدام مرد حامله شده است .دختر اسم مردی که از
آن حامله شده است را میگويد .مادر دختر زنی است ستيزهجو و پرخاشگر و به
فکر انتقام جويی از مردی میشود که دخترش از او حامله شده است .به اين
منظور مادر دختر توسط يک کس ديگری يک مھمانی مخصوص بزرگساالن را
ترتيب میدھد و تمام بزرگان خانواده آن مرد را به مھمانی دعوت میکند .ھمه
میروند به مھمانی و خواھر او در خانه تنھا میماند .در اين فرصت مادر
دختری که حامله شده است با پسرش ،دختر ديگرش و عروسش چھار نفری
میروند به خانه آنھا و به خواھر او تجاوز میکنند .لباسھايش را به زور از
تنش در میآورند ،سه تا زن سفت محکمش میگيرند و پسر به او تجاوز میکند.
در آخر سر مادر دختری که حامله شده است يک تا چوب را با خودش برده
است ،آنرا فرو میکند به محبل دختر و دختر از آن ناحيه زخم بر میدارد .دو -
سه روزی میگذرد .دختری که حامله شده است بچه اش به دنيا میآيد .پيش از
اينکه بچه به دنيا بيايد مادر دختر وحشيانه منتظر است که بچه به دنيا بيايد که
بکشدش .دختر بیاندازه التماس و گريه میکند که بچه اش را نکشد ،اما او به
بچه نوزاد رحم نمیکند و او را میکشد.
در افغانستان قانون است که اگر يک مرد و يک دختر مجرد يا زن بيوه با
يکديگر مقاربت کنند عمل آنھا جرم دانسته میشود و مجازاتش ھمين است که بايد
با يکديگر ازدواج کنند .در عين حال مرد يک دختر ديگر از خانواده خودش بايد
به خانواده آنھا پس بدھد .اما اگر يک مرد و يک زنی که متاھل باشد با يکديگر
مقاربت کنند ،ھر دوی آنھا به مرگ محکوم میشوند .اينجا دختر از مردی که
حامله شده است بايد با يکديگر ازدواج کنند و در مقابل آن مرد يک دختر ديگر
از خانواده خودش به خانواده آنھا پس بدھد .از اين رو قرار میشود که قانون به
اجرا گذاشته شود .قرار بر اين میشود دختری که حامله شده بود با مردی که از
آن حامله شده بود با يکديگر ازدواج کنند و برادر دختر که به خواھر او تجاوز
کرده است با يکديگر ازدواج کنند .برادر دختری که حامله شده بود يک پسری
است کمھوش و بیانگيزه و دختر راضی نيست که با او ازدواج کند ،اما برادر
بزرگترش که با ھوشتر و فعالتر است دختر راضی است که با او اوداج کند.
دختر ھر قدر که خودش را به زمين و آسمان زد که من نمیخواھم با اين پسر
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بیانگيزه ازدواج کنم ،کسی به حرفش اھميت نمیدھد و آن بيچاره را جبراً به
ھمان پسر کمھوش و بیانگيزه نکاح میکنند.
در افغانستان اگر يک مرد با يک دختر مقاربت کند ،خانواده دختر
میتوانند شاکی شوند و يک دختر ديگر از خانواده آنھا پس بگيرند .در اين
صورت اختيار اينکه دختر پس گرفته شده را به چه کسی نکاح کنند بدست خود
آنھاست .ممکن است که بخواھند به يک مرد بزرگسال نکاحش کنند يا به يک بچه
نابالغ ،به يک مرد باسواد يا بيسواد ،سالم يا معتاد ،پشتکاردار و فعال يا تنبل و
بیکاره ،خالصه به ھر کسی که خودشان بخواھند نکاحش میکنند .و بر عکس
اگر خانواده دختر شاکی شوند که يک دختر ديگر پس بگيرند ،در اين صورت
اينکه آنھا چه دختری را پس بدھند اختيار بدست خود آنھاست .ممکن است که
يک دختر بزرگسال پس بدھند يا نابالغ ،باسواد يا بیسواد ،فعال يا تنيل و خالصه
ھر طوری که باشد ممکن است که بدھند و در صورتی که طرف مقابل شاکی
شده باشند ،مجبور ھستند که ھر طور دختری که باشد بگيرند و به يک نفر از
خانواده شان نکاحش کنند.
من يک دختر دايی داشتم که بيماری عقب ماندگی داشت که از نظر ذھنی
بعد از سن چھار سالگی ديگر رشد نکرد .البته دختری باھوشی بود اما در حد
يک بچه چھار ساله .برادرش بعضی وقت به شوخی میگفت »من میدانم که اين
خواھرم را ھيچ کسی نمیگيرد ،من با يک دختر دوست میشوم ،فريبش میدھم
و کارش را تمام میکنم ،وقتی که خانواده شان از من شاکی شدند من در عوض
ھمين خواھرم را برايشان پس میدھم«.
***

يازده  -دوازده سالم بود و در کابل ھمسايهای داشتيم ،پسر ھمسايه دختری را
نامبد )بیعفت( کرده بود و خانواده دختر شاکی شده بودند .لذا ھمسايه مان دختر
نامبد شده را به پسر خودشان نکاح کرده و در عوض دختر  ٢۵ - ٢۴ساله شان را
به خانواده آنھا پس داده بودند .آنھا دختر  ٢۵ - ٢۴ساله را به يک پسر نه ساله که
کوچکترين برادر دختر نامبد شده بود نکاح کرده بودند .دختر نامبد شده دو  -سه تا
برادر بزرگ و مجرد ھم داشت ،اما آنھا دختر  ٢۵ - ٢۴ساله را به کوچکترين آنھا
که نه ساله بود نکاح کرده بودند .ھمسايه مان از آنھا گلهمند بودند و میگفتند که چرا
دختر مان را به پسران بزرگ تان که بالغ ھستند نکاح نمیکنيد و به پسر نه ساله
نکاح کرده ايد .آنھا میگفتند ھمين طوری است که ھست ،شما چه راضی ھستيد و
چه نيستند حاال ھمين طوری شده است که.
پسر نه ساله از من کوچکتر بود و بخاطری که داماد ھمسايه مان شده بود با
آنھا رفت و آمد میکرد .بعضی وقت که خانه ھمسايه مان میآمد ،زن ھمسايه او را
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به مادرم ،مادربزرگم و خاله ام نشان میداد و میگفت »ببينيد کار مسخره آنھا را،
دختر مان را به اين بچه نکاح کرده اند «.ھر وقت که داماد با زنش میآمد خانه
ھمسايه با بچهھای ديگر بازی میکرد و من عمداً میرفتم با او بازی میکردم تا از
نزديک ببينم چی شکلی است و چه فرقی با بچهھای ديگر دارد که زن گرفته است.
من وقتی که از نزديک او را میديدم دلم برايش میسوخت و با خود میگفتم اين
بيچاره بدبخت از اين سن بچگی که از من ھم کوچکتر است زندار شده است.
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بخش پنج
جھنم زنان
ﺟﻬﻨﻢ زﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺧﻮدم و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ و ادﻋﺎی ﺧﻮدم در ﻣﻮرد
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻻزم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﺑﺘﺪاء ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻫﻤﯿﺖ ،ﮐﺜﺮت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﺗﻤﺎم
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن را ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
زﻧﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻘﺪر وﺣﺸﺖ اﺳﺖ و ﺣﺪس
ﺑﺰﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮﯾﺎن در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣﯽﮔﺬرد.
ﻓﺎﺟﻌﻪ زن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺴﺎ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ در ﻣﻮرد آن
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ درد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را ﺣﺲ ﮐﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ
درک دﯾﮕﺮان رﺳﺎﻧﺪ؛ ﭼﻮن آدم درد را ﻓﻘﻂ در ﺑﺪن ﺧﻮدش ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺲ.
اﮔﺮ زن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﺳﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺷﺮاﯾﻂ زن ﺑﺪﺗﺮ از اﺳﯿﺮ
ﺟﻨﮕﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻦ ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺮاﺟﺪیﻫﺎی زﻧﺎن
اﻓﻐﺎن را از ﮐﺪام ﯾﮑﯽ از ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻗﺎﻟﺐ
ﺧﺎﻃﺮات ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ام ﺗﺮﺟﯿﺢ دادم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﻮاع
ﻓﺠﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﭼﺸﻤﺪﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﻢ.

حرمت انسانی زن
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ زﻧﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻮءِ
ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎدی ﺑﯽرﺣﻤﺎﻧﻪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ.

يازده  -دوازده سالم بود و آغاز فصل بھار بود .در خانه خاله و دايیھايم
مینشستيم .در خانهای که مینشستيم دو تا اطاقش را ھم به يک مستأجر
تاشقرغانی کرايه داده بودند .آغاز فصل بھار و فصل نھال کاری بود ،چند تا
نھالھای درخت را از دھکده آورده بوديم و داخل حياط خانه کاشته بوديم .يک
روزی متوجه شدم که دو  -سه تا از آن نھالھا از جا کنده شده و جای آنھا
خاليست .بعد ديدم که نھالھا شکسته ،ساقه و ريشه آنھا جدا  -جدا دم در خانه
ھمسايه تاشقرغانی افتاده است .از ديدن شکسته آنھا غمگين شدم؛ چون دوباره
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امکان کاشتن آنھا وجود نداشت .نام دختر ھمسايه بسبانو بود  .مستانه ،خواھر
کوچکم به من گفت »نھالھا را پدر بسبانو کنده است«.
من دلم آتش گرفت که چرا نھالھا را کنده است و چرا شکانده است.
 »چرا کند و چرا شکاند؟«»بسبانو را با آنھا زد«.
 »چرا بسبانو را زد؟«»نمیدانم که چرا زد .يک طوری زد که ھر قدر جيغ میزد و گريه
میکرد ،باز ھم میزد و رھايش نمیکرد«.
البته ما ھم در خانه از بزرگان کتک زياد میخورديم ،اما به مجردی که
گريه را سر میداديم آنھا از کتک زدن دست بر میداشتند و ديگر نمیزدند .اين
برای ما بیاندازه وحشتناک بود که در حاليکه آدم از دست کسی کتک بخورد و
حتی گريه را ھم سر بدھد ،او باز ھم از زدن دست بر ندارد.
من در جواب به مستانه گفتم »جھنم که زد! چرا با درختان ما زد؟«
»نمی دانم که چرا«.
 »چرا از شاخه درختان بزرگ نکند که درختان کوچک را از ريشه کند؟«»نمی دانم که چرا«.
دو سه روز بعد بسبانو ،دختر ھمسايه را ديدم و ازش پرسيدم »پدرت
درختان ما را از اينجا کند و ترا با آنھا زد؟«
»بلی؛ آنقدر زد که تمام بدنم کبود کبود شده است«.
 »چرا درختان ما را از ريشه کند؟«»کاش درختان را نکاشته بوديد ،اگر نکاشته بوديد مرا اينقدر نمیزد«.
 »چرا درختان ما را از ريشه کند؟«»وای حميد! باورت نمیشود که تمام بدنم کبود شده است؟ تمام بدنم االن
درد میکند«.
 »چرا زد؟«»پدرم خانه نبود يک سينی از دست مادرم به زمين افتاد و شکست ،وقتی
که پدرم آمد و ديد که سينی شکسته است ،پرسيد سينی چرا شکسته ،مادرم در
جوابش گفت سينی از دست بسبانو افتاد و شکست ،بعد پدرم آمد درختان شما را
کند و با آنھا مرا آنچنان زد که تمام کمر و پاھايم کبود کبود شده است«.
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 »پس تو چرا نگفتی که سينی از دست من نيفتاده از دست خودش افتاد؟«»اگر میگفتم خودش را میزد«.
 »وای! مادرت را ھم کتک میزند؟«»پس چه! خيال کردهای که نمیزند! تا حاال چند بار مادرم را آنچنان کتک
زده است که حتی نمیتوانست از جا برخيزد .به ھمين خاطر ديگر ھر گناھی که
باشد من قبول میکنم که مرا بزند ،اما مادرم را نزند .اين دومين بار است که من
بخاطر گناه مادرم اين طوری کتک خوردم«.
وقتی که گفت مادرم را ھم کتک میزند ،من تعجب کردم که يک زنی که
 ۴٠ - ٣۵سال سنش باشد ھنوز ھم کتک بخورد .البته بعدھا که در دل سنت و
فرھنگ افغانستان روز بروز بزرگ شدم ديگر کتک خوردن زنان برايم کامالً
عادی شد .در مورد کتک خوردن زنان در افغانستان چندين مورد خاطرات
وحشتناکتر از اين ھم به ياد دارم ،اما از اينکه عقده نھالھا تا حاال در دلم مانده
بود اين خاطره را با ھمين جزئياتش خواستم که تعريف کنم .زن ھمسايه ھميشه
بخاطر مسايل جزئی از قبيل آشپزی و کيفيت غدا ،کارھای خانه وغيره ترس
داشت که مبادا امروز شوھرش خانه بيايد و او را کتک بزند و بعضی وقتھا
کتک ھم میخورد .مادرم ،مادربزرگم و خاله ام ھميشه بخاطر او غصه
میخوردند و برايش تأسف میکردند.
قانون طالق
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ و ﻋﻠﺘﯽ زﻧﺶ را ﻃﻼق
ﺑﺪﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زن ﻫﯿﭻ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ زن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮش ﻃﻼق ﺑﮕﯿﺮد ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮش ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءِ
اﺳﺘﻔﺎدهای ﻫﻢ از وی ﺑﮑﻨﺪ.

سيزده  -چھارده سالم بود .از مردم دھکده مان مردی به نام پويا زنی داشت
به نام نرگس .پويا و نرگس شش  -ھفت سالی شده بود که با يکديگر ازدواج کرده
بودند و صاحب دو فرزند بودند .ھر دوی آنھا از زندگی با يکديگر راضی بودند
و ھيچ سو ِء تفاھمی بين آنھا وجود نداشت .تنھا آنچه که بين آنھا را به ھم میزد
مداخله گری خواھران پويا بود ،که نمیخواستند نرگس در آرامش زندگی کند .از
اينکه اکثر زنان افغان بیسواد و خانه نشين ھستند و ھيچ سرگرمیای ندارند،
برای اينکه خودشان را سرگرم کنند اکثراً به جان يکديگر میافتند و مادرشوھران
و خواھرشوھران با عروسان از ضرر رساندن به يکديگر لذت میبرند.
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خواھران پويا دايما ً میکوشيدند که نرگس را از چشم پويا بياندازند .با بھانهھای
گوناگون ھر روز يک نزاعی را راه میانداختند تا نرگس را مورد سرزنش قرار
بدھند .چندين بار به نرگس تھمت دزدی بستند .به پويا میگفتند که نرگس از خانه
ھر چيزی را میدزدد و به خواھر و برادرانش میدھد .اما شايد که ادعای آنھا
ھيچگاه صحت نداشته بود .حتی بعضا ً خود آنھا لوازم را از خانه بيرون
میانداختند يا به گداھا و مردمان ديگر بخشش میکردند ،تا لوازم را از خانه
ناپديد کنند و دستاويزی بسازند که به نرگس تھمت دزدی ببندند .خود آنھا پول را
از جيب پويا میدزديدند تا پويا فکر کند که نرگس پولش را دزديده است .به پويا
میگفتند که نرگس دزد است ،ھيچ دلبستگیای به تو ندارد و ھيچگاه برايت زن
نخواھد شد؛ پس بھتر است که طالقش را بدھی تا بيشتر از اين زندگيت را داغان
نکند .با اين ھمه حال پويا ھنوز نرگس را دوست داشت و ھر دوی آنھا از زندگی
با يکديگر راضی بودند .خواھران پويا دايما ً تالش میکردند کاری کنند که پويا
نرگس را طالق بدھد و از تنگنظری و فتنهگری ھيچگاه خسته نمیشدند ،زيرا
آنھا در زندگی ديگر ھدف و سرگرمیای نداشتند و با ھمين فتنهگری برای
خودشان ھدف و سرگرمی ساخته بودند .باالخره يک روزی پويا پول زيادی را
که تمام دارايی اش را تشکيل میدھد در خانه میگذارد .خواھرانش برای اينکه
به زنش تھمت دزدی ببندند ،تمام پول را بر میدارند و نرگس را به دزدی متھم
میکنند .پويا روی آن پول حساب باز کرده بود ،میخواست که با آن پول کسب و
کاسبیای راه بياندازد و زندگيش را بچرخاند .بنا ًء از گم شدن آن غمگين میشود.
اما نمیداند که دزد آن کيست ،آيا دزد زنش است يا خواھرانش؟ موضوع گم شدن
پول در خانواده آنھا به منازعه و بگو مگو تبديل میشود .خواھران پويا ھر روز
به او میگويند که چرا زودتر طالق نرگس را ندادی؟ اگر زودتر طالقش را
میدادی پولت گم نمیشد .ھنوز ھم اگر میخواھی که در آينده صاحب خانه و
زندگی شوی زودتر طالقش را بده تا بيشتر از اين زندگيت را و داغان نکند .اما
زنش در جواب میگويد که پول من و شوھرم فرقی ندارد ،من پول خودم را چرا
بايد بدزدم؟ جر و بحث بر سر اينکه دزد پول کی است تا سه  -چھار ماه دوام
میکند .خواھران پويا میخواھند ثابت کنند که دزد پول به غير از نرگس ھيچ
کس ديگری نيست و شروع میکنند به تحقيق تا دزد را با مدرک شناسايی کنند.
باالخره يک زن بجارسيده )زن روحانی( را در شھر ُپلِخمری پيدا میکنند .از
دھکده تا شھر پلخمری با مينی بوس پنج ساعت راه است .زن بجارسيده با طلسم
و دعا روح دزد را پيش خودش حاضر میکند تا دزد دزديش را اعتراف کند.
وقتی که روح دزد را حاضر میکند ،فقط خودش میتواند که آنرا ببيند و بچهھای
زير ھفت سال ،اما بزرگترھا نمیتوانند که آنرا ببينند .زن بجارسيده به مردم گفته
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است که بزرگترھا قادر به ديدن روح نيستند ،فقط بچهھای ھفت سال و زير ھفت
سال میتوانند که آنرا ببينند و بس .روح دزد را طوری به بچه ھفت ساله نشان
میدھد که روی ناخنش يک مادهای را میريزد که ناخنش به آيينه تبديل میشود
و بچه ھفت ساله میتواند که روح دزد را در آيينه ناخنش ببيند و از آن بپرسد
که آيا تو دزد ھستی و آيا پول فالن کس را تو دزديده ای؟ روح دزد با زبان
حرف نمیزند ،اما با تکان دادن سر تأييد میکند که بلی من دزد ھستم و پول فالن
کس را من دزديده ام .زن بجارسيده به خواھران پويا گفته است که يک بچه ھفت
ساله را با خود بیآوريد تا من روح دزد را برايش نشان بدھم .مردم افغانستان
میگويند »حرف راست را از بچهھا بپرسيد «.از اينکه بچهھا دروغ نمیگويند
مردم حرف بچهھا را باور میکنند .خواھران پويا موضوع زن بجارسيده را به
پويا تعريف میکنند که آن زن روح دزد را حاضر میکند و به بچهھای ھفت ساله
نشان میدھد اما بزرگترھا قادر به ديدن آن نيستند .پويا قبول میکند که با يک
بچه ھفت ساله پيش زن بجارسيده برود تا ببيند که بچه ھفت ساله روح کرا
میبيند .خواھر بزرگ پويا يک بچه ھفت ساله دارد و به پويا میگويد که او را با
خود ببرند تا ببينند که کی پول را دزديده است .موضوع نشان دادن روح  ،برای
مردم يک حرف عجيبی است و کسان زيادی دوست دارند که اين نمايش را از
نزديک به چشم خود ببينند که زن بجارسيده چطوری روح دزد را به بچه ھفت
ساله نشان میدھد .قرار میشود که پويا و دو  -سه تا خواھرانش با چند نفر ديگر
از آن جمله مادربزرگ خودم حاضر میشوند که بروند پلخمری و اين نمايش را
به چشم خود ببينند .ھمه شان سوار مينی بوس میشوند و میروند پلخمری ،اما
نرگس را با خود میبرند .وقتی که پيش زن بجارسيده میروند ،او داخل اطاقی
نشسته است که مثل غرفه تکت فروشی )دکه بليط فروشی( میماند و يک پنجره
کوچکی دارد .زن بجارسيده کنار پنجره نشسته است ،بچه ھفت ساله را به داخل
میخواھد کنار خودش مینشاند ،ديگران بيرون ايستاده اند ،او از داخل نمايش را
شروع میکند که روح دزد را حاضر کند و به بچه ھفت ساله نشان بدھد .ديگران
از بيرون پنجره زن بجارسيده و بچه ھفت ساله را میبينند که کنار ھم نشسته اند.
زن بجارسيده کنار پنجره نشسته است ،پنجره طرف راستش قرار دارد و بچه
ھفت ساله را طرف چپش مینشاند تا بچه ھفت ساله ھر چيزی را که میبيند به
ديگران تعريف کند .پشت سرش پردهای زده شده که از وسط باز میشود ،آنسوی
پرده فضای اطاق ادامه دارد و در آنجا زن ديگری نشسته است تا در وقت نمايش
نقش خودش را بازی کند .کسانی که بيرون پنجره ايستاده اند نه پرده را میبينند
و نه زن پشت پرده را و فقط زن بجارسيده و بچه ھفت ساله را میبينند و بس.
زن بجارسيده روی ناخن شصت بچه ھفت ساله مادهای را میريزد که ناخنش را
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به آيينه تبديل میکند .بعيد نيست که مادهای را ھم نريخته است و شايد ناخن
مصنوعیای که آيينه دارد را روی ناخنش قرار داده است .اما ديگران از بيرون
نمی بينند که ناخنش را به آيينه تبديل کرده است .سپس ناخنش را پيش چشمش
نزديک میکند ازش میپرسد »در ناخنت کرا میبينی؟«
او دقيق به ناخنش نگاه میکند و میگويد »ھيچ کسی را نمیبينم«.
ناخنش را کمی میچرخاند و میپرسد »حاال چه ،کسی را میبينی يا نه؟«
ديگران بيرون پنجره ايستاده اند نگاه میکنند .بچه ھفت ساله باز ھم دقيق به
ناخنش نگاه میکند و میگويد »بلی حاال میبينم«.
»کرا میبينی؟«
دقيق نگاه میکند تا تشخيص بدھد که کرا میبيند و در جواب میگويد
»خودم را میبينم«.
ناخنش را کمی میچرخاند و میپرسد »حاال کرا میبينی؟«
میبيند پردهای که در پشت سر قرار دارد از وسط باز شده و زنی را در
آنجا میبيند که طرفش نگاه میکند .در سن ھفت سالگی عقلش به اندازهای رسيده
است که میداند که ھر نقشی را که در آيينه ناخنش میبيند اصل آن در پشت
سرش قرار دارد .میخواھد به پشت سرش نگاه کند تا مشخصا ً بگويد که کرا
میبينم .زن بجارسيده اجازه نمیدھد که به پشت سرش نگاه کند و میپرسد »در
ناخنت بگو کرا میبينی؟«
در اين فرصت زنی که پشت سر ايستاده است فوراً پرده را میبندد و
خودش را پشت پرده پنھان میکند .بچه ھفت ساله به پشت سرش نگاه میکند
میبيند که ھيچ کسی در آنجا نيست و فقط پرده را میبيند و بس .زن بجارسيده
دوباره ناخنش را پيش چشمش نزديک میکند و میگويد »فقط به ناخنت نگاه کن
و بس .االن بگو کرا میبينی؟«
بچه ھفت ساله بعد از کمی دقت میگويد »پرده را میبينم«.
»دقيق نگاه کن کسی را نمیبينی؟«
پرده دوباره از ھم دور میشود و زنی که در آنجا ھست از ميان پرده ظاھر
میشود.
»يک زن را میبينم«.
»آيا آن زن را میشناسی يا نه؟«
»بگذار دقيق نگاه کنم که میشناسمش يا نه«.
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در دلش وسوسه دارد و میخواھد که به پشت سرش به خود او نگاه کند و
بگويد که کرا میبينم ،اما زن بجارسيده اجازه نمیدھد که به پشت سرش نگاه
کند.
»بگو کرا میبينی؟«
»يک زن را میبينم«.
»آن زن کيست؟«
»من نمیشناسمش«.
در حاليکه پويا و خواھرانش در آنسوی پنجره منتظراند تا بچه ھفت ساله
آن زن را تشخيص بدھد ،يکی از خواھرانش از بچه ھفت ساله میپرسد »زنی را
که میبينی چه رنگ لباسی پوشيده است؟«
»لباسی فالن رنگ پوشيده است«.
»ھی! نرگس ھم يک لباس از فالن رنگ دارد«.
دوباره میپرسد »چادر )روسری( سرش ھست يا نه؟«
»بلی ھست«.
»چه رنگ چادری؟«
»فالن رنگ«.
»ھی! نرگس ھم يک چادر از فالن رنگ دارد«.
به اين صورت باالخره بچه ھفت ساله را وادار میکنند که بگويد بلی من
دقيقا ً خود نرگس را میبينم.
زن بجارسيده میگويد »ازش بپرس که آيا پول پويا را تو دزديدهای«.
بچه ھفت ساله به ناخنش نگاه میکند و میپرسد »آيا پول پويا را تو دزديده
ای؟«
زن پشت سری حرف نمیزند اما با تکان دادن سر تأييد میکند که بلی من
دزديده ام.
بچه ھفت ساله بعد از اينکه کمی انتظار میکشد تا او جواب بدھد ،با اشاره
سر به به ديگران میگويد »حرف نمیزند سرش را اين طوری تکان میدھد«.
خواھران پويا میگويند »اين دزد بیشرف از خجالتی حرف نمیزند و با
اشاره میگويد که بلی من دزديده ام«.
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خواھرانش به پويا میگويند »ببين ما میدانستيم که دزدی کار ھمين
بیشرف بود ،اما تو باور نکردی ،حاال به چشم خودت ديدی ثابت شد که دزدی
کار ھمين بیشرف بوده است؟«
پويا از اينکه معجزه را به چشم خودش ديده است چيزی نمیگويد و قبول
میکند که دزدی کار زنش بوده است .ھمه کسانی که پلخمری رفته اند دوباره بر
میگردند به دھکده ،پويا فوراً زنش را طالق میدھد و از خانه بيرونش میکند.
حاال  ٢١ - ٢٠سال از اين موضوع گذشته است ،اما مثل ديروز يادم میآيد
که مادربزرگم از دھکده آمد کابل و موضوع پلخمری رفتنش و زن بجارسيده را
به ديگران تعريف میکرد .مادربزرگم میگفت »بچه به ناخنش نگاه میکرد اول
گفت ھيچ کسی را نمیبينم ،بعد گفت خودم را میبينم ،بعد گفت يک زن را
میبينم«...
وقتی که مادربزرگم اين داستان را تعريف میکرد ،من اين معجزه را باور
میکردم و از شگفتی موھای سرم راست میشد .من آن زمان  ١۴ - ١٣سال سنم
بود و آدم خوش باوری بودم .در افغانستان کسان زيادی ھم ھستند که حتی تا
سنين  ۴٠و  ۵٠سالگی ھنوز ھم خوش باور ھستند.
چند سالی از اين موضوع گذشت ،بچه ھفت ساله ديگر بزرگ شده بود و
روبروی مادرش به ما تعريف میکرد »پيش زنی که رفته بوديم يک مادهای را
روی ناخنم ريخت و ناخنم را به آيينه تبديل کرد ،من خوب میدانستم که چی کار
میکرد اما نمیدانستم چی بگويم .پشت سرم پرده بود يک زن پشت پرده ايستاده
بود ،وقتی که از من میپرسيد کرا میبينی ،او پرده را باز میکرد و خودش را
در ناخنم به من نشان میداد .وقتی که من میخواستم به پشت سرم نگاه کنم ،زنی
که کنارم نشسته بود اجازه نمیداد که به پشت سرم نگاه کنم و میگفت فقط به
ناخنت نگاه کن و بس و بگو کرا میبينی«.
مادرش را سرزنش میکرد و میگفت »من نمیخواستم که اسم نرگس را
بياورم ،اما من که بچه بودم تو اسم او را به دھنم گذاشتی که من بگويم نرگس را
میبينم«.
مادرش میگفت »نه دروغ چرا میگويی؟ خودت خوب ديدی که نرگس بود
حاال اين تھمت را به من میبندی که من اسم او را به دھنت گذاشتم«.
بچه ھفت ساله که بزرگ شده بود در اين مورد از طرز حرف زدنش
مشخص بود که بخاطر حرفی که آن وقت زده بود و باعث جدايی پويا و نرگس
شده بود عذاب وجدان داشت و از به ياد آوردن اين موضوع ھميشه رنج میبرد.
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سھم زن در ميراث
ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ زن در دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﺳﻬﻢ ﻣﺮد در ﻣﯿﺮاث ﺷﺮﯾﮏ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﻨﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زن ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﺣﺘﯽ
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪران ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﻌﺪ از ازدواج زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻮﻫﺮان
ﺷﺎن ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺲ .ﯾﻌﻨﯽ زﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﺷﻮﻫﺮ ﻓﻘﯿﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺧﻮدش ﻧﯿﺰ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺑﺮد .ﺳﻬﻤﯽ را ﮐﻪ دﯾﻦ
اﺳﻼم از ﻣﯿﺮاث ﺑﺮای زن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻧﺎن در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﻪ آن ﺣﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﻧﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮔﺮ زن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﻼم
دﻋﻮای ﻣﯿﺮاث ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺖ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎری و ﻟﮑﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
***

شانزده  -ھفده سالم بود .در دھکده ما ھنوز ھيچ زنی سھمی از ميراث پدر
نبرده بود .مادربزرگم يک خواھر و دو برادر داشت که خواھرش مرده بود و
برادرانش زنده بودند .از پدر آنھا باغ و زمينھای زيادی به جا مانده بود.
برادرانش باغ و زمينھا را بين خود تقسيم کرده بودند و به غير از در اختيار
داشتن باغ و زمينھای پدری از خود نيز درآمد شخصی زياد داشتند .اما
مادربزرگم زنی بود فقير که نه از ميراث پدر چيزی در اختيار داشت و نه از
خود درآمد شخصیای داشت .برادرانش زمينھا را به دھاقين سپرده بودند و
خودشان مشغول کارھای آزاد بودند .ھر وقت که محصوالت زمينھا را از
دھاقين جمع آوری میکردند ،حريصانه به خود میگرفتند و ھيچ يادی از خواھر
نمیکردند .يک روز مادربزرگم گفت »در دين اسالم من ھم در ميراث پدر حق
دارم ،پس من چرا حق خودم را نگيرم«.
از اينکه در دھکده حزب اسالمی گلبدين حکمتيار مسلط بود ،مادربزرگم
خيلی اميدوار بود که حزب اسالمی بر طبق قانون اسالم از حق او طرفداری
خواھد کرد .مادربزرگم بعد از اينکه تصميمش را گرفت که حق ميراثش را از
برادرانش بگيرد يک روز برادرانش را نزد خودش خواست و به آنھا گفت »خدا
را شکر که زندگی شما بد نيست ،شما تمام ميراث پدر را در اختيار داريد و به
آن احتياجی ھم نداريد ،من ھم در اين ميراث شريک ھستم ،من طبق قانون اسالم
به اندازه نصف سھم شما در ميراث پدر سھم دارم و میخواھم که حق خودم را
بگيرم ،اگر خدای نکرده شما زندگی بدی داشته بوديد ،من ھيچ چيزی از شما
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نمیخواستم ،اما حاال که شما احتياجی به آن نداريد ،من میخواھم که حق خودم
را بگيرم«.
برادرانش با شنديدن اين حرف تکان خوردند ،از خود واکنش تند نشان دادند
و گفتند »موضوع دين اسالم و موضوع سنت افغانستان از يکديگر جداست ،در
ھيچ يک از دھکدهھای اطراف ما تا حاال ھيچ زنی دعوای ميراث نکرده است،
درست است که ما به ميراث پدر احتياجی نداريم ،اما اگر تو به نام ميراث قسمتی
از زمين را از ما بگيری ،اين موضوع برای ما لکه بدنامی و مايه شرمساری
خواھد بود ،ما به ھيچ عنوان راضی نيستيم که قسمتی از زمين را برای تو
واگذار کنيم ،اگر تو به نام ميراث پدر سھمی برای خودت جدا کنی ،ما ديگر
نمیتوانيم که به چشم مردم نگاه کنيم ،در آنصورت برای ما بھتر خواھد بود که
بميريم تا اين که نام بد را قبول کنيم«.
مادربزرگم گفت »حزب اسالمی بر منطقه حاکم است ،اگر من به مقامات
حزب اسالمی مراجعه کنم ،آنھا سھم مرا جدا خواھند کرد«.
برادرانش ديگر چيزی نگفتند و با اخم و خشم از خانه بيرون شدند .اين حق
خواستن نبود ،بلکه اعالن دشمنی بود .از ھمان روز به بعد ھيچ يکی از اعضای
خانوادهھای آنھا با خانوادهھای ما حرف نزدند .اما تنھا رابطهای که ھنوز بين ما
و آنھا باقی ماند ،دو تا دختران آنھا بودند ،که يکی از آنھا با دايیام ازدواج کرده
بود و ديگرش با برادرم نامزد شده بود .آنھا خواستند که اين دو رابطه را ھم قطع
کنند .يک دختر شان که با برادرم نامزد بود ،نامزدی او را باطل اعالن کردند و
گفتند که دختر ما به کسی نامزد نشده است .دختر ديگر شان که با دايیام ازدواج
کرده بود و دو تا بچه ھم داشت ،آنھا خواستار طالقش شدند .در مورد اينکه
خواستار طالقش شدند ،يک اخطاريه تند به دايیام فرستادند و در اخطاريه نوشته
بودند »...تا عاقبت کار به آدم کشی نرسيده است فوراً طالق دختر مان را
بدھيد«...
برادرم که از موضوع باطل اعالن شدن نامزديش خبر شد ،يک روز با
تفنگ میرود خانه پدرزنش و به پدرزنش میگويد »من کاری به برادری و
خواھری شما ندارم که شما با يکديگر خوب ھستيد يا بد ،بازيچه ھم نيستم که يک
روز به مردم اعالن کنی که دخترت را به من دادهای و يک روز اعالن کنی که
دوباره پشيمان شدی و مرا مسخره مردم کنی ،اگر اين فکر در کله ات باشد بدان
که به مرگ تمام خانواده تان خواھد انجاميد«.
پدرزنش که تفنگ را در دستش میبيند ،خون در رگش خشک میشود و
میگويد »نه من در آنوقت از خشم اين حرف را زدم ،اما واقعا ً ھمچو نيتی را
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ندارم ،واقعا ً که حق با توست ،از روزی که من اعالن کردم که دخترم را به تو
داده ام ،دخترم ديگر ناموست شده است و ناموس در فرھنگ افغانستان از ھر
چيزی مھمتر است«.
به اين صورت آنھا ترسيدند که با ما اعالن دشمنی بکنند .اين دو رابطه
خويشاوندی باعث شد که رابطه ما با آنھا کامالً قطع نشد ،اما اکثر اعضای
خانوادهھای ما و آنھا با يکديگر حرف نزدند.
يکی از خالهھايم خواست که مثل گذشته با دايیھايش صميمی بماند و کاری
در روابط آنھا با مادرش نداشته باشد .يک بار خانه دايیھايش رفت و خيلی دير
آنجا نشست ،اما آنھا برايش نه چای آوردند و نه غذا .خاله ام گفت »من که
بخاطر خوردن نمیروم ،فقط دوست دارم که با آنھا بنشينم و صميمانه صحبت
کنيم «.بار دوم که رفت خانه آنھا نشست ،آنھا چادريش )برقع( را با قيچی حسابی
پاره کردند .بار سوم که رفت ،آنھا با قيچی کفشھايش را حسابی پاره کردند و
بار سوم برايش آخرين درس عبرتی شد که ديگر حسرت رفتن به خانه دايیھايش
برای ھميشه در دلش باقی ماند.
مادربزرگم در زمان حاکميت حزب اسالمی بخاطر گرفتن سھمش از
ميراث پدر بر طبق قانون اسالم به مقامات بلندپايه حزب اسالمی مراجعه کرد.
اما برادرانش با دادن رشوه آنھا را از تطبيق قانون اسالمی منصرف کردند .سه -
چھار سالی گذشت ،حزب اسالمی در نتيجه يک درگيری کوچک در منطقه
سرنگون شد و نيروھای جميعت اسالمی برھانالدين ربانی جای آنرا اشغال
کردند .در اين زمان نيروھای جمعيت اسالمی کابل پايتخت افغانستان و قدرت
دولتی را نيز در اختيار داشتند .مادر بزرگم در زمان حاکميت جمعيت اسالمی
نيز بخاطر گرفتن ميراث به والی )استاندار( پروان مراجعه کرد .والی پروان به
مسؤلين مربوط دستور داد که سھمش را برايش جدا کنند .اما زمانی که قرار شد
مسؤلين سھمش را جدا کنند ،برادرانش مسؤلين را به مھمانی دعوت کردند و با
دادن رشوه آنھا را نيز از اجرائی وظيفه شان منصرف کردند .سه  -چھار سال
ديگر نيز گذشت و نيروھای جمعيت اسالمی نيز در نتيجه درگيری با طالبان
سرنگون شدند و گروه طالبان جای آنھا را اشغال کرد .مادربزرگم در زمان
حاکميت طالبان نيز به خاطر گرفتن ميراث به مقامات طالبان مراجعه کرد.
مقامات طالبان به مسؤلين مربوط دستور دادند که سھمش را جدا کنند .اما زمانی
که قرار شد سھمش را جدا کنند ،باز ھم برادرانش مسؤلين را به مھمانی دعوت
کردند و با دادن رشوه آنھا را از اجرائی وظيفه شان منصرف کردند.
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برادرانش میگفتند که ما تا حاال دو برابر قيمت اين زمين را رشوه داده ايم
و ده برابر آنرا ھم خواھيم داد ،اما ترا نخواھيم گذاشت که به آرزويت برسی.
بسياری از مردان و زنان ديگر در منطقه که زمين زياد از پدر برای آنھا
مانده بود ،منتظر نتيجه دعوای مادربزرگم بودند .در ھر بار که مادر بزرگم دعوا
را از سر میگرفت ،مردان زمين دار دچار دغدغه و دلشوره میشدند ،که اگر او
در اين دعوا برنده شود ،مبادا که خواھران آنھا نيز دعوای ميراث بکنند .من
مردان زيادی را ديدم که با عصبانيت میگفتند »اگر او سھمش را جدا کند
بیاندازه کار زشتی کرده است ،او را ديده زنان ديگر نيز تحريک میشوند و
سھم خودشان را جدا میکنند ،به اين صورت اين رسم در دھکده عمومی میشود
و مردمان ديگر مناطق میگويند که اين مردم چقدر بیغيرت ھستند که حتی زن
از پيش آنھا حق میگيرد «.از طرف ديگر زنان زيادی را ديدم که بیصبرانه
منتظر برنده شدن مادربزرگم بودند تا ديوار دفاعی حرص مردان در ھم شکند و
آنھا بدون دغدغه و دردسر حق خودشان را بخواھند .اما متأسفانه که اين آرزو
چيزی بيش از خواب و خيال نبود! زنان ستمديده افغان اين آرزو را فقط به گور
خواھند برد .آنگونه که من سرعت رشد فکری اکثر افغانھا را ديده ام ،زمينھای
افغانستان از زاد و ولد و افزايش بيش از حد جمعيت منفجر خواھد شد ،اما زنان
به آرزوی شکستن ديوار دفاعی حرص مردان نخواھند رسيد.
***
در ﻓﻮق آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺳﻬﻢ زن از ﻣﯿﺮاث ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد وﻻﯾﺖ
ﭘﺮوان و ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد .اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﮐﺜﺮ وﻻﯾﺎت و
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﮑﺎن دﻫﻨﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ .در ﭘﺮوان اﮔﺮ
دﺧﺘﺮ ﺳﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻤﯽرﺳﺪ .در
ﭘﺮوان ﭘﺪر ﻋﺮوس ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮاﻧﯽ اﮔﺮ از داﻣﺎد ﭘﻮل ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮد دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوش ﻣﻌﺮوف ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺪ و ﺣﺮف ﻃﻌﻨﻪ اﻣﯿﺰ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدش،
ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ از داﻣﺎد ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﯽ از آن ﭘﻮل را
ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ اش را در ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت
اﮔﺮ داﻣﺎد رودرﺑﺎﯾﺴﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﻪ روﯾﺶ ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ
ﻧﺎم دﺧﺘﺮ ﻓﺮوش ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﮏ آدم دزد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوان در ﻧﯿﻤﻪ
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﺷﻤﺎل ﮐﺎﺑﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دارد .در اﮐﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن،
از ﺷﻤﺎلوﺟﻨﻮب و ﺷﺮقوﻏﺮب دﺧﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﻣﯿﺮاث ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﯾﺎ رﺳﻤﴼ و ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺪل ﭘﻮل ﺑﻪ ﻓﺮوش
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ﻣﯽرﺳﺪ .در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﻮﯾﺎﻧﻪ )ﺷﯿﺮﺑﻬﺎ( ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ،
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت رﺳﻤﴼ ﻧﺎم ﻓﺮوش را روی آن ﻧﻤﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ رﺳﻤﴼ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم ﻓﺮوش ﻫﻢ روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ از ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ و ﺣﺘﯽ در اوﻟﯿﻦ روزﻫﺎی
ﺗﻮﻟﺪش ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻤﯽ
ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪر ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺠﺮدی ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺪ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
آﯾﻨﺪ دﯾﮕﺮ راﻫﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﻣﯽرﺳﺪ دﯾﮕﺮ رﺳﻢ ﻃﻼق ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ زن ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽای ﺑﮑﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﻼق داده ﺷﻮد .اﮔﺮ زن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ
ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽای ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮش ﺷﻮد،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد .ﻣﻦ اﻻن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زن
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺷﻮﻫﺮش او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزد ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش
او را ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ زن ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮش
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .آن ﻋﺪه از زﻧﺎن ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮءِ ﺗﻔﺎﻫﻤﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻮﻫﺮ آﻧﻬﺎ را ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻨﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺧﺘﺮ
ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در آن
ﻣﻨﺎﻃﻖ رﺳﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺻﻼ ً وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ زاد
و وﻟﺪ زﯾﺎد ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺮ ﮐﺲ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮادر دارد و اﮔﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮان اﺻﻼ ً ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ.
ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺜﻞ دود ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﻫﻮا ﻣﻨﺤﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺮادران ﻣﺘﻌﺪد در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ
ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ وﺣﺪت ﺷﺎن را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺮادران وﺣﺪت
ﺷﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻮهﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ آﻧﺎن ﭘﺴﺮان آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﺣﺪت ﺷﺎن را در ﭼﺎرﭼﻮب ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ آﻧﻘﺪر ﮐﺘﮏ ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﺣﺎل زﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ! ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻫﺎ ﺑﻄﻮر
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﺣﺪت ﺷﺎن را در ﺧﺎﻧﻮاده واﺣﺪ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و زاد و وﻟﺪ ﻫﻢ ﮐﻪ
ﻣﺎﺷﺎﷲ ﺣﺮف ﻧﺪارد .ﭘﺲ آدم اﮔﺮ ﺧﻮدش را در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ
ﺳﺮش ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد؟ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪه ام ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮادهای وﺟﻮد دارد

آنسوی وحشت

39

ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻧﻔﺮ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺠﺎ ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﻣﺮد از زن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺴﺘﺮش
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰ اﯾﺶ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺎزه ﻧﻔﺲ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ.
زن از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽرود ﯾﮏ ﻋﺮوس ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺎزه
ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺒﻠﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽرود ،ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﮐﻢ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻫﻢ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮ ﺟﻮش و ﺧﺮوﺷﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎری از
ﻗﺒﻞ در آن روﺑﺮاﺳﺖ .اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر زن و ﮐﺎر ﻣﺮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻧﺎن
ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯽﺷﻤﺎری ﻫﻢ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻫﯿﭻ ﮐﺎر
ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﻫﺎی را ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ ﻣﺮدان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪﯾﺴﺖ ،از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ دﻧﯿﺎی ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ داد و ﺳﺘﺪﻫﺎ
و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوشﻫﺎ ،ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﺟﻨﺎس
دﯾﮕﺮ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در داﺧﻞ ﺧﻮدش ﯾﮏ دﻧﯿﺎﺋﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن از راز و
رﻣﺰ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی آن ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮ در ﺑﯿﺎورد .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﻣﺴﻠﻤﴼ ﮐﻪ زن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﺎر ﭘﺮ ﺗﻼﺷﺘﺮ از ﻣﺮد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﺪ؛ ﭼﻮن ﺗﻼﻓﯽ
ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺎورد .اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ زن اﺳﯿﺮ و ﺑﯿﭽﺎره ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﺑﺪﻫﮑﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﺮاث ﺑﺮ ﺳﺮش ﺑﺰﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻘﻂ ﺑﺪﻫﮑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﯿﺪن ﻧﯿﺰ ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪوش اﯾﻦ زﺑﺎﻧﺪار ﺑﯽﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ آﺷﭙﺰی و
ﻧﺎﻧﭙﺰی ﻓﺮوان در ﻓﻀﺎی دود ،ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮوف ﻏﺪا و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻔﺮهﻫﺎ،
ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻧﺎزک و ﺿﺨﯿﻢ ﺑﺰرﮔﺎن و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﮐﯽ ﮐﻪ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻏﺮوب
ﺧﺎﮐﺒﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺴﺘﻦ و روﻓﺘﻦ اﻃﺎقﻫﺎ ،راﻫﺮوﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎی ﺷﻠﻮغ و
ﭘﻠﻮغ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ زن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﭼﻪ ﭘﯿﺸﻪای ﻧﺎن
ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﺎ ﭘﺮ درد ﺳﺮ و ﻓﺮﺳﺎﯾﻨﺪهﺗﺮ از آن اﺳﺖ .زن وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ ﮐﻮهﻫﺎ و ﭼﺮاﮔﺎهﻫﺎ ﺑﺒﺮد ،ﻫﻤﺰﻣﺎن از ﮐﻮهﻫﺎ ﻫﯿﺰم ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن و
ﺳﺒﺰی ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﯿﺰم و ﺳﺒﺰی را از راه دور روی
دوﺷﺶ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد ،ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﺑﺪوﺷﺪ ،ﻓﺎﺿﻠﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را از ﺧﻮاﺑﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ
آوری ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺳﻮزاﻧﺪن آﻧﺮا ﺳﺮﮔﯿﻦ ﺑﺴﺎزد ،ﺑﺎ دﺳﺘﺶ ﮔﺮد ﮐﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض
آﻓﺘﺎب ﻗﺮار دﻫﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن آﻧﺮا اﻧﺒﺎر ﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦﻫﺎ را ﺑﯿﻞ
ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺰراﻓﺸﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ و آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ روز ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻫﺮزه را از زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﭽﯿﻨﺪ،

خاطرات حميد نيلوفر
ﺧﺸﺨﺎشﻫﺎ را ﻧﺸﺘﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﯽ وﻇﯿﻔﻪ
دارد ﮐﻪ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔِﻠﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺘﺮاک ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
ﺣﺎل »ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻟﻨﮓ اﺳﺖ «.ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮدﻣﺎن را
دﯾﺪه ام ،ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﯿﻠﯽ دور از آب
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ دارﻧﺪ .زن وﻇﯿﻔﻪ دارد ﮐﻪ آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ را در دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺮ ﮐﻨﺪ،
ﺑﺎﻻی ﺳﺮش ﺑﮕﺬارد و از راه دور ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺒﺮد .اﯾﻦ زﻧﺎن ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه در ﺑﺮدن آب
ﺑﺎﻻی ﺳﺮ آﻧﻘﺪر ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ  -ﭼﻬﺎر ﺗﺎ دﯾﮓ را از آب ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ را
روی ﻫﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و روی ﺳﺮ ﺷﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،در وﻗﺖ راه رﻓﺘﻦ دﺳﺘﺎن ﺷﺎن را آزاد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﯽآﻧﮑﻪ دﯾﮓﻫﺎی ﭘﺮ
از آب را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ راه ﻣﯽروﻧﺪ و دﯾﮓﻫﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ .ﺑﺮدن آب از راه
دور ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻟﻨﮓ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﺮ ﻣﺸﻘﺖ زﻧﺎن اﺳﯿﺮ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﺳﻬﻢ زن از ﻣﯿﺮاث در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.

تعصبات خانواده
در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم
ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺒﯿﻨﺪ ،اﺟﺎزه ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﺮ و ﮐﻮر و ﻻل ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻨﺼﻮرت ﺟﺮأت و
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺷﺎن را ﮐﺎﻣﻼ ً از دﺳﺖ داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ آدﻣﺎن روی
زﻣﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﺪرت اﮔﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوﻧﺪ ،در زﯾﺮ ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺎدری)ﺑﺮﻗﻊ( ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﺧﻮد را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺠﺒﻮر
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ ،ﺑﮕﻮﻧﻪای ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﺣﺎل ﮔﺮﯾﺰ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
***
در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﺰﻧﺪ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮدان و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در را
ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﻨﺪ و زﻧﺎن اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ در را ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﺮدان و ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺴﯽ در ﺑﺰﻧﺪ ،زن از ﭘﺸﺖ در ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ »ﮐﯽ ﻫﺴﺘﯽ؟« اﮔﺮ از
ﺻﺪا ﺑﺸﻨﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯽزﻧﺪ ،در را
ﻧﻤﯽﮔﺸﺎﯾﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻻن ﮐﺴﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﯽرود و در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ؛ ﭼﻮن در اﯾﻦ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺮف زدن ﺑﺎ ﻣﺮد ﻧﺎﻣﺤﺮم از ﭘﺸﺖ در ﻧﯿﺰ ﺣﺮام اﺳﺖ .آدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ را ﺻﺪا ﺑﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﺪ در را ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
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آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎ ﭘﺸﺖ در ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ آن ﺑﻮده ام .ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه آن ﮔﺮوه ﻣﺮدﻣﺎن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺣﺮف ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻢ
دﯾﮕﺮان ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎ را از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
ام .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری را از ﻣﺎ اﻣﺎﻧﺖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز
ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﻦ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻞ را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺟﻨﺘﯽ از ﻣﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﭘﺸﺖ در ﻣﻨﺘﻈﺮم
ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن ﺷﺎن اﺟﺎزه رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﮑﺘﺐ و
ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ.
***

جمعی از خويشاوندان مان که ھشت  -نه خانواده میشدند ،ھيچ يکی از آنھا
دختران شان را به مکتب نمیفرستادند ،اجازه بيرون رفتن از خانه را نمیدادند و
اگر دختران و زنان شان مريض میشدند آنھا را به دکتر مرد ھم نمیبردند .من
در آن جمع يک رفيق صميمی داشتم به نام کوشا .کوشا خودش دانشجو بود در
دانشکده پزشکی دانشگاه کابل درس میخواند .کوشا با آنکه خودش دانشجو بود و
قرار بود که دکتر شود با رفتن دختران به مکتب مخالف بود .من يک روز از
کوشا پرسيدم »اگر دختر مکتب نرود و در آينده به يک زن بيسواد تبديل شود،
پس به فرزندانش چه کمکی میتواند بکند؟«
»بيسواد نبايد بماند ،در خانه درس بخواند تا در آينده بتواند که در تعليم
فرزندانش نيز کمک کند«.
 »اما اگر مکتب برود در آينده میتواند دکتر ،مھندس ،معلم و ھرچه کهبخواھد شود«.
»نه اين کارھا کار زن نيست ،زن فقط کارھای خانه را بايد انجام بدھد و
بس و از خانه نبايد بيرون برود«.
من میدانستم که آنھا زنان شان را به دکتر مرد ھم نمیبردند و در ارتباط
به اينکه گفت زن فقط کارھای خانه را بايد انجام بدھد ،من ازش پرسيدم »پس
زنان شما که مريض میشوند ،شما چرا آنھا را به دکتر مرد نمیبريد و فقط به
دکتر زن میبريد؟«
» مرد نامحرم نبايد که زن را ببيند«.
 »اگر عقيده شما بھتر است که دختر نبايد مکتب برود ،پس ھيچ دخترینبايد که مکتب برود و در آنصورت ھيچ دکتر زنی ھم نبايد که وجود داشته باشد،
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در آنصورت اگر زنان شما مريض شوند ،شما آنھا را به کدام دکتر زن
میبريد؟«
»در آنصورت به دکتر مردی میبريم که محرم باشد«.
اين حرفش خودخواھانه بود؛ چون در جمع خودشان چند تا مردان تحصيل
کرده و دکتر داشتند ،اما فکر ديگران را نکرد.
 »پس آنانيکه دکتر محرم مرد ھم ندارند به کدام دکتر زن ببرند؟«»اين مشکل خود آنھاست که چرا دکتر محرم مرد ندارند و اين سؤال را از
خود آنھا بپرس که به کدام دکتر زن ببرند«.
 »خيلی خوب! از خود آنھا بپرسم!! پس اگر خواھر و مادرت بيماری آلتتناسلی بگيرند و آلت تناسلی شان عفونت کند باز چه ،آيا باز ھم خودت به آلت
تناسلی آنھا دست میاندازی؟«
کوشا کمی سکوت کرد و در جواب گفت »در آنصورت بھتر است که
بميرند تا اينکه پيش دکتر بروند«.
حقيقتا ً در افغانستان زنان زيادی بخاطر کمبود دکتر زن در وقت بيماری
جان شان را از دست میدھند .بسياری از خانوادهھا مرگ زن را بر رفتن به
دکتر مرد ترجيح میدھند و برای زن بيمار فقط دم و دعا میخوانند و بس.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺧﻮدﺷﺎن را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺳﺎل  ۱۳۵۹زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﮑﺪهﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ
ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﮔﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر درآﻣﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ دﺧﺘﺮاﻧﻪ را در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و
ﺗﻤﺎم روﺳﺘﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﻣﮑﺎﺗﺐ ﭘﺴﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﭘﺴﺮان ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﻘﻂ درس دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺲ .در ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﭼﻬﺎردِه ﮐﻪ ﻣﺎ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ،ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮان از
ﺻﻨﻒ اول ﺗﺎ دوازدﻫﻢ در آن درس ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ در
ﻋﻮض اﺳﺘﻔﺎده دﯾﮕﺮی از درﺳﺨﺎﻧﻪﻫﺎی آن ،آﻧﺮا ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،در ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
را ﺑﻪ روی دﺧﺘﺮان ﺑﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﺗﺐ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺎم ﺷﺎﮔﺮد را رﺳﻤﴼ ﻃﺎﻟﺐ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﻧﺎم ﻣﮑﺘﺐ را رﺳﻤﴼ
ﻣﺪرﺳﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻃﺎﻟﺐ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﮔﺮدی ﮐﻪ درس دﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﮐﻪ در آن درس دﯾﻨﯽ داده ﻣﯽﺷﻮد.
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***

خاله ام در خانواده متعصب ازدواج کرده بود ،شوھرش اجازه بيرون رفتن
از خانه ،نگاه کردن به مردان نامحرم ،گوش دادن به موسيقی و حتی اجازه
عکس گرفتن را به او نمیداد .به مثل خانواده شوھر خاله ام اينگونه خانوادهھا در
افغانستان زياد ھستند.
در بين دوستان و خويشاوندان ما دو تيپ زنان وجود داشت ،يک تيپ زنان
محجبه بود که به خانوادهھای متعصب تعلق داشتند و تيپ ديگر زنان غير محجبه
بود که به خانوادهھای غير متعصب تعلق داشتند .زنان محجبه را به نام زنان
بھشتی ياد میکردند و زنان غير محجبه را به نام زنان دوزخی ياد میکردند .ما
در محافل شيرينی خوری و عروسی عالوه بر اينکه يک خانه جداگانه برای
مردان آماده میکرديم ،دو خانه جداگانه برای زنان بھشتی و زنان دوزخی آماده
میکرديم تا نسبت به يکديگر احساس ناراحتی نکنند .وقتی که مھمانان شروع به
آمدن میکردند ،دو  -سه تا دختر و زن پيش در برای خوشامد گويی میايستادند و
به شوخی از مھمانان زن میپرسيدند »آيا شما دوزخی ھستيد يا بھشتی؟«
زنان محجبه که به خانوادهھای متعصب تعلق داشتند در جواب میگفتند
»بھشتی« و زنان غير محجبه در جواب میگفتند »دوزخی«.
آنانی که برای خوشامد گويی ايستاده بودند زنان بھشتی را به خانه
مخصوص زنان بھشتی ھدايت میکردند؛ چون در آنجا به غير از زنان محجبه،
نه عکاسی و فيلمبرداری وجود داشت ،نه رقص و ساز و سرود و نه مردان
نامحرم .زنان دوزخی را به خانه مخصوص زنان دوزخی ھدايت میکردند ،که
در آنجا ھم عکاسی و فيلمبرداری بود ،ھم رقص و ساز و سرود و ھم ممکن بود
که مردان نامحرم در آنجا داخل شوند.
عروسی دايیام بود .خاله ام که در خانوده متعصب شوھر کرده بود ،در
خانه مخصوص زنان بھشتی با زنان بھشتی نشست ،اما در دلش بیاندازه نوميد
بود و از محدود بودن در زندگيش رنج میبرد .تمام دختران و زنان آزادانه
عکس میگرفتند ،میرقصيدند و اين بر و آن بر قدم میزدند ،اما آن بيچاره در
يک گوشهای نشسته بود و به آنھا نگاه میکرد .وقت آخر که تمام مھمانان رفتند و
ما در جمع خودمان تنھا مانديم ،خاله ام با صد دل نادلی خواست که در جمع
ديگران بيايستد و با ديگران عکس بگيرد .من خيال کردم که از طرف شوھرش
حتما ً مطمئن است که در اين حد او را آزاد گذاشته است که با خانواده خودش
عکس بگيرد .خاله ام در عکس گيری با ديگران ايستاد و عکس گرفت .وقتی که
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شوھرش از موضوع خبر شد ،آمد و از ما پرسيد »عکسھای را که گرفته ايد
کجاست؟«
عکسھا را ھنوز چاپ نکرده بوديم ،فيلمھا را برای چاپ کردن بايستی
میفرستاديم پشاور؛ چون در آن وقت دستگاه چاپ عکس در افغانستان وجود
نداشت .وقتی که پرسيد عکسھای را که گرفته ايد کجاست ،ما در جوابش گفتيم
»عکسھا را ھنوز چاپ نکرده ايم و برای چاپ کردن بايد بفرستيم پشاور«.
»فيلم عکسھا را بدھيد به من ،من خودم آنھا را چاپ میکنم که عکس زنم
را کسی نبيند ،وقتی که عکسھا را چاپ کردم ،عکسھای زنم را جدا میکنم و
عکسھای ديگر را میدھم به شما«.
فليمھا را برايش داديم که چاپ کند و عکسھای زنش را جدا کند .وقتی که
فيلمھا را گرفت ،تمام آنھا را از پوشھای شان باز کرد ،در معرض نور آفتاب
قرار داد و سوزاند.
ازش پرسيديم »چرا نگذاشتی که فيلمھا را اول بشوييم ،بعد از شستن
فيلمھای زنت را دست خودت بدھيم و فيلمھای ديگر را چاپ کنيم؟«
»اگر آنھا را میشستيد ،عکاس در وقت شستن عکسھای زنم را میديد«.
در خانوادهھای آنھا تصوير انسان و موجودات جاندار کفرآميز دانسته
میشود ،از قديما ً ھيچگاه تصوير انسان و اجسام جاندار را در خانهھای شان
نگذاشته اند ،تماشای تلويزيون را نيز کفرآميز میدانند و رقص و ساز و سرود
را خصلت شيطان میدانند.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪای از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺪ اﻗﻞ ده درﺻﺪ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و در
ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
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بخش شش
جھنمھای تو در تو
ﺟﻬﻨﻢﻫﺎی ﺗﻮ در ﺗﻮ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﺟﻬﻨﻢﻫﺎی
ﺗﻮ در ﺗﻮ ﺟﻬﻨﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درون ﻫﺮ ﺟﻬﻨﻢ ﺟﻬﻨﻢ دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد و
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻖ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺞ اﺷﺎراﺗﯽ ﺷﺪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن .زن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﺲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﯾﮏ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﯾﻨﻘﺪر ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ دارد؛ ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
ﻧﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ و ﺟﻨﺘﯽ ،ﺳﻨﺖ و
ﺟﻨﺖ ﻫﻢ آﻧﺮا ﻗﺒﻮل ﻧﺪارد!
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻣﻮرد ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻣﻮﺿﻮع از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ روی زﻣﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﻫﺰار و ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ آن ﭼﻪ ﺗﺼﻮری
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﺮد؟
از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻠﻤﻪ »اﯾﺰک« ) izakﺧﻨﺜﯽ( در ذﻫﻦ اﮐﺜﺮ اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﻔﻮر و
ﺑﯽرﻏﺒﺖ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را اﮐﺜﺮﴽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮدن ،ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﺮدن ،ﭘﺴﺖ
ﺷﻤﺮدن ،رزل ﮐﺮدن و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﺧﻄﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺪﺑﺨﺖ
ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﺰک ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﯽﻫﺎ زن
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻟﺰﺑﯿﻦﻫﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺗﺮاوﺳﺘﯽﻫﺎ )دوﺟﻨﺴﮕﻮﻧﮕﺎن( زن
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﻮدش ﮐﺲ دﯾﮕﺮی
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ ﺻﺪ درﺻﺪی اﻓﻐﺎﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻫﯿﭻ اﯾﺰﮐﯽ را
ﻧﺪﯾﺪه اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻠﻤﻪ »اﯾﺰک« ﻫﻤﯿﺸﻪ روی زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﺮدم ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺰک را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻗﯿﺎﻓﻪﻫﺎی ﺷﺎن را ﺗﻠﺦ و ﺑﺪﻣﺰه
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺜﻠﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺜﯿﻒ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻬﻮعآوری ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد.
***

روزی با دو نفر از ھمسايگان مان نشسته بودم و داشتيم صحبت میکرديم،
يکی از آنھا  ٣۵ - ٣۴سالش بود ،از مردم اصيل کابل و از با فرھنگترين مردم
افغانستان بود ،دوازده سال مکتب را ھم تمام کرده بود و يک مدتی را ھم در
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پاکستان گذرانده بود .به ارتباط اينکه يک مدتی را در پاکستان گذرانده بود از
پاکستان تعريف کرد و گفت:
»در پاکستان ھر طرف که بروی میبينی پر از ايزک است ،اما قربان
افغانستان باغيرت شوم که ھيچ ايزکی در اينجا وجود ندارد .من تا حاال ھيچ
ايزکی را در فغانستان نديده ام«.
من که در آنجا نشسته بودم با خود گفتم:
»در اين وحشت ايزک مگر میتواند که نفس بکشد! اينجا که سه نفر نشسته ايم
حد اقل يک نفر ايزک وجود دارد تا چه برسد بر کل افغانستان که آيا ايزکی در آن وجود
دارد و يا خير!«
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺰک ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﺟﻦ و ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ آﻧﻬﺎ را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ روی زﺑﺎنﻫﺎ ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ .ﻣﻦ ﺗﺎ روزی
ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدم ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰک واﻗﻌﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰک ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﻮد ،دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﻣﺴﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺨﺮه ﻗﺮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و آﻧﭽﻨﺎن ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮش ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﺎ
ﮐﺎﻣﻼ ً دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ از ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﻤﯿﺮد .ﺧﻮد او را ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم
ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﺎرﺑﺶ را ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺨﺮه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
***
در زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻋﯿﺒﺠﻮﯾﯽ ،ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن و ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﻓﺮاد ﺳﻨﺘﮕﺮا در اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺗﺠﺪدﮔﺮاﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در اﻗﻠﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﺴﺨﺮه
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺮاد ﺳﻨﺘﮕﺮا ﺧﻮد آﻧﻬﺎ را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎدت در اﺟﺘﻤﺎع اﮐﺜﺮﴽ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻨﺶ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ دﯾﮕﺮان را ﻣﺴﺨﺮه ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد زﻣﺨﺖ ،ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻦ و ﻏﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﻓﺮادی ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان را ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺨﻨﺪد ،در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎﻫﻮش،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﻨﺪان ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ در دراز ﻣﺪت اﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و ﺑﺎﻫﻮﺷﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﺮت و ﺟﻨﻮن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻋﺎدت ﻣﯽﺷﻮد و در
ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪﺑﯿﻨﺎن زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن اﮐﺜﺮﴽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﯾﺎ
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻗﺎرﺑﺶ را وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻮری،
ﮐﺮی ،ﻣﺸﮑﻼت دﺳﺖ و ﭘﺎ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﯽاﻧﺪازه وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
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در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،روﺳﺘﺎﻫﺎ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻗﻮام ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎم
ﻣﺴﺨﺮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻨﺘﯽ از ﺻﺪا زدن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎمﻫﺎ ﻣﯽﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻟﺬت
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎ و ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ و ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻗﻠﻌﻪ ﻧﯿﺎزی
دﯾﻮاﻧﻪ« ،ﺧﺎﻧﻮده داﯾﯽﻫﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ﮔﯿﺠﮏﻫﺎ و ﺧﺸﺘﮏﮐﺸﺎلﻫﺎ« و ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدم دﻫﮑﺪه ﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻘﺎﯾﯽ ﺑﻘﻪﺧﻮر« )ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪﺧﻮار( ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ در اﻃﺮاف ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی از ﻗﺒﯿﻞ
»ﻣﺎزاﻧﭽﯽ ﺳﮓﭼﻮش)» ،«(۱ﺑﺎغﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻮاک)» ،«(۲ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪﺧﯿﻞ ﭼﻬﺎرﭘﺎ«،
»ﻟﺠﯽ ﮔﺮک«» ،ﻓﺮﻧﺠﻠﯽ دوﻏﻤﺎچﺧﻮر«» ،ﮔﺪارهای ﺳﯿﺮﺧﻮر«» ،ﺗﻪ ﻗﻠﻌﻪای
ﭘﺎﯾﯿﻦاوﺧﻮر)» ،«(۳ﺑﺎﺧﻤﯽ ﻣﻮرﺧﻮر« و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و روﺳﺘﺎﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎمﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ازﺑﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ازﺑﮏ ﮐﻠﻪﺧﺎم و ﮔﻠﻢﺟﻤﻊ«،
ﭘﺸﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »اوﻏﺎن ﺧﺮ ،اوﻏﺎن ﻏﻮل) (۴و اوﻏﺎن ﺗﺒﺮﻏﺎن) ،«(۵ﻫﺰارهﻫﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی »ﻫﺰاره ﺗﻐﺎره) ،(۶ﺑﯽﺑﯿﻨﯽ و ﻗﻠﻔﮏ ﭼﭙﺎت) ،«(۷ﻗﻨﺪﻫﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭘﺎیﻟﭻ) ،«(۸ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺸﻨﻪ ﻣﺮده« ،دﻫﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﻃﺮاﻓﯽ ﺑﯽﻋﻘﻞ«،
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭼﺮاغ ﮔﻠﮏ« ،ﻫﻮدﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺧﺮ دزد« ،ﺧﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »دم
دار« و ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻮام و ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺎمﻫﺎ ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﭽﮕﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﭽﻪﻫﺎ
اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ »ﻋﻘﻞ ﻧﻪ در ﺳﻦ اﺳﺖ و ﻧﻪ در
ﺳﺎل ،ﻋﻘﻞ در ﺳﺮ اﺳﺖ«.

معنی واژهھای محلی فوق قرار ذيل است:
_________________________________________
) (١سگ چوش :کسی که پستان سگ را میمکد
) (٢کواک :دست و پا چلفتی
) (٣پايين او خور :کسی که پايين آب جاری شده بعد از آبياری از کشتزارھا را مینوشد
) (۴غول :عظيم الجثه و کودن
) (۵تبرغان :يک نوع حيوان
) (۶تغاره :تشت سفالی ناھمواری که کشک خشک را در آن میسايند
) (٧قلفک چپات :دارای قفل ھموار
) (٨پای لچ :پابرھنه
) (٩چراغ ُگلک :کسی که چراغ را خاموش میکند
_________________________________________________

***

خاطرات حميد نيلوفر
در ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ آدم ﺣﺘﻤﴼ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺨﺮه ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﯾﺰک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻗﻮز ﺑﺎﻻ ﻗﻮز ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻮدش ﭼﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ زﻣﯿﻦ
ﺑﺘﺮﮐﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده اش زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﯾﮏ اﯾﺰک ﯾﺎ
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺟﻬﻨﻢ! از ﻃﺮف ﻣﺮدم ﮐﻪ ﻣﺴﺨﺮه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ! اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰک ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،در دﯾﺪ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ
ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﻨﻔﻮر و ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزش ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻧﻈﺮ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدن ﺑﻪ زن و ﺑﭽﻪ ﻣﺮدم آﻧﻘﺪر ﻧﺎم ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﺰک ﺑﻮدن ﻧﺎم ﺑﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی
ﻗﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﻮس ﻓﻼن ﻣﺮدم ﺗﺠﺎوز ﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ اﯾﻦ ﺟﺮأت را ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ
اﯾﺰک ﻫﺴﺘﻢ؛ ﭼﻮن ﻣﺮدم اﯾﺰک را ﺑﯽاﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺴﺖ و ﻧﺠﺲ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻣﺮدم ﮐﻠﻤﻪ اﯾﺰک را زﯾﺎد ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺰک ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ
ﮔﺮاﯾﺶ دارد و ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺰک ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﻨﺴﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﺪارد .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ
ﻫﻨﻮز ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺰک ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺶ دارد اﯾﻨﻘﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﺪﺑﯿﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﺰک ﺑﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﺎم آن از
ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ!!! ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺗﻤﺎم اﯾﺰکﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺎن را از ﻣﺮدم ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﺧﻮد
ﺑﺨﻮد ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﭼﻪ ﺑﺮداﺷﺖ و ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻮردی از ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد
دﯾﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺎن را از ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ.
***
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن در ﻗﺮن  ۲۱ﻫﻨﻮز ﻏﺮق ﺧﺮاﻓﺎت اﺳﺖ .اﻓﻐﺎنﻫﺎ را ﺑﺎور ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺮس و ﺧﻮک از ﭘﺴﺖ ﺗﺮﯾﻦ و ﻧﺠﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎورﺷﺎن ﺑﺮ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻣﺮد ﺑﯽﻣﻮ و زن ﻣﻮ دار از ﺧﺮس و
ﺧﻮک ﻫﻢ ﺑﺪﺗﺮ اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﯽ را دﯾﺪم ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ اﮔﺮ ﻃﺮف ﻣﺮد ﺑﯽﻣﻮ و
زن ﻣﻮ دار ﺗﻒ ﺑﯿﺎﻧﺪازی ﺛﻮاب دارد.

يک رفيقی داشتم به نام فدا که از قوم ھزاره بود .فدا خودش يک مرد پر مو
و پشمالو بود ،اما اکثر ھزارهھا بیمو ھستند .با آنکه اکثر ھزارهھا بیمو ھستند و
فدا ھم خودش ھزاره بود ،میگفت »اگر طرف مرد بیمو و زن مو دار تف
بیاندازی زياد ثواب دارد .اما طوری بايد تف بیاندازی که خودش متوجه
نشود«.
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با مشکلی که من در افغانستان داشتم ،من بيشتر از خود مردان بیمو و
زنان مو دار آنھا را درک میکردم و در جواب به فدا گفتم »من به حرفھای
قديمی باور ندارم و ھيچ ثوابی ھم ندارد«.
فدا گفت »تو میدانی که ثواب ندارد يا خدا! مگر تو از خدا ھم عاقلتر
شدی که خدا میگويد ثواب دارد و تو میگويی ثواب ندارد!«
***
ﻣﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ازدواج ﮐﺮدن و آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ زن را ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،روز ﺑﺮوز
دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪم ،از آﯾﻨﺪه ﺑﯿﻢ داﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ در آﯾﻨﺪه زن ﻧﮕﯿﺮم ﺑﺎﻻﺧﺮه
ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺑﺨﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯽ دارم و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺨﺮه ام
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮه »ﺑﺎﺑﻪ ﻧﺪاره« و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه ﺗﻠﺦ دﯾﮕﺮ
را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآوردم و روز ﺑﺮوز دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﺷﺪم.
ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻓﮑﺮ زود را ﻧﻤﯽﮐﺮدم و ﻓﮑﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ را ﻣﯽﮐﺮدم ﮐﻪ اﮔﺮ
زن ﻧﮕﯿﺮم ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺮدم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻨﺴﯿﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮادراﻧﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ رﻓﺘﻨﺪ اروﭘﺎ،
ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻫﻢ ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺎدرم در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪم .ﺗﻤﺎم اﻗﺎرب و
دوﺳﺘﺎن ﻣﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎدرت ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و دﺳﺘﯿﺎری ﻧﺪارد ﮐﻪ در
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮑﺶ ﮐﻨﺪ ،ﺗﻮ زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ زن ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﻣﺎدرت را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺑﺨﺎﻃﺮ آﯾﻨﺪه دور ﻧﮕﺮان ﺑﻮدم ،ﺣﺎﻻ در ﺳﻦ  ۲۴ - ۲۳ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎدرم ﺑﺮاﯾﻢ ﻗﻮز ﺑﺎﻻ ﻗﻮز ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ
ﻣﺎدرت زودﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ زن ﺑﮕﯿﺮی و ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪای ﺣﺮف ﻣﺮدم را رد ﻣﯽﮐﺮدم.
***
داﺳﺘﺎﻧﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﺴﯽ ﭼﻘﺪر ﮐﺎر آدم را زار ﻣﯽﮐﻨﺪ:

اصليت من از منطقه چھاردِه در شھرستان غوربند واليت پروان است،
اما بعداً که ھفت ساله بودم از آنجا رفتيم کابل و ديگر در کابل زندگی کرديم.
سالھای  ٧٨و  ٧٩بود ،در آن زمان کل جمعيت چھاردِه به حدود چھار -
پنج ھزار نفر میرسيد ،که ده درصد آن در منطقه و نود درصد آن در شھرھای
مختلف افغانستان و در خارج از کشور زندگی میکردند .از آن جمله يک
خانوادهای که من ھيچ کدام از آنھا را نديده بودم و نمیشناختم چندين سال قبل
چھاردِه را ترک کرده بودند و به واليت بلخ در شمال افغانستان رفته بودند .يک
پسر از آن خانواده با يک دختر ازدواج میکند ،سه  -چھار ماه از ازدواج آنھا
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میگذرد که دختر از ناراحتی خانه پسر را ترک میکند و به خانه پدر و
مادرش بر میگردد .علت اينکه چرا دختر ناراحت شده است ،پسر نتوانسته است
که با او عمل جنسی را انجام بدھد .بعد از برگشت دختر به خانه پدر و مادرش،
خبر آن به گوش بسياری از مردمانی که اصليت چھاردِھی دارند دھن به دھن
میپيچيد و به زودی بسياری از چھاردِھيانی که در خود چھاردِه و در شھرھای
مختلف افغانستان و حتی در خارج از کشور زندگی میکنند از موضوع خبر
میشوند.
ما در کابل زندگی میکرديم آنھا در بلخ ،من خانواده آنھا را اصالً
نمیشناختم ،از دھن چند نفر شنيدم که میگفتند »فالن کس ،پسر فالن کس در بلخ
با دختر فالن کس ازدواج کرد ،تا سه  -چھار ماه نتوانست که عمل جنسی را
انجام بدھد ،باالخره دختر ناراحت شد و به خانه پدرش برگشت«.
مردم که از موضوع خبر میشدند ،آنچنان تعجب میکردند که انگار پسر
بيچاره در پيشانی اش آلت خر در آورده بود .بعضیھا که اين حرف را میشنيدند
در جواب میگفتند »وای نتوانست که با زنش کاری بکند! چقدر شرم!!!«
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭘﺸﺖ ﺳﺮش اﯾﻨﻘﺪر ﺗﻌﺠﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ روﺑﺮوی ﺧﻮدش ﭼﻪ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﺑﺎ او ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺮدم زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰک ﻣﺴﺨﺮه اش ﻧﮑﻨﻨﺪ .ﻣﻦ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ آن ﭘﺴﺮ آدم اﺣﻤﻘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻣﺮدم زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ
ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺮف ﻣﺮدم ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدم را اﺣﻤﻖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
***
اﯾﻦ ﻫﻢ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﻮدن ﮐﺴﯽ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻪ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ:

در محله چھارقلعه وزيرآباد در جشن عروسی يک ھمصنفی دانشگاھیام
دعوت بودم .قبل از صرف غذا داخل يک اطاق بزرگ و طوالنی حدود بيست
نفری دور ھم نشسته بوديم .تمام کسانی که آنجا نشسته بودند اکثراً مردان تحصيل
کرده و به اصطالح روشنفکر بودند .ھمگی نشسته بودند فکر میکردند و ھيچ
کسی حرف نمیزد ،سکوت مطلق بر مجلس حکمفرما بود ،در اوج سکوت
ناگھان يک نفر تراوستی )دوجنسگونه( که نيمه شکل مرد و نيمه شکل زن را
داشت داخل اطاق شد و با صدای نازک و کشيده گفت »سالم به جمعيت «.و با
ناز و عشوه و با حرکات مارپيچ و ارتجاعی زنانه اش آمد و در يک گوشهای
نشست .تا که با صدای زنانهتر از زنانه اش گفت سالم به جمعيت ،دفعتا ً سکوت
مطلق مجلس در ھم شکست و تمام مجلس خودشان را زدند زير خنده ،چشم ھمه
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بسوی او افتاد ،دو نفری و سه نفری رو به يکديگر کردند و شروع کردند به
پچپچ کردن .يک دوست بسيار صميمی دانشگاھیام به نام وحيد کنارم نشسته بود،
با خنده دھنش را به گوشم نزديک کرد و شروع کرد به تعريف کردن از يک
ايزک ديگر .وحيد خنده کنان به من گفت »يک نفر ايزک در قصبه نزديک خانه
ما مینشيند« و در حاليکه میخواست حرفش را ادامه بدھد ،من که از خنده
احمقانه مجلس بیاندازه عصبانی شده بودم با عصبانيت حرفش را قطع کردم و
گفتم »از عيبجويی و غيبتگويی بدم میآيد«.
اين حرف را که زدم وحيد بيچاره خجالت کشيد و ھيچ چيزی نگفت .من
دست چپ وحيد نشسته بودم ،دست راستش يک نفر ديگر نشسته بود که آن
تراوستی را میشناخت و کلمه ايزک را که از دھن وحيد شنيد ،در جوابش گفت
»نه اين ايزک نيست ،من میشناسمش ،ھمسايه ماست ،زن گرفته و يک سال
میشود که عروسی کرده است«.
وقتی که گفت زن گرفته و يک سال میشود که عروسی کرده است ،من
غمگين شدم ،بغض گلويم را گرفت و خواستم که گريه کنم .با خود گفتم من که
اينقدر ظاھر مردانه دارم و ھيچ کسی به من شک نمیکند ،من نمیتوانم که زن
بگيرم ،پس اين که سر تا پايش داد میزند که مرد نيست ،چرا به خاطر مسخره
مردم زن گرفته و زندگيش را به جھنم داغتر تبديل کرده است؟
در اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ آﻧﺮا اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽداد ،ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎدت ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ را دﯾﺪم و ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﻔﺘﻢ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ادﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑﺮی ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﯾﻨﻘﺪر ﮔﺴﺘﺎخ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ از
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﻮاد و ﺑﯽﺗﻌﻠﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ اﯾﺸﺎن ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن دﯾﮕﺮان
اﺳﺖ ،ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری ﻣﯽﺷﻮد داﺷﺖ؟
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ در آدﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻫﻤﭽﻮ ﻋﺎدت
ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪای را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدم ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ در ﻣﺤﯿﻂ داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﻢ
در ﺟﺎﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎدتﻫﺎی ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ را از آﻧﻬﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدم .اﻣﺎ اﯾﻦ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﻫﻢ ﺑﺨﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن
اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮ
ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ ،ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﻮد آﻧﻬﺎ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم روﺷﻨﻔﮑﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭼﻮن ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮی ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ دارﻧﺪ ،ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ آن ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دم ﮔﺎو ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﻣﺸﮑﻞ ﻋﺎﻣﻞ
اﺻﻠﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﺑﯽﺳﻮادی را .ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و ﺑﯿﺴﻮادی

خاطرات حميد نيلوفر
ﻫﺮ ﮐﺪام ﺿﺮر ﺧﻮدش را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ام،
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﯿﺴﻮادی ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺳﻨﺘﮕﺮاﺋﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺪﯾﻦﺗﺮﯾﻦ آدﻣﺎن و ﻫﻢ در ﻣﯿﺎن ﺑﯽﺳﻮادﺗﺮﯾﻦ
آدﻣﺎن ﮐﺴﺎن زﯾﺎدی را دﯾﺪه ام ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از
ﻋﻘﯿﺪه دﯾﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﻀﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎﺷﻌﻮر ﺗﺮ از آﻧﺎﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺮاوﺳﺘﯽﻫﺎ ﯾﺎ دوﺟﻨﺴﮕﻮﻧﮕﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ درک ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻋﺎدتﻫﺎ ،ﺣﺮﮐﺎت و ﭼﻬﺮه زﻧﺎﻧﻪ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ!
اﯾﻦ ﺗﺮاوﺳﺘﯽ ﮐﻪ زن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،از ﻣﺮدم اﺻﯿﻞ ﮐﺎﺑﻞ و از ﺑﺎﻓﺮﻫﻨﮓﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاوﺳﺘﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ ﺑﺮای ﻓﺮار از ﻣﺴﺨﺮه ﻣﺮدم
زن ﺑﮕﯿﺮد ،ﭘﺲ وای ﺑﺮ ﺣﺎل ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن و دوﺟﻨﺴﮕﻮﻧﮕﺎن دﻫﺎﺗﯽ و ﻣﺨﺼﻮﺻﴼ
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﻫﮑﺪهﻫﺎی دوراﻓﺘﺎده اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﺴﯽ ﺳﻮاد ﻧﺪارد!
***
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ و
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ را در ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ آدم اﻧﺴﺎن و ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ ً زن .اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺎﺗﺶ ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺮد
ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً زن او را ﭘﺴﺖ و ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺴﺎن
زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﻪای را اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻔﺮت ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺎن
را از آن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ او ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺎرﻫﺎ اﯾﻦ ﻋﺎدت را در ﻣﺮدم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده ام .از ﻧﻈﺮ اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﺣﺮﻓﯽ
ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻃﻌﻨﻪ آﻣﯿﺰ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ »ﺑﺮو زن! ﺧﻮدت را ﭘﯿﺶ ﻣﻦ اﯾﺰک
اﯾﺰک ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﻢ دﻫﻨﺖ را ﻣﯽﺷﮑﻨﻢ «...ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ
اﻓﻐﺎنﻫﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف را ﻧﺸﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﻼم ﻣﮑﺮر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺮف
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.
***
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در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﮔﺮ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻋﺎدت دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻋﺎدت زﻧﺎﻧﻪ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮدش او را ﺑﮑﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در
اﯾﻨﺠﺎ داﺳﺘﺎن ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﻫﺪاﻣﻨﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮادراﻧﺶ او را ﮐﺸﺘﻨﺪ:

در زمان حکومت طالبان وقتی که طالبان منطقه کوھدامن در شمال کابل را
به آتش کشيدند و مردم آنجا را بيرون راندند ،ما از خانه مان يک اطاقش را به
يک زن کوھدامنی داديم که آواره شده بود و آن زن ھمسايه مان شد .يک روز
زن ھمسايه ،مادرم و دو  -سه تا مھمانانی که از اقارب مان بودند نشسته بودند و
داشتند صحبت میکردند .من متوجه نبودم چه باعث شد که آنھا با يکديگر حرف
ايزک را میزدند .زن ھمسايه در مورد ايزک از محل خودشان تعريف کرد و
گفت »در محل ما ھيچ ايزک نيست ،فقط چند سال پيش يک نفر ايزک مانند بود
که مثل دختر حرف میزد ،ناز میکرد ،روسری سرش میکرد و ھر وقت
لباسھای خواھر و مادرش را میپوشيد ،بخاطر اين عادتش برادرانش ھر وقت
عصبانی میشدند و او را کتک میزدند ،به خاطری که برادرانش او را زياد
کتک میزدند ،يک روزی از محل فرار کرد و آمد کابل ،يک مدتی گم بود و
ھيچ کسی نمیدانست که کجا رفته است ،باالخره برادرانش آدرسش را در کابل
پيدا کردند آمدند و کشتندش«.
***

در زمان حکومت طالبان يک روز شنيدم که میگفتند در بازار ليسه مريم
طالبان صورت دو مرد جوان را با روغن مباليل سوخته سياه کرده بودند ،آنھا را
پشت ماشين دادسن )وانت( سوار کرده بودند ،وانت در خيابان آھسته آھسته
حرکت میکرد و آنھا با دھن خودشان صدا میزدند »ھر کس که لواط کند
روزش از ما بدتر! ھر کس که لواط کند روزش از ما بدتر! «...من که اين
حرف را شنيدم با خود گفتم اگر من ھيچ کاری نکنم ،پس حد اقل اين مردمان
نادان به نام ايزک که نبايد مسخره ام بکنند!
البته اين قانون در افغانستان از قديما ً ھميشه بوده و است .اين قانون نه با
روی کار آمدن طالبان روی کار شده بود و نه با از بين رفتن طالبان از بين
میرود .طالبان اينگونه مجازاتھا را برای عبرت ديگران به نمايش میگذاشتند.
مردانی را که به جرم عمل لواط دستگير میکردند ،روزھای جمعه بعد از ادای
نماز جمعه ديوار را روی آنھا خراب میکردند .طالبان اجرائی حکم مجازات
برای لواط کاران و ساير مجرمين را يک روز پيش از جمعه از طريق راديو به
اطالع مردم میرساندند .من چند بار از راديو شنيدم که در خبرھا میگفتند »فردا
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بعد از ادای نماز جمعه در فالن واليت حکم مجازات شرعی در مورد اين تعداد
نفر که عمل لواط را انجام داده اند ،در مأل عام به اجرا گذاشته میشود«.
ھمچنان طالبان به غير از لواط کاران مجرمين ديگر را نيز روزھای
جمعه بعد از ادای نماز جمعه در ورزشگاهھا مجازات میکردند و اجساد مجرمين
و دست و پاھای قطع شده را برای دو  -سه روز و حتی برای يک ھفته در چھار
راهھا و خيابانھای پر ازدحام میآويختند تا درس عبرتی باشد برای ديگران.
حتی اجساد بعضی از افرادی را که ھيچ درس عبرتی ھم در کار نبود ،برای چند
روز در مکانھای پر ازدحام میآويختند .از آنجمله جسد دکتر نجيبﷲ و
برادرش را که در مورد آنھا ھيچ درس عبرتی ھم در کار نبود ،برای چند روز
داخل يک بوستانی در مرکز شھر کابل به دار آويختند.
در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧﻮاع

وﺣﺸﺘﯽ را ﮐﻪ ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن و ﺳﺎﯾﺮ

ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻤﯽدﻫﻢ .از ﻧﻈﺮ
ﻣﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﻌﻔﯽ اﺳﺖ
از ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺿﻌﻒ از ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﺮﯾﺒﺎﻧﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدد .در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از سياست ،قوميت و ايديولوژی دم زده اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم اﺷﺨﺎص ﺑﺰرگ و
ﻋﺎﻗﻞ در ﺑﯿﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ در ﺟﻬﺖ
ارﺗﻘﺎی ﺷﻌﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻮاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺴﺨﺮه
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
***

وقتی که من متوجه گرايش جنسيم شدم که به ھمجنس گرايش داشتم ،در
اوايل خيال میکردم که شايد در آينده گرايشم از ھمجنس به غيرھمجنس تغيير
کند و مثل ديگران به غيرھمجنس گرايش پيدا کنم .بعضی وقت دلم میخواست به
ديگران بگويم که من به مردان گرايش دارم و نسبت به زنان ھيچ حسی ندارم.
اما از اينکه در محيط افغانستان قرار داشتم ،افکار و عادتھای افغانھا را خوب
میدانستم که اگر در اين مورد حرفی بزنم با موجی از مشکالت روبرو خواھم
شد .مخصوصا ً از مشکالتی ترس داشتم که اگر مردم بدانند من به مردان گرايش
دارم ،ديگر ھم مردم مسخره ام خواھند کرد و ھم در خانه مرا به نام بيمار روانی
خواھند شناخت و ھر روز پيش روانپزشک خواھند برد تا اينکه واقعا ً روانيم
کنند .من فکر نمیکردم که با گفتن اين حرف مورد خشونت نيز قرار بگيرم ،اما
اگر میگفتم بعيد نبود که مورد خشونت ھم قرار نگيرم .به ھيچ کسی حتی به
نزديکترين عضو خانواده مان نمیتوانستم اعتماد کنم که حرف دلم را بگويم .اين
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را ھم میدانستم که اگر گرايش جنسيم برای ھميشه به ھمين شکل باقی بماند ،در
ميان مردم افغانستان مصيبتھا و آزار و اذيتھای ھولناکی را در انتظار خواھم
داشت .در آن زمان من که از دنيای خارج ھم خبری نداشتم ،خيال میکردم که
شايد تمام مردم دنيا به مثل افغانھا در ھمين سطح فکری قرار دارند .البته اين
حدس و گمانی را که من از دنيای آن زمان داشتم دور از واقعيت ھم نبود .زيرا
افکار بشر طی ساليان اخير به سرعت در حال تغيير بوده است .مردم دنيا ديروز
ديروزه فکر میکردند و امروز امروزه فکر میکنند .اما بدبختانه که کشورھای
فقير و دورافتادهای مثل افغانستان از امکانات رشد فکری پرشتاب محروم ھستند.
مردم در کشورھای فقير و دور افتاده نسبت به کشورھای ثروتمند و توسعه يافته
ھنوز چند صد سال به عقب فکر میکنند .در کشورھای فقير از جمله افغانستان
سطح فکر مردم طی سالھای اخير رشد کم سرعتی داشته است ،اما ھنوز موانع
بیشماری بر سر راه است که با آن موانع مجادله بايد کرد .زمانی که من فکر
میکردم که در مورد گرايش جنسيم به مردم چيزی بگويم يا نگويم ،اوضاع
فکری در افغانستان به حدی وحشتناک بود که حتی اگر کسی در مورد يک
موضوع عادی ھم حرفی میزد که مردم ھنوز ھمچو حرفی را نشنيده بودند،
ممکن بود که يا به موجی از خشونتھا مواجه شود و يا در بين مردم به نام
ديوانه معروف شود .در آن زمان مردم در مورد ھرگونه موضوعی حتی در
مورد موضوعات روزمره اگر از زبان کسی حرف تازه يا اظھار نظری
میشنيدند ،ممکن بود که يا در مقابل او موضع گيری کنند و به خشونت روی
بياورند و يا او را به نام بيمار روانی بشناسند و ديگر ھيچ کسی به حرفش گوش
نکند .من خودم بخاطر حرفھايی که در مورد موضوعات اقتصادی ،اجتماعی،
بھداشتی و امثال اينھا زده بودم ،در بين بسياری از مردم به نام ديوانه معروف
شده بودم و بسياری از دوستان و خويشاوندان مان به نام ديوانه مسخره ام
میکردند .من حتی در محيط دانشگاه در بين اکثر ھمصنفانم نيز به نام ديوانه
معروف بودم .به مثل من بعضی کسان ديگر نيز بودند که بخاطر نظرياتی که
داده بودند به نام ديوانه معروف شده بودند و حتی در مراکز تعليمی اکثريت به
حرف آنھا گوش نمیکردند .آن زمان در افغانستان ھمه میگفتند که آدم نبايد زياد
درس بخواند و اگر زياد درس بخواند حتما ً ديوانه خواھد شد .من يک تعداد
اشخاص تحصيل کرده را ديدم از اينکه بر اساس تجارب علمی و دانايی ايشان
نظراتی داده بودند ،در بين مردم به نام ديوانه معروف شده بودند .اما يک تعداد
اشخاص تحصيل کردهای که انديشه علمی نداشتند و فکر سنتی ايشان را ھنوز
حفظ کرده بودند ،محبوبيت شان را در بين مردم نيز حفظ کرده بودند .من در
مورد عصر جھالت اروپا در مدرسه از زبان معلم تاريخ شنيده بودم و از زبان
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مردم ھم زياد میشنيدم که میگفتند اروپا در بدترين عصر جھالت قرار داشت،
اما با نفوذ اعراب به اسپانيا و فرانسه عصر جھالت در اروپا به پايان رسيد .من
با شنيدن اين حرف بیاندازه تعجب میکردم و با خود میگفتم چه عجب! مردم از
عصر جھالت اروپا حرف میزنند ،اما نمیگويند که ما خودمان االن در چه
عصری به سر میبريم! مردم شديدترين حساسيت را در مورد موضوعات جنسی
داشتند .زمانی که من فکر میکردم که در مورد گرايش جنسيم به مردم چيزی
بگويم يا نگويم ،به خود گفتم وقتی که من بخاطر حرف زدن در مورد
موضوعات عادی به نام ديوانه معروف شده ام ،پس اگر در مورد موضوع جنسی
حرفی بزنم چه شھرتی را کسب خواھم کرد؟ شايد شھرتی را کسب کنم که به نام
ديوانهترين ،رسواترين و مسخرهترين آدم روی زمين بشناسندم .من يک مدتی
آموزشگاه زبان انگليسی میرفتم و رفتنم به آموزشگاه زبان انگليسی به نظر
بعضیھا بیاندازه مسخره میرسيد که چطوری ممکن است يک آدم عقب مانده
بتواند زبان انگليسی را ياد بگيرد!
***

در اوايل من فکر میکردم که شايد گرايش جنسيم در آينده نزديک خود
بخود تغيير خواھد کرد .اما با گذشت زمان نه تنھا اينکه تغيير نکرد ،بلکه خيلی
شديدتر ھم شد .باالخره تا سنين نوزده و بيست سالگی اميد تغيير يافتن گرايش
جنسيم را کامالً از دست دادم و از بيم گرفتار شدن به يک آينده مصيبت بار در
فرھنگ افغانستان ،به فکر راه نجات شدم .اين وقتھا از مکتب فارغ شده بودم و
منتظر رفتن به دانشگاه بودم ،اما بعد از فراغت از مکتب ،ساختمان دانشگاه کابل
و تمام دانشکدهھای ديگر در شھر کابل به خطوط مقدم جبھه در ميان گروهھای
درگير تبديل شدند .گروهھای درگير از ساختمانھای آنھا به عنوان سنگر استفاده
میکردند .اين درگيریھا در شھر کابل سه سال طول کشيد و بعد از سه سال
گروه برھانالدين ربانی که دولت را در دست داشت ،گروهھای رقيبش را از
شھر کابل بيرون راند و دانشگاه دوباره آغاز شد .من در اين زمان با جديت
تصميم درس خواندن را گرفتم .تصميم گرفتم که غفلت سالھای گذشته را نيز
جبران کنم .من تمام دوره مدرسه را کامالً در غفلت گذرانده بودم .اکثراً در نتايج
امتحانات تجديد میشدم .در نتيجه امتحانات سال آخر مدرسه که از مدرسه فارغ
شديم ،من به درجه شانزدھم کامياب شدم و آن ھم بخاطری که به علت شرايط
جنگی ،معلمين شاگردان را تجديد نمیکردند و به تمام شاگردان حد اقل نمره
کاميابی میدادند .برای آماده شدن به امتحان کنکور ھمزمان برای دروس
رياضيات ،فيزيک و کيميا )شيمی( در يک آموزشگاه نام نويسی کردم .ھمزمان
با اينکه درس خواندن را شروع کردم ،به خاطر ھمجنسگرايی به فکر راه نجات
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از گرفتار شدن به آينده مصيبتبار در فرھنگ افغانستان بودم .با خود فکر کردم
که من در آينده نمیتوانم زن بگيرم و مردم مرا دايما ً مسخره خواھند کرد و از
مسخره مردم باالخره روانی خواھم شد .در آن زمان بيماری روانی در افغانستان
به مثل انفلونزا میماند ،که مبتال شدگان ديگران را نيز از اين بيماری در امان
نمیگذاشتند .فرھنگ مسخره کردن خودش حالت روانی بودن مردم را نشان
میداد که با مسخره کردن ديگران را نيز روانی میکردند.
برای اينکه در آينده مردم بخاطر زن نگرفتن مسخره ام نکنند و جوابی
برايشان داشته باشم ،با خود فکر کردم که من نبايد درس بخوانم ،در آينده بايد
يک آدم بيسواد ،بيکاره و فقير باشم ،تا اگر مردم بگويند چرا زن نمیگيری ،من
در جواب بگويم که پول و درآمدی ندارم که بتوانم خرج زن را بدھم .دوباره فکر
کردم که اگر در آينده مردم بدانند که من به مرد گرايش دارم يا حد اقل بدانند که
به زن ھيچ گرايشی ندارم ،ديگر اکثر مردم از کوچک و بزرگ مسخره ام
خواھند کرد ،بچهھا در ھر طرف دنبالم خواھند کرد و با سنگ خواھند زد .با اين
فکر خاطره »بابه نداره« به يادم آمد که بچهھا آنھا را دنبال میکردند و با صدا
زدن »بابه نداره بابه نداره« سنگ باران شان میکردند .البته به غير از خاطره
»بابه نداره« چندين خاطره وحشتناک ديگر نيز به ياد داشتم ،اما اين خاطرهای
بود که برای اولين بار مرا تکان داده بود و با ديدن ھر وحشت ديگری اين
خاطره از پيش چشمم میگذشت.
برای اينکه در آينده از مسخره شدن نجات پيدا کنم ،به اين فکر شدم که در
آينده افغانستان را بايد ترک کنم .البته محروميت جنسی ھم طاقت فرسا بود ،اما
مسخره مرگی بود که تب را از يادم برده بود .به منظور ترک افغانستان تصميم
گرفتم که در آينده بايد يا پاکستان بروم و يا ايران؛ چون رفتن به کشورھای ديگر
را از توان خودم خارج میدانستم .با خود فکر کردم که اگر قرار باشد در آينده
پاکستان يا ايران بروم پس نبايد که درس بخوانم ،در آنصورت درس خواندن که
ديگر به دردم نخواھد خورد؛ چون در اينجا ھر کارهای اگر باشم در آنجا فقط بايد
کارگری کنم؛ پس بھتر است که برای درس خواندن بيھوده تالش نکنم .دوباره
فکر کردم که در آينده شايد پاکستان يا ايران بروم و در آنجا سواد از ھيچ نظری
اگر به دردم نخورد ،حد اقل بخاطر بيسوادی مبادا که تحقيرم بکنند؛ پس تا زمانی
که در افغانستان ھستم درس میخوانم تا در آينده در پاکستان و ايران اگر کسی به
من حرف تحقيرآميزی بزند ،من در جوابش بايد بگويم »اگر سواد من از تو
بيشتر نباشد کمتر ھم نيست؛ پس بدان که من کی ھستم .اگر تو خودت را از من
برتر میدانی ،در اينجا تو از من برتری ،اما در بيرون از اينجا ھمينی ھم که من
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ھستم تو نيستی «.مثل ديروز يادم میآيد که در آن زمان دقيقا ً ھمين فکرھا را
میکردم و امروز دارم آنھا را مینويسم.
***
به اينصورت تصميمم بر اين شد که دنبال دانشگاه را بگيرم و بعد از اتمام
دانشگاه که سنم ھم باالتر رفت افغانستان را ترک خواھم کرد و پاکستان يا
ترجيحا ً ايران خواھم رفت .برای امتحان کنکور کمی آماده شدم .امتحان شروع
شد و از اينکه تعداد اشتراک کنندگان خيلی کم بود ،شانس موفقيت ورود به ھر
دانشکده ھم بيشتر از سالھای پيش بود .زيرا با نمرات پايين اگر کسی را قبول
نمیکردند ،پس ھيچ کسی نبايد که وارد دانشگاه میشد .من در رشته داروسازی
کامياب شدم و اين رشته را برای چھار سال تا آخر ادامه دادم.
رفتن به دانشگاه را شروع کردم .سال اول دانشگاه را در زمان حکومت
مجاھدين تمام کردم و در نيمه دوم سال دوم دانشگاه بودم که طالبان وارد کابل
شدند .با آمدن طالبان دانشگاه چند ماھی به تعطيلی کشيد .من بنابر تصميمی که
از قبل برای ترک افغانستان داشتم ،خواستم که پيش از اتمام دانشگاه ھمين االن
افغانستان را ترک کنم .آمدن طالبان يا امريکايیھا يا ھر گروه ديگری برای من
ھيچ فرقی نداشت و افغانستان را حتما ً بايد ترک میکردم؛ چون در دولت ھر
تغييری اگر میآمد ،مردم باز ھم ھمان مردم بودند و من از دست مردم داشتم
ديوانه میشدم .خالصه اينکه با آمدن طالبان و تعطيلی دانشگاه من خواستم که
افغانستان را ترک کنم و بروم ايران .پول رفتن تا ايران را نداشتم ،اما از مردم
دھکده مان يک نفر قاچاقبر بود که بچهھا را بدون پول ايران میبرد و پول
قاچاقبريش را بعداً در ايران از آنھا میگرفت .وقتی که من تصميم گرفتم که
ايران بروم به دايی کوچکم که از خودم سه  -چھار سال جوانتر است گفتم »من
میخواھم ايران بروم ،آيا تو ھم میخواھی که با من بروی يا نه؟«
»چی کنيم که ايران برويم«.
 »يک مدتی در ايران کار میکنيم ،پول که بدست آورديم از آنجا میرويمترکيه ،يک مدتی ھم در ترکيه کار میکنيم ،پول که به دست آورديم میرويم به
يک کشور ديگر و بتدريج میرويم به يک کشور خيلی خوب«.
»کی میخواھی که بروی؟«
قاچاقبری که بچهھا را بدون پول ايران میبُرد ،اسمش سليم بود .به دايیام
گفتم »سليم از ايران آمده است نفر میبرد ،اگر پول نداری ،بدون پول میبردت و
پول قاچاقبری اش را در ايران ازت میگيرد«.
»پس برويم با سليم حرف بزنيم که ما را با خودش ببرد«.
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رفتيم با سليم قاچاقبر حرف زديم .او به ما گفت »تا يک ھفته ديگر آماده
حرکت باشيد که مسافران منتظر حرکت ھستند و ھفته بعد حرکت میکنيم«.
بدبختی من و دايیام اينجا بود که در خانه به ما اجازه نمیدادند که ايران
برويم و اگر میرفتيم از خانواده بايد فرار میکرديم؛ چون اگر در خانه خبر
میداديم ،آنھا به سليم قاچاقبر میگفتند که ما را با خودش نبرد و او ھم بیاجازه
خانواده ما را با خودش نمیبُرد .دايیام به من گفت »بھتر است که در خانه اصالً
خبر ندھيم ،بیخبر از خانه حرکت کنيم و برويم«.
در افغانستان جوانان زيادی ھستند که يا به علت دعوا کردن و يا بیدعوا
کردن از خانه گم میشوند و چند ماه بعد و حتی چند سال بعد خبر شان از
پاکستان و ايران میرسد.
من در جواب به دايیام گفتم »من که ذاتا ً به نام ديوانه معروف ھستم،
نمیخواھم که بيشتر از اين به نام ديوانه معروف شوم ،من تا از خانه اجازه
نگيرم نمیروم«.
»در خانه که اجازه نمیدھند .مجبور ھستيم که بیاجازه برويم«.
 »من از خانه اجازه میگيرم ،تو به خانواده خودتان چيزی نگو«.»باشد ،اگر به تو اجازه ھم ندھند من خودم تنھا خواھم رفت«.
به برادر بزرگم و مادرم گفتم که میخواھم ايران بروم ،اما آنھا اجازه ندادند
که بروم و ھر قدر که اصرار کردم ،باز ھم اجازه ندادند که بروم.
قرار شد که دايیام بیاجازه از خانه حرکت کند .من فکر کردم که اگر
اتفاقی برايش بيفتد خانواده شان مرا مالمت خواھند کرد .بنا ًء روزی که قرار بود
حرکت کند من موضوع رفتنش را به دايی بزرگترم گفتم .دايی بزرگترم به
قاچاقبر گفت که او را با خودش نبرد و به اين صورت رفتن او ھم نشد.
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بخش ھفت
دام خانواده
زمستان ١٣٧٧
باالخره از دانشگاه فارغ شدم .من از گذشتهھای دور و حتی قبل از رفتن به
دانشگاه تصميم جدی داشتم که افغانستان را ترک کنم .اما بعد از فارغ شدن از
دانشگاه من و مادرم در خانه تنھا مانديم و مسؤليت مادرم بدوش من شد .ما ھفت
تا خواھر و برادر ھستيم .به ترتيب سن و سال بزرگترين ھمه مان خواھر
بزرگم ،ھنگامه بعد از او خواھر دومیام ،افسانه ،دو تا برادرانم ،نويد و وليد،
خودم ،خواھر کوچکترم ،جانانه و کوچکترين ھمه مان خواھر کوچکم ،مستانه
است ،که در واقع چھار و نيم خواھر ھستيم و دو و نيم برادر.
زمانی که من میخواستم ايران بروم و رفتنم نشد ،بعد از آن دو تا برادرانم،
نويد و وليد و دو تا خواھرانم ،ھنگامه و جانانه اول مسکو رفتند و بعد از يک
مدتی نويد و جانانه رفتند لندن و وليد و ھنگامه رفتند ھالند )ھلند( .دو تا خواھران
ديگرم ،افسانه و مستانه در افغانستان ازدواج کردند و به اين ترتيب من و مادرم
در خانه تنھا مانديم.
ما خواھر و برادران مادر مان را مادر صدا نمیزنيم  ،بلکه او را به لقبش
مرجان صدا میزنيم .اسم اصلی مادرم گوھر است ،اما بعد از ازدواجش
مادربزرگم لقب او را مرجان گذاشت .قبل از آن چھار تا زن عموھای بزرگم را
نيز به لقبھای دِلجانُ ،گلجان ،شيرينجان و پريجان ياد میکردند و مادربزرگم
لقب مادرم را به قافيه آنھا مرجان گذاشت.
در افغانستان مردم اکثراً به عروس و دامادان شان لقب میگذارند و در
لقب گذاری اکثراً قافيه را نيز در نظر میگيرند .مردم در نامگذاری بچهھای شان
نيز اکثراً قافيه را در نظر میگيرند .در دھات افغانستان بعضیھا پدر و مادران
شان را به نام پدر و مادر نه ،بلکه به لقبی که برای آنھا گذاشته شده است صدا
میزنند .خانواده ما نيز پدر و مادر مان را به لقبی که برای آنھا گذاشته شده
است ياد میکنيم .تمام اقارب پدریام مادرم را به نام مرجان ياد میکنند .اما ما
اگر خودش را صدا بزنيم ،فقط مرجان صدا میزنيم و اگر به عنوان شخص سوم
در مورد او به کس ديگری حرف بزنيم ،از او به نام مرجانم ياد میکنيم .پس در
اينجا ھم از اين به بعد من مادرم را به نام مرجانم ياد میکنم.
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وقتی که خواھر و برادرانم رفتند و من و مرجانم در خانه تنھا مانديم ،ديگر
نمیشد که من ھم او را کامالً تنھا بگذارم و خانه را ترک کنم .از اينکه من از
مواجه شدن به آينده وحشتناک در فرھنگ افغانستان بيم داشتم ،خواستم که مرجانم
را نزد افسانه بگذارم و خودم افغانستان را ترک کنم .در اين فرصت نويد که لندن
رفته بود ،به فکر من ھم بود و من اميدوار بودم که نويد از لحاظ مالی کمکم
میکند و من ھم میروم لندن .از وليد ھيچ انتظاری نداشتم ،زيرا او از بچگی آدم
خودپرور و مالاندوزی بود که ھميشه فقط به فکر خودش بود و بس .جانانه آدمی
بود بیپروا که حتی به فکر خودش ھم نبود و ھنگامه آدمی بود خودخواه و
متضاد که میخواست از ھر نظری خودش تک باشد و در خانواده ھيچ کس ديگر
در سطح او قرار نگيرد .خالصه برای من ھم فقط نويد کافی بود که از نظر مالی
کمکم کند که بروم لندن .اما مرجانم به ھيچ عنوان راضی نبود که مرا رھا کند
که از افغانستان بروم .مرجانم در کابل خانه آباد کرده بود و ما در خانه شخصی
خودش زندگی میکرديم ،اما افسانه در خانه کرايی زندگی میکرد .من به مرجانم
اصرار میکردم که افسانه و شوھرش کوچ شان را بياورند پيش او تا من از
افغانستان بروم .اما مرجانم با آمدن آنھا مخالفت می کرد و میخواست که من تا
آخر عمرش بايد پيشش بمانم .من ھميشه زمينه سازی میکردم که افسانه کوچش
را بیآورد خانه ما تا مرجانم تنھا نباشد و من از فرصت استفاده کرده افغانستان
را ترک کنم .در مقابل ،مرجانم ھميشه کار شکنی میکرد که افسانه نتواند کوچش
را بیآورد .مرجانم ھيچ وقت مستقيما ً به من نمیگفت که تو برای ھميشه بايد
پيشم بمانی ،اما در دلش ھمين نيت را داشت که من برای ھميشه بايد پيشش بمانم.
با من سياسی برخورد میکرد و میگفت برای خارج رفتن عجله نکن ،به مرور
زمان تمام کارھا درست میشود .از سوی ديگر ھنگامه نيز در ھالند با وجودی
که در دلش با من در تضاد بود ،خودش را وکيل من قرار داده بود ،ھميشه به من
وعده سر خرمن میداد و میگفت عجله نکن ما از اين طرف کارت را درست
میکنيم که تو ھم بيايی.
برای من ھيچ رمقی برای ماندن در افغانستان باقی نمانده بود ،من نظر به
گذشته و طرز برخورد مرجانم و ھنگامه میدانستم که آنھا برای من دلسوز
نبودند ،اما رويم نمیشد که به آنھا چيزی بگويم .آنھا با سياستبازی دل نويد را
نيز خريده بودند که از لندن کمکم نکند .من در گذشته تصميم رفتن به پاکستان يا
ايران را داشتم؛ اما حاال با رفتن نويد به لندن ،اميدوار بودم که نويد از لندن کمکم
خواھد کرد و من ھم لندن خواھم رفت .اما رھايی از افکار و خواستهھای مرجانم
به بزرگترين چالشی برای من تبديل شده بود که نمیتوانستم خودم را تکان بدھم.
مرجانم پس از سالھا رنج و عذاب در زندگی ،تازه به بزرگترين آرزويش رسيده
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بود ،که در خانه شخصی خودش زندگی میکرد ،چند تا بچهھايش خارج رفته
بودند برايش پول میفرستادند و يکی را ھم در اختيار داشت که خدمتکارش باشد.
به چنان راحتیای رسيده بود که شايد در زندگی رويايی آنرا ھم نديده بود و اصالً
حاضر ھم نبود که ھمچو موقعيتی را از دست بدھد .مرجانم زنی بود بيسواد ،اما
در کارھا و اھدافش فوقالعاده سياسی عمل میکرد .اين را خوب میدانست که
اگر با خارج رفتن من علنا ً مخالفت کند و به نويد ھم اجازه ندھد که کمکم کند،
من با توانايی صفر خودم افغانستان را ترک خواھم کرد .زيرا اين را خوب
میدانست که من با بودنم در افغانستان خودم را در جھنم میديدم .به اين صورت
ھم مرجانم و ھم ھنگامه ھميشه برای خارج رفتن به من امروز و فردا میکردند
و وعده سر خرمن میدادند .اما با گذشت زمان چھرهھای اصلی خود بخود برمال
میگردد .تمام انسانھا کم و بيش حس ششم را در خود دارند و حس ششم من به
من میگفت که اگر مرجانم و ھنگامه مالک روی زمين ھم شوند ،اين احسان را
در حق من نخواھند کرد که مرا خارج بفرستند .اما با اين وجود من از آنھا کامالً
تابعيت میکردم که مبادا يک روزی وعده آنھا به واقعيت بپيوندد .به اين صورت
من مجبور شدم که مدتھا در دل سنت و فرھنگ افغانستان بسوزم و بسازم .در
افغانستان از يک طرف محروميت جنسی برای من رنج آور بود و از طرف
ديگر از مسخره مردم ھم گوشم کامالً آرام نبود .ھر چند که خصلت زنانه ام را
به وسيله نقش بازی کردنھا تا حدودی پوشانيده بودم ،اما باز ھم از نظر
مردانگی با يک مرد معمولی قابل مقايسه نبودم .در افغانستان با وجودی که
ايزک به مثل روح وجود خارجی ندارد که چشم مردم به آن آشنايی داشته باشد،
اما کسانی که کار شان عيبجويی است در عيبجويی استعداد عجيبی دارند.
بعضیھا در مورد من کامالً مطمئن نبودند ،اما با شک و ترديد به من ايزک و
خواھر را خطاب میکردند .اينکه به من ايزک و خواھر میگفتند مھم نبود ،اما
آنچه که شديداً مرا رنج میداد ،بيم افشا شدن کامل و مسخرهھای آينده دورتر بود.
***

سنم به  ٢۵رسيد .ھر روز مرجانم و ديگران به من میگفتند که »چرا زن
نمیگيری ،باالخره تا کی میخواھی که مجرد بمانی؟«
من ھر وقت که به مرجانم میگفتم به من اجازه بدھد که افغانستان را ترک
کنم او در جوابم میگفت »اگر میخواھی که افغانستان را ترک کنی از من اجازه
نگير ،به ھر کشوری که خودت میتوانی برو ،من به پايت زنجير نبسته ام«.
من که پول رفتن به ھيچ جايی را نداشتم ،مرجانم مرا در لب پرتگاه میديد
و میدانست که اگر بدون کمک نويد افغانستان را ترک کنم ،آينده دشواری در
پيش خواھم داشت .و اگر مرجانم اجازه نمیداد ،نويد به ھيچ عنوانی کمکم
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نمیکرد .به اين صورت مرجانم ريشه آرزويم را از زير خاک میبريد و گردن
ھم نمیگذاشت که من مانع رفتنت ھستم.
بعد از فارغ شدنم از دانشگاه دو سال کامل با مرجانم درگير بودم ،ھميشه
برايش دليل میگفتم تا او را قانع کنم که به نويد اجازه بدھد که کمکم کند .يک بار
به مرجانم میگفتم »من آينده افغانستان را خيلی بد پيش بينی میکنم .اوالً که
جنگ افغانستان را روز بروز از بد بدتر خواھد کرد و اگر جنگ ھم پايان يابد
افغانستان ھيچ چيزی از خود ندارد که به اقتصاد خودش متکی شود .آن زمان
است جنگ گذشته پيامدھای اصليش را نشان خواھد داد .االن که در افغانستان
جنگ است ،کمک کشورھای خارج برای ادامه جنگ سرازير میشود و مردم از
جنگ نان میخوردند .اما در آينده اگر جنگ پايان يابد ،کمک کشورھای خارج
ھم قطع خواھد شد .تنھا راھی را که من برای نجات فردای افغانستان فکر
میکنم ،جلوگيری از افزايش جمعيت است .امروز که مردم آرامش ندارند و
ھمگی آواره و دربدر ھستند ،جمعيت در ھر دھه به ضريب دو افزايش ھندسی
دارد .پس فردا اگر جنگ پايان يابد و مردم به آرامش برسند ،که ديگر جمعيت در
ھر دھه به طاقت دو افزايش ھندسی خواھد يافت .آن زمان است که میبينيم زندگی
در افغانستان چقدر سخت میشود .امروز که نويد از لندن میتواند و میخواھد
که کمکم کند ،تو برايش اجازه نمیدھی که کمکم کند ،اما فردا که نخواھد توانست
و نخواھد خواست که کمکم کند ،تو قبول نخواھی کرد که تو باعث بدبختی من
شدهای«.
مرجانم که در زندگی به حرف ھيچ کسی گردن نگذاشته بود در جوابم گفت
»او بچه! ھر تصميمی که برای آينده خودت داری به من چيزی نگو و ھر کاری
را که خودت بھتر میدانی ھمان کار را بکن تا در آينده اگر مشکالتی بر سر
راھت بیآيد ھر روز در گوش من زر نزنی .از حاال که تو اينقدر در گوشم زر
میزنی و ھر روز مرا خون دل میدھی ،به خدا معلوم که در آينده من از دستت
چی بکشم«.
 »آخر تو به نويد اجازه نمیدھی که کمکم کند که من از افغانستان بروم«.»ھر کجا که میتوانی برو ،من به پايت زنجير نبسته ام ،خيلی مھم ھم
نيستی که خودم را محتاجت بدانم و به تو اجازه ندھم که بروی .اگر میروی
برو ،من نه به تو چيزی میگويم و نه به نويد«.
 »پس اگر من به نويد بگويم که به من پول بفرستد که حرکت کنم ،آيا توراضی ھستی که با افسانه زندگی کنی تا نويد قبول کند که من حرکت کنم؟«
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»تو که اينقدر عجله داری و اينقدر حسود ھستی که فکر کردی ھمه رفتند و
خوردند اما تو ماندی و نخوردی ،پس برو ديگر .من نه محتاج تو ھستم و نه
محتاج افسانه ،خودم آدم ھستم و خودم تنھايی زندگی میکنم«.
 »باشد ،پس من به نويد میگويم که به من پول بفرستد من حرکت میکنم وتو برايش نگو که بیاجازه من میرود«.
»خدا ھم جان ترا بگيرد ھم جان نويد را و ھم جان افسانه را! من محتاج
ھيچ يکی از شما نيستم و با ھيچ يکی تان حرف نمیزنم«.
***

يک روز به مرجانم گفتم »اگر از من انتظار داری که زن بگيرم و برايت
دستياری بياورم ،من تا آخر عمرم نمیخواھم که زن بگيرم ،تو ھر آنچه که از
دختر مردم انتظار داری از دختر خودت بدار«.
من به مرجانم میگفتم افسانه و شوھرش بيايند با تو زندگی کنند که من
بروم ايران .اما مرجانم آدم يکدندهای بود و در جوابم میگفت من بیغيرت نيستم
که به داماد آب غسل کردن بگذارم .منظورش اينکه من نبايد ببينم که با دخترم
بغلخوابی کند و در خانه آبتنی کند!!
اگر من بیاجازه مرجانم افغانستان را ترک میکردم ،ھم مردم میگفتند که
مادر پيرش را تنھا گذاشت و رفت و ھم نويد کمکم نمیکرد .تنھايی مرجانم از
ھر نظری برای من قوز باال قوز شده بود .ھم مردم گير داده بودند که مرجانت
تنھاست چرا زن نمیگيری و ھم نمیتوانستم که افغانستان را ترک کنم .داستان
جنجالی من با لجبازی مرجانم خيلی بیحال است که حتی تعريف کردنش برای
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
بصورت زنجيرهای بايد بنويسم ،چه اينکه خسته کننده باشد يا جالب .به ھر حال
تالشم بر اينست که با نگاه مختصری از موضوعات خسته کننده زودتر بگذريم.
حتی نويد به مرجانم میگفت تو با افسانه زندگی بکن که من حميد را کمک
کنم که لندن بيايد .اما مرجانم ھيچ وقت راضی نمیشد که با افسانه زندگی کند.
نويد مرا به اندازهای دوست داشت که حتی حاضر بود تمام دار و ندارش را
صرف خواستهھای من بکند ،اما نمیخواست که مرجانم در خانه تنھا بماند و
بیاجازه او ھيچ کاری ھم نمیکرد.
از اينکه من از آينده وحشتناک در فرھنگ افغانستان بیاندازه نوميد بودم و
مرجانم را تنھا مانعی بر سر راه نجاتم میدانستم ،بصورت غير ارادی ھيچ وقت
با او برخورد خوب نداشتم و زندگی مشترک من و او ھم برای من و ھم برای او
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به اجبار و جنون تبديل شده بود .من ديوانهوار او را میآزاردم ،بدون انگيزه
خاصی ھر روزه با او سر و صدا راه میانداختم و بر عکس او ھم در مقابل من
کوتاه نمیآورد .ھر دوی ما اکثراً حرف يکديگر را تحمل نمیکرديم ،بخاطر
حرفھای جزئی در مقابل يکديگر بھانه گرفته جر و بحث میکرديم.
مرجانم عادت مالاندوزی داشت و ماديات نزدش زياد ارزش داشت .در
مقابل من دايما ً سعی میکردم که از نظر مالی او را متضرر بسازم .بعضی وقت
که حرف ماديات را میزد ،من روبروی مردم میگفتمش »تو خيلی آدم
مادياتپرستی ھستی ،آيا امروز باز ھم فرش و ظرفھای خانه ات را عبادت
کردی يا نه؟«
يک روز پسر عمويم به من گفت »من که تو و مرجانت را میبينم ھيچ
باورم نمیشود که شما به يکديگر مادر و پسر باشيد«.
گفتم »چرا باورت نمیشود؟«
»چون برخوردی که شما با يکديگر داريد من برخورد ھيچ مادر و پسری
را به مثل شما نديده ام«.
 »پس چی فکر میکنی که ما چه رابطهای با يکديگر داشته باشيم؟«»شما مثل دو خواھر و برادر پنج ساله و سه سالهای میمانيد که ھميشه با
يکديگر در تضاد باشند و ھيچ کدام آن نسبت به ديگرش گذشتی نداشته باشد«.
***

وقتی که نتوانستم افغانستان را ترک کنم فکر کردم که من تا آخر عمر در
افغانستان خواھم ماند و از اينکه نمیتوانم زن بگيرم مردم مسخره ام خواھند
کرد .من میدانستم که به غير از من کسان ديگر نيز زياد ھستند که عينا ً مشکل
مرا دارند ،اما بخاطر حرف مردم زن میگيرند تا مردم آنھا را به نام ايزک
مسخره نکنند .باالخره من ھم تصميم گرفتم که اول خودم را با يک زن بايد
آزمايش کنم ،اگر توانستم با زن عمل جنسی را انجام بدھم که زن میگيرم و اگر
نتوانستم افغانستان را به يک شکلی ترک میکنم.
من از نظر جنسی با مردان تحريک میشوم و اگر بخواھم ،میتوانم که با
مردان خودم ھم فاعل قرار بگيرم ،اما فاعل بودن برايم لذتبخش نيست .من با
مردان فقط دوست دارم که خودم مفعول باشم ،اما نسبت به زنان ھيچ انگيزهای
ندارم .وقتی که خواستم خودم را با زن آزمايش کنم ،میخواستم که اين کار را به
خودم تحميل کنم ،نه اينکه از روی انگيزه بخواھم با زن عمل جنسی را انجام
بدھم.
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به فکر آزمايش کردن بودم که يک روزی جويا ،پسر دايیام به من گفت
»خواھر بيوه خياط بیراه است«.
گفتم »چطوری بیراه است؟«
»میخواست که من بکنم اش ،اما من نکردم«.
اين حرف را که زد فکر آزمايش کردن به يادم آمد و گفتم »چرا نکردی؟«
با گفتن اين حرف ھا دھن جويا پر از آب شده بود ،وقتی که من گفتم چرا
نکردی ،او در حاليکه میخواست آب دھنش را قورت کند از شوق گلويش ھم
بسته شده بود .به سختی آب دھنش را قورت کرد و گفت »ھمين طوری نخواستم
که بکنم«.
 »اگر مطمئن ھستی که واقعا ً بیراه است پس بيا که ھر دوی مان بکنيماش«.
جويا از اين حرفم خوشحال شد و گفت »من فکر نمیکردم که شايد تو ھم
بخواھی بکنی وگرنه برايت میگفتم .حقيقتا ً جا نبود که بکنم اش ،نه در خانه ما
جا ھست و نه در خانه خود آنھا«.
من و مرجانم در خانه تنھا بوديم .مرجانم اکثراً خانه خواھرانم و خالهھايم
میرفت و من در خانه تنھا میماندم .به جويا گفتم »اينجا که جا ھست ،میبينی
که اکثراً مرجانم خانه نيست و من در خانه تنھا ھستم«.
قرار بر اين شد که ھر وقتی که مرجانم خانه نبود جويا خواھر خياط را با
خودش بياورد.
دو  -سه روز بعد مرجانم رفت خانه مستانه ،خواھر کوچکم .من در خانه
تنھا ماندم و به جويا گفتم که خواھر خياط را با خودش بياورد .جويا خواھر خياط
را با خودش آورد .وقتی که خواھر خياط آمد خانه ،درحاليکه من از آزمايش
کردن بيم داشتم ،جويا فوراً پيراھنش را در آورد و با خواھر خياط رفت داخل
اطاق .دو  -سه دقيقهای نگذشت که در اطاق را باز کردند و از اطاق بيرون
شدند .گفتم »چی کرديد؟«
جويا گفت »کار ما تمام شد«.
 »به ھمين زودی؟«»نمی دانم که چرا .تا به داخل فرو کردم خالی شدم .تو ھم برو زودتر
کارت را تمام کن«.
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با خواھر خياط رفتم داخل اطاق .پايم میرفت اما دلم نمیرفت .جويا که
خودش زود ارضا شد ،نتوانست که خواھر خياط را ارضا کند و او که در خمار
مانده بود ،از من انتظار داشت که من ارضايش کنم ،اما من که به چھره خمارش
نگاه میکردم ،چندشم میشد که به او دست بزنم .ھر طوری که خواستم خودم را
تحريک کنم ،تحريک نشدم و او ھم که میخواست کمکم کند که تحريک شوم تا
کار بھتر شود بدتر میشد .باالخره لباسم را پوشيدم و در اطاق را باز کردم.
جويا پرسيد »کار تان تمام شد؟«
من ھيچ چيزی نگفتم .دوباره با تأکيد از خودم پرسيد »کارت را تمام کردی
يا نه؟«
 »بلی تمام کردم«.»از طرز گفتنت مشخص است که انگار نتوانستی کاری بکنی ،کردی يا
نه؟«
»بلی کردم«.
از خواھر خياط پرسيد »راست میگويد؟«
او که خودش در خمار مانده بود در جواب گفت »نه «.و فوراً رفت پيش
جويا و خود جويا را بغل گرفت .جويا را که بغل گرفت ،جويا به زودی دوباره
تحريک شد و به من گفت »حميد تو برو از اينجا بيرون«.
من از اطاق بيرون شدم .اين بار جويا خواھر خياط را نيز ارضأ کرد .دو
ساعتی نشستيم ،جويا میخواست مرا مجبور کند که با خواھر خياط کاری بکنم،
من دو بار ديگر نيز آزمايش کردم ،اما در ھر بار روحيه ام ضعيفتر شد و
بيشتر چندشم شد .جويا در آخر سر يک بار ديگر نيز آميخت .من در آزمايش به
اين نتيجه رسيدم که ھرگز نبايد زن بگيرم و بخاطر مسخره مردم ،افغانستان را
بايد ترک کنم.
***

دو سال از فراغتم از دانشگاه گذشت ،اما داستان خسته کننده ھنوز ادامه
دارد که بخاطر لجبازی مرجانم نمیتوانم افغانستان را ترک کنم .در افغانستان
يک ضربالمثلی است که میگويند » ُبزک ُبزک نمير که جو لغمان میرسد« من
فکر کردم که اگر منتظر جو لغمان و منتظر وعده سر خرمن باشم تا مرجانم به
قولش وفا کند که در يک فرصت مناسبی به من اجازه رفتن به خارج را بدھد
چندين سال ديگر ھم خواھد گذشت ،اما با پشيمانی زمانی از دست رفته را بدست
نخواھم آورد؛ پس بھتر است که يک فکری برای استفاده از زمان باقی مانده و

خاطرات حميد نيلوفر

توانايی شخصی خودم بکنم ،تا اينکه اگر ممکن باشد خودم را در آينده از مھلکه
جھنمی نجات بدھم .فکر کردم که بھترين و آبرومندانهترين شکلی که بتوانم
افغانستان را ترک کنم چه راھی میتواند باشد؟ به خود گفتم مرجانم و ھنگامه در
طول دو سال با زبان حيله مرا سر کار گذاشتند و من ھم به زبان خود آنھا بايد که
برايشان جواب بدھم .اگر از راه کلهشقی پيش میرفتم ديگر نويد ھم با من به لج
میافتاد و کمکم نمیکرد.
فکر کردم که چند تا طالبانی را که ظاھر وحشيانه داشته باشند بايد پيدا بکنم
و برايشان پول بدھم که آنھا به دروغ برای دستگيری من به اتھام جرم سياسی
پشت خانه بيايند و مرجانم که آنھا را ببيند خودش مرا وادار کند که از افغانستان
فرار کنم .طالبان در اصل از مردمان بومی و ساکنين کابل نبودند و عمدتا ً از
جنوب آمده بودند .اما بعضی از بچهھای ساکنين کابل نيز به آنھا پيوسته بودند.
من با يکی از آنھا که شناخت داشتم در اين مورد حرف زدم ،اما او از اين کار
ترسيد و حرفم را قبول نکرد .من در اين مورد با جويا ،پسر دايیام حرف زدم
که اگر بتواند کمکم کند .جويا خنديد و گفت »فکر جالبی است و بھترين نقشهای
است که با اين نقشه میتوانی از افغانستان نجات پيدا کنی و در اين نقشه ھم اگر
کامياب نشوی ،ديگر ھيچ راه نجاتی نخواھی داشت«.
من گفتم »اگر از دام اين افغانھای ساده نتوانيم که خود را آزاد کنيم ،پس
اگر خارج برويم در آنجا از دام خارجیھا چطوری ممکن است که بتوانيم خود را
آزاد کنيم؟«
جويا خنديد و گفت »راست میگويی وﷲ«.
من و جويا از ھر نظری با يکديگر ھمراز بوديم و مخصوصا ً در مقابل
بزرگان خانوادهھای مان که ما آنھا را عامل تمام بدبختیھای مان میدانستيم کامالً
ھمسنگر بوديم .يکی از ھمصنفان جويا نيز به طالبان پيوسته بود و او خوشبختانه
از آن ولگردان بود که از ھيچ کاری ترس نداشت و ظاھر فوقالعاده طالبانی را
ھم به خودش درست میکرد که تيپش به نظر مردم کابل وحشيانه بود .من و جويا
با ھمصنفی طالبش حرف زديم و گفتيم »ما دو مليون برايت میدھيم ،تو برای
دستگيری من بيا پشت خانه و مرا از خانه فراری بکن«.
او دو تا رفيقانش را که مثل خودش تيپ طالبانی زده بودند به ما نشان داد و
گفت »ما سه نفری میرويم پشت خانه تان و ترا از خانه فراری میکنيم«.
من کلهشقی مرجانم را خوب میدانستم که فقط به يک بار تھديد کردن به
فرار من راضی نمیشود .بنا ًء برنامه را طوری تنظيم کردم که آنھا در سه
مرحله مرا فراری بکنند .فکر کردم که اگر از افغانستان فرار کنم پيش از پيش
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پاسپورتم بايد آماده باشد .در اين ارتباط به آنھا گفتم »شما چند روزی صبر کنيد
تا من پاسپورتم را آماده کنم ويزای پاکستان را ھم بگيرم و شما برنامه را پياده
کنيد«.
در گذشته آنعده از طالبانی که با لباسھای مخصوص ،عمامه و چشمان
سرمه کرده ظاھر طالبانی را بخود میگرفتند ،به نظر من وحشی و ترسناک
معلوم میشدند .من در اول که ھمصنفی جويا و رفيقانش را به ظاھر طالبانی ديدم
خوشحال شدم که اگر مرجانم آنھا را بدين شکل ببيند میترسد و خودش فوراً مرا
وادار به فرار از افغانستان میکند .از روزی که من تصميم گرفتم که توسط
طالبان خودم را فرار بدھم ،ھر قدر که طالبان را بيشتر با ظاھر طالبانی میديدم
به ھمان اندازه قشنگتر و مھربانتر به نظرم میرسيدند .زيرا من ديگر به ظاھر
طالبانی آنھا نياز داشتم ،تا مرجانم آنھا را با ظاھر طالبانی ببيند بترسد و به من
اجازه بدھد که از افغانستان فرار کنم .از آن به بعد من به اين نتيجه رسيدم که
قشنگی و زشتی در ظاھر ھيچ چيزی نيست ،بلکه در باطن ھر چيزی است.
من پاسپورت و ويزای پاکستان را گرفتم .آن زمان پاکستان ،عربستان
سعودی و امارات متحده تنھا کشورھای بودند که دولت طالبان را به رسميت
میشناختند و در کابل سفارت داشتند .پاسپورت و ويزا را آماده کردم ،طالبان در
مرحله اول يک نامه جلب تقلبی را برای احضار من پشت خانه آوردند و بدست
مرجانم دادند .در نامه نوشته بودند »حميد در ظرف  ۴٨ساعت به مأموريت
سمت  ۴حاضر شود«.
به گفته پسر عمويم که میگفت تو و مرجانت به مثل دو برادر و خواھر سه
ساله و پنج سالهای میمانيد که ھميشه با يکديگر در تضاد باشند و ھيچ کدام آن
نسبت به ديگرش گذشتی نداشته باشد ،واقعا ً که من و مرجانم مثل دو برادر و
خواھر سه ساله و پنج ساله ھميشه با يکديگر در تضاد بوديم .مرجانم که نامه را
از دست طالبان گرفت فوراً به نقشه ام پی برد و به من گفت »من میدانم که اين
نامه به غير از نقشه خودت ھيچ چيز ديگری نيست ،من خودم میروم دھن
طالبان را میشکنم ،تو ھميشه میگويی که من نمیخواھم در افغانستان زندگی
کنم«.
مرجانم که گفت من خودم میروم دھن طالبان را میشکنم ،برای اينکه نامه
جلب تقلبی را نبرد به مأموريت )کالنتری( نشان ندھد ،گفتم »بيار ببينم که در اين
نامه چی نوشته اند که تو میگويی نقشه خودت است؟«
نامه را از دستش گرفتم ،خواندم ،پاره اش کردم و گفتم »طالبان ديوانه
ھستند ،من چرا مأموريت بروم! اصالً نمیروم«.
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مرجانم خودش میرود کالنتری و موضوع را میپرسد ،در کالنتری
برايش میگويند ما از نامه جلب خبر نداريم و اگر نامه جلبی ھست خودش بيايد
تا با خودش حرف بزنيم .مرجانم برگشت و به من گفت »نمیتوانی که مرا گول
بزنی ،خودت نامه را به دست کسی فرستادهای تا به ھمين بھانه از افغانستان فرار
کنی .من ترا بزرگ کرده ام که در پيری بدردم بخوری و بیغيرت ھم نيستم که
اگر تو نباشی داماد را باالی سرم بگذارم«.
من در جوابش چيزی نگفتم و با خود گفتم بگو ھرچه که میگويی بگو تا
ببينم که در مراحل بعدی کلهشقیات به کجا میرسد.
سه روز بعد سرباز طالبان با دو تا رفيقانش که آنھا ھم طالب بودند آمدند
پشت در .در اين نقشه جويا ،پسر دايیام نيز پيش از پيش خانه ما آمده بود .در
حاليکه جويا نيز با من و سرباز طالبان يعنی ھمصنفيش ھمدست بود ،من نقشه را
طوری پياده کرده بودم که اول آنھا در بزنند ،ما بگذاريم که مرجانم در را باز
کند و بعد جويا برود روبروی مرجانم با آنھا حرف بزند .اما وقتی که آنھا در
زدند ،پيش از اينکه مرجانم در را باز کند ،زن ھمسايه که در خانه با ما
مینشست در را باز کرد و بعد جويا رفت که روبروی زن ھمسايه با آنھا حرف
بزند .سرباز طالبان روبروی زن ھمسايه از يخه جويا گرفت ،او را چند مشت و
لگت زد و با خودشان برد .زن ھمسايه موضوع کتک خوردن و دستگير شدن
جويا را به مرجانم تعريف کرد .کمی ديرتر جويا دوباره برگشت و روبروی
مرجانم به من گفت »طالبان از من پرسيدند حميد کجاست؟ من برای شان گفتم سه
روز میشود که گم است ھيچ خبری ازش نيست من نمیدانم که کجاست ،آنھا
مرا با خودشان بردند و میخواستند که ببرندم زندان تا ترا برايشان پيدا کنم ،اما
بعداً گفتند اين بار ولش کنيم که حميد خودش حاضر شود ،حاال تا وقتی که تو زير
تعقيب باشی من ديگر نمیتوانم که خانه شما بيايم«.
من به مرجانم اصالً نگاه نکردم که به خودش مغرور نشود ،به جويا و زن
ھمسايه گفتم »شايد که طالبان باز ھم بيايند ،من از اينجا فرار میکنم میروم
خانه افسانه«.
از ديوار ھمسايه پشتی پريدم و از راه کوچه پشتی رفتم خانه افسانه .کمی
ديرتر مرجانم با خاله ام و مادربزرگم نيز آمدند دنبالم .مرجانم تصميم گرفت که
برود کالنتری و به طالبان حمله کند .اما افسانه ،خاله ام و مادربزرگم نکوھشش
کردند و اجازه ندادند که به طالبان حمله کند و نظر دادند که من بايد از افغانستان
فرار کنم .اما مرجانم ھنوز ھم روی حرف خودش بود و اجازه نمیداد که من از
افغانستان فرار کنم .گاھی میگفت میرويم مزار شريف و گاھی میگفت میرويم
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ھرات .خالصه اينکه میخواست از اين شاخه به آن شاخه بپرد تا اجازه ندھد که
من از افغانستان فرار کنم .من که حاال از نظر سياسی بر او غلبه کرده بودم ،اين
بار با جديت در جوابش گفتم »ديگر من به تو اجازه نمیدھم که در مورد زندگی
من تصميم بگيری ،من خودم میدانم که کجا بروم ،من میخواھم جايی بروم که
خطر طالبان در آنجا نباشد«.
من که با جديت از خود دفاع کردم ،زاھد ،شوھر افسانه نيز در آنجا نشسته
بود ،سر مرجانم داد زد و گفت »چرا میخواھی که بدست طالبان بيفتد؟ کابل و
مزارشريف و ھرات چه فرقی دارد؟ در افغانستان ھر کجا که برود پر از طالب
است .اصالً از افغانستان بايد فرار کند«.
خاله ام ،مادربزرگم و افسانه نيز حرف زاھد را تأييد کردند و مرجانم را
سرزنش کردند .خوشبختانه از شانس من در اين زمان رفتن به مناطق تحت
کنترل مخالفين و عبور از خطوط مقدم جبھه از خارج رفتن ھم سختتر و
خطرناکتر بود؛ وگرنه مرجانم اصرار داشت که من به مناطق مخالفين فرار
کنم .به اين صورت مرجانم در جنگ سياسی بر عليه من شکست خورد ،اما
نگذاشت که من تنھايی از افغانستان فرار کنم .من چند روزی در خانه افسانه
پنھان شدم ،مرجانم پاسپورت و ويزای پاکستان را گرفت ،خودش نيز با من سوار
مينیبوس شد و حرکت کرديم طرف جاللآباد تا از آنجا برويم پاکستان .زاھد نيز
تا جاللآباد ما را ھمراھی کرد .پاسپورت خودم که ويزای پاکستان را ھم داشت
در جيبم بود و مرجانم از آن خبر نداشت .وقتی که جاللآباد رسيديم من مرجانم و
زاھد را در يک ھتل نشاندم و گفتم »من میروم رياست پاسپورت تا ببينم چه
خبری است ،آيا میشود که پاسپورت بگيرم و يا خير«.
رفتم بيرون يکی دو ساعت در خيابانھا قدم زدم و برگشتم به مرجانم گفتم
»پاسپورت گرفتن از رياست پاسپورت کار جنجالی است ،من يک نفر را پيدا
کردم که پنج ھزار کلدار میگيرد ،سريع پاسپورت را میدھد ،ويزای پاکستان را
ھم میزند«.
روپيهی پاکستانی را کلدار میگويند .در آن زمان به علت بیثباتی پول
افغانی ،در بازارھای افغانستان پول پاکستانی بيشتر مورد معامله قرار میگرفت.
مرجانم آدمی بود خسيس که حتی گرفتن پول يک جفت جراب ھم از او کار
آسان نبود!! وقتی که من حرف پنج ھزار را زدم ،چشمانش از حدقه بيرون زد و
گفت »اوه ھوووو اوه! پنج ھزار!!! اصالً ارزشی ندارد که تو پاسپورت
بگيری ،من در ھمين جاللآباد خانه میگيرم و ھمين جا مینشينيم«.
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زاھد که در آنجا نشسته بود دفعتا ً عصبانی شد و گفت »پنج ھزار چی است
که تو به پنج ھزار میلنگی؟ اتفاقا ً خيلی ھم خوب است که به پنج ھزار
پاسپورت و ويزا را فوراً برايش بدھند .اگر طالبان دستگيرش کنند ،آيا با پنج
ھزار میتوانی که دوباره آزادش کنی؟ فوراً پنج ھزار برايش بده که برود
پاسپورت بگيرد«.
دل ناخواسته دست مرجانم به داخل کيفش رفت و از آن پنج ھزار روپيه
پاکستانی به من داد .پول را در جيبم گذاشتم ،رفتم بيرون يکی دو ساعت قدم زدم
و برگشتم پاسپورت را به مرجانم و زاھد نشان دادم .زاھد از ديدن پاسپورت
خوشحال شد و برخاستيم حرکت کرديم بسوی پاکستان .زاھد تا مرز پاکستان نيز
ما را ھمراھی مان کرد ،وقتی که پليس پاکستان برای مان ما اجازه ورود داد با
زاھد خداحافظی کرديم و او برگشت بسوی کابل.
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بخش ھشت
خاطرات پاکستان
زمستان ١٣٧٩
بعد از ورود به خاک پاکستان بسوی شھر پشاور حرکت کرديم .از اقارب و
دوستان مان چند خانواده در آنجا بودند .ما موقتا ً به خانه يکی از دوستان مان
رفتيم که از مردم دھکده مان بودند و با آنھا شناخت خانوادگی داشتيم .وقتی که
رفتيم خانه آنھا ،اول يکی دو ساعت نشستيم با آنھا صحبت کرديم ،بعد مرجانم
تلفن را برداشت در ھالند با ھنگامه تماس گرفت و برايش گفت »طالبان آمده
بودند که حميد را دستگير کنند ،اما خوشبختانه که نتوانستند دستگيرش کنند .ما
فرار کرديم آمديم پاکستان و ديگر نمیتوانيم که به افغانستان برگرديم .االن خانه
دکتر امين نشسته ايم ،شماره اش را که خودت میدانی ،من گوشی را میگذارم
که خرج از اين طرف برايشان زياد نشود ،تو خودت دوباره تماس بگير«.
مرجانم که اين حرف را زد و گوشی را گذاشت ،در آنجا در مغز ھنگامه و
شوھرش ،مزدک آتش درگرفت .خود آنھا سريع تماس گرفتند و در حاليکه دکمه
بلندگوی تلفن ھم روشن بود ،آنھا ھرچه که حرف زشت میدانستند روبروی
خانواده دکتر امين به ما گفتند.
ھنگامه و مزدک با عصبانيت به مرجانم گفتند »تو به ما دروغ میگويی
خيال کردهای که ما اينقدر احمق ھستيم که حرفت را باور میکنيم ...طالبان آمدند
که حميد را دستگير کنند! حميدک! مگر اينقدر آدمک مھمی شده است که طالبان
بخواھند دستگيرش کنند! ...برای ما دروغ درست کرده ايد و به ھمين بھانه
میخواھيد که در پاکستان زندگی کنيد؟ مگر در افغانستان چی کم داشتيد که آمديد
اينجا؟ سريع برگرديد برويد افغانستان .حميدک آدمک مھمی نيست که کسی
بخواھد دستگيرش کند ...خيال کردهای که در پاکستان زندگی کردن ارزان است؟
ترا سيری لگت زده است که آمدهای اينجا؟ با پولی که در افغانستان راحت زندگی
کرديد ،خيال کردهای که در پاکستان ھم میتوانيد راحت زندگی کنيد؟ اگر اينجا
زندگی کنيد ،بايد پول کرايه خانه و آب و گاز و برق بدھيد .خيال کردهای که ما
سر گنج نشسته ايم که برای شما اينقدر پول بفرستيم؟ ما که ذاتا ً نمیتوانيم برای
شما پول بفرستيم ،ما مسؤليت بچهھای مان را داريم ،نويد و وليد چقدر بخاطر
شما زير فشار باشند؟ باالخره آنھا ھم آينده دارند .آيا میخواھی که فقط زير فشار
شما بمانند و برای آينده خود ھيچ کاری نکنند؟«...
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ھنگامه که گفت در پاکستان زندگی خرج دارد و بايد که پول آب و گاز و
برق بدھيد حقيقت گفت؛ چون در افغانستان آب و گاز و برقی وجود نداشت که
برای آنھا پول میداديم.
شايد که بيشتر از نيم ساعت گاھی ھنگامه گوشی را گرفت مرجانم را فشرد
و گاھی مزدک .ھر دوی آنھا آنقدر مرجانم را فشردند و خشکاندند که حتی
مرجانم که میخواست حرف بزند صدا از گلويش بيرون نمیشد و چشمانش
بیحرکت مانده بود.
باالخره برای من عصاب نماند خودم گوشی را از دست مرجانم گرفتم .تا
حاال من با ھنگامه و مزدک رودربايستی داشتم ،خودم را محتاج آنھا میدانستم و
ھيچ وقت حرف تندی در مقابل آنھا نزده بودم .گوشی را گرفتم به ھنگامه گفتم
»من به تو اجازه نمیدھم که در زندگی من حرف بزنی ،من ھرکجا که خودم
دوست دارم میخواھم زندگی کنم و به ھيچ کس ديگر ربطی ندارد که من در کجا
میخواھم زندگی کنم«...
ھنگامه از بس که سر مرجانم غر زده بود صدايش سوخته بود و از ھيجان
نفسھای عميق میکشيد ،با صدای سوخته و نفسھای عميق به من گفت »تو آدم
مھمی نيستی که برای من مھم باشد کجا میخواھی زندگی کنی ،اما اين را
میدانی که زندگی در پاکستان خرج دارد؟ ما نمیتوانيم که در اين گرانی پاکستان
خرج شما را بفرستيم ،شما خبر شديد که ما در اينجا ماشين گرفته ايم خيال کرديد
که وضع ما خيلی خوب است ،اگر مجبوريت نبود ھمين ماشين را ھم نمیگرفتيم،
ما از شکم مان زده ايم و از خوراک مان بريده ايم تا پول ماشين را جمع کرديم،
من در زندگی تو حرفی نمیزنم اما اين را ھم بدان که ما نمیتوانيم به شما پول
بفرستيم«.
چندی قبل چند بار از زبان شان شنيده بودم که میگفتند ما ماشين خريده ايم،
اما من در افغانستان آنچنان وحشت زده شده بودم که حتی اسمم ھم که يادم مانده
بود زياده بود ،تا چه برسد بر اينکه ماشين آنھا يادم بماند!!!
 »قرار نيست که شما روزی مردم را بدھيد ،خيال نکن که چشم مردم بسویشماست که شما روزی ايشان بدھيد ،من از شما پول نخواسته ام و انتظاری ھم
ندارم که به من پول بفرستيد«.
»من که ذاتا ً نمیتوانم پول بفرستم ،دل شما به نويد و وليد ھم نمیسوزد که
آنھا چقدر زير فشار قرار بگيرند«.
 »گفتم که من از شما انتظار ندارم ،قرار نيست که شما روزی مردم رابدھيد«.
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»من که خودم را نمیگويم ،نويد و وليد از کجا برای شما پول بياورند؟«
 »گفتم که من از شما پول نخواسته ام«.»من که خودم را نمیگويم ،اما نويد و وليد از کجا بياورند؟«
 »من که میگويم شما ،منظور من فقط تو نيستی ،من ھمه ايتان رامیگويم«.
»باشد من نه ،اما نويد و وليد از کجا بياورند؟«
 »من که میگويم شما ،خيال نکن که من به تو شما خطاب میکنم ،تو چندانآدم باشخصيتی نيستی که من به تو شما خطاب کنم ،من که میگويم شما ،منظور
من ھمه ايتان ھستنيد ،ھم تو و ھم نويد و وليد ،تو چه کاری به زندگی ما و گرانی
پاکستان داری؟ من ايران میروم و خودم در آنجا کار میکنم«.
»اين حرفھای ُگنده را که میزنی ،بدان که آمدن به ھمين پاکستان ھم کار
آسانی نيست که ھر کسی بتواند بيايد«.
از اين حرف منظورش اينکه اگر با پول ما نبود شما تا ھمين پاکستان ھم
نمیتوانستيد که بياييد .من با حرفھايی که به ھنگامه گفتم دھنش را خاموش
کردم .ھنگامه از آن کسانی بود که خودش را میگرفت و به آسانی با ھر کسی
حرف نمیزد .اگر با کسی حرف میزد دماغش را باال گرفته حرف میزد که
يعنی تو خيلی ممنون باش که من با تو حرف میزنم .اکثر وقت ھا با سوزنمايی
و پوز دادن با ديگران حرف میزد .من که داشتم با ھنگامه حرف میزدم ،آنھا
نيز دکمه بلندگو را روشن گذاشته بودند ،در آنجا مزدک نيز صدايم را شنيد و
خاموش شد.
من که گوشی را از دست مرجانم گرفتم ،مزدک در آنجا فھميد که من
گوشی را گرفته ام ،در اول او نيز کمکم غر میزد ،اما وقتی ديد که من مثل
مرجانم نيستم که او ھر قدر غر بزند من چيزی نگويم ،ديگر خود بخود خاموش
شد .من طبيعتا ً در گذشته ھم ھيچگاه با ھنگامه و مزدک سازگاری نداشتم و من و
آنھا ھميشه با يکديگر به مثل آب و روغن بوديم .ھر وقت که با يکديگر حرف
میزديم ،حتی حرف خوب آنھا سر من بد میخورد و حرف خوب من سر آنھا بد
میخورد .مزدک چاريکاری بود ،آنھا اول در دانشسرای پولی تکنيک کابل با
يکديگر ھمصنفی بودند ،از ھمان جا با يکديگر آشنا شدند و با ھم ازدواج
کردند .ھنگامه و مزدک ھر دو خيلی باھوش و زرنگ بودند ،اما مزدک باھوشتر
و زرنگتر .وقتی که پاکستان آمديم مزدک منظورم را فھميده بود که من قصد
اروپا رفتن را دارم و وقتی که حرف ايران رفتن را زدم ،او کامالً مطمئن شد که
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من میخواھم اروپا بروم .مزدک گوشی را از دست ھنگامه گرفت و به من گفت
»حميد من میدانم که تو میخواھی اروپا بيايی ،اگر اروپا بيايی واقعا ً که زندگی
در اينجا خيلی راحت است ،اما تو به اين خيال نباش که به کمک ديگران بيايی،
ھر کس که اروپا آمده است به کمک ديگران نيامده ،برو افغانستان خودت کار
بکن پول بدست بيار و با پول خودت بيا اروپا .اگر با زحمت و غيرت خودت
بيايی ،آمدن ھم خيلی لذتبخشتر است .مرا کسی کمک نکرده است ،به زحمت
خودم آمده ام و به ھمين خاطر برای من زندگی کردن در اينجا واقعا ً لذتبخش
است .اگر تو با زحمت و غيرت خودت نيايی و به کمک ديگران بيايی ،بدان که
در اينجا ھم عرضه کار کردن را نخواھی داشت و به آسايش ھم نخواھی رسيد«.
 »باشد ،من با زحمت خودم میآيم ،اما در افغانستان کار پيدا نمیشود که منزحمت بکشم ،من ايران میروم ،يک مدتی در آنجا کار میکنم و به تدريج
میروم به کشورھای ديگر«.
»اين فکرت کامالً اشتباه است ،اگر تو در افغانستان نتوانی کار کنی ،در
ايران ھم نمیتوانی کار کنی و در اين صورت اگر به کمک ديگران اروپا بيايی،
در اينجا ھم نمیتوانی کار کنی«.
 »فکر من ھمين است که ھست ،فکر ھر کس به درد خودش میخورد ،مننمیتوانم که از فکر تو استفاده کنم«.
***

مزدک که گفت من با زحمت خودم و با پول خودم اروپا آمده ام ،حقيقت
گفت .مزدک واقعا ً که آدم خيلی زيرک ،زرنگ و بلند ھمتی بود ،در ھر محيطی
که قرار میگرفت به بھترين کارھای راحت و پر درآمدی مبادرت میکرد که
آنگونه کارھا در شان ھر کس نبود .از نظر ظاھری ھم قد بلند بود و ظاھر
خيلی مردانهای داشت که مردم خود بخود مجذوب ظاھرش میشدند و در
مسؤليت سپاری صالحتھای کليدی را به او میسپردند و واقعا ً که شايستگی
ھمچو صالحيتھای را ھم داشت .تا وقتی که در افغانستان بود در يک مؤسسه
بازسازی با خارجیھا کار میکرد ،خودش آمر مؤسسه بود و اختيار گماردن
افراد در مقامھای ديگر نيز بدست او بود .در بھترين نقطه اسالمآباد خانه گرفته
بود و خانواده اش در ھمان جا زندگی میکردند .بعد از آن با سرمايهای که
خودش درست کرده بود ،با خانواده اش رفت مسکو و در آن زمان در حاليکه
روسھا به سيستم زندگی کمونيستی خو گرفته بودند ،پس از فروپاشی سيستم
کمونيستی در کار و تجارت آزاد آشنايی نداشتند ،در اين فرصت مزدک در آنجا
در بازار تجارت بیرقيب شروع به کار خريد و فروش کرد که درآمد خيلی
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خوبی از آن داشت ،دو تا مغازه لباس فروشی را راه انداخت ،نويد ،وليد و مستانه
را نيز نزد خودش خواست تا در مغازهھا پيشش کار کنند ،سپس با پول ھنگفتی
که از کار لباس فروشی در مسکو در آورد ،از آنجا با خانواده اش با ھواپيما به
کشور ھالند رفت ،در آنجا اول اقامت دايمی گرفت و سپس شھروند شد .بعد از
رفتنش به ھالند ،مغازهھايش در مسکو ھنوز ھم فعال بود.
مزدک که به من گفت تو ھم سعی کن که با زحمت و غيرت خودت اروپا
بيايی ،من از ھيچ نظری با او قابل مقايسه نبودم .من يک آدم ريز و کوچک ،کم
جرأت ،دست و پا چلفتی ،با ظاھر زنانه ،که به قول معروف ايزک )اواخواھر(
بودم ،بدون تجربه در ھيچ کاری و از نظر سنی ھم مزدک حد اقل پانزده سال از
من بزرگ بود .اين را ھمه میدانند که يک آدم کم سن و سال ،ريز و کوچک و
مخصوصا ً که اواخواھر ھم باشد ،مردم در ھيچ کاری رويش حساب باز نمیکنند
که کار و مسؤليتی را برايش بسپارند .اما مزدک خودش را با من مقايسه میکرد
و میخواست که من ھم مثل او از کار و زحمت خودم در افغانستان پول بدست
بياورم و بروم اروپا!!
***

وقتی که پاکستان رسيديم من به اين فکر بودم که در آنجا ماندگار نشويم و
از آنجا فوراً بسوی ايران حرکت کنيم .اما مرجانم دنبال خانه گرفتن افتاد و
خواست که ھمان جا بمانيم .وقتی که ھنگامه و مزدک به ما حرفھای زشت
زدند و سر و صدا راه انداختند ،من خوشحال شدم؛ چون ديگر دوره سياست
بازیھا و زير خاک بریھا به پايان رسيد ،من ھم زنجير رودربايستی را پاره
کردم و تضاد بين من و آنھا به تضاد علنی تبديل شد .من داد و بيداد آنھا را بھانه
کردم و به مرجانم گفتم »من نمیخواھم در پاکستان بمانم که باز ھم حرف زشت
آنھا را بشنوم ،من ايران میروم ،در آنجا کار میکنم و خودم خرجم را در
میآورم«.
در اين موقع من دنبال شر و شور بودم تا پياز مرجانم در پاکستان بيخ
نگيرد که به من بچسبد و چند سال ديگر ھم در پاکستان بمانم .اما شر و شور من
به جايی نرسيد ،مرجانم در پشاور خانه گرفت و ھمان جا ماندگار شديم.
ھنگامه و مزدک در کار شيطانت بازی ھم لنگه نداشتند ،خودشان که طبيعتا ً
با من بد بودند و ديگران را ھم نمیخواستند که با من خوب باشند .آنھا بعد از
اينکه با من گفتگو کردند ،در ھالند مغز وليد را شستشو دادند تا کمکم نکند .در
لندن با نويد تماس گرفتند تا مغز او را ھم شستشو بدھند که کمکم نکند .من از
وليد که ذاتا ً انتظاری نداشتم که کمکم کند ،زيرا من و او در زندگی ھيچگاه با
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يکديگر نه خوب داشته بوديم و نه بد .چند روز بعد از اين قضيه بود که نويد با
من تماس گرفت و تمام حرفھای را که ھنگامه و مزدک به من گفته بودند ،او
نيز گفت »در پاکستان گرانی است ،ما نمیتوانيم که در اينجا خرج شما را
بفرستيم ،اگر میخواھی که اروپا بيايی ،برو در افغانستان خودت کار کن ،پول
در بيار و با پول خودت بيا اروپا«.
 »من ايران میروم ،در آنجا کار میکنم و با پول خودم به تدريج میرومبطرف کشورھای ديگر«.
»اگر اھل کار باشی در ھمان افغانستان کار میکنی و اگر اھل کار نباشی
در ھيچ جا نمیتوانی کار کنی .مردم در ھمان افغانستان زحمت کشيده اند ،پول
در آورده اند و از ھمان جا آمده اند اروپا .اگر در ھمان افغانستان عقلت کار نکند
که بتوانی پول در بياروی در ھيچ جا عقلت کار نمیکند«.
 »از حرفھايی که میزنی مشخص است که ھنگامه و مزدک اين حرفھارا برايت ياد داده اند؛ چون عين ھمان حرفھای را میزنی که از زبان آنھا ھم
شنيده ام ،مگر تو خودت عقل نداری که از عقل خودت حرف بزنی! در افغانستان
کی پول درآورده است ،به غير از دزدی و زورگيری و حق مردم خواری؟ اگر
در افغانستان کار است ،پس چرا کشورھای خارج به گرسنگان افغانی کمک
میکنند؟«
»تو که اينقدر مینالی پس افغانستان نرويد ،ھمين جا بمانيد ،من خرج تان
را میفرستم و ديگر حرف ايران رفتن را ھم نزن«.
 »من که ذاتا ً نمیتوانم افغانستان بروم ،اگر بروم طالبان دنبالم ھستند ودستگيرم میکنند«.
من از گفتن در مورد طالبان غمگين میشدم؛ چون به خود میگفتم ديگران
در خارج از افغانستان به خارجیھا کيس درست میکنند که خارجیھا آنھا را
ھول ندھند و دوباره به افغانستان بر نگردانند ،اما من به خانواده خودمان کيس
درست میکنم که دوباره نکِشندم به افغانستان .من به مرجانم ھميشه میگفتم »در
روز آخرت زمانی که من و تو برويم جھنم ،باالی سر من نگھبانی الزم نيست که
نگذارد من از جھنم فرار کنم؛ چون تا روزی که تو با من باشی ھر لحظه از پايم
میکشی و نمیگذاری که از جھنم فرار کنم«.
***

در پشاور خانه گرفتيم و ھمان جا ماندگار شديم .پنج ھزار روپيهای را که
به بھانه پاسپورت در جاللآباد از مرجانم گرفتم ،بخاطری گرفتم که مرجانم ھيچ
وقت پول خرجی به من نمیداد .در افغانستان تمام خرجم را خودم در میآوردم،
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بعد از فارغ شدن از دانشگاه در يک داروخانه شخصی کار میکردم و حقوق
میگرفتم .در دوره دانشگاه حدود  ٢۵٠متر مربع زمين پيش روی خانه مان بود،
من پيش از فرا رسيدن فصل بھار آن زمين را پالستيک میگرفتم ،در آنجا
نھالھای گل ،فلفل ،بادنجان و گوجه میکاشتم ،نھالھا را به يک نفر میفروختم و
او به مردم میفروخت .و من از ھمين کار تمام خرج دانشگاھم را در میآوردم.
وقتی که طرف پاکستان حرکت کرديم ،من فکر کردم که مرجانم در پاکستان به
من پول نمیدھد و با پول خرجيم مشکل خواھم داشت .بنا ًء با ھمين نقشه يعنی به
بھانه پاسپورت آن پول را ازش گرفتم .من و مرجانم ھيچ وقت به يکديگر اعتماد
نداشتيم .وقتی که در پشاور خانه گرفتيم برای اينکه مرجانم جيب لباسھايم را
نگردد و آن پول را پيدا نکند ،من پول را پشت کاپشنم زير آستر آن قرار دادم تا
از آن کمکم بگيرم و خرج کنم .در پشاور ھوا گرم بود ،پوشيدن کاپشن الزم نبود
و کاپشنی را که پول را در آن جاسازی کردم ،داخل کمد لباس آويختم .اولين
روزھايی که در پشاور خانه گرفتيم ،مرجانم بخاطر شر و شورھای من با ھنگامه
و مزدک که در آنسو ديگران را نيز تحريک کرده بودند ،برای يک مدتی بيماری
روحی گرفت .بعضی وقتھا که زياد فکر میکرد خود بخود نفسھای عميق
میکشيد ،کمکم نفسھايش عميقتر میشد ،تمام بدنش به لرزه میافتاد ،کمکم صدا
در میآورد ،صدايش بلندتر و بلندتر میشد ،با صدای بلند جيغ زدن را ادامه
میداد تا اينکه خسته میشد و از حال میرفت ،در جايی که افتاده بود به خواب
میرفت و زمانی که از خواب بيدار میشد ،عصابش آرام میشد ،اما اينکه چه
بر سرش آمده بود ھيچ چيزی نمیدانست .اين حالت چندين بار برايش تکرار شد.
در اين روزھا تلفن ھم در خانه بود و شر و شور آنقدر زياد شده بود که ھر روز
ھنگامه ،مزدک و نويد تماس میگرفتند و میخواستند که ما را وادار به برگشتن
به افغانستان کنند .میگفتند که ھيچ اتفاقی به حميد نمیافتد ،شما برگرديد برويد
افغانستان .ھنگامه و مزدک در آنسو در مقابل من سنگر گرفته بودند تا من بيشتر
از اين بسوی اروپا پيشروی نکنم و برای باز پس گيری مواضع از دست رفته
يعنی مرزھای پاکستان نيز بر عليه من ضد حمله را شروع کرده بودند .از اينسو
من ھم با وجودی که حاضر به عقب نشينی نبودم ،حمالتم برای پيشروی بسوی
اروپا ھمچنان ادامه داشت .به اين صورت اوضاع خانه بطور سرسامآوری آشفته
شده بود .در اين وضعيت بيماری روحی مرجانم روز بروز شديدتر میشد.
يک خانم مجرد از اقارب مان که  ٣۴ - ٣٣سالش بود در پاکستان تنھايی
زندگی میکرد .آن خانم در وقت مريضی مرجانم بعضی وقت میآمد خانه ما با
مرجانم مینشست .يک روز آمد با مرجانم نشست و من رفتم بيرون برای قدم
زدن .اول که رفتم بيرون مرجانم به ھوش و سر حال بود ،اما وقتی که برگشتم
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ديدم که فشار عصبيش دوباره تکرار شده و بيھوش در گوشه خانه افتاده است .آن
خانم که پيشش نشسته بود ،وقتی که من داخل اطاق شدم ديدم که دارد کمد لباس
را میگردد .وقتی که من در را باز کردم ،او به شدت تکان خورد و چشمانش
بیحرکت بسوی من ايستاد ،آنھم تکانی که شايد نيم متر از جا پريد ،اما ھنوز در
کمد باز و دستش داخل کمد مانده بود ،خشکش زده بود و نمیتوانست که تکان
بخورد .من که در سادگی لنگه نداشتم ،فکر کردم که بعضی وقت آدم به فکر فرو
میرود و اگر به يکبارگی در باز شود میترسد و تکان میخورد .اما نگفتم که
چرا در وقت گشتن کمد بايد تکان بخورد .فکر کردم که حتما ً برای اينکه مرجانم
بيھوش شده است ،او بخاطر بيھوشی اش دنبال چيزی بوده است .دو روز قبل
پول زير آستر کاپشنم بود ،اما فردای آن که نگاه کردم ديدم آستر کاپشنم پاره شده
و پول برداشته شده است .يادم آمد که ديروز وقتی من داخل اطاق شدم ،آن خانم
بد جوری تکان خورد .شايد که پيش از آمدن من پول را برداشته بود و ھنوز
دنبال پول گندهتر میگشت .اول که پول را سر جايش نديدم ،سرم به درد آمد،
فشار مغزم باال رفت و کله ام چند برابر سنگين شد .سر جايم نشستم ،دستم را
روی پيشانيم گذاشتم تا آرامش بگيرم .بخود گفتم قمار را که باختی ،اما حريف را
از دست نده ،پس بھتر است که ھيچ صدايت را در نياوری ،حاال پول که رفته
است و بخاطر پول دوستی ما با آن خانم و خانواده شان نبايد که بھم بخورد .خودم
را به بیخيالی زدم و پول را به زودی کامالً فراموش کردم که انگار ھيچ پولی
نداشته بودم .آن خانم در گذشته در کابل معلم بود .اول که ديدم پول سر جايش
نيست با خود گفتم اين خانم از آن معلمانی است که به شاگردانش میگويد شما
تربيه فاميلی نداريد ،اما خودش بیاندازه بیتربيه ،بیادب و بیشخصيت است.
دوباره فکر کردم و به خود گفتم نه؛ آفرين به اين خانم! دمش گرم! خيلی ھم با
تربيه ،با ادب و با شخصيت است ،او در اينجا تنھايی زندگی میکند و کسی را
ندارد که کمکش کند ،اما ما در اينجا کمک میشويم ،من خيلی آدم بیشرف و
بیوجدانی ھستم ،خودم اصالً فکرش را نمیکردم که اين پول را به او بدھم ،اما
حقش بود که بايد مال او میشد ،آفرين به غيرتش و آفرين به شرفش!
من خودم شخصا ً در زندگی وجدانم قبول نکرده است که پول يا اموال کسی
را بر دارم و ھيچ وقت فکر برداشتن را ھم نکرده ام .فقط من ھميشه لذت
میبردم که سر مرجانم کاله بگذارم و پولش را بگيرم ،آنھم بخاطر تضادی که با
يکديگر داشتيم .مرجانم خيلی خسيس بود و ھيچ وقت به من پول نمیداد .برای
من جالب نبود که پول را از کيفش بردارم ،اما ھميشه به بھانهھای مختلف از
پيشش پول میگرفتم و خرج میکردم .مرجانم در اوايل نمیدانست که من به ھر
بھانهای پول بيشتر ازش میگيرم ،اما بعداً که متوجه شد ،روز بروز در مقابل من
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ھوشيارانهتر عمل میکرد .من ھم در مقابل او فکرھای عجيبتری میکردم و
پول بيشتر ازش میگرفتم .باالخره حرف به جايی رسيد که مرجانم به من ھيچ
اعتماد نداشت و در ھيچ معاملهای از من کمک نمیخواست .در خريد کردن و
بازار رفتن اگر کمکی در کار بود ،از خانوادهھای خالهھا و دايیھايم و حتی از
ديگران کمک میخواست ،اما از من کمک نمیخواست.
***

وقتی که قرار شد در پشاور بمانيم نويد به من گفت »دو سال حوصله بکن،
من کارت را درست میکنم که تو ھم بيايی لندن و برای اينکه آمدنت به اينجا
بیفايده نباشد ،تا وقتی که در پاکستان ھستی برو در يک کارگاه کپیکشی
)صافکاری( بدون مزد کار بکن تا کپیکشی را ياد بگيری ،تا زمانی که اينجا
بيايی حد اقل بتوانی خرج خودت را در بياوری«.
نويد چند بار بخاطر صافکاری به من اصرار کرد که بروم در يک کارگاه
صافکاری بدون مزد کار کنم تا کار را ياد بگيرم .فيزيک بدن من اصالً برای
صافکاری ساخته نشده بود .حتی اگر بيشترين درآمد را ھم میداشت ،من
نمیخواستم که به صافکاری دست بزنم .اما برای اينکه نويد کمکم کند که لندن
بروم با نظرش مخالفت نکردم و در يک کارگاه صافکاری که مالک آن يک مرد
جاللآبادی بود شروع به کار کردم .حدود نه ماه در اين کارگاه بدون مزد کار
کردم و در گرمترين روزھای تابستان پشاور که تمام لباسھای آدم پر از عرق
میشود از صبح تا غروب کار میکردم .قصد ياد گرفتن را ھم نداشتم ،فقط
میخواستم که نويد راضی باشد تا کمکم کند که لندن بروم ،زمانی که لندن رفتم
در آنجا ديگر دست به صافکاری نخواھم زد و کاری را خواھم کرد که از وسع
خودم بر بيايد.
***

حدود ھشت  -نه ماه از رفتن مان به پاکستان شده بود که حوادث يازدھم
سپتمبر اتفاق افتاد و به دنبال آن امريکا حمالتش را به طالبان در افغانستان
شروع کرد .در اين موقع دو تا خواھرانم ،افسانه و مستانه نيز از ترس جنگ از
افغانستان فرار کردند و آمدند پاکستان خانه ما .نويد میدانست که من ھيچ
دلبستگیای به افغانستان نداشتم ،در اصل او ھم به فکر من بود که مرا از
افغانستان نجات بدھد ،اما به خاطر تنھايی مرجانم نمیتوانست که در خواستن من
اقدامی بکند .چند روز بعد از اينکه افسانه و مستانه آمدند خانه ما ،نويد فرصت
را مناسب ديد و به مرجانم گفت »تو با افسانه و مستانه زندگی بکن ،من حميد را
میخواھم نزد خودم«.
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مرجانم ھميشه دنبال بھانه بود تا مانع رفتن من شود .وقتی که من از
افغانستان فراری شدم ،او عمداً خودش نيز با من پاکستان آمد تا من نتوانم جايی
بروم .حاال که افسانه و مستانه با ما در يک خانه بودند ،در اين موقع مرجانم که
ھيچ بھانه ديگری نداشت ،خواست که فشار بيشتر را بر نويد تحميل کند تا او
نتواند که در خواستن من اقدام بکند .مرجانم به نويد گفت »اگر تو حميد را نزد
خودت میخواھی ،مستانه ھم از خودش آينده دارد .اگر حميد را میخواھی ،پس
کار مستانه را ھم درست کن که او ھم ھمراه با حميد بيايد و در افغانستان بدبخت
نماند«.
مستانه که تنھا نبود با شوھرش بود ،اگر مستانه با من میرفت شوھرش،
آرمان نيز بايد با او میرفت .نويد گفت »من پول زياد ندارم که سه نفر را
بخواھم ،بگذار که فعالً حميد بيايد ،در آينده يک فکری برای مستانه ھم خواھم
کرد«.
»نه؛ اگر مستانه با حميد نرود ،من بعيد میدانم که شما در آينده فکری
برايش بکنيد .ھر وقتی که توانستی حميد و مستانه را با ھم بخواھی بخواه و اگر
نتوانستی حرف حميد را ھم نزن«.
مرجانم به من گفت »مستانه ھمين حاال از بر تو اگر خوشبخت شود که
میشود و اگر نشود تا آخر عمرش در افغانستان بدبخت میماند ،تو قبول نکن که
نويد ترا تنھا بخواھد«.
حاال من آنقدر مھم شده ام و آنقدر خوشبخت شده ام که از بر من مستانه ھم
خوشبخت شود! گفته میشود »از بر کرم )کلم( کدو ھم آب میخورد «.من کاش
مثل کلم بودم که از بر من کدو ھم آب میخورد .اما در مورد من اين ضربالمثل
صدق میکند که میگويند »موش در غار جا نمیشود به ُدمش کجاوه میبندد«
نويد قبول کرد که مستانه و آرمان نيز با من يکجا حرکت کنند و مرجانم
پيش افسانه بماند .نويد گفت »من پول زياد ندارم که آنھا را مستقيما ً اينجا بخواھم،
آنھا راه بيافتند و ھمزمان با راه افتادن آنھا من يک فکری برايشان خواھم کرد،
فعالً تا يونان بيايند ،يک مدتی در آنجا بمانند و من بتدريج آنھا را نزد خودم
خواھم خواست«.
قرار بر اين شد که من با مستانه و آرمان حرکت کنيم بسوی ايران و از
آنجا بسوی ترکيه و اروپا .در اين موقع مرجانم دلتنگی گرفت که اگر مستانه از
پيشش برود او طاقت دوری از مستانه را ندارد .ما ھمگی فکر کرديم که بعد از
رفتن مستانه مرجانم تا چند روزی دلتنگی میگيرد و ديگر عادت میکند .اما
وليد ،برادر ديگرم از ھالند به مرجانم نظر داد که اگر مستانه حرکت میکند و تو
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طاقت دوری از او را نداری ،پس تو ھم با آنھا راه بيافت ،اگر پول آنھا را نويد
میدھد پول ترا ھم من میدھم ،شما چھار نفری حرکت کنيد و بياييد.
مرجانم پيشنھاد وليد را قبول کرد .پيش از اينکه آماده حرکت بسوی ايران
شويم ،من به نويد ،وليد ،مرجانم ،مستانه و آرمان گفتم »اين راز فقط بين خود ما
باشد ،ھيچ کس ديگر نداند که ما قصد رفتن بسوی ايران را داريم ،مخصوصا ً
شما در اين مورد به ھنگامه و مزدک ھيچ چيزی نگوييد؛ چون من نمیخواھم که
آنھا از کار من سر در بياورند«.
من میدانستم که اگر آنھا در اين مورد چيزی بدانند ،با فضولی و شيطانت
بازی بين ما ناھماھنگی ايجاد خواھند کرد و با کوچکترين ناھماھنگی رفتن ھمه
مان باطل خواھد شد .ھيچ کس به ھنگامه و مزدک چيزی نگفت تا اينکه باالخره
يک روز که به حرکت مان مانده بود ،دل وليد را آرام نگرفت و موضوع را به
آنھا گفت .آن ھم فقط در مورد رفتن مان تا ايران برايشان گفت و در مورد از
ايران به بعد ھيچ چيزی نگفت ،اين را ھم بخاطری برايشان گفت که آنھا بعداً از
ما گلهمند نشوند .در اين موقع آنھا بیاندازه خودشان را به آب و آتش زدند که
تصميم ما را به ھم بزنند ،وليد را در ھمان جا پشيمان کردند ،سريع تلفن را
برداشتند در لندن با نويد تماس گرفتند که مغز او را نيز شستشو بدھند و پشيمانش
کنند ،در پاکستان با خود ما تماس گرفتند که ما را ھم پشيمان کنند .ما که قصد
رفتن از راه قاچاق و غير قانونی را داشتيم ،آنھا خواستند که مغز مرجانم و
مستانه را شستشو بدھند که آنھا را از رفتن منصرف کنند .میگفتند که مرزھای
ايران مين گذاری شده است اگر شما از راه قاچاق برويد پای تان روی مين
میآيد .اما ما که کامالً آماده حرکت بوديم ،حاال ديگر دير شده بود که بتوانند عزم
ما را برگردانند .من ھم خيلی با جديت به ديگران گفتم آنھا کسی نيستند که من به
آنھا اجازه بدھم که در کار من دخالت کنند .باالخره فردای آن من ،مرجانم،
مستانه و آرمان چھار نفری از پاکستان بسوی ايران حرکت کرديم.
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بخش نه
خاطرات ايران
پاييز ١٣٨٠
از پشاور سوار اتوبوس شديم و بسوی مرز ايران حرکت کرديم .از
جزئياتش میگذريم که سفر چطوری گذشت بعد از  ۴٨ساعت به مرز ايران
رسيديم .منطقه مرزی ايران و پاکستان يک منطقه کامالً بيابانی بود که ھيچ دِه و
دار و درختی در آن پيرامون نبود .اين منطقه يکی از بزرگترين بيابانھای دنيا
به شمار میآيد .ما از مرز در سمت پاکستان بوديم ،سر مرز قاچاقبران زياد
بودند ،با يکی از آنھا حرف زديم که ما را تھران ببرد .او گفت »مسير من فقط
از تفتان تا زاھدان است«.
تفتان ھمين منطقه مرزی بود و زاھدان در آنسوی مرز اولين شھر ايران.
به قاچاقبر نفری بيست ھزار تومن ،يعنی از ھمه مان ھشتاد ھزار تومن داديم و
او ما را به شھر زاھدان رساند .من به قاچاقبر گفتم »ما در زاھدان کسی را
نمیشناسيم ،اگر پليس ما را دستگير کند ،رد مرز میکند«.
قاچاقبر گفت »من شما را به يک خانه میبرم که مسافران قاچاقی را
نگھداری میکند و به قاچاقبران ديگر معرفی میکند که آنھا را به تھران و
شھرھای ديگر ببرند«.
در شھر زاھدان قاچاقبر ما را خانه يک پناھنده افغان برد که از واليت
ھلمند افغانستان بودند .او ما را به يک قاچاقبر ديگر معرفی کرد که تھران ببرد،
پيش از رفتن بسوی تھران سه روز در خانه او منتظر نشستيم تا قاچاقبر دومی ما
را بسوی تھران حرکت بدھد .در طول اين سه روز من و آرمان در يک اطاق با
مردان آنھا نشستيم و مرجانم و مستانه در اطاق ديگر با زنان آنھا نشستند .در
طول اين سه روز زنان آنھا فرھنگ ،سنت و زندگی شان را به مرجانم و مستانه
تعريف میکنند .واليات ھلمند و پروان با آنکه از واليات نچندان معروف
افغانستان ھستند ،اما فرھنگ و سنت اين دو واليت زمين تا آسمان با يکديگر فرق
میکند .در اين خانواده از جمله زنان يک زن با دو عروس و يک دخترش
زندگی میکنند .زن عروس بزرگش را به مرجانم و مستانه نشان میدھد و
میگويد »اين عروسم را شش سال پيش  ۴٠٠ھزار کلدار خريديم «.مرجانم و
مستانه از شنيدن اين حرف شوکه میشوند .زن عروس کوچکش را نشان میدھد
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و میگويد »اين عروسم را يک سال پيش  ٧٠٠ھزار کلدار خريديم «.زن دختر
 ١٣ساله اش را نشان میدھد و میگويد »اين دخترم را  ۶٠٠ھزار کلدار فروخته
ايم «.دختر  ١٣ساله اش که ھنوز بچه است پيش فروش شده است ،اما ھنوز در
خانه پدر و مادرش زندگی میکند ،تا سنش به  ١۵و  ١۶برسد و برود خانه
شوھرش .مرجانم و مستانه که خيلی شوکه شده اند ،آنھا میگويند »اين جای
تعجب ندارد ،ھمين رسم ماست ،ما نمیخواھيم که دختر مان را بیارزش به خانه
شوھر بفرستيم .رسم ما ھمين است که ما از داماد بايد پول بگيريم تا قدر دختر
مان را بداند و به دختر مان ارزش قايل باشد «.اما در عين حال رسما ً نام فروش
ھم روی آن گذاشته میشود!! دختر  ١٣ساله افتخار میکند و به مرجانم و مستانه
میگويد »بلی مرا  ۶٠٠ھزار کلدار فروخته اند ،يک خواھرم پارسال خانه
شوھرش رفت او را  ۵٠٠ھزار کلدار فروختيم و يک خواھر بزرگم را ھشت
سال پيش  ١۵٠ھزار کلدار فروختيم .وقتی که زن روبروی عروسانش میگويد
اين را  ۴٠٠ھزار و اين را  ٧٠٠ھزار کلدار خريده ايم ،آنھا نيز افتخار میکنند
که قيمت ما ھم کم نبوده است.
پس از آن مستانه به من گفت »آنھا دختران شان را میفروشند ،آن زن
میگويد اين عروسم را  ٧٠٠ھزار خريده ايم ،اين را  ۴٠٠ھزار و اين دخترم را
 ۶٠٠ھزار فروخته ايم«.
من حرف مستانه را باور نکردم و گفتم »نه بابا! تو چقدر ساده ای! اين
حرف اصالً حقيقت ندارد ،آنھا يک چيزی گفته اند و تو ھم باور کردی!«
وقتی که من باور نکردم ،مستانه تمام رسم و رسوم زندگی آنھا را به من
تعريف کرد و من باور کردم که واقعا ً حقيقت دارد .زمانی که من در کابل و
پروان بودم از زبان مردم زياد شنيده بودم که میگفتند در فالن مناطق مردم
دختران شان را در بدل پول میفروشند ،اما من ھيچ وقت حرف مردم را باور
نکرده بودم .فکر میکردم که مردم بخاطر تضادھای منطقهای و قومی به مردم
مناطق و اقوام ديگر تھمت میبندند .من زمانی که در کابل بودم حتی يک بار از
زبان يک مرد شنيدم که فرھنگ منطقه خودشان را بد توصيف میکرد و میگفت
که در آنجا فقط پول داشته باش و دختر بگير و ھيچ چيز ديگری مھم نسيت .اما
من حرف او را ھم باور نکردم و فکر کردم که او نسبت به مردم خودش بدبين
است و به مردم خودش تھمت میبندد .در اينجا من برای اولين بار باور کردم که
در افغانستان واقعا ً ھمچو فرھنگی وجود دارد .بعد از سه روز انتظار کشيدن در
خانه آنھا با قاچاقبر دومی سوار اتوبوس شديم ،اتوبوس ما را اول طرف شيراز
برد و از شيراز بطرف تھران .از جزئياتش میگذريم که اين سفر چطوری
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گذشت ،بعد از  ۴٨ساعت به شھر تھران رسيديم و  ٢٠٠ھزار تومن پول قاچاقبر
را برايش داديم.
***

در تھران آدرس خانه دايیام را داشتيم و مستقيما ً خانه دايیام رفتيم .فصل
پاييز بود و ھوا رو به سردی ،به مجردی که تھران رسيديم عجله داشتيم که تا
زمستان نرسيده و ھوا سرد نشده است زودتر بسوی ترکيه حرکت کنيم .آمدن از
پاکستان تا تھران کار آسان بود و خرج زياد ھم نداشت .از مرز پاکستان تا تھران
ھر نفر با  ٧٠ھزار تومن به تھران رسيديم ،اما رفتن به طرف ترکيه و استانبول
کار آسان نبود و خرجش ھم سنگين میشد .از روزی که تھران رسيديم من و
آرمان دنبال قاچاقبر افتاديم که از آنجا ترکيه برويم .قاچاقبران زياد در اين مسير
کار میکردند ،اما پيدا کردن قاچاقبر قابل اطمينان کار آسان نبود .مسافران غير
قانونی موج موج از ايران بسوی ترکيه حرکت میکردند و ترکيه ھم مرزھايش
را شديداً سخت گرفته بود .از جمله مسافرانی که بسوی ترکيه حرکت میکردند،
 ٨٠ - ٧٠درصد آنھا دوباره به ايران برگشت میخوردند .ھنگام برگشت خوردن
در کوهھای مرزی متالشی میشدند و به انواع مصيبتھا مواجه میشدند .من و
آرمان بيشتر از يک ماه دنبال قاچاقبر گشتيم تا که زمستان از راه نرسيده و راهھا
برفی نشده ھرچه زودتر بسوی ترکيه حرکت کنيم .مسافران زيادی را ديديم که
بعد از حرکت کردن بسوی ترکيه با تحمل سرگردانی و مصيبتھای فالکت بار
دوباره به ايران برگشت میخوردند .در اين وضعيت تمام مردم میگفتند که ھر
قدر اگر مجبوريت ھم باشد ،رفتن زنان و کودکان در اين راه اصالً معقول
نيست .به اين صورت مرجانم و مستانه از رفتن منصرف شدند و آرمان نيز
بخاطر مستانه از رفتن منصرف شد .اما من ھنوز از رفتن منصرف نشده بودم و
به مرجانم گفتم »در اين راهھای پرجنجال رفتن شما که مناسب نيست ،شما با
آرمان ھمين جا باشيد ،من تنھايی حرکت میکنم«.
اينکه بايد چی میکرديم و چی نمیکرديم ،صالحيت عام و تام به دست
مرجانم بود .مرجانم به من گفت »تو از ما مھم نيستی که ما اينجا بمانيم ،تو
بروی اروپا و عيش و نوشت را بکنی ،اگر ما رفتيم تو ھم با ما میروی و اگر
نرفتيم تو ھم با ما ھمين جا میمانی«.
تضاد بين من و مرجانم ھم آھسته آھسته شروع شد که به تضاد علنی تبديل
شود .پيش از اين مرجانم به روش سياسی میخواست که شکستم بدھد ،اما حاال
که حرفش علنی شده است معنی نظامی را میدھد .تضاد بين من با ھنگامه و
مزدک يک سال پيش که پاکستان آمده بوديم به تضاد علنی تبديل شد و حاال نوبت
تمام رازھای نھفته در دل من و مرجانم است که آھسته آھسته رو میشود .کار

آنسوی وحشت

87

رفتن ھمه مان به ھم خورد ،در منطقه افسريه تھران خانه اجاره کرديم و در آنجا
بصورت غير قانونی اقامت گزيديم .من در تلفن به نويد گفتم »حاال مرجانم و
مستانه و آرمان که در اين راهھای جنجالی نمیتوانند بروند ،پس من تنھايی راه
میافتم و حرکت میکنم«.
نويد گفت »اگر يک قاچاقبری پيدا کنی که پول بيشتر بگيرد و ترا مستقيما ً
اروپا برساند بھتر است تا اينکه ترکيه بروی«.
پسر دايیام در خانه نشسته بود ،ازش پرسيدم آيا در اينجا قاچاقبر پيدا
میشود که مسافران را مستقيما ً اروپا ببرد«.
پسر دايیام گفت »مستقيما ً اروپا که نمیبرند ،اما قاچاقبرانی ھستد که به
چھار ھزار دالر مسکو میبرند«.
به نويد گفتم »مستقيما ً اروپا نمیبرند ،اما به چھار ھزار دالر تا مسکو
میبرند«.
او که خودش دو سال در مسکو زندگی کرده بود گفت »اگر مسکو بروی
که خيلی خوب میشود ،از آنجا با چھار ھزار دالر ديگر میتوانی لندن بيايی و
اگر يک مدتی در مسکو ھم بمانی ،کار و کاسبی مسکو بد نيست ،در آنجا
پناھندگان افغانی کار و درآمد خيلی خوب دارند و تو ھم میتوانی که با آنھا کار
کنی .من فعالً برايت چھار ھزار دالر میفرستم ،تو با قاچاقبرحرف بزن و پول
خرجیات را ھم بعداً برايت میفرستم«.
من که داشتم با نويد حرف میزدم ،مرجانم آنجا نشسته بود و حرفم را
میشنيد ،مرجانم گوشی را از دستم گرفت و به نويد گفت »اگر بدون خطر و
بدون زحمت مسکو برود که خيلی خوب میشود ،من بخاطر خطرات و
سختیھای راه راضی نيستم که طرف ترکيه برود ،پس پول را برايش بفرست که
طرف مسکو حرکت کند«.
»فعالً چھار ھزار میفرستم ،شما حرف را با قاچاقبر طی کنيد و پول
خرجی اش را بعداً میفرستم«.
مرجانم که اين حرف را زد ،من از حالت روانی اش نيت اصلی اش را
فھميدم ،که میخواست پول بدستش برسد ،پول را در کيفش بگذارد و ديگر به من
اجازه رفتن ندھد .تضاد بين من و مرجانم تقريبا ً علنی شده بود .ھر روز با
يکديگر جر و بحث میکرديم ،به شکل غير مستقيم میخواستيم که خواستهھای
مان را به يکديگر تحميل بکنيم و بعضی وقت ھم بدون رودربايستی در مقابل
يکديگر سنگر میگرفتيم و رک و راست حرف مان را به يکديگر میگفتيم .من
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که نيتش را فھميدم که میخواست پول را در کيفش بگذارد ،من ھم به فکر تدبير
خودم شدم .نويد پيش از اين ھم يک بار به ما پول فرستاده بود ،پول را از طريق
يک صراف برای ما فرستاد و ما پول را از دست صراف گرفتيم .نويد ھميشه ھم
در پاکستان و ھم در ايران پول را به اسم من میفرستاد و مرجانم آنرا در کيفش
میگذاشت و صالحيت عام و تام در نحوه خرج کردن را ھم خودش داشت .برای
خرجی خودم حتی پول کرايه اتوبوس را ھم به من نمیداد .من مجبور بودم که
خرجیام را خودم کار کنم و در بياورم و در اين مورد به نويد ھم رويم نمیشد
که شکايت کنم .فھميدم که اگر پول در کيفش برود ،من ديگر به ھدف خودم
نخواھم رسيد و از آن پول چيزی ھم نصيبم نخواھد شد .برای اينکه پول از دستم
نرود ،من به اين فکر شدم که پول را نزد صراف امانت بگذارم تا که قاچاقبر پيدا
کنم ،در مورد معامله با قاچاقبر کنار بيايم و از ھمين جا پول را مستقيما ً در
حساب قاچاقبر بخوابانم.
***

نويد پول را فرستاد ،مرجانم مثل يک صياد با تجربه آماده شد که با من
برود پيش صراف و پول را شکار کند .در وقت رفتن پيش صراف آرمان ،شوھر
مستانه نيز من و مرجانم را ھمراھی کرد .صراف در تماس تلفنی پيش از پيش
رسيدن پول را اوکی کرده بود ،منظور من از رفتن پيش صراف حرف زدن در
مورد قاچاقبر بود؛ چون صرافان بيشتر مثل رھنمايی امالک کار رھنمايی
مھاجرت غير قانونی و معامالت قاچاقبری را میکنند .اما منظور مرجانم از
رفتن شکار پول بود .وقتی که پيش صراف رسيديم ،صراف که میخواست پول
را به من تحويل بدھد ،مرجانم بیصبرانه منتظر شمردن پول بود ،در اين موقع
من به صراف گفتم »آيا پول بدست شما رسيده است؟«
»بلی«.
 »من نمیخواھم که پول را االن از شما بگيرم ،پول نزد شما امانت بماند،من میخواھم مسکو بروم دنبال قاچاقبر ھستم ،پول نزد شما امانت بماند تا اينکه
من يک قاچاقبر پيدا کنم ،اگر شما کسی را میشناسيد که در کار قاچاقبری باشد
به من معرفی کنيد که مرا مسکو ببرد و در اين معامله اعتماد دو طرف خود شما
باشيد ،من از شما ممنون خواھم شد«.
با شنيدن اين حرف روی مرجانم آب سرد ريخت ،چشمانش از حدقه بيرون
زد ،رنگ و رُخش تغيير کرد و با تعجب طرف من نگاه کرد .من از گوشه چشم
دزدانه به چشمش نگاه کردم و طوری وانمود کردم که انگار ھيچ ناھمدلی بين من
و او وجود ندارد.
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بين دو نفر اگر يکی آن نيت خوب و يا بدی نسبت به ديگرش داشته باشد،
طرف مقابل بعيد است که ھيچ حسی از آنچه که در دل اوست نداشته باشد.
چنانچه گفته میشود »دل به دل راه دارد «.در ظاھر ھر قدر اگر به يکديگر
ھمدلی نشان میداديم ،در باطن باز ھم دلھای مان راھی به يکديگر را
میدانستند ،که آيا راه يکطرفه در ميان است يا راه دوطرفه .در راھی که ھر کس
سود خودش را بجويد ،به آن راه گفته میشود راه يکطرفه .من فقط در مورد
معامله با قاچاقبر حرف میزدم به مرجانم ھيچ محل نگذاشتم که نظر بدھد.
چاقاقبر گفت »من سه  -چھار تا قاچاقبر میشناسم ،مطمئنترين آنھا يکی به اسم
فالن است که فعالً مشھد رفته است ،دو  -سه روز بعد بر میگردد و من در اين
مورد با او حرف خواھم زد«.
تا که صراف اين حرف را میزند ،مرجانم بيشتر متحير و دستپاچه
میشود ،من که دزدانه به چشمش نگاه میکنم میبينم که او چھار چشمی عجيب
و غريب طرف صراف و آرمان نگاه میکند .مرجانم در موقعيتی قرار گرفته
است که در تالش است تا با استفاده روش سياسی مرا شکست بدھد .باالخره به
مرجانم طاقت نماند و به صراف گفت »ما فعالً پول را میگيريم ،تو با قاچاقبر
حرف بزن و بعد از به توافق رسيدن دوباره پول را نزد خودت میگذاريم تا او
حميد را مسکو ببرد و تو پول را در حسابش آزاد کنی«.
من برای اينکه سياست اصلی را دست خود داشته باشم ،به صراف گفتم
»نه الزم نيست که پول را يک بار بگيريم و يک بار پس بدھيم ،پول برای رفتن
است ،استفاده ديگری از آن نمیکنيم ،شما میدانيد که از قاچاقبر حقالعمل
خودتان را بگيريد و تا موقع آزاد کردن آن به حساب قاچاقبر ھم ،میتوانيد که با
آن کار کنيد«.
صراف گفت »نه من از قاچاقبر ھيچ حقالعملی نمیگيرم ،فقط از روی
انساندوستی قاچاقبر مطمئن را به شما معرفی میکنم ،اما تا وقتی که پول نزد من
باشد ،در معامالت کارم را راه میاندازد«.
مرجانم گفت »تمام پول را نمیگيريم ،دو ھزارش را میگيريم دو ھزار
ديگرش پيش خودت باشد و در صورت لزوم اگر پول بيشتر ھم نياز شد دوباره
نزدت میسپاريم«.
صراف گفت »به من فرقی نمیکند ،اگر دو ھزار بخواھيد ،من دو ھزار به
شما میدھم و اگر تمام پول را بخواھيد ،من تمام پول را به شما میدھم«.
»نه فقط دو ھزارش را میگيريم و دو ھزارش پيش خودت باشد و در
صورت لزوم بيشتر از آن ھم اگر نياز شد نزدت میسپاريم«.
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من با اين حرف مرجانم به اين فکر شدم که با گرفتن دو ھزار آن میخواھد
که از من خر لنگ بسازد تا ديگر نتوانم که از جايم تکان بخورم ،مگر اينکه
خودش چھار دست و پاه مرا پس ببرد افغانستان .من به صراف گفتم »ما به شما
اعتماد داريم و گرفتن دو ھزار آن ھم ھيچ معنیای ندارد؛ چون ما از اين پول
خرج نمیکنيم و در خانه ھم به آن نياز نداريم که آنرا بیمورد از استفاده شما
خارج کنيم«.
مرجانم ھر دليلی که گفت من دليل قویتر از آنرا برايش گفتم ،بگو مگو
زياد شد ،از جزئيات گفتگوھا میگذريم ،خالصه اينکه مرجانم در اين سياستش
بر عليه من شکست خورد و با دغدغه و دلشوره به خانه برگشت.
***

تالش مرجانم ادامه دارد ،به فکر راه سياسی ديگر میشود تا مرا شکست
بدھد ،با نويد در لندن تماس میگيرد و برايش میگويد »ببين اين کار خود پسند
حميد را ،تمام پول را دو دستی نزد صراف گذاشت ،مگر میشود که آدم به يک
صراف بيگانه اعتماد کند؟ حميد را بفھمان که پول را از صراف بگيرد ،مگر ما
خودمان در دشت و کوه مانده ايم که پول را نزد صراف امانت بگذاريم؟ پول در
خانه باشد بھتر است يا نزد صراف؟ شايد که صراف پول مردمان ديگر را نيز
امانت بگيرد و يک روزی از پيش ھمه فرار کند ،يا شايد اتفاقی برايش بيفتد و
ديگر او را نبينيم«.
نويد به من اصرار کرد که پول را از صراف بگير و در خانه بگذار .تا
آمدن قاچاقبر از مشھد من به بھانه ،چند روز کار را لفت دادم و پول را از
صراف نگرفتم تا اينکه باالخره حوصله مرجانم به سر رسيد .من شماره تلفن
قاچاقبر را از صراف گرفتم ،با قاچاقبر تماس گرفتم ،در مورد مسکو رفتن با او
کنار آمدم و با يکديگر قرار گذاشتيم که برويم پيش صراف و از نزديک در اين
مورد قرارداد ببنديم .مرجانم ھنوز بخاطر گرفتن پول اصرار دارد .سر قراری
که با قاچاقبر دارم ھمراه با مرجانم حرکت می کنم که برويم پيش صراف.
مرجانم به قصد گرفتن پول با من میرود اما من به قصد قرارداد بستن با
قاچاقبر .من خدا خدا میکنم که قاچاقبر سر قرارش برسد تا پول دست مرجانم
نيفتد .وقتی که پيش صراف میرسيم مرجانم مشتاق شمردن پول است اما من
مشتاق ديدار قاچاقبر .قاچاقبر کمی ديرتر میرسد .من به مرجانم گفتم »منتظر
باش که قاچاقبر االن میآيد و من با او حرف میزنم«.
»گرفتن پول چه ربطی به آمدن قاچاقبر دارد؟ پول را بگير ،قاچاقبر که آمد
حرفت را بزن«.
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 »بخاطر گرفتن پول عجله نکن ،من با قاچاقبر قرار دارم ،ذاتا ً اينجا منتظرکه ھستيم ،وقت آخر تمام کارھا با ھم پيش میرود«.
نيم ساعت بعد قاچاقبر از راه رسيد .با قاچاقبر به توافق رسيدم که از راه
آذربايجان مرا مسکو ببرد ،تا وقتی که مسکو نرسيده ام ھيچ پولی به او تعلق
نخواھد گرفت ،پول نزد صراف امانت میماند ،يا من مسکو میروم پول به
قاچاقبر تعلق میگيرد و يا اينکه برگشت میخورم پول به خودم تعلق میگيرد.
قرار بر اين شد که پول نزد صراف بماند و من آماده رفتن شوم تا قاچاقبر مرا
بسوی آذربايجان حرکت بدھد .مرجانم در اين سياستش ھم شکست میخورد ،به
خانه بر میگرديم ،من برای ھفته آينده آماده حرکت میشوم ،مرجانم ھيچ حال
آرام و قراری ندارد ،در زبان میگويد من طاقت دوری از تمام پسرانم را ندارم
حد اقل يکی از آنھا بايد پيشم بماند ،اما در واقع به از دست دادن پول فکر
میکند ،روز رفتنم به سرعت در حال نزديک شدن است ،مرجانم به فکر تالفی
شکستش میشود .در اين موقع مرجانم تلفن را بر میدارد با نويد تماس میگيرد
و میگويد »تو چرا مرا درک نمیکنی؟ حميد اگر از پيشم برود من باز ھم مثل
پارسال فشار عصبی میگيرم و ديوانه میشوم«.
»چرا با آمدن او چه نگرانیای داری؟ حاال که طرف ترکيه نمیرود که راه
خطرناک و پر جنجال باشد ،طرف مسکو میرود ،در راه مسکو پليس از
قاچاقبران پول میگيرد ،با پول کار حل میشود و ديگر خطری وجود ندارد«.
»بدون خطر برود ،تا لندن ھم برسد ،پيش تو زندگی کند ،اما من که تنھا
میمانم چه میشود؟«
»تو که تنھا نيستی ،تو با مستانه زندگی میکنی و اگر افغانستان برويد
افسانه ھم پيشت میباشد«.
»دختر که عروسی کرد ديگر مال مردم شد ،نمیشود که آدم روی دختر
حساب باز کند«.
»دختر و پسر ھيچ فرقی ندارد ،چه با دخترت زندگی کنی و چه با پسرت،
ھر دوی آن ھيچ فرقی با يکديگر ندارد«.
»چطور فرقی ندارد ،مگر میشود که فرقی نداشته باشد! آدم سه تا پسر
داشته باشد ،اما يکی آن ھم پيشش نباشد!«
»از پسر چه انتظاری داری که از دختر نداری؟«
»آدم بميرد ،اما يک تا پسرش ھم نباشد که باالی جنازه اش برود!!«
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اين حرف ھميشگی مرجانم بود که میگفت آدم بميرد ،اما يک تا پسرش ھم
نباشد که باالی جنازه اش برود!!

»نگران نباش در آينده کار ترا ھم قانونی درست میکنيم که تو ھم بيايی و
با ما زندگی کنی«.
»اگر يک تا پسرم ھم پيشم نماند ،تا آن موقع من فشار عصبی گرفته ام،
ديوانه شده ام و مرده ام«.
»پس چی فکر میکنی ،آيا میخواھی که حميد از آمدن صرف نظر کند؟«
»بلی؛ حرف مرا که گوش نمیکند ،تو بفھمانش که از رفتن صرف نظر
کند«.
»باشد ،پس گوشی را برايش بده که من بگويم از آمدن صرف نظر کند«.
نويد به من گفت از آمدن صرف نظر کن و برويد پول را از صراف
بگيريد.
***

قرار بود که من با پول نويد بروم ،وقتی نويد راضی نيست که من بروم
حتی پول رفتن تا سياره ماه ھم اگر از او در اختيارم قرار بگيرد من بیاجازه او
نمیروم .از اين رو تصميمم بر اين میشود که برويم پول را از صراف بگيريم.
با صراف قرار میگذارم که برويم پول را ازش بگيريم .پيش از اين مرجانم
بیحال و بیحرکت شده بود ،اما حاال برای من حال و حرکتی باقی نمانده است و
کامالً گيج و بیروح شده ام .در حاليکه سرم دور میزند ،چشمانم بینور شده
است و پيرامونم را ھيچ نمیدانم ،با مرجانم حرکت میکنم که برويم پول را از
صراف بگيريم .وقتی که پيش صراف میرسيم ،يک خانم ھزارگی آنجا نشسته
است که پسرانش از اروپا برايش پول فرستاده اند و او آمده است که پولش را از
صراف بگيرد .وقتی که میخواھيم پول را از صراف بگيريم ،در مورد صرف
نظر کردن از رفتن با صراف حرف میزنيم ،خانم ھزارگی متوجه میشود که
من میخواھم اروپا بروم اما مرجانم به من اجازه نمیدھد ،به مرجانم میگويد
»پسرت میخواھد که اروپا برود اما تو اجازه نمیدھی که برود؟«
»بلی؛ برای من خيلی سخت میگذرد که تنھا بمانم«.
»اگر برود که خيلی خوب میشود که از بدبختیھای افغانستان نجات پيدا
کند«.
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»خوب که میشود ،اما اگر من تنھا بمانم ديوانه میشوم ،من در زندگی
بیاندازه زجر کشيده ام ،ديگر عصابم سالم نمانده است ،اگر از پيشم برود من
ديوانه میشوم«.
»من ھم بیاندازه زجر کشيده ام ،به اين نبين که ھنوز زنده مانده ام ،اگر
پيشت بنشينم و گذشته ام را تعريف کنم ،شايد خودت قبول کنی که تو به اندازه من
زجر نکشيدهای ،من ھم چھار تا بچه دارم ،اما تنھا زندگی میکنم ،خدا را شکر
که ھر چھار تا بچهھايم در اروپا قبول شده اند و از بدبختیھای افغانستان نجات
يافته اند .من فقط لذت میبرم که رنج و غذابھای را که من کشيدم بچهھايم ديگر
نمیکشند ،در اروپا ھم درس میخوانند و ھم خرج خودم را میفرستند ،تو ھم
پسرت را بگذار که برود و از وحشت و بدبختیھای افغانستان نجات پيدا کند«.
من به خانم ھزارگی گفتم »مادرم تنھا ھم نيست ،دو تا خواھرانم ھستند که
با آنھا زندگی کند ،اما میگويد که من نمیخواھم با دختر زندگی کنم«.
»اوه! خوش به حالت که دو تا دخترانت ھم پيشت ھستند! پس چرا
میگويی که من تنھا ھستم؟ بگذار که برود ،من ھيچ کسی را ندارم و تنھای تنھا
زندگی میکنم ،من با دو تا زنان مثل خودم که آنھا ھم تنھا ھستند زندگی میکنم،
من و تو که تمام بدبختیھای افغانستان را کشيده ايم ،چرا میخواھی که اين ھم
تمام عمرش تلخ و تباه شود؟ بگذار که برود و نجات پيدا کند«.
مرجانم ھيچ چيزی نگفت ،من برايش گفتم »آيا تو راضی ھستی که پول را
نگيريم و من با قاچاقبر حرکت کنم؟«
با حالت مظلومانه گفت »خوب اگر میخواھی که نجات پيدا کنی پس برو
ديگر«.
 »خيلی خوب ،پول ھمين جا باشد ،من روزی که با قاچاقبر قرار دارمحرکت میکنم«.
مرجانم روبروی خانم ھزارگی دل ناخواسته فداکاری را قبول میکند ،يعنی
به من اجازه میدھد که بروم و زندگی خودش را فدای زندگی من میکند ،به اين
صورت فعالً از گرفتن پول صرف نظر کرديم و رفتيم خانه.
***

مرجانم خوب میدانست که من به ھيچ عنوانی راضی نيستم که به افغانستان
برگردم و او به ھيچ عنوانی از کلهشقی دستبردار نبود .بعد از رفتن مان به
پاکستان من موضوع طالبان را برايش گفتم که کار خودم بوده است تا او بداند که
من جدی ھستم و از سرم دستبردار شود .من ھر عکسالعملی که نشان میدادم
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کينه و لجاجتش در مقابلم بيشتر میشد اما کمتر نمیشد .روبروی مردم من
برايش میگفتم »خودت میدانی که من نمیخواھم در افغانستان زندگی کنم ،ديدی
که حتی طالبان را پشت خانه آوردم ،پس چرا از لجبازی دستبردار نيستی و
میخواھی کاری کنم که بيشتر از اين مسخره مردم شوی؟«
مرجانم غرور لجوجانه داشت ،در ھر کاری که لج میکرد انعطاف پذيری
نداشت ،فکر میکرد که اگر انعطاف پذيری نشان بدھد غرورش شکسته است .در
اينجا تنھا آنچه که برايش ارزش دارد ،اصرار به غرور لجوجانه اش میباشد و
بدست آوردن پول نقدی که در امانت صراف خوابيده است .از پيش صراف به
خانه برگشتيم ،روز حرکتم نزديک میشود ،يک روز مانده است که فردای آن با
قاچاقبر حرکت کنم .مرجانم ھيچ آرام و قراری ندارد ،داخل خانه اين بر و آن بر
میچرخد و با قيافه پر کينه و بدبينانه خيره خيره بسوی من نگاه میکند .باالخره
غروب میشود و ھوا رو به تاريکی ،مرجانم ناگھان با صدای بلند شروع میکند
به فرياد زدن ،با صدای بلند و جيغ زنان من ،نويد و خانم ھزارگی را
نفرين میکند »واّی نويد الھی خبر مرگت را بشنوم! ...واّی کاش خدا شما
اوالدھای خر را به من نمیداد! پدر خر تان مثل خر مردار شد مرا تنھا گذاشت و
شما ھم تنھا میگذاريد! ...واّی ھزاره زن الھی که خبر مرگ تمام اوالد ھايت را
بشنوی! واّی داغ اوالد ھايت در دلت بماند!«...
صدايش را حتی ھمسايه طبقه پايينی ھم میشنود .در حالی که دارد داد و
فرياد میکند ،گوشی را بر میدارد با نويد تماس میگيرد .وقتی که نويد تلفن را
جواب میدھد ،مرجانم بیآنکه حرفی بزند ،تا دو  -سه دقيقه به ھمان نفرين کردن
و داد و فرياد اوليش ادامه میدھد و باالخره وقتی که شروع میکند به حرف
زدن ،به نويد میگويد »اگر حميد ھم از پيشم برود ،کفنم را آماده کنيد که او برود
من مرده ام«.
به اين صورت مرجانم در نھايت برنده شد و کار رفتنم را به ھم زد .پول
را از صراف گرفتيم و مرجانم به آرزوی اصليش آنچه که من از اول فکرش را
کرده بودم رسيد .پول را گرفت و از لحظهای که پول را گرفت ،بیآنکه علت
خاصی وجود داشته باشد يکی دو ماه با من حرف نزد .در يک خانه با ھم زندگی
میکرديم و خانه برايم زندان شده بود ،عالمت کينه و بدبينی در چھره اش بيداد
میکرد و ھر لحظه که قيافه پر کينه اش را میديدم داغم تازهتر میشد .آن روزھا
من از نظر مالی در بدترين شرايط قرار گرفته بودم .فقط غذايم را در خانه با آنھا
میخوردم ،اما نه لباس درست داشتم نه کفش و پول کرايه اتوبوس .به اين لحاظ
مجبور شدم که اين بر و آن بر دنبال کار بگردم .با يکی از ھمشھريان مان آشنا
شدم به نام شاهملنگ ،که در افغانستان از مردم دھکدهھای نزديک ما بود و با او
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در بازار کفش فروشی شروع کردم به کار کردن .شاهملنگ در بازار بزرگ
تھران مغازه عمده فروشی کفش داشت ،من از پيش شاهملنگ دو  -سه جفت کفش
میگرفتم ،میبردم بيرون و در پياده روھا به مردم میفروختم ،دستفروشی
میکردم ،کار پر درد سری بود و درآمد چندانی ھم نداشت که دلم به آن خوش
باشد.
***

من تا وقتی که ايران نيامده بودم فکر نمیکردم که به غير از من کس
ديگری ھم فقط بخاطر مشکالت ناشی از فرھنگ و سنت مردمی از افغانستان
فرار کند .اما وقتی که ايران آمدم و با شاهملنگ آشنا شدم از زبان خود شاهملنگ
شنيدم که میگفت من بخاطر طعنه مردم از افغانستان فرار کردم .شاهملنگ شش
 ھفت سال قبل ايران آمده بود .من او را چند بار در افغانستان در بازار منطقهچھاردِه و در پايانه ماشينھا در کابل ديده بودم ،اما با او حرف نزده بودم و
اسمش را نمیدانستم .ھمان چند سال پيش که شاهملنگ در افغانستان بود من چند
بار از زبان مردم شنيدم که میگفتند دختر شاهملنگ با يک پسر پنجشيری فرار
کرده است .چند وقت بعد از آن شنيدم که گفتند شاهملنگ ايران رفت .اما من
نفھميدم که شاهملنگ کی بود؛ چون او را ديده بودم اما اسمش را نمیدانستم .من
در اول نمیدانستم که آمدن شاهملنگ به ايران ربطی به فرار دخترش داشته باشد،
وقتی که با او آشنا شدم از زبان خودش شنيدم که میگفت من بخاطر فرار دخترم
و طعنه مردم از افغانستان فرار کردم .از افغانستان تا ايران فرار کرده بود و
ھنوز ھم از طعنه مردم نفس راحت نمیکشيد .من زمانی که پيش شاهملنگ کار
میکردم با او و خانواده اش آشنايی پيدا کردم .پسرش ،شاهدرويش با من خيلی
صميمی رفيق شد .من و شاهدرويش دوست داشتيم ھرازگاھی تلفنی با يکديگر
تماس بگيريم و بگوييم و بخنديم .يک شب فھيم ،پسر عمويم آمد خانه ما ،در
ھمان شب شاهدرويش با من تماس گرفت و با يکديگر گفتيم و خنديديم .فھيم که در
خانه نشسته بود از من پرسيد »با کی حرف میزنی؟«
 »با شاهدرويش«.»شاهدرويش کی است؟«
 »پسر شاهملنگ«.»کدام شاهملنگ؟«
 »شاهملنگ ،ھمان که در مسير کابل و غوربند نماينده مينی بوس رانیبود«.
»ھمان که دخترش با پنجشيری فرار کرد باز خودش آمد ايران؟«
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 »بلی«.»تو آنھا را از کجا پيدا کردی ،چه کاری با آنھا داری؟«
 »دايیام او را میشناخت به من معرفی کرد ،من در کفش فروشی پيششکار میکنم«.
»چرا پيش او کار میکنی؟ مگر ھيچ جا کار نيست که تو پيش شاهملنگ
کار میکنی!«
در خانه با فھيم ،مادرم ،مستانه ،و آرمان نشسته بودم که شاهدرويش چند
دقيقه بعد دوباره تماس گرفت .من گوشی را برداشتم و باز ھم با يکديگر شروع
کرديم به گفتن و خنديدن .فھيم پرسيد »باز ھم پسر شاهملنگ است؟«
 »بلی«.»نگذار که زياد حرف بزند .تو چقدر حوصله داری که با او حرف
میزنی!«
 »او که دارد حرف میزند ،نمیشود که من حرفش را قطع کنم وخداحافظی کنم«.
»ھيچ خداحافظی نکن ،گوشی را بگذار و به حرفش گوش نکن«.
 »وای! من رويم نمیشود که خداحافظی کنم ،تو میگويی که بیخداحافظیگوشی را بگذار!«
»اگر رويت نمیشود پس بده گوشی را به من که من جوابش را بدھم«.
گوشی را برايش ندادم و ھر قدر که اصرار ھم کرد ،من گوشی را برايش
ندادم .من منظور فھيم را نمیدانستم که در دلش حرفی دارد که تا آن حرف را
نزند دلش درد دارد و درد دلش را بايد خالی کند ،يعنی به شاهدرويش طعنه فرار
خواھرش را بدھد .با وجودی که من در اين حد اصالً تصور نمیکردم که قصد
طعنه خواھرش را داشته باشد ،اما باز ھم از اينکه شاهدرويش را زياد دوست
داشتم گوشی را به فھيم ندادم ،که مبادا فھيم به او حرف گستاخانهای بزند و او از
من ناراحت شود .فھيم که در وقت حرف زدن مان مداخله کرد ،من ھول شدم ،با
عجله خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم.
چند دقيقه بعد رفتم دستشويی داخل دستشويی بودم که شاهدرويش بار سوم
تماس میگيرد .در اين موقع فھيم ميدان را خالی ديده گوشی را بر میدارد و
زھرش را میريزد .من تا از دستشويی بيرون شدم ديدم که فھيم زھرش را
ريخته و در يک گوشهای نشسته است .آرمان نيز که داخل اطاق بود حرف فھيم
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را شنيده بود و به من گفت که فھيم طعنه فرار خواھرش را به شاهدرويش داد.
من تعجب کردم که چطور به اين اندازه رويش شده که طعنه فرار خواھرش را
بدھد! و آن ھم به اين زودی که تا من از دستشويی بيرون شدم فھيم بیمقدمه
سريع اين طعنه را به او داده است! من از اول ترس داشتم که مبادا فھيم حرفی
بزند که شاهدرويش از من ناراحت شود ،حاال حرف به حدی مسئلهساز شده است
که دور از انتظار است .پنج  -شش دقيقه بعد زنگ در به صدا در آمد .من گوشی
را برداشتم تا بپرسم کی پشت در است .پرسيدم »کی است؟«
شاهملنگ با نفسھای سوخته و لحن خشمگين گفت »آن کوس کش کيست
که به من توھين کرد؟ زود از خانه بيرونش کن که من کونش را تا دھنش پاره
میکنم«.
آرمان به من گفت »در را باز نکن که داخل میآيند دعوا میکنند«.
ما طبقه چھارم بوديم او در طبقه ھمکف پشت در بود .خواستم پايين بروم
ازش پوزش خواھی کنم که فھيم ھر گستاخیای اگر کرده است او گذشت کند .اما
ندانستم آنقدر داغ کرده است که فقط برای دعوا آمده است و بس .خودش تنھا ھم
نيست! وقتی که رفتم پايين ،به مجردی که در را باز کردم آنھا چھار نفری داخل
شدند و شتابان از پلهھا بطرف باال راه افتادند .من ھم خواستم سريعتر از آنھا باال
بروم که آنھا داخل خانه نشوند ،اما ھر قدر که عجله کردم آنھا باالتر از من راھم
را بسته بودند .آنھا چھار نفر بودند و با خودم پنج نفری به عجله از پلهھا باال
میرفتيم .ھمه مان به ترتيب يک پله  -يک پله از يکديگر فاصله داشتيم ،به
سرعت میرفتيم بطرف باال ،من نفر سوم بودم.
در اول وقتی که من در را باز کردم ،خواستم جلوی آنھا بايستم و راه گفتگو
با آنھا را باز کنم .اما به مجردی که در را باز کردم بالھای آنھا آماده پرواز بود،
شاهملنگ و شاهدرويش از کنارم فوراً بطرف باال رفتند ،من سريع در پی آنھا
شتافتم و پسر ديگر شاهملنگ و يک نفر ديگر که با آنھا آمده بود از دنبالم
میخواستند که از رويم عبور کنند .من در پلهھا ھر قدر تالش کردم که زودتر از
آنھا باال بروم و در را به روی شان ببندم موفق نشدم .باالخره به طبقه سوم
رسيديم .آن دو نفر که پيش از من بودند فقط يک پله  -يک پله از من جلو بودند.
من از طبقه سوم صدا زدم »آرمان در را ببند که داخل میشوند! آرمان سريع در
را ببند که فھيم را میزنند«...
وقتی که به طبقه چھارم رسيديم ديدم که آرمان در را نيمه بسته است و
میخواھد که کامل ببندد ،شاهملنگ از اين طرف در را ھول میدھد که داخل
برود .من از شاهدرويش جلو رفتم ،دست شاهملنگ را به زاويه  ٩٠درجه به بغل
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ھول دادم ،دستش را از در دور کردم و آرمان در را بست .آنھا پشت در ماندند،
در را میکوبيدند و داد و بيداد میکردند که داخل بروند و فھيم را له کنند .من تا
حاال از قضيه خبر نداشتم که فھيم در تلفن به آنھا چی گفته بود و آنھا به فھيم چی
گفته بودند .در حاليکه آنھا خشمگينانه میخواستند داخل خانه شوند من راه گفتگو
را با آنھا باز کردم و آنھا قضيه را چنين شرح دادند:
من داخل دستشويی بودم که شاهدرويش بار سوم تماس میگيرد .دل فھيم که
نياز به زھر ريختن و ارضأ شدن دارد تلفن را بر میدارد و میپرسد »بلی
بفرما«.
»سالم آقا ،ببخشيد بیزحمت گوشی را بدھيد به حميد«.
»تو ھمان کسی ھستی که پيشتر با حميد حرف میزدی؟«
»بلی؛ گوشی را برايش بده بگو که شاهدرويش با تو حرف میزند«.
»خجالت نمیکشی که مزاحم مردم میشوی؟«
»مگر تو فضولی! گوشی را بده به حميد که من با خودش کار دارم«.
»بچه کونی بگذار گوشی را ديگر مزاحم مردم نشو«.
فھيم خودش گوشی را میگذارد و ديگر به شاهدرويش اجازه حرف زدن را
نمیدھد .شاهدرويش با شنيدن اين حرف عصبانی میشود و مخصوصا ً گوشی ھم
که به رويش گذاشته میشود روی زخمش نمک میريزد و خودش زير زبان
شروع میکند به بد و بيراه گفتن .شاهملنگ ،پدرش که در آنجا میبيند شاهدرويش
بد و بيراه میگويد و گوشی به رويش گذاشته میشود ،بیاندازه خشمگين میشود
و خودش سريع گوشی را بر میدارد تا برای پوزش خواھی مجدداً تماس بگيرد.
تلفن زنگ میخورد ،از تماس قبلی که ھنوز بيشتر از يک دقيقهای نگذشته است،
فھيم باز ھم گوشی را جواب میدھد »مگر تو آدم نمیشوی بچه کونی! گوشی را
بگذار و مزاحم مردم نشو«.
»جانم ناراحت نباش! من شاهدرويش نيستم ،من شاهملنگم ،من متوجه نبودم
که اين حيوان به تو چی گفت ،بگو چه گھی خورد که من دھنش را بشکنم«.
»گوشی را بگذار کونی«.
»جانم متوجه نشدی ،من شاهدرويش نيستم ،من شاهملنگم تو داری با من
حرف میزنی«.
»متوجه شدم که تو شاهملنگ پنجشيری گاييده ھستی که ترا پنجشيری گاييده
بود .کونی! من به خودت میگويم گوشی را بگذار و مزاحم مردم نشو«.
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فھيم آنگونه که میخواست زھرش را میريزد و باز ھم خودش گوشی را
میگذارد .شاهملنگ که بخاطر طعنه مردم از افغانستان به ايران فرار کرده است،
در اين لحظه آنچنان نيش زھراگينی به مغز و عصابش میخورد که ديگر فقط جا
دارد زير زمين برود و بس .آنھا از قبل خانه ما را میدانستند و چند بار خانه ما
آمده بودند .شاهملنگ در اوج عصبانيت با دو تا پسرانش و يک دوستش سريع
سوار ماشين میشوند و میآيند خانه ما تا فھيم را له کنند .اما آنگونه که تعريف
کردم ،من به آنھا اجازه ندادم که فھيم را بزنند.
شاهملنگ سوگند خورد »با ! به شرافت! که من بخاطر فرار دخترم و
طعنه مردم از افغانستان فرار کردم و آمدم ايران .شما ديديد که در اينجا ھم که
ھيچ گناھی ھم نداشتم ،اينگونه طعنه شنيدم«.
شاهملنگ گفت »من مثل مردمان ديگر نيستم که از بیپولی و گرسنگی
افغانستان را ترک کرده اند و آمده اند اينجا .من روزی که از افغانستان بيرون
شدم ،پنجا ھزار دالر با خودم داشتم و به خاطر مشکل سياسی ھم فرار نکرده
ام «.شاهملنگ ادامه داد »در افغانستان من به مثل آدم قدر و عزت داشتم و مثل
اينجا نبود که به نام افغانی به مثل سگ ولگرد در ھر طرف تحقير شوم«.
شاهملنگ خودم را شاھد کرد و گفت »خودت میبينی که در اينجا افراد
بيگانهستيز ما را به عنوان بيگانه جزء آدم به حساب نمیآورند«.
شاهملنگ نا اميدانه گفت »من بخاطر فرار دخترم اين ھمه خواری و ذلت
را در اينجا قبول کرده ام ،اما باز ھم که ھيچ گناھی ھم نداشتم ،اين پسر بیوجدان
اينگونه به من طعنه زد«.
شاهملنگ به خاطر فرار دخترش از افغانستان فرار کرد و با پنجا ھزار دالر
آمد ايران .در ايران به علت اقامت غير قانونی اجازه کار را نداشت و با سرمايه
خودش در شراکت با يک ايرانی کار میکرد .فرزندان ديگرش به علت نداشتن
اقامت قانونی در ايران ،اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند.
میبينيم که در افغانستان فرار يک دختر ما را به کجا میکشاند و سرانجام
پيامدھای آن چه میشود! زندگی شاهملنگ تلخ و تباه میشود و فرزندان ديگرش
برای ھميشه از درس و تعليم محروم میمانند!
جزئيات فرار دخترش از اين قرار است:
دخترش با يک پسر پنجشيری دوست شده است ،اما شاهملنگ او را به کس
ديگری نامزد میکند .از اين رو دختر از نامزدی اش راضی نيست و با ھمان
دوست پنجشيری اش فرار میکند .بعد از فرارش يکی دو ماه ھيچ خبری ازش
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نيست و بعد معلوم میشود که با دوست پنجشيری اش فرار کرده است .پسر
پنجشيری که با او دوست شده بود بعد از فرار دادنش با او ازدواج نمیکند و او
را مجبور میکند که با برادر بزرگسال معلولش که ھر دو پايش را در جنگ از
دست داده است ازدواج کند.
بر طبق سنت افغانستان دختر با ھر مردی که اولين رابطه جنسی برقرار
کند با ھمان مرد بايد ازدواج کند .دوست پنجشيری اش که زندار است در اولين
شب بعد از فرار دادن دختر ،او را در اختيار خود نمیگيرد و در اختيار برادر
بزرگسال و معلولش قرارش میدھد .به اين صورت دختر مجبور میشود که با
ھمان مرد بزرگسال و معلول ازداوج کند .مرد پنجشيری در اينجا مجرم شناخته
میشود .متقابالً شاهملنگ از خانواده آنھا شاکی میشود و برای بجا آوردن ننگش
بر طبق سنت افغانستان خواستار گرفتن يک دختر ديگر از خانواده آنھا میشود.
مردی که معلول است زنش مرده است و يک دختر بچه ھفت ساله دارد .ھمان
دختر بچه ھفت ساله اش را به عنوان مجازات جرمش به خانواده آنھا بد میدھد.
در افغانستان به اين معامله گفته میشود »بد و رد«
شاهملنگ برای بجا آوردن ننگش دختر ھفت ساله را به يک پسر دوازده -
سيزده ساله خودش نکاح میکند .اما با اين وجود گوشش از طعنه مردم آرام
نيست .بنابراين مجبور میشود که با تمام خانواده اش از افغانستان فرار کند و
بيايد ايران.
شاهملنگ میگفت »شما میبينيد که من يک دختر پس گرفتم و ننگم را بجا
کردم ،اما باز ھم مردم اينقدر به من طعنه میزنند! اگر ننگم را بجا نکرده بودم و
يک دختر پس نگرفته بودم ،به خدا معلوم که از زبان مردم چه حرفھای
میشنيدم!!«
***
ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ »ﺑﺪ و رد« ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺧﺘﺮ ﻓﺮوﺷﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺧﺘﺮ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗﴼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺲ ﮐﺴﯽ را ﺑﺪزدد ﻗﯿﻤﺘﺶ را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﺪ.
در ﭘﺮوان ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ دﺧﺘﺮ ﻓﺮوﺷﯽ ﻫﻨﻮز رﺧﻨﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ
»ﺑﺪ و رد« از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ذیدﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﻧﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺎ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ
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ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﯾﯽ ﺑﺰﻧﺪ .ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺪﻧﺎم ﺷﺪن دﺧﺘﺮش رﺳﻮا ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﻫﻢ رﺳﻮا ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺷﺒﯿﻪ »ﺑﺪ و رد« ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺘﺮده در ﺗﻤﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا »آﻟﺶ ﺑﺪل« ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .و »آﻟﺶ ﺑﺪل« اﯾﻨﮑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﺼﻮرت دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ را ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رد و ﺑﺪل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و اﯾﻦ
ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ در ﻋﻮض ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﭘﻮل ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻨﺲ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ اﺳﺖ.
***

يکی دو ماه پيش شاهملنگ کار دستفروشی کفش را کردم .دستفروشی کاری
بود پر جنجال ،درآمد چندانی نداشت و روز بروز ھم بیرونقتر میشد .از اين
کار پولی پس انداز نشد که ھيچ ،حد اقل پول خرجیام را ھم در نياوردم .باالخره
مجبور شدم که دنبال کار ديگر بگردم .در يک کارگاه کفاشی شروع به کار
کردم .در اين کارگاه کار بسته بندی را میکردم ،توليد زياد بود ،روزانه دوازده
ساعت پيوسته با عجله کار میکردم تا کار پيش دستم انباشته نشود .با اين ھمه
سخت کوشی در يک روز  ٢۵٠٠تومن حقوق داشتم که معادل سه دالر امريکايی
میشد .با اين پول خرج و خوراکم اگر در خانه نبود ،حتی نمیشد که خرج و
خوراکم را ھم در بياورم .با اين وجود از اين کار با ھزار صرفه جويی در يک
ماه حدود  ۴٠ھزار تومنی پس انداز میکردم .حدود دو  -سه ماه در اين کارگاه
کار کردم.
در کارگاه کفاشی من و يک کارگر ايرانی به نام حميد با يکديگر رفيق شديم
و روزھای تعطيلی با يکديگر میرفتيم گردش .اما يک کارگر افغانی به نام وفا
چشم ديد صميميت و دوستی ما را نداشت .وفا برای اينکه بين ما را بھم بزند ،ھر
روز حميد را تحريک میکرد که به شوخی موھای شقيقه مرا بکشد و از طرفی
مرا تحريک میکرد که به او اجازه ندھم که به اين اندازه گستاخانه با من شوخی
کند .وفا ھر روز به من میگفت »تو کاری کن که ديگر حميد در شوخی را با تو
ببندد «.و از طرفی او را تحريک میکرد که موھای شقيقه ام را به زور بکشد.
باالخره يک روزی حميد که موھای شقيقه ام را کشيد ،من به تحريک وفا به او
فحش رکيک دادم و گفتم که من با تو شوخی ندارم .اول حميد بخاطر فحش دادنم
کمی از من ناراحت شد ،اما بعداً دوباره پوزش خواھی کرد و گفت »ببخش من
اشتباه کردم ،وفا ھر روز به من میگويد که موھای شقيقه حميد را بکش و من به
حرف او کوسخل شدم «.من گفتم »پس مرا ھم وفا تحريک کرد که بايد کاری کنم
تا تو در شوخی را با من ببندی«.

خاطرات حميد نيلوفر

وفا مردی بود ميان سال و زن و بچه دار ،به خاطر اين کارش حميد
خواست که او را کتک بزند ،اما من گفتم »نه؛ اگر آدم باشد که خودش خجالت
میکشد و اگر آدم نباشد ،با کتک خوردن ھم آدم نمیشود«.
***

دو  -سه ماھی در کفاشی کار کردم .با  ١٢ساعت کار در يک روز ٢۵٠٠
تومن حقوق داشتم ،اما در کارھای فلکه که اکثراً کارھای ساختمانی از آنجا گير
میآمد ،با ھشت ساعت کار در يک روز  ۴٠٠٠تومن دستمزد میدادند .لذا کار
کفاشی را ترک کردم و ديگر ھر روز میرفتم فلکه دنبال کار .بعضی روزھا
کار گيرم میآمد و بعضی روزھا بیکار میماندم .بعضی وقت کار يک روزه
گير میآمد و بعضی وقت کار چند روزه .ما در منطقه افسريه مینشستيم و در
آنجا کار کمتر گير میآمد .بنا ًء يک مسير مينيیبوس را تا تھران پارس میرفتم و
در فلکه تھران پارس کار بيشتر گير میآمد .يک بار از فلکه تھران پارس در
يک ساختمان کار دو  -سه ھفتهای گير آوردم .در آنجا يک کارگر افغانی کار
میکرد به نام نواز که  ٣٨ - ٣٧سالش بود .نواز برای ساختمان نگھبانی نيز
میداد .در افغانستان زن و بچه داشت ،زن و بچهھايش را گذاشته بود افغانستان و
خودش در ايران کارگری میکرد .يک روز من با نواز در اطاق نگھبانيش
نشسته بودم و داشتم با او حرف میزدم ،او با خنده به من گفت »عجب چشمان
قشنگی داری!«
من تا اين حرف را از دھنش شنيدم به خود گفتم نواز را نگذار که با اين
حرفش از دستت برود .من ھم به چشمان او زل زدم و گفتم »جدی میگويی من
چشمان قشنگ دارم؟«
»آره به خدا جدی میگويم«.
در حاليکه من به چشمانش ذل زده بودم او نيز به چشم من نگاه میکرد .من
پرسيدم »چشمانم چی قشنگیای دارد؟«
»خوب ديگر قشنگ است ،من قشنگ میبينم«.
 »چطوری قشنگ است؟«»وﷲ عينا ً مثل يک دختر«.
 »ھی مثل يک دختر؟«»آره به خدا ،مثل يک دختر«.
» -پس با من ازدواج میکنی؟«
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در حاليکه به چشمانم ذل زده بود ھيچ جوابی نداد .دوباره پرسيدم »خوب!

پس با من ازدواج میکنی يا نه؟«
لبخندی زد و ھيچ چيزی نگفت .من باز ھم پرسيدم »چشمانم که مثل يک
دختر است ،پس با من ازدواج میکنی يا نه؟«
»اگر با تو ازدواج کنم باز چی کار کنم؟«
 »من نمیدانم که چی کار میکنی .خودت میخواھی چی کار کنی؟«»مردم که با يکديگر ازدواج میکنند باز چی میکنند؟«
 »بلی میدانم که چی میکنند و اگر تو با من ازدواج کنی باز چی میکنی؟«»اگر من با تو ازدواج کنم باز ترا«...
 »عيب ندارد ،اگر ...االن میخواھی که...؟«»آره به خدا ،اگر تو بخواھی من االن ھم«...
 »پس لباس ھايت را در بيار تا ببينم که واقعا ً راست میگويی«.با خمار به چشمانم نگاه کرد و ھيچ چيزی نگفت .من گفتم »به خدا من
جدی میگويم ،لباس ھايت را در بيار تا ببينم که واقعا ً تو ھم جدی میگويی«.
پيراھنش را از تنش در آورد .گفتم »شلوارت را ھم در بيار«.
کمربندش را باز کرد و شلوارش را ھم در آورد .فقط باقی ماند شورتش،
گفتم »شورتت را ھم در بيار«.
شورتش را نيز در آورد .بسويم نگاه کرد و گفت »پس تو ھم لباس ھايت را
در بيار«.
من ھم لباسھايم را در آوردم و در ھمين جا لحظاتی را با يکديگر خوش
گذرانديم .ھمين بود که با يکديگر آشنا شديم و در طول دوره آشنايی مان در
تھران بارھا اين کار را با يکديگر تکرار کرديم.
***

تابستان ھمين سال در تعطيالت تابستانی ھنگامه ،خواھر بزرگم با دو تا
بچهھايش از ھالند آمد ايران و يک ماه خانه ما ماند .يک روز ھنگامه از آزادی
کشور ھالند تعريف کرد و گفت »در ھالند آزادی در حدی زياد است که حتی مرد
و مرد ،و زن و زن رسما ً با يکديگر ازدواج میکنند«.
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من که اين حرف را شنيدم ،به خود گفتم پس حتما ً آنھا ھم مثل من
ھمجنسگرا ھستند .در خانواده مان از ھمجنسگرا بودنم ھيچ کس چيزی
نمیدانست.
من در ايران میديدم که آوارگان افغانی به دفتر ) UNHCRکميساريای
عالی سازمان ملل متحد در امور پناھندگان( مراجعه میکردند ،در آنجا پناھنده
میشدند و  UNHCRآنھا را به کشورھای پناھنده پذير میفرستاد .در UNHCR
فقط کيسھای سياسی و اجتماعی مھم مورد قبول واقع میشدند ،اما پناھندگانی که
مشکل مھمی نداشتند ،مورد قبول قرار نمیگرفتند .من ھميشه به خود میگفتم که
من در افغانستان واقعا ً مشکل دارم ،ديگران با کيسھای سياسی و اجتماعی در
 UNHCRقبول میشوند و میروند خارج ،اما من نه آدم سياسی ھستم که کيس
سياسی بدھم و نه آدم مھمی ھستم که کيس اجتماعی بدھم .من فکر میکردم که
 UNHCRفقط مردمان مھمی را که آدمان باھوش ،زرنگ و بااستعداد ھستند ،به
عنوان پناھنده اجتماعی قبول میکند ،اما به کسانی مثل من اھميت نمیدھد .البته
اين حدس و گمان من دور از واقعيت ھم نبود .يک شب در بستر خواب بيدار
بودم و داشتم فکر میکردم .حرف ھنگامه يادم آمد که گفته بود در ھالند ازدواج
مرد با مرد و زن با زن آزاد است و رسميت دارد .به خود گفتم اروپايیھا که به
مردم خود اين آزادای را داده اند و شعار بشردوستی را ھم سر میدھند ،اگر به
مثل شعارشان ھدف شان ھم واقعا ً بشردوستی باشد ،پس مرا ھم به عنوان پناھنده
بايد قبول کنند .تصميم گرفتم که به  UNHCRکيس ازدواج با ھمجنس را بدھم.
به خود گفتم ھر چند که من آدم مھمی نيستم ،اما باز ھم يک درصدی شايد ممکن
باشد که به عنوان پناھنده قبولم کنند .لذا فردای آن رفتم پيش نواز ،در اين مورد با
او حرف زدم و برايش گفتم »من میخواھم که در  UNHCRبا تو کيس ازدواج
بدھم ،با اين روش من و تو میتوانيم که از ھمين جا قبولی اروپا را بگيريم و
برويم اروپا«.
نواز اول حرفم را قبول نکرد و گفت »غير از اينکه رسوا میشويم ،اصالً
امکان ندارد که با اين روش بتوانيم اروپا برويم«.
اما من با اصرار به او قبوالندم که اين راه را با من آزمايش کند .نواز گفت
»پس برو امکاناتش را ببين ،اگر حرفت را قبول کردند که با ما مصاحبه کنند،
من ھم در مصاحبه با تو میروم«.
من آدرس دفتر  UNHCRرا پيدا کردم ،رفتم آنجا و در مورد روش
پناھندگی از مسؤلين آن معلومات خواستم .مسؤلين به من گفتند ھر مشکلی که
داری روی يک نامه بنويس بيار اينجا داخل صندوق پستی بيانداز و در اينجا بعداً
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در مورد آن تصميم گرفته میشود .من يک نامه نوشتم ،آدرسم را نيز روی آن
نوشتم و آنرا داخل صندوق پستی  UNHCRانداختم .برای دريافت جواب يک ماه
انتظار کشيدم اما ھيچ جوابی نرسيد .بعد از يک ماه نامه دوم را نوشتم داخل
صندوق پستی  UNHCRانداختم .باز ھم برای دريافت جواب يک ماه انتظار
کشيدم اما جوابی نرسيد .نامه سومی را نوشتم و يک ماه انتظار کشيدم و باز ھم
جوابی نرسيد .باالخره رفتم پيش دفتر  UNHCRدر مورد نامهھايم بازجويی
کردم .گفتند اگر نامه را داخل صندوق پستی انداختهای ،پس حد اقل يک سال
منتظر باش تا جوابت برسد .اين وقتھا دولت ايران آوارگان افغانی را شديداً زير
فشار قرار داده بود تا زودتر اين کشور را ترک کنند .پليس آوارگان افغانی را در
ھر طرف دستگير میکرد و از ايران اخراج میکرد .ھمچنان فشارھای متعدد
ديگری را نيز بر آنھا وارد کرده بود تا خود آنھا ھم زودتر ايران را ترک کنند.
به اين سبب تصميم گرفتم که مستقيما ً از سفارتخانه کشورھای پناھنده پذير
درخواست پناھندگی کنم .يک نامه نوشتم ازش ده تا کپی گرفتم و آنھا را به ده تا
سفارتخانه فرستادم تا اينکه ھمزمان تمام آنھا را آزمايش کنم که اگر ممکن باشد
حد اقل يکی از آنھا برايم جواب مثبت بدھد .از سفارت اتريش برايم فورم
پناھندگی فرستادند .فورم را پر کردم به سفارت فرستادم .آدرسم را که در اختيار
سفارت قرار دادم به زودی تغيير کرد و ديگر دنبال آن نرفتم .سفارت سوئيس
جواب رد فرستاد .از سفارت ناروی )نروژ( روی نامه خودم جواب رد نوشتند و
دوباره نامه را به خودم فرستاند .نامهای که از سفارت ناروی روی آن جواب رد
را برايم فرستادند قرار ذيل بود:

خاطرات حميد نيلوفر

My address:  تھران – مسعوديه- ايران

٢۴٨  شماره.۴٩ خيابان ابومسلم خراسانی کوچه ھمتيان
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 openminded 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

اﯾﺮان  -ﺗﻬﺮان – ﻣﺴﻌﻮدﯾﻪ
ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﻤﺘﯿﺎن  .۴۹ﺷﻤﺎره ۲۴۸
۰۲/۱۲/۲۰۰۲
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﻔﺎرت ﻧﺎروی در ﺗﻬﺮان؛
آﻗﺎ  /ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺰﯾﺰ؛
ﻣﻦ ﯾﮏ آواره اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺧﻮدم دارم .ﻣﻦ ﯾﮏ ﻣﺮد  ۲۷ﺳﺎﻟﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ اﺧﯿﺮﴽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺮد
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮاز ازدواج ﮐﺮده ام .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ
داﺷﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ زوجﻫﺎی ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺧﺸﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک دﻟﺨﻮاه ﻣﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺼﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻧﻨﮓ و
ﻏﯿﺮتﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ارﺳﺎل اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ،در ﻃﻮل ﺳﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮ
ﺑﻪ ) UNHCRﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ( ﻓﺮﺳﺘﺎدم .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاﺑﯽ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻢ رﻓﺘﻢ ،ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ
ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﮑﺸﯽ ﺗﺎ ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪ ات را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯽ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ دوﻟﺖ اﯾﺮان
آوارﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ را زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺗﺎ زودﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ
رو ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﴼ ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد و روﺷﻨﻔﮑﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﻘﺪر ﯾﮏ آدم ﻣﺤﺮوﻣﯽ ﻫﺴﺘﻢ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯽاﻧﺪازه آدم ﺣﻘﯿﺮی ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ازدواج ﮐﺮدن
ﺑﺎ ﯾﮏ زن را ﻧﺪارم ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯽاﻧﺪازه ﻣﺴﺨﺮه و
ﻣﻀﺤﮏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻫﺮﮔﺰ ازدواج ﻧﮑﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﺑﮑﻨﻢ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﻢ ،ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺪی ﻋﺪهای از ﻣﺮدم روﺑﺮو
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ازدواج ﻣﺎن را ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن دﯾﻦ و ﺳﻨﺖ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺟﺪاﯾﯽ از ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﻢ و اﻧﺰوا را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
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ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ در زﻧﺪﮔﯽام ﻣﯽداﻧﻢ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎی ﻣﻦ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﻟﺨﻮاﻫﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﻢ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪم ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻧﺎروی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﮐﻪ ﻣﺎ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .از ﮐﻤﮏ
ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﭙﺎﺳﮕﺬار ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺟﻮاب ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام؛ ﺣﻤﯿﺪ و ﻧﻮاز

ﺳﻔﺎرت ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﻟﻄﻔﴼ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
10-12-02

با اين خيال پردازیھا به ھيچ نتيجهای نرسيدم .در آنجا نه سازمان ملل
برای من بود و نه سفارت کشورھای پناھنده پذير .ديگر اين خيال پردازیھا و
روياھا را فراموش کردم و در دنيای وحشی و زندگی کامالً حقيقی و بدون رويا
به تالش خودم ادامه دادم و در کارھای ساختمانی مشغول ماندم.
***

 ٣۵٠ھزار تومن از کار ساختمانی پس انداز کردم .از مردم شنيده بودم که
میگفتند در اين زمان کسی که کمپيوتر بلد نيست بيسواد به حساب میرود .به اين
سبب من دنبال فرصت بودم که فرصت بدست بياورم و درس کمپيوتر بگيرم.
 ٣۵٠ھزار تومن داشتم و تصميم گرفتم که درس کمپيوتر بروم .با خود فکر کردم
که فقط با درس گرفتن نمیشود که کمپيوتر را ياد بگيرم ،مگر اينکه در خانه
کمپيوتر شخصی از خودم داشته باشم .تصميم گرفتم که با پول خودم کمپيوتر
بگيرم و پول وروديه آموزشگاه را از مرجانم بگيرم .به مرجانم گفتم »من
میخواھم درس کمپيوتر بگيرم ،به من پول بده که وروديه آموزشگاه بدھم«.
»از من پول نخواه ،خودت کار میکنی ،پول داری ،برو از پول خودت
بده«.
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 »من از پول خودم میخواھم يک کمپيوتر بگيرم؛ چون اگر کمپيوترشخصی نداشته باشم فقط به آموزشگاه رفتن نمیشود که ياد بگيرم«.
»برو بابا با اين حرفھا نمیتوانی که سر من کاله بگذاری«.
 »چند سال است که نويد و وليد به من و تو پول میفرستند ،تو تا حاال ھيچپولی به من ندادهای و من ھم از تو ھيچ شکايتی به آنھا نکرده ام ،اگر پول
وروديه آموزشگاه را ھم ندھی ،من ازت شکايت میکنم«.
مرجانم کمی فکر کرد و در حاليکه چند ھزار دالر ھم در کيفش داشت
شروع کرد به گريه کردن .خواھرم ،مستانه که در خانه نشسته بود ،مرجانم را
مالمت کرد و گفت »چرا گريه میکنی؟ اين که به تو چيزی نگفته است که تو
گريه میکنی«.
»ببين آدم چقدر حوصله داشته باشد که اين دايما ً با من جر و بحث میکند؟«
»االن که جر و بحثی نيست ،پول وروديه آموزشگاه خواسته است برايش
بده«.
»دايما ً به ھر بھانهای میکوشد که مرا بچاپد«.
»پس تو بخاطر پول گريه میکنی! پول چه معنیای دارد که بخاطر پول
گريه میکنی؟ پول برای خرج کردن است ،برايش بده که برود درس کمپيوتر
بگيرد«.
مرجانم  ٣٠ھزار تومن از کيفش در آورد و به من داد .در دو برنامه
کمپيوتر پول آموزشگاه را از مرجانم گرفتم.
وقتی که میخواستم کمپيوتر بگيرم ،کمپيوتر را قيمت کردم  ۵٠٠ھزار
تومن بود ،اما من  ٣۵٠ھزار تومن داشتم .به مرجانم گفتم » ١۵٠ھزار به من بده
که با پول خودم  ۵٠٠ھزار شود و يک کمپيوتر بگيرم«.
»پول آموزشگاه را ھم که برايت دادم ممنون باش .خودت گفتی که کمپيوتر
را از پول خودم میگيرم«.
 »پولم کم است کفايت نمیکند«.»اگر داری بجوش نداری خاموش«.
من تصميم گرفتم که يک نقشهای برای مرجانم بکشم تا پول کمپيوتر را از
پيشش بگيرم .يک آقايی به نام يوسف که در افغانستان از مردم دھکدهھای
نزديک ما بود در تھران زندگی میکرد .من بعضی وقت با يوسف رفت و آمد
میکردم و بعضی وقت او را نيز خانه خودمان میآوردم .مرجانم با آمدن او
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عصبانی میشد ،روبروی خودش چيزی نمیگفت ،اما پشت سرش به من میگفت
»مستانه که در خانه با ما زندگی میکند مرد بيگانه را نبايد اينجا بياروی«.
من در جوابش میگفتم »من که به ھمين اندازه بخاطر تو اسير شده ام که
نمیتوانم جايی بروم زياده است ،عقيده ات را نمیتوانی که بر من تحميل کنی«.
وقتی که خواستم پول کمپيوتر را از مرجانم بگيرم ،يک روز روبروی
مرجانم به يوسف گفتم »من میخواھم که يک کمپيوتر بگيرم ،اما پول کم دارم،
نيم پولش را تو بده و من و تو يک کمپيوتر شريکی بگيريم ،کمپيوتر را در خانه
پيش خودم میگذارم و تو ھم ھر وقتی که خواستی میتوانی بيايی اينجا من برايت
ياد میدھم که تو ھم کمپيوتر را ياد بگيری«.
يوسف روبروی مرجانم پيشنھادم را قبول کرد و گفت »باشد من و تو يک
کمپيوتر شريکی میگيريم«.
وقتی که يوسف اين حرف را زد به قيافه مرجانم نگاه کردم ديدم که
بیاندازه عصبانی شد ،روبروی يوسف چيزی نگفت ،اما وقتی که او رفت
مرجانم به من گفت »اگر با يوسف کمپيوتر شريکی گرفتی کمپيوتر را در خانه
نگذار و ھر کجا که میبری ببر ،اگر کمپيوتر در خانه باشد و يوسف ھر روز
بيايد ،من ھم کمپيوتر را میشکنم و ھم کله يوسف را«.
جديت مرجانم را که ديدم فھميدم که با اين نقشه نمیشود که از پيشش پول
بگيرم .يک دايیام در تھران زندگی میکرد که يازده تا بچه داشت .ھم خودش و
ھم اکثر بچهھايش عالقه داشتند که کمپيوتر را ياد بگيرند .يک روز روبروی
مرجانم به دايیام گفتم »آيا میخواھی که با من يک کمپيوتر شريکی بگيری؟
کمپيوتر را میگذاريم اينجا ،ھم خودت و ھم بچهھا ھر وقت که خواستيد میتوانيد
بياييد اينجا من به شما ياد میدھم«.
دايیام قبول کرد و گفت »واقعا ً که فکر عالیای داری ،مردم پول زياد را
برای آموزشگاه میدھند ،اما خوب ياد نمیگيرند ،اگر کمپوتر در خانه باشد کافی
است که تنھا تو آموزشگاه بروی و درس ھايت را برای ما ھم ياد بدھی«.
مرجانم ھيچ چيزی نگفت و با خود فکر کرد که اگر با دايیام کمپيوتر
شريکی بگيرم ،ديگر خانه تبديل میشود به آموزشگاه و آنھا ھر روز میآيند که
ياد بگيرند .به خاطر که دايیام برادرش بود امکان نداشت که مخالفت کند؛ چون
اگر مخالفت میکرد من حتما ً رسوايی را راه میانداختم .وقتی که دايیام از خانه
رفت ،ديدم که مرجانم خودش  ٢٠٠دالر به من داد و گفت »برو به خودت
کمپيوتر بگير«.
من پول را از پيشش گرفتم و يک کمپيوتر خريدم.
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اينکه مرجانم چرا با رفتن من به اروپا مخالفت میکرد ،شايد مھم
می دانست که من نزدش بمانم .اما در اصل شايد مخالفتش بخاطر پولی بود که
برای قاچاقبر داده میشد .برای مرجانم غيرقابل تحمل بود که چند ھزار دالر
بخاطر من به قاچاقبر داده شود .حتی مرجانم به من میگفت »خيال نکن که تو
برای من مھم ھستی ،به خدا که برايم مھم نيستی و به خدا که به زنده بودنت ھم
خوشحال نيستم«.
مرجانم عالوه بر اينکه خسيس بود ،لجباز و يکدنده نيز بود .در لجاجت و
کلهشقی اش انعطاف پذيری نداشت و در تضاد و رويارويی اش لنگه نداشت .با
ھر کسی که در تضاد قرار میگرفت حتما ً شکستش میداد .در گذشته که
عموھايم و بعضی از دوستان و خويشاوندان مان را در تضاد شکست میداد من
لذت میبردم ،اما در اين نوبت بدبختی به من رو کرد که ديگر با خودم در تضاد
نشست .باالخره مرا در خانواده کامالً منزوی کرد ،تا خيلی وقت ھيچ کس با من
حرف نزد .در خانه با مرجانم ،مستانه و آرمان زندگی میکردم .ھمه مان به قصد
اروپا رفتن آمده بوديم ايران ،اما وقتی که نشد اروپا برويم ھنوز يک سال ديگر
در ايران مانديم .باالخره مستانه و آرمان تصميم گرفتند که به افغانستان برگردند.
من فکر کردم که »اگر آنھا افغانستان بروند ،مرجانم با من خواھد ماند و زندگی
من و او با يکديگر روز بروز تلختر خواھد شد ،چون نه من در مقابل او گذشت
دارم و نه او در مقابل من .پس پيش از اينکه آنھا افغانستان بروند ،من بايد خانه
را ترک کنم تا مرجانم ھم مجبور شود که با آنھا برگردد «.به اين صورت من با
يک نفر افغانی به نام حامد که در ايران آشنا شده بودم در يک شرکت ساختمانی
در شمال تھران که از خانه فاصله زياد داشت شروع به کار کردم و شبھا ھم
ھمان جا در اطاق کارگری میخوابيدم .از اين رو قرار شد که مرجانم با مستانه
و آرمان برگردد افغانستان .وقتی که آنھا تصميم برگشتن به افغانستان را داشتند،
تمام خانواده مان ،مرجانم ،نويد ،وليد ،ھنگامه و حتی مزدک به من اصرار کردند
که تو ھم برگرد و برو افغانستان ،ما قول میدھيم که اگر برگردی ما برايت پول
خواھيم فرستاد که ھم برای خودت داروخانه باز کنی ھم ماشين بگيری و ھم
خرج زن گرفتن و عروسيت را ھم برايت خواھيم فرستاد ،اما اگر بر نگردی و
حرف ما را ارزش ندھی ،ديگر ما ترا نمیشناسيم و با تو حرف نمیزنيم .من در
جواب شان گفتم اگر شما بدون قيد و شرط به من کمک میکنيد ،من از شما
ممنون میشوم و اگر قيد و شرط میگذاريد ،من ھم شما را نمیشناسم.
در اين موقع من بعد از خريدن کمپيوتر يک مدتی بيکار ماندم ،دويست
ھزار تومن ھم از دوست و رفيقانم بدھکار شدم و کفش و لباس خوب ھم نداشتم.
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وقتی که مرجانم طرف افغانستان حرکت کرد ،چند ھزار دالر با خودش داشت،
اما از آن يک تک تومنی ھم به من نداد .من در ايران دست خالی تنھا ماندم و
ھمين بود که زندگی خودم را از صفر آغاز کردم.
***

تا حاال اميدوار بودم که باالخره نويد کمکم میکند و به کمک او اروپا
میروم .از روزی که نويد لندن رفت من آنقدر خوشحال شدم که خيال میکردم
دست و پايم لندن رفته است و خودم ھم به زودی خواھم رفت .اما حاال متوجه
شدم که موقعيت اصلی من حتی خيلی پايينتر از جايی بود که خودم در آنجا بودم.
زندگی تنھايی را در اطاقھای کارگری و سرگردانی شروع کردم .اولين
روزھايی که خودم را در اين وضعيت میديدم بیاندازه نوميد و مأيوس بودم ،اما
به زودی فکر کردم که اين تغيير بايد شروع يک دوره کاميابی در زندگيم باشد؛
چون پيش از اين موقعيت اصلی خودم را نمیدانستم ،اما حاال چشمانم باز شده
است و میدانم که در کجا ھستم .پس ھمين خيلی بھتر است که بدانم من در نقطه
صفر قرار دارم ،حرکت را از صفر بايد آغاز کنم و اين ھم برايم خيلی تسکين
دھنده خواھد بود که بتوانم قبول کنم که من صفر ھستم .در اولين روزھا با حامد،
دوست افغانیام که در ايران آشنا شده بودم در يک شرکت ساختمانی شروع به
کار کردم .روزھای سرد زمستان بود .در يک اطاق نيمساز در ساختمان ناتکميل
زندگی میکرديم .اطاق ھيچ در و پنجرهای نداشت ،فقط ديوارھای داخل آن گچ
کاری شده بود ،اما از بيرون سفالھای سوراخ سوراخ آن از ھر طرف پيدا بود.
روزھای سرد و يخبندان بود ،جای پنجره اطاق را پالستيک گرفته بوديم و جای
در پرده پالستيکی آويخته بوديم .داخل اطاق به غير از سه  -چھار تا پتوھای
فرسوده و کثيف ھيچ چيز ديگری نبود .پتوھا به حدی کثيف بود که انگار در
کارگاه مکانيکی روی آنھا کار شده بود .ھر روز ھشت ساعت کار میکرديم و
دو  -سه ساعت ھم اضافه کاری .روزھا برای مان پناھگاه بود؛ چون در وقت
کار گرم میشديم و سردی را حس نمیکرديم .اما شبھا در اليی دو تا پتوھای
فرسوده کثيف و خاکی دست و پا مان را جمع گرفته میخزيديم .بالش نداشتيم که
زير سر مان بگذاريم ،من در عوض بالش يک تا آجر يا سفال را زير پتوی
پايينی زير سرم میگذاشتم .غذا مان صبحانه و نھار و شام فقط نان و پنير بود و
بس .من پول غذا نداشتم ،دويست ھزار تومن ھم بدھکار بودم و پول غدايم را
حامد میداد .من تنھا چيزی که داشتم يک کمپيوتر بود که آنرا نزد پسر عمويم
امانت گذاشته بودم و به فروشش ھم راضی نبودم .بعد از بيست روز کارگری
اولين دستمزدم را از شرکت گرفتم و از آن يک اندازه پول به حامد دادم برای
خريد مواد غذايی .ھر روز بعد از تعطيلی از کار من و حامد به کوچه و
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خيابانھا میرفتيم ،زبالهھا را میگشتيم تا پتو ،تشک ،فرش ،ظرف ،لباس و کفش
پيدا کنيم .من در اول خجالت میکشيدم که زبالهھا را بگردم ،اما حامد لبخند زد و
گفت بيا خجالت نکش حاال اين روزھا که سر مان آمده است ،پس بھتر است که
بگذرانيم تا اينکه شب از سردی بميريم .به اين صورت به زودی تمام فرش و
ظرف اطاق را تکميل کرديم ،لباسھا و کفشھای گران قيمت پيدا کرديم و يک
اطاق با کالس اما دست دوم برای خود درست کرديم .از زبالهھا حتی چيزھای
پيدا کرديم که فقط برای کالس ساخته شده بودند .مدت چند ماھی در شرکت کار
کردم و به تدريج ھم پول بدھیام را پرداخت کردم و ھم يک اندازه پول پسانداز
کردم .من تصميم داشتم که از کارگری پول قاچاق رفتن به ترکيه را در بياورم و
بروم ترکيه .برای رفتن به ترکيه  ٨٠٠ - ٧٠٠دالر الزم بود .من ھر ماه حدود
 ١٢٠ - ١٠٠دالری پس انداز میکردم .زندگی کارگری زندگی پر مشقتی بود،
اما از زندگی خانواده برای من لذتبخشتر .زيرا من در خانه اختيار ھيچ چيزی
را نداشتم ،حتی بخاطر خوردن ھم مرجانم و ھنگامه ھميشه سرم منت
میگذاشتند .اکثر کارگران از زندگی کارگری بیاندازه نوميد بودند ،ھميشه از
روزگار میناليدند و رنج میبردند .اما من ھر قدر که روز بد سرم میآمد ،به
خاطره بابه نداره و امثال آن ،به فرھنگ افغانستان و به خاطرات خانواده فکر
میکردم و از اين روزھای بد لذت میبردم» .قدر عافيت را کسی داند که با
مصيبتی دچار آيد«.
***

در طول دوره کارگری در ايران چندين جا کار کردم و با مردمان و
فرھنگھای گوناگون آشنايی پيدا کردم .من در مورد مردمان مختلف افغانستان
بيشتر از آنچه که در خود افغانستان میدانستم در ايران آشنايی پيدا کردم.
يک بار مدت بيست روز در يک خانه با ھفت  -ھشت تا بچهھای ھراتی
کار کردم که از مردمان ولسوالی ادرسکن واليت ھرات بودند .من اسم دھکده
شان را از آنھا پرسيدم و آنھا اسم دھکده شان را گفتند »شھر زللگگ« تمام آنھا
بالاستثنا از بچگی از سنين سه سالگی و چھار سالگی نامزد شده بودند .آنچه که
آنھا از رسم و رسوم شان به من تعريف کردند ،رسم زندگی آنھا بگونهای بود که
دختر در اولين روزھای تولدش بالفاصله به يکی از پسران نزديکانش نامزد
میشود و پدر پسر بابت آن يک مقدار پول ھم به پدر دختر پرداخت میکند.
زمانی که دختر و پسر به سنين بلوغ میرسند با يکديگر ازدواج میکنند .من به
آنھا گفتم که در دھکدهھای ما اين رسم وجود ندارد ،آنھا تعجب کردند که اگر اين
رسم وجود ندارد پس مردم چطوری ازدواج میکنند .اما بر عکس رسم زندگی
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آنھا برای من ھولناک بود ،که اگر يک آدم ھمجنسگرا از بچگی به دام نامزدی
بيفتد در آينده چطوری میتواند که خودش را از اين دام نجات بدھد.
***

باری ديگر در فلکه منتظر کار بودم و يک نفر آمد که دو تا کارگر
میخواست .من و يک پسر ازبک که از واليت فارياب افغانستان بود با او رفتيم
و چند روزی برايش کار کرديم .پسر ازبک شانزده ساله بود و شش سال میشد
که ايران آمده بود .خودش در سن ده سالگی تنھايی از خانه فرار کرده بود و آمده
بود ايران .فارسی را کامالً به لھجه ايرانی صحبت میکرد .من در مورد اينکه او
چرا از خانه فرار کرده بود ازش پرسيدم و او در جواب گفت »زمانی که من
ھفت ساله بودم پدرم دختر رفيقش را به من نامزد کرد و بابت آن به رفيقش خيلی
پول ھم پرداخت کرد .در اول قرار پدرم با رفيقش طوری بود که ما به زودی
عروسی نکنيم ،چند سالی بگذرد تا بزرگ شويم و بعد عروسی کنيم .اما زمانی
که من ده ساله شدم پدرم عجله کرد جشن عروسی مان را برگزار کرد و دختر را
آورد خانه خودمان .زمانی که عروسی کرديم من ده ساله بودم و دختر ھفت ساله
بود ،من در سن ده سالگی اصالً راضی نبودم که ازدواج کنم .من بخاطر
ازدواجم بیاندازه غمگين شدم و بيست روز بعد از عروسیام از خانه فرار کردم
سوار ماشين شدم و آمدم طرف مرز ايران ،از آنجا در جمع مسافران ديگر داخل
شدم و با آنھا آمدم ايران«.
 »در آن زمان که ايران آمدی با کی زندگی کردی؟«»با ھيچ کس ،من خودم تنھايی زندگی کردم«.
 »تو که ده ساله بودی خرجت را چطوری در آوردی؟«»خودم کار کردم و خرجم را در آوردم«.
 »اينجا که آمدهای ،االن پشيمان نيستی که چرا از خانه فرار کردی؟«»نه من اصالً پشيمان نيستم«.
 »آيا میخواھی که دوباره برگردی و بروی پيش زنت و پدر و مادرت؟«»نه من عمراً نمیخواھم که برگردم«.
 »اصالً نمیخواھی که برگردی؟«»اصالً نمیخواھم برگردم«.
 »تا آخر عمرت؟«»بلی تا آخر عمرم«.
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 »فکر میکنی که االن زنت خانه شماست يا رفته است خانه پدرش؟«»من در اين مورد چيزی نمیدانم«.
در آن روزگار من خودم ھم در شرايط کارگری قرار داشتم و وقت زياد
نداشتم که در مورد جزئيات زندگی تنھايی اش در ايران از او بپرسم و ھم ترسيدم
که اگر زياد ازش سؤال کنم مبادا که برايش بر بخورد و از من ناراحت شود .اما
خدا میداند که او در تنھايی چطوری زندگی را در ايران پيش برده بود .البته در
ايران زندگی تنھايی در مورد کودکان حرف عجيبی نيست ،زيرا از خود مردم
ايران نيز ھزاران کودک خيابانی و بیسرپرست در ھر طرف تنھا زندگی
میکنند.
***

يک سال در ايران تنھا بودم و کارگری میکردم .در خانواده با ھيچ کسی
تماس نداشتم .در اين زمان مرجانم در افغانستان با خواھر بزرگترم ،افسانه
زندگی میکرد .در طول اين مدت روابط مرجانم با افسانه و شوھرش نيز به
تدريج به تيرگی کشيد .مرجانم در کابل خانه شخصی داشت و از اروپا نيز
برايش پول میآمد ،اما آنھا در شرايط مالی بدی قرار داشتند و در خانه شخصی
مرجانم زندگی میکردند .شايد که به ھمين علت مرجانم از آنھا توقع داشت که
آنھا در ھر کاری بايد از او تابعيت کنند ،اما آنھا تابع نبودند .باالخره مرجانم به
اين فکر شد که ايران بيايد و مرا دوباره به افغانستان برگرداند .مرجانم از من
انتظار داشت که خودش اگر ھرچه از من بخواھد من بايد به سازش برقصم و
خودم برای زندگيم ھيچ تصميمی نگيرم .با آنکه میدانست که اگر تمام افغانستان
را ھم به من ببخشد من ھرگز بر نخواھم گشت ،اما او ھيچگاه از سرم دستبردار
نبود .يک روزی خبر شدم که مرجانم آمده است ايران و از خانه دايیام به من
احوال کرده است که نزدش بروم تا يک تصميمی در مورد زندگی مان بگيريم.
من با خود گفتم »آموزده را آزمودن خطاست «.و برای اينکه مرجانم
عکسالعملم را بداند ،تا ده روز خانه دايیام نرفتم .بعد از ده روز رفتم يک دسته
گل تازه برايش بردم .وقتی که مرجانم مرا ديد به من گفت »پيش کسی که کار
میکنی برو ھمراھش تسويه حساب بکن ،اگر پول پيشش داری پولت را بگير ،بيا
که دنبال خانه بگرديم و بعد از اينکه خانه گرفتيم در مورد برنامهھای زندگی
تصميم میگيريم«.
گفتم »به اين زودی نمیشود که من تسويه حساب کنم .الزم است که يک
مدتی در آنجا کار کنم«.
»چرا الزم است که يک مدتی کار کنی؟«
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 »چون من پول نياز دارم«.من فکر کردم که اگر حرف پول را بزنم ،شايد مرجانم بگويد که چقدر پول
نياز داری که من برايت بدھم يا به نويد بگويم که برايت بفرستد ،اما در جواب
اين حرفم ھيچ چيزی نگفت .از پيش مرجانم پول گرفتن که به اين سادگی نبود،
اما اگر نويد ھم برايم پول میفرستاد ،برای مرجانم غير قابل تحمل بود؛ چون
مرجانم جيب خودش و جيب نويد را يکی میدانست و ضرر نويد را ضرر
خودش میدانست .حتی در گذشته چند بار به من گفته بود که اگر از نويد توقع
داری که برايت پول بفرستد ،اين خيال را از سرت دور کن ،زيرا نويد از خودش
آينده دارد و من برايش اجازه نمیدھم که برايت پول بفرستد .اينکه در گذشته بين
ما چه گذشت از آن میگذريم .مرجانم پيش من از افسانه و شوھرش ،زاھد
شکايت کرد و گفت »افسانه و زاھد بیاندازه خودخواه شده اند .از من توقع
داشتند که ديگر ھيچ کاری نکنم ،فقط بنشينم و ھر روز قدر و عذت آنھا را بکنم،
ھر روز با من جر و بحث میکردند ،آنھا را ديده بچهھای شان نيز گستاخ و
بیتربيه شده اند«.
وقتی که مرجانم از آنھا شکايت کرد من ھيچ چيزی نگفتم ،اما از خوشحالی
دلم جوش میزد و با خود گفتم خوب است که آنھا بدانند که من در اين چند سال
چطوری با مرجانم زندگی کردم .مرجانم از ھنگامه و مزدک نيز شکايت کرد و
گفت »ھنگامه و مزدک آنقدر با تو تضاد دارند که تا نامت را میشوند از نامت
نفرت دارند و اصالً نمیخواھند که نامت را بشنوند«.
اين حرف را که زد من در جوابش گفتم »تو تازه فھميدی که آنھا با من
تضاد دارند! الزم نيست که تو مرا متوجه بسازی؛ من خودم ھمه چيز را میدانم.
اگر آنھا با من تضاد دارند ،مستقيما ً تضاد دارند و نمیخواھند که از من سوء
استفاده بکنند ،اما تو غير مستقيم با من تضاد داری و میخواھی که از من سوء
استفاده بکنی .تضاد آنھا بھتر است از اين دوستیای که تو به من نشان میدھی«.
مرجانم دقيق به حرفم گوش کرد و در جوابم ھيچ چيزی نگفت .اينجا که
خانه دايیام پيشش آمده بودم خداحافظی کردم و دوباره به محل کار برگشتم٢٠ .
  ٢۵روز ديگر پيشش نرفتم .چند بار به من احوال کرد که چرا نمیآيی .باالخرهباز ھم پيشش رفتم و دو  -سه ساعتی نشستم .دفعه دوم باز ھم تا  ٢۵ - ٢٠روز
نرفتم .چند بار که احوال کرد و من نرفتم ،باالخره خودش آمد پيشم .وقتی که آمد
و اطاقم را ديد به من گفت »چرا نيامدی که خانه بگيريم؟«
» -تو برو به خودت خانه بگير ،من دوست دارم که ھمين جا بمانم«.
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»چرا دوست داری که اينجا بمانی؟ در اين اطاق تنگ و کثيف! بيا که
برويم يک جا خانه بگيريم تا بفھمی که واقعا ً زندگی میکنی«.
 »فکر کردی که من در خانه از زندگی کردن با تو خيلی لذت میبردم؟«»تو اينجا را با خانه مقايسه میکنی؟ در خانه نانت آماده بود ،جايت آماده
بود و ھيچ چيزی کم نداشتی«.
 »برو تو به خودت خانه بگير ،وقتی که خانه گرفتی ،من پيشت میآيم ومیبينمت«.
»برخيز ھمين االن که برويم ،من نيامده ام که با تو حرف بزنم ،من آمده ام
که ترا با خودم ببرم«.
 »برو اصرار زياد نکن ،من خودم میآيم«.***

در طول يک سال کارگری پول قاچاق رفتن ترکيه را از کارگری در
آوردم .فصل زمستان بود و ھوا سرد .به علت سردی ھوا راهھای قاچاق مناسب
نبود .من منتظر فرا رسيدن بھار و گرم شدن ھوا بودم که ھوا گرم شود و بسوی
ترکيه حرکت کنم .قصد نداشتم که با مرجانم خانه بگيرم؛ چون به خود گفتم که
اگر چند وقتی در خانه با او بمانم و بعد بسوی ترکيه حرکت کنم ،مردم میگويند
که مادرش را تنھا گذاشت و رفت .جايی که کار میکردم چند تا کارگران افغانی
نيز يکجا با من کار میکردند .در جمله کارگران افغانی يکی بود به نام سردار که
ھمسن و سال خودم بود ،اما از نظر جسامت و زور و بازو از من خيلی قویتر
بود .سردار آدمی بود شرور که ھميشه با مردم درگير میشد و مخصوصا ً آدمان
ضعيفتر و کوچکتر از خودش را که میديد ،به ھر بھانهای سعی میکرد که با
آنھا درگير شود .من زمانی که بچه بودم فکر میکردم که فقط در بين بچهھا
کسانی ھستند که دوست دارند با آدمان ضعيفتر از خود درگير شوند .اما به
مرور زمان که سنم باال رفت متوجه شدم که آدم با ھر خصلتی که به دنيا بيايد با
ھمان خصلت بزرگ میشود .در جوامعی که ثبات اجتماعی وجود ندارد درصد
افراد زورگو و ستيزهجو در ميان بزرگان کمتر از بچهھا نيست .گفته میشود
»ھرچه که سنگ است ھمه پيش پای لنگ است «.آدم که در محيطھای کارگری
و زندگی پر مشقت قرار بگيرد ،از نظر انسانی نيز ھميشه مورد بیحرمتی قرار
میگيرد .در طول مدت زمانی که من در آنجا کار کردم ،سردار ھميشه دنبال
بھانه بود که با من درگير شود و مرا کتک بزند .چند بار به من فحش خواھر و
مادر داد ،از يخه ام گرفت و مشتش را به دھنم نزديک کرد تا من انگيزهای
بوجود بياورم که او با من درگير شود .اما او ھر کاری که کرد ،من خودم را به
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بیغيرتی زدم تا بھانهای دستش ندھم که مرا کتک بزند .باالخره يک روز داشتم
کار میکردم موقع کار کردن سردار با خنده طرفم آمد ،کپسول آتشنشانی دستش
بود و از فاصله يک متری گاز آنرا به صورتم فشار داد .چشمانم باز بود داشتم
نگاه میکردم و با فشاری که گاز آتشنشانی به صورتم خورد ،تمام پوست صورت
و تخم چشمانم به درد آمد .اين بار عصبانی شدم و ديگر نتوانستم که خودم را
کنترل کنم .وقتی که آدم زياد عصبانی شود زورش چند برابر زياد میشود ،در
آن موقع از ھيچ باليی نمیترسد و آدمان خيلی قویتر از خودش را از پا در
میآورد .وقتی که گاز آتشنشانی را به صورتم فشار داد ،من بیاندازه عصبانی
شدم و به او حمله کردم .اولين مشت را به دماغش زدم و از دماغش خون آمد .تا
خودش را تکان بدھد ،من سريع يک پارچه تيرآھن را برداشتم و زدم به ساق
پايش .طرفم نزديک شد که بزند ،من با سنگ زدم به پيشانيش و پيشانيش باد
کرد .کارگران ديگر دخالت کردند که ما را از يکديگر دور کنند .من از ميان آنھا
پريدم و زدم يک لگت به شکمش .دل من سرد شد ،اما او تازه جوش کرد و در
کوشش تالفی کردن شد .بچهھا مرا به داخل دفتر ھول دادند که او به من حمله
نکند .من دو  -سه تا سنگ را دفاعی با خودم گرفتم و رفتم داخل دفتر .او بچهھا
را به زور از خودش دور کرد و داخل دفتر شد .به مجردی که نزديکم آمد ،من
با سنگ زدم به دھنش ،گوشه لبش حسابی پاره شد و خونريزی کرد .من از حمله
دست برداشتم و فقط از سر و صورت خودم دفاع کردم تا سر و صورتم را
داغان نکند .برای اينکه به سر و صورتم نزند ،خودم را به زمين انداختم و با
لگت به پاھايش زدم تا او نتواند که به صورتم بزند .چند لگت به پاھا و کمرم زد،
کارگران و مھندسين به زودی رسيدند و او را از من دور کردند .وقت آخر
روبروی ديگران که خودش را با من مقايسه کرد ،ديد که خودش از چند جا زده
و زخمی شده است ،اما من ھيچ داغی در بدنم ندارم .متوجه شدم که دماغش دود
کرد ،فھميدم که کينه گرفته است و اگر اينجا بمانم حتما ً از من انتقام خواھد
گرفت .لذا ھمين لحظه محل کار را ترک کردم ،رفتم در شرق تھران با مرجانم
خانه گرفتم و يک مدتی با او زندگی کردم.
***

يکی دو ماه پيش مرجانم ماندم .فصل بھار رسيد و ھوا گرم شد .من آماده
رفتن بسوی ترکيه شدم .با يک قاچاقبر طی کردم که به  ٩٠٠دالر مرا تا استانبول
برساند .ھنوز به مرجانم در مورد تصميم رفتن به ترکيه چيزی نگفته بودم ،اما
زمانی که با قاچاقبر کنار آمدم موضوع را به مرجانم گفتم .مرجانم خيال میکرد
که من از او تابعت میکنم .وقتی که به مرجانم گفتم من با قاچاقبر کنار آمدم و
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فالن روز طرف ترکيه حرکت میکنم در جوابم گفت »اوه ھوووو اوه! ترکيه چی
میکنی که میروی! من آمده ام که ترا به افغانستان برگردانم«.
 »حاال من با پول نويد نمیروم که تو باز ھم بتوانی پشيمانش کنی ،اين باربا پول خودم میروم و به خودم مربوط میشود که ترکيه چی میکنم که
میروم«.
»تو اينقدر سر خود و دل خود نشدهای که ھرکجا که دلت بخواھد بروی«.
 »من از خودم پول دارم و محتاج کسی نيستم که بخواھم خودم را اسيرکسی بکنم«.
»مگر ھنگامه و نويد به تو اجازه میدھند که تو بروی؟«
 »ھنگامه و نويد کسی نيستند که به من اجازه بدھند يا ندھند ،اگر آنھا پولدارند برای خود دارند ،نه برای من که من بخواھم خودم را اسير آنھا بکنم« .
پول را به قاچاقبر داده بودم .مرجانم با نويد و وليد تماس گرفت که به من
اجازه ندھند که ترکيه بروم .مرجانم خيال کرده بود که من ھنوز ھم خودم را زير
تأثير آنھا میبينم که اگر آنھا اجازه ندھند ،من پول را از قاچاقبر پس میگيرم.
آنھا با من تماس گرفتند و گفتند »اگر طرف ترکيه رفتی و مرجان مان را تنھا
گذاشتی ،ديگر تو عضو خانواده ما نيستی و ما ترا نمیشناسيم«.
 »شما که مرا نمیشناسيد ،من ھم شما را نمیشناسم ،شما ھر لطفی که درگذشته در حق من کرده ايد ،در آينده ديگر نکنيد ،چند سالی است که شما به فکر
زندگی خودتان بوده ايد و مرجانم پيش من مانده است ،حاال ديگر نوبت شماست
که شما او را تنھا نگذاريد«.
مرجانم به ھنگامه و مزدک نيز گفت که حميد را قانع کنيد که طرف ترکيه
نرود ،اما آنھا اصالً نخواستند که با من حرف بزنند .مزدک به مرجانم گفت
»مرجان خودت میدانی که حرف خوب من به حميد بد میخورد و حرف خوب
او به من بد میخورد .حرف زدن در مورد حيمد برای من بیاندازه خسته ُکن
شده است .من در ھيچ کاری نمیخواھم که به او نظر بدھم .اگر حرف ترا قبول
نکند که مادرش ھستی ،حرف مرا که اصالً قبول نمیکند .پس به من نگو که او
را قانع کنم که طرف ترکيه نرود«.
من آماده رفتن شدم ،ھنگامه ،وليد و مزدک ديگر ھرگز با من حرف نزدند،
البته آنھا در گذشته ھم تماس مستقل با خودم نداشته بودند ،فقط به ارتباطی که در
خانه با مرجانم زندگی میکردم ،گاھی اوقات آنھا که با مرجانم تماس میگرفتند،
بعضا ً به صورت اتفاقی با من نيز حرف میزدند .موقع رفتنم فقط نويد گفت »حاال
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که حرف ما را قبول نکردی ،پس وقتی که ترکيه رسيدی با من تماس بگير تا من
کمکت کنم که بيايی طرف اروپا«.
در آخرين روزھايی که قرار بود طرف ترکيه حرکت کنم ،برای اينکه مرجانم
نوميد نشود که من چرا تنھايش گذاشتم ،علت رفتنم را برايش گفتم »من مشکل جنسی
دارم ،نمیتوانم که زن بگيرم و نمیتوانم با زن عمل جنسی را انجام بدھم .خودت
میدانی که در افغانستان کسی که نتواند زن بگيرد ،مردم مسخره اش میکنند .اگر
من به افغانستان برگردم ،مردم ھر روز مسخره ام خواھند کرد تا اينکه ديوانه شوم«.
»چرا مگر تو مرد نيستی که نمیتوانی زن بگيری؟«
 »نه؛ من مرد نيستم ،ايزک ھستم ،اگر برگردم افغانستان ،مردم بخاطر من تراھم طعنه خواھند زد که پسرت ايزک است«.
»ھمان طوری که در افغانستان طالبان را سر خانه آوردی و به بھانه از
افغانستان فرار کردی ،حاال ھم اين نام بد را سر خودت میگذاری که ديگر افغانستان
نروی«.
 »نه به خدا! دروغ نمیگويم ،بخاطری که تو نوميد نشوی که چرا تنھايتگذاشتم ،اين حرف را برايت گفتم؛ وگرنه به تو ھم نمیگفتم .اگر من برگردم ،تو به
فکر خودت باش که بخاطر من ترا ھم طعنه خواھند زد که پسرت ايزک است«.
»من حرفت را باور نمی کنم ،تو ديگر نمیتوانی که به من دروغ بگويی .تو
که حتی طالبان را پشت خانه آوردی ،پس اين رسوايی را ھم قبول میکنی که خودت
را ايزک بگويی«.
در فرھنگ افغانستان ھر گونه مشکل جنسی طعنه اميز و مسخره اميز است.
حتی مردانی که زن میگيرند ،اما بچه دار نمیشوند مورد طعنه و تمسخر قرار
میگيرند .و حتی آنانی که دختر دار میشوند اما پسر دار نمیشوند به نام دخترزا و
ماده پشت مورد طعنه و تمسخر قرار میگيرند.
من طرف ترکيه حرکت کردم و مرجانم به افغانستان برگشت .مرجانم يک
مدتی با افسانه زندگی کرد و بعد از اينکه نويد کارش را قانونی درست کرد ،رفت
لندن پيش نويد .من رويھمرفته دو و نيم سال در ايران ماندم و سرانجام از ايران
حرکت کردم بسوی ترکيه.
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بخش ده
سرگردانی
ارديبھشت ١٣٨٣
در مورد ترکيه رفتن با يک قاچاقبر حرف زدم و  ٩٠٠دالر برايش دادم تا
به شھر استانبول ترکيه برساندم .در ارديبھشت  ١٣٨٣قاچاقبر مرا با دو مسافر
ديگر از تھران بسوی استانبول حرکت داد .از تھران سوار اتوبوس شديم و به
راحتی تا مرز ترکيه رسيديم .در باالی مرز با ديگر مسافران در يک دسته ٣۵
نفری يکجا شديم .اين دسته را مسافران افغانی ،ايرانی ،پاکستانی و بنگلهديشی
تشکيل میداد .از سر مرز تا استانبول قرار بود که از پاسگاهھای مرزی و چندين
ايست بازرسی عبور کنيم و عالوه بر اين موانع ،ماشينھای گشتی پليس نيز
برای دستگيری مسافران بدون گذرنامه  ٢۴ساعت در جادهھا گشت میزدند.
برای اينکه ھنگام سفر از ديد پليس پنھان بمانيم ،شبھا بعد از غروب که ھوا
تاريک میشد پياده راه میافتاديم ،در طول شب پيادهروی میکرديم و روزھا
منزل به منزل توقف میکرديم .از روزی که از منطقه مرزی حرکت کرديم،
پانزده روز طول کشيد تا به استانبول رسيديم .شبھا بعد از غروب که ھوا
تاريک میشد تا نزديک صبح در اوضاع مختلف ھوا و در اراضی مختلف
ساعتھا پياده راه میرفتيم و روزھا در مکانھای بد توقف میکرديم .شبھا در
ھوای صاف و مھتابی يا در ھوای ابری و ھنگام باران اراضی مختلف،
زمينھای گِلی ،کشتزارھا آبياری شده ،جويبارھا ،آبھای ايستاده ،پستی و
بلندیھا ،تپهھا و کوهھا ،پرتگاهھا و قلهھای برفی را پای پياده طی میکرديم و
چندين ساعت پياده راه میرفتيم .روزھا از ترس پليس در مکانھای بد توقف
میکرديم .چھار  -پنج روز در طويلهھا ،چھار  -پنج روز در مغارهھای کوه و
يک روز ھم زير يک پل کم ارتفاع که رودخانه از آنجا عبور میکرد سپری
کرديم .شبھا که در دسته  ٣۵نفری پای پياده به سرعت راه میرفتيم ،من به ياد
يک ترانه ايرانی میافتادم که میگويد »خوشا کاروانی که شب را طی کرد ،دم صبح
اول به منزل نشيند« اما دم صبح اول منزلی که ما داشتيم عجب منزلی! در
طويلهھا! در جايی که مرغھا و حيوانات با ھم بودند! يک بار دم صبح اول پيش
از سپيدهدم ھنگام تاريکی ھوا  ٣۵نفر که داخل طويله شديم ،مرغھا و حيوانات
وحشت کردند و صداھای عجيب و غريب در آوردند .مرغھا که وحشت کردند،
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يکی از بچهھا خنديد و گفت »مرغھا از ما ترسيده اند ،خيال کرده اند که اينھا چه
حيوانات عيجبی ھستند که دو پا ھستند و يک گله داخل طويله شدند«.
داخل طويله ھيچ جا زمين خشک نبود که بنشينيم .بعد از خستگی راه از
بامداد تا شامگاه به ناچار روی زمين نمناک خوابيديم و داخل لباسھای مان نيز
پر از حشرات شده بود .يک شب از دم غروب تا صبح فردای آن ده ساعت پياده
راه رفتيم .در طول ده ساعت باران پيوسته به تندی میباريد و تمام لباسھا و
کفشھای مان پر از آب شده بود .من بخاطر سردی ھوا يک کاپشن مخملی
پوشيده بودم و کاپشن به علت ريزش باران چند برابر سنگين شده بود .صبح فردا
خسته و درمانده ،خيس باران که به منزل رسيديم ،داخل يک طويله سرد و نمناک
شديم و تا غروب ديگر که ادامه سفر را در پيش گيريم با لباسھای خيس داخل
طويله سرد و نمناک خوابيديم .اين روزھا آنقدر در عذاب بوديم که يک روز
برای مان مثل ده روز میگذشت .در تھران قاچاقبر به من گفته بود که خودت را
برای پيادهروی آماده بکن .من برای پيادهروی کفشھای سفت و محکم پوشيدم.
موقع پياده رفتن داخل کفشھا پر از آب میشد .حتی شبھايی که باران ھم نبود
موقع پياده رفتن بعضی جاھا مجبور بوديم که با کفش داخل آب برويم .جاھايی را
که خطر پليس بيشتر بود پياده میرفتيم و جاھايی که خطر کمتر بود سوار
کاميون میشديم .باالخره بعد از  ١۵روز سفر به استانبول رسيديم.
***

در استانبول ھيچ کسی را نمیشناختم .زمانی که استانبول رسيدم چند
ساعتی در خيابانھا پرسه زدم .دنبال مسافرخانه بودم که موقتا ً چند روزی را
سپری کنم .مسافرخانهھا کارت شناسايی و پاسپورت میپرسيدند ،اما من قاچاق
رفته بودم پاسپورت نداشتم .باالخره يک مرد افغانی را پيدا کردم که در يک
آپارتمان چند اطاق را اجاره کرده بود ،اطاقھا را مسافرخانه غير قانونی درست
کرده بود و به مسافرانی که پاسپورت نداشتند جا میداد .سه شب را در آن
مسافرخانه گذراندم .بعد دو تا مردان افغانی را پيدا کردم که در خانه مجردی
زندگی میکردند و با آنھا ھمخانه شدم.
مدتی که در استانبول بودم تعداد زيادی از افغانھا را ديدم که بیآنکه در
استانبول کسی را بشناسند و بسياری از آنھا حتی بدون پول و دست خالی آمده
بودند استانبول .مخصوصا ً در فصل گرما که راهھای قاچاق مناسبتر بود ،صدھا
مرد جوان افغانی بدون آدرس و بسياری از آنھا بدون پول به محله زيتنبرنوی
استانبول که محل تجمع افغانھا بود میريختند ،سرگردان در خيابانھا پرسه
میزدند ،دنبال خانه و جا میگشتند و آنانی که پول ھم نداشتند ،دنبال کار و غذا
نيز میگشتند .بسياری از آنھا چندين شب در پارکھا و خيابانھا میخوابيدند.
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ھشت تا از آنھا را ديدم که شبھا در کارگاه خياطی يک مرد افغانی که از قبل
در استانبول زندگی میکرد میخوابيدند ،داخل کارگاه ھيچ بستره و جای خوابی
نبود ،آنھا شب روی زمين میخوابيدند ،روز سرگردان پرسه میزدند ،پول ھم
نداشتند ،غذای شان را به مشکل پيدا میکردند .من به آنھا گفتم »من فکر
نمیکردم که در دنيا مثل من آدم ديوانه پيدا شود که بیآدرس استانبول بيايد ،اما
میبينم شما از من ھم ديوانهتر ھستيد که حتی بیپول و بیآدرس استانبول آمده
ايد«.
يکی از آنھا خنديد و گفت »نه آقا تو اشتباه فکر کردی ،در دنيا آدمان
ديوانهتر از تو زياد پيدا میشود و حتی از ما ھم ديوانهتر زياد پيدا میشود«.
***

يکی دو ماه در استانبول بودم .تصميم گرفتم که بروم اروپا .با سه نفر
افغانھای ديگر که در استانبول با آنھا آشنا شده بودم يک قايق بادی پارويی
گرفتيم که داخل يک چمدان جا میشد و بعد از باد کردن به اندازه يک تخت
خواب دو نفری بزرگ میشد .قايق را با خود گرفته رفتيم به منطقه ساحلی چشمه
در غرب ترکيه تا از آنجا با قايق به جزيره خيوس يونان برويم .در تاريکی شب
قايق را باد کرديم و پارو زنان بسوی جزيره حرکت کرديم .چھار ساعتی در
ميان دريا پارو زديم ،نزديک جزيره رسيديم که پليس گشت ساحلی يونان راه مان
را گرفت ،نگذاشت که طرف جزيره برويم و دوباره به طرف ترکيه برگشت مان
داد .تا دم صبح پارو زنان دوباره خود را به ساحل ترکيه رسانديم و از آنجا به
استانبول برگشتيم.
***

چند روزی در استانبول ماندم .تصميم گرفتم که بار دوم بسوی يونان
حرکت کنم .پول زياد نداشتم که با قاچاقبر حرکت کنم .با نويد در لندن تماس
گرفتم که برايم پول بفرستد تا با يک قاچاقبر بسوی يونان حرکت کنم ،از نويد
ھزار دالر خواستم و او ھمين مبلغ را برايم فرستاد .زمانی که از ايران بسوی
ترکيه حرکت کردم ،ھنگامه و وليد برای ھميشه با من قطع رابطه کردند ،اما
مرجانم و نويد قطع رابطه نکردند.
بار دوم با يک قاچاقبر کنار آمدم که به  ٧٠٠دالر يونان برساندم .قاچاقبر
مرا در يک گروه ھژده نفری که ھمه مسافران افغانی بودند با اتوبوس به سواحل
جنوب غرب ترکيه فرستاد تا از آنجا با کشتی به يکی از جزاير يونان بفرستد .از
استانبول سوار اتوبوس شديم ،اتوبوس حرکت کرد و بعد از چھارده  -پانزده
ساعتی به منطقه ساحلی رسيديم .پيش از حرکت کردن بسوی جزيره يونان ،به
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خاطر طوفانی بودن ھوا و طغيان امواج دريا پنج شب در ساحل در ميان جنگل
خوابيديم و منتظر فرو نشستن طوفان و آراميدن آب دريا بوديم .فصل گرمای
تابستان بود .به مقصد اروپا رفتن لباسھای نازک تابستانی پوشيده بودم .روزھای
گرم و سوزان اما شبھای سرد و طوفانی بود .ھر روز بعد از غروب آفتاب
طوفان طلوع میکرد و آھسته آھسته خشمگين میشد و تا بامداد بيداد میکرد .من
شبھا از طوفان سرد به فرورفتگی سيالبراه پناه میبردم .فرورفتگی سه  -چھار
وجب از سطح زمين پايين بود و به اينصورت از معرض وزش طوفان پنھان
میماندم .بدون ھيچ گونه وسيلهای داخل سيالبراه میخوابيدم و فقط يک بوتل
پالستيکی خالی سه ليتری آب را سرپوشش را میبستم و در عوض بالش زير
سرم میگذاشتم .اما ھنگام خواب ھر لحظه که سرم تکان میخورد ،صدای تقتق
بوتل خالی به گوشم النه میکرد.
اينجا يکی از گذرگاهھای ھجوم مھاجرين از خاور ميانه بسوی اروپا بود.
بعضیھا از ظلم و ستم قرون وسطیای خاور وسطی برای زنده ماندن فرار
میکردند و بعضی ھم در پی روزی ،اما من از مسخره و تحقير کبيران
صغير .اينجا راھی بود که از دھن مرگ میگذشت ،از اينجا ھر روز از غرق
شدن مسافران تھیدست و کم ھزينه و کشتیھای کم زور و ضعيف خبر
میرسيد .بخاطر طوفانی بودن ھوا پنج شب کنار ساحل انتظار کشيديم و
سرانجام شب ششم طوفان فرو نشست و آبھای ساحلی کامالً آرام شد .در آرامش
دريا سوار يک کشتی کوچک و کھنه شديم که درازی آن تقريبا ً به اندازه يک
اتوبوس میشد .موتور آن مثل جنراتورھای کھنه و قديمی صدا توليد میکرد .از
راه کوتاه و مستقيم نه ،بلکه از يک نقطه دور و غير مستقيم بسوی يکی از جزاير
يونان حرکت کرديم .ناخدا که فرمان کشتی را در دست داشت نيز يکی از جمله
مسافران افغانی بود .بعد از پيمودن دو ساعت را ِه غير مستقيم ناخدا مسير کشتی
را بسوی يک جزيره کوچک و چراغان در ميان آب تغيير داد .با سرعتی که
کشتی راه میرفت ،آدم فکر میکرد که شايد يک ساعت راھی تا جزيره باقی
مانده است .به انتظار يک ساعت کشتی ھر قدر که راه بيشتر را میپيمود ،جزيره
تا به نظر نزديکتر شود انگار دورتر میشد.
در آرامش دريا از ساحل حرکت کرديم ،اما در ميانهھای دريا طوفان آھسته
آھسته بيدار شد .در اول امواج کوچک روی دريا را فرا گرفت و کشتی به نرمی
از آنھا عبور میکرد .آھسته آھسته امواج کوچک به امواج بزرگ و تپهای تبديل
شدند و کشتی مثل قوطی کبرت باال و پايين روی آنھا بازی میکرد .آھسته آھسته
امواج تپهای به امواج رقصان و خيزان تبديل شدند .امواج نه مستقيما ً از روبرو و
نه از يک بغل ،بلکه از سمت روبرو و دست راست يعنی از زاويه  ۴۵درجه
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مثل صياد به کشتی نزديک میشدند .ھر موج با رسيدنش به کشتی ،کشتی را با
سيلی میزد و کشتی با خوردن ھر سيلی لنگ لنگان به راھش ادامه میداد .در
ھر بار يک مقدار آب زياد به داخل کشتی میپاشيد و آب شور به مثل باران تند
از سر و صورت مان جاری میشد .شوری آب چشم و دھن را اذيت میکرد .ھر
موج که با خشونت کشتی را به باال میکشيد ،کشتی دوباره به سرعت به زاويه
 ۴٠ - ٣۵درجه به طرف پايين نزول میکرد و با نزديک شدن موج بعدی در پی
آن ،کشتی تقريبا ً بصورت عمود به موج بعدی اصابت میکرد .در ھر بار نزول
کردن ،بلندی ديوارھای کشتی با سطح دريا يکسان میشد و آدم خيال میکرد که
اين بار کشتی در دل دريا فرو میرود .اما پيش از آنکه آب به داخل کشتی جاری
شود ،کشتی دوباره خودش را ميزان میکرد .خشونت دريا داشت اوج میگرفت
که ناگھان کشتی از باالی يک موج بلند به سرعت پايين آمد ،اين بار ديوارھای
کشتی به عمق بيشتر از  ٢٠سانتی متر از سطح آب پايين رفت و برای اولين بار
آب به شکل يک اليه ضخيم از جلو داخل کشتی شد .اما پيش از اينکه کشتی از
آب پر شود دوباره خودش را ميزان کرد .در اين موقع يک پسر پنجشيری که
جليغه نجات ھم نگرفته بود ،پشت ديوارھای کشتی خوابيده بود تا امواج خطرناک
آب را نبيند .اما با ضخامتی که آب داخل کشتی شد ،تمام سر و بدنش را پوشانيد
و قشنگ خيسش کرد .پسر ناگھان به شدت تکان خورد و ھراسان در جا نشست.
خودش در ساحل از اول نخواست که جليغه نجات بگيرد و گفت که خدا نجاتم
بدھد .با وحشتی که از جا پريد ،من با وجودی که خودم ھم در وحشت بودم کمی
خنده ام گرفت .اما به خود گفتم خنده چه را میکنم؟ خنده مرگم را که االن کشتی
غرق میشود؟ در چند موج ديگر نيز آب از ديوارھای کشتی باال پريد و به داخل
کشتی جاری شد .در پايين کشتی يک اطاقی بود که از وسط کشتی راه داشت.
ناخدا در آن اطاق نشسته بود و از آنجا کشتی را ھدايت میکرد .زير اطاق پر از
آب شده بود و پاھای ناخدا زير آب مانده بود .ناخدا صدا زد »پاھايم زير آب شده
است ،آب را زودتر به بيرون پمپ کنيد «.من با يک نفر ديگر با عجله آب را با
پمپ دستی به بيرون پمپ میکرديم و من به خود میگفتم پمپ کردن ھم که ديگر
سودی ندارد االن کشتی از باالی يک موج بلندتر به يکبارگی زير دريا
میرود .تمام مسافران دعا میکردند که خدا از غرق شدن نجات مان بدھد .حاال
ديگر دريا و کشتی مثل اول با ھمديگر رفيق نبودند و رفاقت اولی آنھا به دشمنی
تبديل شده بود .ديگر دريا و کشتی مثل گرگ و گوسفند شده بودند و امواج
بیرحم دريا به مثل گلهھای گرگ به کشتی میتاختند .پنج ساعت راه را طی
کرديم و جزيره ھم خيلی نزديک شد .طبقات ساختمانھا مشخص بود ،ماشينھايی
که از روبرو بسوی ما نزديک میشدند نور آنھا به کشتی میخورد و صدای بوغ
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ماشينھا به گوش میرسيد .در صورت طوفانی بودن دريا اگر کشتی به ساحل
ھم برسد ،ممکن است که با اصابت به سخرهھای ساحلی خورد شود و غرق
شود .از اين رو من از رسيدن به ساحل ھم بيم داشتم .به خود گفتم جزيره خيلی
نزديک شده است ،اما تا رسيدن به جزيره يا غرق میشويم و يا گشت ساحلی راه
مان را میگيرد .تا اين فکر به سرم زد ناگھان صدای تير اندازی مسلسل به گوش
رسيد و يک کشتی نيروی دريايی يونان به سرعت بسوی ما نزديک شد .ناخدا
فوراً کشتی را خاموش کرد و موتور آنرا خراب کرد تا دوباره بر مان نگردانند.
کشتی در فاصله نزديک ما توقف کرد .کشتی جنگی بود و يک سرباز باالی آن
در حاليکه موشک آرپیجی را بسوی ما ھدف گرفته بود ،اخطار میداد »از
جايی که آمده ايد دوباره برگرديد؛ وگرنه زير دريا غرق تان میکنيم «...ناخدا
میگفت »من کشتی را خراب کرده ام «...اما سرباز باور نمیکرد .تا پنچ دقيقه
پيوسته اخطار دادند و بعد از پنج دقيقه کشتی جنگی را که از مدرنترين و
سريعترين وسيله دريانوردی امروز بود ،دور ما چرخانيدند و دور مان را گرداب
تشکيل دادند .داخل گرداب مثل چاله عميق شده بود و ما در داخل چاله قرار
داشتيم .اگر کمی ديگر گرداب را قویتر میکردند کشتی ما زير آب غرق
میشد .يک تعداد مسافران فرياد میزدند و میگفتند »وای به لحاظ خدا ما را
غرق نکنيد ،بر ما رحم کنيد ،ما مسلمان ھستيم ،وای بر ما رحم کنيد ،ما مسلمان
ھستيم «...من از مسلمان گفتن آنھا ترسيده بودم و داد میزدم »مسلمان نگوييد که
غرق مان میکنند ،اگر قرار است که غرق ھم نکنند ،آن موقع حتما ً غرق مان
میکنند «...اما ھيچ کس به حرفم گوش نمیکرد و فقط فرياد میزدند »وای بر ما
رحم کنيد ،ما مسلمان ھستيم «...با خود گفتم خوب است که اين سربازان
فارسی نمیدانند ،اگر میدانستند که حتما ً غرق مان میکردند .کشتی آنھا به
فاصله دورتر از ما رفت و به کشتی ما تير اندازی کرد ،تانکر بنزين آنرا سوراخ
کرد و اليه بنزين روی آب را فرا گرفت .کشتی خودمان را که با کشتی آنھا
مقايسه کردم ،ھم از نظر بزرگی و ھم از نظر سالمتی به مثل اين میماند ،که
يک بچه نوزاد سوء تغذيه که در حال جان دادن باشد با يک پھلوان ُکشتی کج
مقايسه شود .به زودی يک کشتی غير نظامی رسيد ،کشتی ما را با بوکسل به
آبھای وسط ترکيه و يونان کشيد و در آنجا رھا کرد .سه  -چھار ساعتی در
آبھای وسط ترکيه و يونان معلق مانديم و باالخره يک کشتی صليب سرخ از
ترکيه آمد ،ما را به خاک ترکيه برگرداند و در آنجا به پليس ترکيه تحويل داد.
پليس ما را برای يک ھفته در شھر بدروم بازداشت کرد و قرار شد که ھمه مان
را به ايران برگردانند.
***
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برای اينکه پليس مرا به ايران بر نگرداند ،داخل بازداشتگاه در حاليکه چند
تا افغان در اطرافم نشسته بودند و يکی از آنھا حرفم را به پليس ترجمه میکرد،
من به پليس گفتم »من گی ھستم اگر مرا برگردانيد در افغانستان میکشندم«.
وقتی که افغانھا معنی گی را فھميدند به غيرت آنھا برخورد و در داخل
بازداشتگاه میخواستند که بزنندم ،اما از ترس پليس نزدند .مخصوصا ً يکی از
آنھا به نام بريالی که آدم غيرتی و در عين حال ميھنپرست نيز بود بيشتر به
غيرتش برخورد و خيلی عصبانی بود .در طول يک ھفتهای که در بازداشت
بوديم افغانھا اکثراً با ھمديگر سازش نداشتند ،بازداشتگاه پر از سر و صدا بود و
تمام افغانھا در فغان و افغان بودند .پيش از ما مسافران ايرانی نيز در آنجا زياد
بودند ،اما ايرانیھا در يک گوشه نشسته دل ويران و حيران بودند .افغانھا در
فغان و افغان و ايرانیھا دل ويران و حيران بودند .کلمه »افغان« در زبان افغانی
به معنی ناله و داد و فرياد است .از اين رو من فکر میکنم تا زمانی که نام اين
کشور افغانستان باشد خود آن ھم افغانستان خواھد بود؛ چون معنی لغوی آن
میتواند که بر ملت تأثير روانی داشته باشد .به نظر من برای درمان روانی اين
ملت نام اين کشور را »امروزيان« يا سرزمين امروز بايد گذاشت تا اينکه برای
ھميشه امروز باشد ،نه اينکه ديروز باشد و مردم آن ھم ھميشه امروزی باشند و
نه اينکه ديروزی باشند.
تا روزی که داخل بازداشتگاه بوديم من از دست چند تا افغانھا
و مخصوصا ً بريالی ھيچ آرامش نداشتم .میخواستند با من درگير شوند و ھر
لحظه میگفتند »تو چرا میگويی که من گی ھستم و نام افغانھا را بد
میکنی؟« در اين حال يک مرد ميان سال ايرانی در آنجا نشسته بود ،در مورد
من حرفھای تحريکآميز میزد و میخواست که آتش بيار محرکه شود .با ھر
حرفی که میزد بريالی مثل گھوارهجنبان تکان میخورد و میخواست که بر من
بتازد .من برای اينکه بريالی را بصورت غير مستقيم متوجه خودش بسازم ،به
مرد ايرانی گفتم »افغانھا مردمان روشنفکر ھستند و به شخصيت ھر انسانی
احترام میگذارند «.تا اين حرف را زدم مرد ايرانی با پوزخند به ايرانيان ديگر
نگاه کرد .اما بريالی نه متوجه حرف من شد و نه متوجه پوزخند او و باز ھم
میخواست که بر من بتازد .من برای اينکه روی آتشش خاک بريزم يک
خاطرهای از گذشته ام را تعريف کردم »در ايران يک رفيق خيلی صميمی
داشتم .يک نفر ديگر بود که نمیخواست ما با يکديگر صميميت داشته باشيم ،ھر
روز به رفيقم میگفت که موھای شقيقه مرا بکشد و به من میگفت تو چرا اينقدر
بیشخصيت ھستی که موھای شقيقه ات را میکشد اما تو به او اجازه میدھی و
ھيچ عکسالعملی نشان نمیدھی .به اين صورت يک روز ما را با يکديگر به
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دعوا انداخت .بعد از دعوا که دوباره با يکديگر دوست شديم ،آتش بيار محرکه را
به يکديگر معرفی کرديم .رفيقم میخواست که آتش بيار محرکه را با کتک زدن
آدم کند .اما من گفتم نه ،اگر آدم باشد خودش خجالت میکشد و اگر آدم نباشد به
کتک خوردن آدم ھم نمیشود «.در آخر حرفم يارو برای اينکه از من جوک
بسازد ،چند تا سؤال را از من پرسيد »باز تو چی گفتی؟ ،او چی گفت؟ ،تو چی
گفتی؟ ،او چی گفت؟ «... ،ھر جوابی که برايش میدادم او با مسخره باز ھم عين
ھمين سؤاالت را میپرسيد .من که خودم در فرھنگ مسخره بزرگ شده بودم و
از مسخره عافيت حاصل کرده بودم ،در جوابش گفتم »باالخره جواب تو
خاموشيست «.تا گفتم که باالخره جواب تو خاموشيست ،او به شدت تکان خورد
و ديگر دھنش نجنبيد .يارو فوقالسانس زيست شناسی را داشت و میخواست که
از من جوک بسازد ،اما خودش ضايع شد .گفته میشود که »چاه کن در چاه
است«
در طول يک ھفتهای که در بازداشت بوديم شبھا جای خواب نداشتيم و
مسافران پراکنده ھر طرف روی فرش میخوابيدند .شبھا ھنگام خواب بعضی
از مسافران به بھانه خودشان را به من میچسباندند و ھيچ آرامش نداشتم .به
کسی که تمايلی وجود نداشته باشد چسبيدنش به بدن چندشآور است .در شرايط
ناچاری چندشآور بودن را ھم میشود تحمل کرد ،اما آنچه که تحمل کردنش
سخت است ،بعضیھا آنقدر قھرمان ھستند که بوی بدن شان فقط برای خودشان
قابل تحمل است و بس .روزھا ھم بعضیھا زر میزدند که تو چرا میگويی من
گی ھستم و نام افغانھا را بد میکنی .به اينصورت در بازداشتگاه نه شب نفس
راحت میکشيدم و نه روز.
***

بعد از يک ھفته بازداشت ھمه مان را دو نفر  -دو نفر با ھمديگر دستبند
زدند و با يک اتوبوس طرف مرز ايران فرستادند .با کسی که مرا دستبند زدند،
دستبندش را سست زدند و او دستش را از دستبند بيرون کرد .اتوبوس از شھر
بدروم حرکت کرد و بعد از يکی دو ساعت در تاريکی شب در ميان يک بازار
پُر ازدحام توقف کرد .او که دستش را از دستبند بيرون کرده بود به من گفت
»برويم فرار کنيم «.گفتم »دستبند من سفت است ،ھر طرف که بروم به نام مجرم
شناخته میشوم دوباره دستگيرم میکنند .اگر تو میخواھی خودت برو و فرار
بکن «.از اتوبوس پياده شد .داخل اتوبوس چند تا سربازان و افسران پليس نيز
نشسته بودند و ھنگام پياده شدن يکی از افسران پليس او را ديد ،اما از اينکه تنھا
و بدون دستبند بود زود متوجه نشد که او قصد فرار دارد .بعد از چند ثانيه به
پشت سرش نگاه کرد و ديد که من در صندلی تنھا نشسته ام .آمد به ترکی از من
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پرسيد »کنارت کی نشسته بود؟« گفتم »من ترکی نمیدانم «.مسافران ديگر
حرف مرا به او و حرف او را به من ترجمه کردند .باالخره من در جوابش گفتم
»کسی که اينجا نشسته بود رفت دستشويی «.تا حاال شايد دو دقيقهای از پياده
شدن او گذشته بود .افسر پليس از در به بيرون نگاه کرد ،اما ازدحام را که در
ھر طرف ديد ھيچ چيزی به عقلش نرسيد .آمد از يخه من گرفت و از يخه ام
کشيده از اتوبوس پياده ام کرد تا حسابی کتکم بزند .در حاليکه دور و بر اتوبوس
پُر از جمعيت بود ،در ميان جمعيت يک لگت به پشتم زد و يک مشت به سينه
ام .در حاليکه به شکمم ھيچ ضربهای ھم نخورده بود من فوراً دستم را روی
شکمم گذاشتم ،خودم را اندختم به زمين ،خودم را زار زار خم و پيچ دادم و
طوری وانمود کردم که انگار از درد خيلی شديد در شکمم نالش میکنم .پليس
روبروی مردم از يخه ام گرفت که بلندم کند و دوباره ببرد داخل اتوبوس .اما من
آنقدر حالم را بد انداختم که انگار ھيچ نمیتوانم وزنم را از زمين بلند کنم .در آن
حالت پليس که روبروی مردم میخواست از يخه ام بلندم کند خجالت کشيد،
دستش را زير بغلم گذاشت ،بلندم کرد و برد روی صندلی اتوبوس نشاند .اگر
خودم را به اين حالت نزده بودم حسابی کتکم میزد .از جمله مسافران يک مردی
که تقريبا ً چھل سالش بود کنار زنش نشسته بود ،دستش را با صندلی اتوبوس
دستبند زده بودند ،زنش را آزاد گذاشته بودند ،دو تا بچه نيز داشت ،بچهھايش را
در يک صندلی ديگر آزاد گذاشته بودند .من که در صندلی تنھا ماندم دست او را
از صندلی اتوبوس باز کردند و با دست من دستبند زدند .او که اول آمد کنارم
نشست خودش را به من عصبانی نشان داد و گفت »چرا به آن پسر اجازه دادی
که فرار کند؟ حاال در عوض او مرا دستبند زدند«.
گفتم »دستبند که ذاتا ً خورده بودی ،چه فرقی میکند که با صندلی اتوبوس
دستبند بخوری يا با من؟«
طرف زنش اشاره کرد و گفت »اول در آنجا نشسته بودم ،حاال آوردندم
اينجا«.
 »يا اينجا يا آنجا ھيچ فرقی نمیکند ،ھر کجا که باشی ديپورتت میکنند«.خنديد و گفت »يا اينجا يا آنجا ھيچ فرقی نمیکند؟«
 »نه«.کنارم نشسته بود ،چند بار متوجه شدم که به من نگاه میکند .کمی ديرتر
دستش را باالی رانم گذاشت .از گذاشتن دستش باالی رانم من ھيچ شکی به او
نکردم؛ چون اين روزھا به غير از آن يک ھفتهای که در بازداشت بوديم ديگر
زنش ھميشه کنارش بود .چند لحظه بعد با انگشتانش رانم را به فشار و مالش
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دادن شروع کرد ،حاال منظورش را فھميدم اما چيزی نگفتم و خودم را به
بیخيالی زدم .کمی ديرتر دستش را حرکت داد به يک بارگی پشت دستم
گذاشت و دستم را به فشار و مالش دادن شروع کرد .من باز ھم ھيچ عکسالعملی
نشان ندادم و خودم را به بیخيالی زدم .باالخره ھر کاری که کرد من ھم طبق
ميلش عمل کردم و با ھيچ کارش مخالفت نکردم .از اينجا تا مرز ايران ٢۴
ساعت راه مانده بود و در طول  ٢۴ساعت در کنار من برايش خوش گذشت.
***

به مرز ايران رسيديم ،سر مرز پليس ترکيه بدون ھم آھنگی با پليس ايران
در تاريکی شب ما را بصورت غير قانونی بسوی خاک ايران سوق داد و دستور
داد که فقط روبرو برويد و به غير از روبرو اگر دست چپ يا راست برويد ما به
شما شليک خواھيم کرد .مردی که در اتوبوس کنارم نشسته بود دو تا کيسه
وسايلش را دست من داد و گفت ھر کجا که رفتيم من و تو با ھم میرويم .من از
ترس چند تا افغانھای ديگر قصد داشتم که فرار کنم و نخواستم کيسهھا را از
دستش بگيرم .اما او با اصرار کسيهھا را به من داد .زن و بچهھايش ھمراھش
بودند .با ديگر مسافران از مرز رد شديم و بسوی ايران حرکت کرديم .من از
چند تا مسافران افغانی ترس داشتم که مبادا باالی مرز بزنندم .بنا ًء در تاريکی
شب خودم را از گله جدا کردم و تنھايی حرکت کردم ،حدود صد متری از آنھا
فاصله گرفتم و بعد تصميم گرفتم که مسير حرکتم را تعين کنم .به پيرامون
نگريستم تا شھری را ببينم و به ھمان سو حرکت کنم ،اما به ھر سو که نگريستم
ھيچ روشنايی چراغی به چشم نرسيد .حتی دھکده کوچکی ھم در آن پيرامون
نبود تا به آنسو حرکت کنم .اراضی کامالً کوھستانی بود ،از چھار طرف در
وسط کوهھا قرار داشتم و در دامنه کوھی بودم که به ھمان سو بايست راھم را
ادامه میدادم .در اين منطقه ساعتھا بايست پياده میرفتم تا شھر يا روستايی را
پيدا میکردم .بدبختی اينجا بود که من به قصد اروپا رفتن لباسھای نازک
تابستانی بر تن و يک جفت صندل بر پا داشتم .اما منطقه مرزی سردسير بود و
با صندل پياده رفتن در کوهھا نيز دشوار .به طرف باالی کوه حرکت کردم تا از
آنجا شھر يا روستايی را ببينم و به ھمان سو حرکت کنم .وقتی باالی کوه رسيدم
در آنسوی کوه به غير از کوهھای بلندتر ھيچ شھر و روستايی را نديدم .تمام
منطقه کامالً کوھستانی بود .تصميم گرفتم که به آنسوی کوه پايين شوم و باالی
کوهھای بلندتر بروم تا از آنجا شھر يا روستايی را ببينم و به ھمان سو حرکت
کنم .از کوه پايين شدم ،در پايين کوه درهای را ديدم و ترجيح دادم که در عوض
باال رفتن به کوهھای بلندتر راھم را در امتداد دره ادامه بدھم .در امتداد دره يک
ساعتی راه رفتم .باالی کوهھا چراغی ديدم .فھميدم که آنجا پاسگاه مرزی است.
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از اينکه چاره ديگری نمیدانستم خواستم که خودم را به پاسگاه مرزی تحويل
بدھم .به باالی کوه بسوی چراغ حرکت کردم ،وقتی نزديک پاسگاه رسيدم فکر
کردم که مبادا اطراف پاسگاه ساحه مين گذاری شده باشد و راه اصلی آنرا ھم
نمیدانستم .بنا ًء از فاصله دور پيوسته سوت زدم تا سربازان از پاسگاه بيرون
شوند .در گوشه پاسگاه ديدبانگاھی بود ،سربازان که صدای سوتم راشنيدند باالی
ديدبانگاه آمدند و بسوی من نگاه کردند .از اينکه راه زيادی باقی مانده بود با
حرف زدن نمیشد چيزی بگويند و با اشاره راه را به من نشان دادند .نزديک
پاسگاه که رسيدم سربازان بطور کامالً عادی مرا به داخل پاسگاه ھدايت کردند.
وقتی که داخل پاسگاه شدم در آنجا يک افسر نشسته بود ،طرفم نگاه کرد و برای
اينکه سياستش را نشان بدھد غريده گفت »دستھا باال تکان نخور «.در حاليکه دو
تا کيسه در دو دستم بود کيسهھا را زمين گذاشتم و دستانم را بلند کردم .به دو تا
سربازان دستور داد »بازرسی اش کنيد «.سربازان آمدند دو نفری بازرسیام
کردند ،دويست يورو در جيبم داشتم ،دويست يورو را گرفتند و به افسر نشان
دادند .افسر دويست يورو را گرفت ٢۴ ،ساعت بازداشتم کردند بعد از ٢۴
ساعت فرداشب آن ،باالی مرز سيم خاردار را پاره کردند و دوباره بسوی ترکيه
برگرداندندم .در اينسوی مرز من قبالً سختیھای رفتن تا استانبول را ديده بودم و
مخصوصا ً حاال که تنھا بودم و ھيچ پولی ھم نداشتم نخواستم که طرف استانبول
بروم و ترجيح دادم که دوباره طرف ايران بروم .در حاليکه نقاط مرزی مين
گذاری شده ھم بود من از زير سيم خاردار رد شدم و بسوی مناطق کوھستانی
ايران حرکت کردم .به طرف باالی کوهھا راه افتادم ،اين بار بعد از دو ساعت
پياده رفتن باالی کوھی رسيدم ،در آنسوی کوه روستای چراغانی را ديدم و با
خوشحالی از کوه به طرف روستا پايين رفتم .کوچهھای روستا پُر از سگھای
تعليمی بود و شغل اصلی مردم اين روستا دامداری .من که طرف روستا نزديک
شدم تمام سگھا شروع کردند به پارس کردن و آھسته آھسته به طرف من
حرکت کردند .من ھنوز به روستا نرسيده بودم که سگھا خودشان را به من
رساندند ،سگھای پشمالود ،بزرگ و وحشتناک بودند ،شايد که ھشت يا ده تا
سگ راھم را بسته بودند و نمیگذاشتند که به روستا نزديک شوم .با اين وجود
من از ميان سگھا راھم را بسوی روستا ادامه دادم .من تا به روستا نزديک
میشدم سگھای بيشتر از روستا بسوی من میآمدند .مردی که در اتوبوس کنارم
نشسته بود دو تا کيسه وسايلش را دست من داد و کيسهھا ھنوز در دستم بودند.
سگھا کيسهھا را پاره کردند ،من کيسهھا را انداختم به زمين تا سگھا به آن
مشغول شوند و دنبال من نيايند .اما سگھا از من ھم عاقلتر بودند ،من که
کيسهھا را به زمين انداختم ،آنھا به کيسهھا اصالً نگاه نکردند .از چھار طرف
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پارس کنان دھن شان را به من نزديک میکردند ،دندانھای شان را به ساق پايم
ھم گذاشتند اما گاز نگرفتند و فقط شلوارم را کمی پاره کردند .باالخره به روستا
رسيدم ،صدای پارس سگھا آنچنان داخل دره پيچده بود که تمام مردم روستا
بيدار شدند ،از چندين خانه بيرون آمدند و سگھا را از من دور کردند .مردم
روستا از ترس پليس و متھم شدن به قاچاق اجازه ندادند که من در روستا بمانم،
اما راه رفتن به شھر را نشانم دادند .از روستا تا نزديکترين شھر ايران که شھر
خوی بود تقريبا ً ھفتاد  -ھشتاد کيلومتری فاصله داشت .من اين فاصله را بدون
گذرنامه و شناسنامه و بدون پول با ھزار بدبختی طی کردم .در طول راه در
روستاھا برايم غذا میدادند .مردم اين منطقه ُکرد ھستند و ُکردھا از اينکه
خودشان مردمان مظلوم ھستند غريبان را نيز درک میکنند و بیآنکه انتظاری
داشته باشند به غريبان کمک میکنند .با تحمل مشکالت زياد به شھر خوی
رسيدم ،در شھر بدون پول سرگردان دنبال ماشين میگشتم تا تھران بروم.
باالخره خيلی خسته شده بودم که يکجا ديدم چند نفر کنار خيابان منتظر نشسته
اند ،يک اتوبوس آمد نزديک آنھا توقف کرد و آنھا رفتند که سوار شوند .من که
از آنھا فاصله زياد داشتم از خستگی حال قدم زدن را ھم نداشتم و تازه تصميم
گرفته بودم که در يک گوشهای بنشينم تا خستگیام در برود .اما به خود فشار
آورده شتابان خودم را به اتوبوس رساندم و بیآنکه حرفی بزنم سوار شدم ،به
خود گفتم ھر طرف که برود من ھم میروم .وقتی که سوار اتوبوس شدم تمام
صندلیھا پر بود ،فقط در رديف آخری برای يک نفر جای خالی داشت و من
ھمان جا نشستم .دست چپم يک آقايی نشسته بود ،ازش پرسيدم »اين اتوبوس کجا
میرود؟«
»تبريز میرود«.
 »من از ترکيه برگشت خورده ام با خودم ھيچ پول ندارم ،بدون پول سوارشدم ،نمیدانم که راننده بخاطر کرايه به من چه خواھد گفت«.
»کجايی ھستی؟«
 »افغانی«.»لھجه فارسیات مثل ُکردھا میماند ،من خيال کردم که ُکرد ھستی ،من
خودم ُکرد ھستم«.
در ايران مردم اکثراً از لھجه ام خيال میکردند که من يا ُکرد ھستم و يا ل ُر.
حتی در بعضی جاھا اتفاق افتاده است که ُکردھا و ل ُرھا از لھجه فارسیام خيال
کرده اند که من ھم زبان آنھا ھستم و فوراً به زبان خودشان با من شروع به
حرف زدن کرده اند .آقايی که کنارم نشسته بود از جيبش پانصد تومن در آورد به
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من داد و گفت »کرايه اتوبوس ھشت صد تومن میشود ،وقتی کمک راننده ازت
کرايه خواست تو اين پانصد تومن را برايش بده و بگو که ديگر پول ندارم«.
ُکردھا مردمان دست و دل باز ھستند ،پيش از رسيدن به شھر خوی نيز يک
تاکسيران ُکرد از فاصله خيلی طوالنیای تا شھر خوی مرا رساند و ھزار تومن
ھم برايم داد ،من چھار  -پنج ساعتی سرگردان در شھر خوی گشتم و آن ھزار
تومن را در ھمان جا خرج کردم .داخل اتوبوس کمک راننده آمد ازم کرايه
خواست ،من ھمان پانصد تومن را برايش دادم و گفتم من از ترکيه برگشت
خورده ام ھمين پانصد تومن را دارم و ديگر پول ندارم .کمک راننده پانصد تومن
را قبول کرد و با ھمان اتوبوس رفتم تبريز .در ترمينال تبريز دنبال اتوبوس
تھران میگشتم که بدون پول مجانی سوارم کند .از يک راننده خواستم که مجانی
سوارم کند ،راننده پرسيد »کجايی ھستی؟«
 »افغانی«»من راننده ھستم ،ماشين مال خودم نيست ،نمیتوانم که مجانی سوارت
کنم ،از رانندهھای ديگر بپرس اگر ماشين مال خودشان باشد باالخره يکی از آنھا
سوارت میکنند«.
از راننده دومی خواستم که مجانی سوارم کند ،دومی گفت »من نمیتوانم که
مجانی سوارت کنم«.
از ده  -پانزده تا راننده سؤال کردم و باالخره يک راننده تبريزی از لھجه ام
فھميد که افغانی ھستم ،با لھجه غليظ تبريزی گفت »وطندار ھستی؟«
 »بلی«.»وطندار که ھستی ھيچ پول نده بيا سوار شو«.
کلمه وطندار در زبان عاميانه افغانی معنی ھموطن را میدھد و بعضی از
ايرانیھا افغانھا را به ھمين کلمه عاميانه افغانی يعنی وطندار مینامند .راننده
مجانی سوارم کرد و اتوبوس حرکت کرد .در وسط راه اتوبوس نيم ساعت توقف
کرد بخاطر غذا ،يکی از مسافران متوجه شده بود که راننده مجانی سوارم کرد،
فھميد که پول غذا را ھم ندارم و برايم غذا گرفت .بعد از صرف غذا اتوبوس
راھش را بسوی تھران ادامه داد و با ھمين اتوبوس خودم را تا تھران رساندم.
***

با تمام سرگردانیھای رفت و برگشت باز ھم تھران آمدم .روز اول بخاطر
نجات يافتن از بدبختیھای راه از رسيدنم به تھران خوشحال بودم ،اما فردای آن
که از خواب بيدار شدم و باز ھم خودم را در تھران ديدم بیاندازه غمگين و
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پريشانحال شدم .احساس کردم که به بيابان پر گرد و غبار برگشته ام ،آن ھم
بيابان پر گرد و غباری که مرا در خودش قبول ندارد و فقط به جھنم بايد بر
میگشتم تا مرا به عنوان اھل مسخره و حقير در خودش قبول میکرد .به جھنمی
بايد بر میگشتم که آتش آن نادانی بود» .دشمن دانا که غم جان بود بھتر از آن
دوستی که نادان بود« از غمگينی و پريشانحالی عصابم مختل شده بود ،دلم
سياھی میکرد و مثل قفس تنگ شده بود ،چشمانم پُر غبار شده بود و ھر رنگی
را خاکستری میديدم .رفتنم به ترکيه نتيجه مدتھا کار و زحمتی بود که در
ايران و در بدترين شرايط غربت به دست آورده بودم .به خاطرات گذشته ام ،به
فرھنگ افغانستان و به ناسازگاری خودم فکر میکردم .از فکر و خيال زياد تا
غروب آن روز کامالً سرگيج و بیاشتھا بودم .باالخره به خود گفتم تا کی بايد به
غم و غصه فکر کنم و اگر به غم و غصه فکر کنم از آن چه سودی میبرم و چه
نتيجهای میگيرم؟ وقتی که اين سؤالھا را از خود پرسيدم اظھارات استاد صياف
به يادم آمد .زمانی که استاد صياف و متحدينش در جنگی با طالبان شھر کابل را
از دست داده بودند ،استاد صياف در مصاحبه به راديو بیبیسی میگفت »ما از
کابل عقب نشينی کرده ايم ،اما عقب نشينی ما به اين معنی نيست که ما شکست
خورده ايم ،زيرا در عاقبت اسالم شکست ھرگز نيست ،ضعف ھست اما شکست
نيست و باالخره عاقبت اسالم حتما ً پيروزيست«.
به خود گفتم من ھم مثل مسلمانان فکر میکنم .در عاقبت من شکست ھرگز
نيست ،ضعف ھست اما شکست نيست .من عقب نشينی کرده ام اما عقب نشينی
من به اين معنی نيست که من شکست خورده ام و باالخره عاقبت من حتما ً
پيروزيست .وقتی که اين فکر به سرم زد چند مشت به پيشانیام زدم تا سرگيجیام
مھار شود و با دستانم چشمانم را با فشار مالش دادم تا ديگر تمام رنگھا را
خاکستری نبينم .تصميم گرفتم که از فردا به ميدان بروم و شروع به کار کنم .از
فردای آن صبح زود به ميدانی رفتم که مردم از آنجا کارگر میبردند و از ھمان
جا شروع به کار کردم .از آن به بعد ھر روز صبح زود میرفتم ميدان ،بعضی
وقت کار يک روزه گير میآوردم و بعضی وقت کار چند روزه اما بیکار
نمیماندم .به اين صورت شش ماه در تھران کار کردم و به اندازهای پول
پسانداز کردم که آن پول را به قاچاقبر بدھم تا دوباره استانبول بفرستدم .من در
طول اين شش ماه يکی دو ماه اول چندين بار با نويد در لندن و با مرجانم در
کابل تماس گرفتم که کمکم کنند که دوباره ترکيه بروم ،اما آنھا به من فقط اصرار
میکردند که برگرد افغانستان رفتن به ترکيه و اروپا ھيچ سودی ندارد .باالخره
آنھا که حاضر نشدند کمکم کنند و پول تلفنم ھم زياد میشد من ديگر با آنھا تماس
نگرفتم و آنھا ھم با من تماس نگرفتند .من خودم تلفن نداشتم ،اما پسر عمويم که
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در تھران بود تلفن داشت .مرجانم و نويد با پسر عمويم ھم تماس نگرفتند تا
احوالم را بپرسند .در طول اين شش ماه من کامالً آواره بودم و ھيچ جا و اطاقی
برای خودم نداشتم .شبھا يا در اطاقھای دو تا پسر عموھايم میخوابيدم و يا در
اطاق چند تا دوست و رفيقانم که در ايران با آنھا آشنا شده بودم و روزھا در
ميدانھای کارگری دنبال کار میرفتم .حقيقتا ً من در طول اين شش ماه بخاطر
خرج و خوراکم ھيچ پولی ندادم ،غذايم را با آنھا میخوردم و حتی از لوازم حمام
آنھا ھم استفاده میکردم .من از کار خودم فقط پول پس انداز میکردم که دوباره
ترکيه بروم .باالخره در ظرف شش ماه  ٨۵٠دالر پس انداز کردم .با قاچاقبری
که دفعه قبل مرا ترکيه فرستاده بود دوباره حرف زدم که باز ھم بفرستد .قاچاقبر
 ٩٠٠دالر خواست اما من  ٨۵٠دالر داشتم .گفتم  ٨۵٠دالر االن برايت میدھم و
پنجا دالر ديگرش را ترکيه که رفتم بعداً برايت میدھم و او حرفم را قبول کرد.
پول را به قاچاقبر دادم ،او مرا طرف ترکيه حرکت داد و پيش خودم ھيچ پولی
نماند .بعد از دوازده روز سفر از راه قاچاق دوباه استانبول رسيدم .اينکه سفر
چطوری گذشت از جزئياتش میگذريم!! روزھای سرد زمستان بود ،بدون پول،
دست خالی و بدون خانه و جا به استانبول رسيدم.
***

از قبل در استانبول چند نفر را میشناختم و با يکی از آنھا به نام نويد که
دوست خيلی صميمیام بود تلفنی تماس گرفتم .نويد در منطقه عمرانيه استانبول
مشغول کارھای ساختمانی بود و اربابش کارگران بيشتر نياز داشت .نويد به من
گفت که اربابم ديگر کارگر ھم میخواھد ،تو ھم بيا اينجا و با ما کار بکن .من
نزد آنھا رفتم و يک مدتی در آنجا کار کردم ،ھم جای خواب داشتيم و ھم ارباب
روزی سه وعده غدا برای مان میداد .بيشتر از يک ماھی در آنجا کار کردم،
زندگی خوب میگذشت و يک دوره پر ماجرائی داشتم.
چند روز بعد از رسيدنم به استانبول در لندن با نويد تماس گرفتم و گفتم
»من باز ھم استانبول آمده ام«.
گفت »من ديگر فھميدم که تو از اين کارھا دستبردار نيستی ،يک قاچاقبر
پيدا بکن ،من برايت پول میفرستم ،بيا طرف اروپا ،اما اين را بدان که اگر
اروپا ھم بيايی در اينجا آيندهای نخواھی داشت«.
نويد پول قاچاق را برايم فرستاد و با يک قاچاقبر حرف زدم که مرا يونان
برساند .پول را به قاچاقبر دادم و او مرا با اتوبوس در يک گروپ بيست نفری
به سواحل مارماريس فرستاد تا از آنجا با کشتی به يکی از جزاير يونان
بفرستد .سوار اتوبوس شديم ،اتوبوس بسوی مارماريس حرکت کرد و بعد از
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پانزده  -شانزده ساعت به سواحل مارمايس رسيديم .زمانی که به ساحل رسيديم
بعد از غروب منتظر کشتی قاچاقبر نشستيم ،کشتی قاچاقبر آمد و سوار شديم.
ھنوز کشتی حرکت نکرده بود که از ميان آب يک کشتی تيز رفتار پليس ترکيه به
سرعت بسوی ما آمد ،ما را دستگير کردند و باز ھم به بازداشتگاه فرستادند.
دفعه قبل يکی از مسافران افغانی که ھمراه ما بود ،در بازداشتگاه خودش
را به پليس افغانی معرفی نکرد ،موريتانيايی معرفی کرد و او را به ايران بر
نگرداندند ،در ترکيه آزادش کردند .اين بار من ھم با پنج تا افغانھای ديگر خود
را موريتانيايی معرفی کرديم .يک ھفته در بازداشت مانديم و بعد از يک ھفته ما
شش نفر را به استانبول برگرداندند و مسافران ديگر را که افغانی و ايرانی بودند
به ايران برگرداندند .پيش از حرکت بسوی يونان با اربابی که کار میکردم تسويه
حساب کردم و زمانی که نشد يونان بروم ديگر پيش او نرفتم و با ھمان
ھمخانهھای قبليم که دفعه اول آمدنم به ترکيه در زيتنبرنو با آنھا ھمخانه شده بودم
باز ھم پيش آنھا رفتم و با آنھا ھمخانه شدم .وقتی که با آنھا ھمخانه شدم در يک
کارگاه چرمدوزی در منطقه زيتنبرنو شروع به کار کردم .قاچاقبر نتوانست که
مرا يونان بفرستد و پولی که برايش داده بودم ھنوز پيشش بود .به قاچاقبر گفتم که
دوباره مرا يونان بفرستد .قاچاقبر گفت »منتظر باش که مسافران بيشتر پيدا کنم،
وقتی که يک گروپ بيست نفری درست کردم ترا ھم در ھمان گروپ
میفرستم«.
من منتظر حرکت بسوی يونان بودم و ھمزمان در کارگاه چرمدوزی کار
میکردم .بيشتر از يک ماه در کارگاه چرمدوزی کار کردم .در طول اين مدت
فکر کردم که اگر از راه قاچاق بسوی يونان حرکت کنم و باز ھم پليس ترکيه
دستگيرم کند ،ممکن است که اين بار باز ھم ايران بفرستد .تا حاال سه بار راه
قاچاق را آزمايش کرده بودم و پيش از اينکه بار چھارم راه قاچاق را آزمايش
کنم ،ترجيح دادم که اوالً ) UNملل متحد( ترکيه را بايد آزمايش کنم تا اينکه اگر
باز ھم به ايران برگشت بخورم در آنصورت پشيمانی نکنم .در کارگاه
چرمدوزیای که کار میکردم مالکش يک مرد ميان سال افغانی بود به نام قلندر.
در آن کارگاه حدود پانزده نفر کار میکرد .من از چند تا کارگران در مورد UN
پرسيدم .از جمله کارگران چھار نفر ديگر گفتند که ما ھم میخواھيم به UN
مراجعه کنيم ،اما ھيچ کدام از آنھا در مورد  UNمعلومات نداشتند .قلندر ،مالک
کارگاه در مورد  UNمعلومات داشت ،خودش از قبل به  UNمراجعه کرده بود و
منتظر جواب بود ،اما کارش مخفی بود و به ھيچ کس نمیگفت که من به UN
مراجعه کرده ام .وقتی که ما در مورد  UNحرف زديم قلندر گفت »من در مورد
شرايط  UNچيزی نمیدانم ،اما میدانم که دفتر آن در آنکاراست ،اگر شما
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آدرسش را بخواھيد من برايتان میدھم ،شما خودتان برويد و ببينيد که چه
شرايطی دارد«.
آدرس دفتر  UNرا که در آنکارا بود از قلندر گرفتيم و يک روزی من و
چھار تا کارگران ديگر به  UNمراجعه کرديم تا ببينيم که شرايط آن چطوری
است .در ھمان روز اول مراجعه در دفتر ثبت نام مان کردند و با ھر کدام مان
يک مصاحبه کوتاه انجام دادند .جزئيات مصاحبه را از اينکه طوالنی میشود در
اينجا نمیشود بنويسم ،مصاحبه کوتاه بود ،اما نه در آن حد که فقط به چند جمله
خالصه شود.
بصورت خالصه بگويم از جمله سؤاالتی که از من پرسيد از اين قرار بود:
»در افغانستان چه مشکلی داری؟«
 »برخورد مسخرهآميز ،خشونت و بدرفتاری جامعه در مقابلھمجنسگرايان«.
»آيا تو ھمجنسگرا ھستی؟«
 »بلی من ھمجنسگرا ھستم«.»به چه شکل وارد ترکيه شدی؟«
 »من به شکل قاچاق وارد ترکيه شدم«.»از کدام مرز وارد ترکيه شدی؟«
 »از طريق ايران و از مرز ايران وارد ترکيه شدم«.»آيا از مرز ايران به شھر وان ترکيه آمدی؟«
 »وان يکی از جمله شھرھای بود که من از آن عبور کردم«.»اگر به افغانستان برگردی فکر میکنی چه اتفاقی برايت خواھد افتاد؟«
فکر کردم که چی بايد بگويم که قبولم کنند؟ اگر بگويم طاقت مسخره مردم
را ندارم که اين کيس نمیشود و آنھا در جوابم میگويند تمام مردم يکديگر را
مسخره میکنند و ما نمیتوانيم که تمام مردم را قبول کنيم ،اگر بگويم که
افسردگی میگيرم ،میگويند تمام مردم افسردگی میگيرند ،پس يک چيزی بايد
بگويم که نبايد بگويند مشکلی نداری.
 »اگر به افغانستان برگردم مرا میکشند«.»کی میکشد؟«
» -مردم میکشند«.
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»مردم کی ھستند ،آيا میشود مشخصا ً بگويی که کی ترا میکشد؟«
 »مشخصا ً خانواده مان مرا میکشد«.مصاحبه تمام شد .گفتند بيرون منتظر باشيد .دو ساعتی بيرون دفتر منتظر
نشستيم .برای ھر کدام مان يک يک برگه دادند که عکس مان را روی آن زده
بودند .به دو نفر مان گفتند ھفته بعد در فالن تاريخ بياييد که با شما مصاحبه
تکميلی انجام شود و به سه نفر مان از جمله به به خودم گفتند که به شعبه UN
شھر وان برويد تا در آنجا با شما مصاحبه تکميلی انجام شود .برگهای که را
برای من دادند روی آن به زبان انگليسی و ترکی نوشته بود و ترجمه فارسی آن
قرار ذيل است:

UNHCR

کميساريای عالی ملل متحد در امور پناھندگان
به شخصی که مربوط میشود
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.
به متقاضيان توصيه شده است که مقررات تحت روش پناھندگی ترکيه را رعايت
کنند ،که اگر پاسپورت دارند به شعبه اتباع خارجی مديريت امنيت محل سکونت شان
ثبت نام کنند و اگر پاسپورت ندارند به شعبه اتباع خارجی مديريت امنيت شھری ثبت
نام کنند که به آن شھر وارد ترکيه شدند .بنا ًء برايشان توصيه شد که در وان به پليس
مراجعه کنند.

نسبت _ نام خانواده _ نام _ مليت _ محل تولد _ تاريخ تولد
متقاضی اصلی _ نيلوفر _ حميد _ افغانستان _ پروان _ - -/- -/- -
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من پيش از رفتن به شھر وان اول رفتم استانبول تا خودم را برای رفتن به
وان آماده کنم .قاچاقبر با من تماس گرفت و گفت که مسافران را فردا حرکت
میدھم ،تو ھم خودت را آماده بکن که با ھمين گروپ بفرستمت .من از اينکه از
برگشت خوردن به ايران ترس داشتم ،از رفتن بسوی يونان پشيمان شدم و
خواستم که نخست  UNرا بايد آزمايش کنم .دو نفر از جمله رفيقانم در اين گروپ
حرکت کردند و فردای آن از يونان با من تماس گرفتند .اين ھم بدشانسی من بود
که در اين گروپ حرکت نکردم .ھمين بود که از استانبول سوار اتوبوس شدم و
رفتم به شھر وان که شرقیترين شھر ترکيه است و در مرز ايران قرار دارد.
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بخش يازده
دام عنکبوت
اپريل ٢٠٠۵
بیخبر از اينکه از مراجعه به  UNنه تنھا اينکه شايد ھيچ گونه حمايتی
نصيب من نخواھد شد ،بلکه با گذشت ھر روز اسير وقت به ھدر رفته و در
انتظار نشسته خودم نيز خواھم شد ،در اپريل  ٢٠٠۵به شعبه  UNشھر وان که
راجع شده بودم مراجعه کردم .در آنجا به من گفتند که ابتداء در مديريت امنيت
شھر وان کار ثبت نامت را انجام بده و بعد بيا اينجا تا برايت وقت مصاحبه در
نظر بگيريم .برای ثبت نام در مديريت امنيت شھر وان به پليس مراجعه کردم.
پليس ترکيه با تمام پناھندگان برخورد دوستانه داشت .برای من عجيب بود که
برای اولين بار ديدم که پليس با مردم نظامی نه ،بلکه دوستانه برخورد
میکرد .ھر چند که قبل از اين ھم دو بار ديگر در بازداشتگاه از پليس ترکيه
برخورد بدی نديده بودم؛ اما از اينکه به عنوان يک مسافر غير قانونی دستگير
شده بودم و در بازداشت بودم ،برخورد پليس برايم مھم نبود؛ چون در آنجا خودم
را آزاد احساس نمیکردم .من در افغانستان ،پاکستان و ايران نديده بودم که پليس
با مردم دوستانه برخود کند .من در ترکيه ھم با پليس و ھم با مردم ھيچگاه
احساس بيگانگی نکردم .کار ثبت نامم نزد پليس در طول دو ھفته انجام شد و
برای مصاحبه دوباره به  UNمراجعه کردم .در  UNبرايم تاريج مصاحبه در
نظر گرفتند ،ده روز بعد تاريخ مصاحبه ام بود و يک خانمی به نام برجو که
وکيلم بود با من مصاحبه کرد.
مصاحبه طوالنی بود ،چھار  -پنج ساعتی طول کشيد تا مصاحبه تمام شد و
سؤاالت زيادی را از من پرسيد .بيشتر سؤاالت از نظر من کامالً بیربط و
احمقانه بود ،اما رويم نشد که بگويم چرا سؤاالت بیربط را از من میپرسی و
فکرش را ھم نمیکردم که وکيل در وقت تصميم گيری به آن سؤاالت اھميت
بدھد .سؤاالتی که از نظر خودم مھم بود و مطمئن بودم که بايد قبولم کنند از اين
قرار بود:
» - ١چرا افغانستان را ترک کردی؟«
 »من ھمجنسگرا ھستم و در افغانستان مشکل اجتماعی دارم ،من در افغانستانعالوه بر اينکه آزادی جنسی ندارم ،به علت پايين بودن سطح فکری در اجتماع
مسخره و تحقيرم نيز میکنند«.
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» - ٢کی متوجه شدی که ھمجنسگرا ھستی؟«
 »در سنين چھارده و پانزده سالگی متوجه شدم که ھمجنسگرا ھستم«.» - ٣کی افغانستان را ترک کردی؟«
 »در سال  ١٣٧٩ترک کردم و حاال بيشتر از چھار سال میشود که ترک کردهام« .
» - ۴اگر به افغانستان برگردی ،فکر میکنی چه اتفاقی برايت خواھد افتاد؟«
 »اگر برگردم مرا میکشند«.»کی ترا میکشد؟«
 »خانواده مان میکشند ،اما در افغانستان من تنھا با خانواده مان مشکل ندارم،بلکه در آنجا ھمجنسگرايی ھم از نظر دولت و ھم از نظر ملت جرم دانسته میشود و
مجازات مرگ دارد«.
» - ۵آن ھمه سالھايی که میدانستی ھمجنسگرا ھستی ،چطور توانستی که در
افغانستان زندگی کنی؟«
 »مجبور بودم که تحمل کنم ،تا زمانی که ممکن بود تحمل کردم و ديگر کهممکن نبود تحمل کنم افغانستان را ترک کردم .اگر مشکل ،عقيده باشد ،میشود که
آدم عقيده اش را پنھان کند .اما آيا ممکن است که آدم بتواند طبيعتش را پنھان کند؟«
***

مصاحبه انجام شد .طبق قانون پليس من در شھر وان بايستی میماندم و
ديگر اجازه دوباره برگرشتن به استانبول را نداشتم .در شھر وان منتظر جواب
نشستم تا وکيلم پرونده ام را بررسی کند و جوابم را بدھد .وکيلم ،برجو که با من
مصاحبه کرد ،خانمی بود قد کوتاه و الغر ،با چھره زرد و رنگ پريده ،صورت
دراز داشت و چشمان فرورفته ،موھای کم پشت داشت و گردن نازک ،بیاندازه
مظلوم به نظر میرسيد ،مثل مرده متحرک میماند ،وقتی که حرف میزد صدا
از گلويش بيرون نمیشد ،در طول مصاحبه ديدم که فقط لبانش میجنبيد ،اما از
جنبيدن لبانش ھيچ چيزی از دھنش نشنيدم .گوشھای مترجم مثل گوشھای موش
میماند ،که حرف او را میشنيد به من ترجمه میکرد و حرف مرا به او ترجمه
میکرد .برجو با قيافه مظلومی که داشت من اصالً فکر نمیکردم که خودش ظالم
قرار بگيرد ،اما »خدا کرا زور داد که ظلم نکرد؟«
برجو سه ماه بعد از مصاحبه به من جواب رد داد .من فقط بخاطر خودم
نمیگويم که برجو زن ظالمی بود .اگر برجو به کسانی که واقعا ً مشکل داشتند
جواب قبولی را میداد ،ديگر جای خالی برای رشوه خوردن باقی نمیماند .يک
سال بعد خبر شدم که برجو به جرم رشوهستانی و فساد اداری توسط پليس
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دستگير شد و سپس از  UNاخراج گرديد .من حتی از زبان وکيالن ديگر شنيدم
که میگفتند برجو آدم خوبی نبود از  UNاخراجش کردند.
طبق قانون پليس پناھندگان در شھر وان ھفتهای دو بار به شعبه اتباع
خارجی برای امضا بايست میرفتند .به ھمين علت من مجبور بودم که تا موقع
گرفتن جواب نھايی از  UNھمان جا بمانم .بدين لحاظ در شھر وان خانه گرفتم و
ھمان جا مقيم گرديدم .من در آنجا کار نمیکردم ،برادرم ،نويد خرجم را از لندن
میفرستاد و من ھم با صرفه جويی خرج میکردم تا فشار زياد بر او وارد
نگردد .بعد از مصاحبه سه ماه منتظر جواب نشستم و بعد از سه ماه  UNبرايم
جواب ردی استيناف داد ،که حق اعتراض را برايم داده بودند .جواب رد را روی
يک نامه برايم فرستادند که شش جز داشت ،از جمله شش جز دو جزء الف و ج
آنرا برای من عالمت زده بودند و ضميمه آن يک برگه سفيد مخصوص برايم
فرستادند تا اعتراضم را روی آن بنويسم و برايشان بفرستم .نامهای که روی آن
جواب رد را برايم نوشته بودند قرار ذيل بود:

نام و نام خانوادهHamid Nilofar :
شماره پرونده در يو اِن- - - - - - - - :

بعد از بررسی دقيق پرونده شما دفتر به اين نتيجه رسيده است که بر اساس
اساسنامه کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل و مفاد عھدنامه  ١٩۵١که برای
شرايط و ضوابط پناھندگی تدوين شده است ،شما واجد شرايط پناھندگی نميباشيد و
نميتوانيد به عنوان پناھنده مورد حمايت قرار بگيريد.
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،
دين ،مليت ،تعلق به يک گروه اجتماعی ويژه و يا داشتن عقايد سياسی ميترسيد که
مورد ظلم و آزار قرار بگيريد و ترس شما بايد موجه تشخيص داده شود.
از نظر ما نظر به يکی از داليلی ذيل شما واجد شرايط قرار نگرفته ايد:
 - ١مشکلی که به شما آسيب رسانده و يا ترس شما مربوط به ھيچ يک از
موارد پنج گانه عھدنامه  ١٩۵١که در فوق ذکر شده است نمیباشد.
 - ٢وقايعی که شما در مصاحبه ذکر کرده ايد داللت بر اين نميکند که چه در
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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 - ٣اين امکان برای شما وجود دارد که خود را به شکلی مناسبی تحت پوشش
حمايت مقامات امنيتی دولت کشورتان قرار دھيد.
 - ۴اظھارات شما به خاطر يکی از داليل ذيل مورد قبول واقع نگرديده است.
 γالف :وجود تناقص در گفتهھای شما و يا بين گفتهھای شما و اظھارات
اشخاصی که پروندهای مربوط به پرونده شما داشته اند.
ب :وجود تناقص بين گفتهھای شما و اطالعاتی که کميساريای عالی پناھندگان
سازمان ملل در مورد کشور شما در دست دارد.
 γج :اظھارات شما موجه و مستند نبوده است.
اگر مايليد درخواست تجديد نظر خواھی و يا استيناف بکنيد:
 - ١لطفا ً ظرف مدت  ٣٠روز پس از دريافت جواب رد ،نامه استيناف خود را
برای دفتر ما بفرستيد .در اين نامه به شکلی واضحی توضيح دھيد که بنابر چه
داليلی خود را پناھنده به شمار میآوريد .اگر مايليد در تکميل گفتهھای خود وقايع
جديدی را بيان کنيد که در مصاحبه اول ذکری از آنھا به ميان نياورده ايد ،ميتوانيد به
شکل خالصه اين وقايع را بيان کرده ،توضيح دھيد که چرا و به چه دليلی قبالً اين
مسايل را اظھار نکرده ايد .نامه استيناف شما نبايد بيش از دو صفحه باشد.
 - ٢فقط در صورتی که از نظر کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل الزم
تشخيص داده شود ،شما برای يک مصاحبه تکميلی فرا خوانده ميشويد تا پرونده شما
در مرحله استيناف به شکلی مناسبی مورد بررسی قرار بگيرد .از ھمين رو لطفا ً
داليلی اصلی ترک کشورتان را حقا ً در نامه استيناف خود ذکر کنيد .خواھشمنديم به
اين نکته توجه کنيد که تصميم کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل تأثيری بر
روند کار درخواست پناھجويی مؤقت شما از دولت ترکيه ندارد .درخواست پناھجويی
مؤقت شما از دولت ترکيه روند کاری کامالً جداگانه دارد.
با احترام
کميساريای عالی پناھندگان سازمان ملل آنکارا

ضميمه جواب رد برگه سفيدی را که برای نوشتن استيناف برايم فرستادند،
من اعتراضم را روی آن نوشتم و به دفتر مرکزی  UNدر آنکارا پست کردم.
نامه استيناف را در شعبه  UNوان تحويل نمیگرفتند و ضرور بود که آنرا به
دفتر مرکزی آنکارا بايد پست میکردم .نامه را فرستادم و برای اينکه از
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رسيدنش مطمئن شوم ،يک ماه بعد از ارسال آن به شماره  UNآنکارا تماس
گرفتم و پرسيدم که نامه رسيده است و يا خير .گفتند نامه ات رسيده است و
پرونده ات برای بررسی مجدد به وکيل دوم سپرده شده است .نامه استيناف را که
نوشتم قرار ذيل بود:
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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
اگر با تصميم کميسارﯾای عالی پناھندگان سازمان ملل متحد مبنی بر رد
نمودن ادعای شما مخالف ھستيد باﯾد فقط از اﯾن ورقه جھت نوشتن درخواست خود
استفاده نماﯾيد .به نامهھای که در اﯾن ورقه نوشته نشود رسيدگی نخواھد شد.
____________________________________________________________

ﻣﻦ از ﺟﻨﺲ ﺧﻨﺜﯽ و ﯾﺎ دو ﺟﻨﺴﯽ )در ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺮد اﻣﺎ در ﺑﺎﻃﻦ ﯾﮏ زن( و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮای اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻢ .ﺑﺮای اﺛﺒﺎت آن ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت و
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﻮدﺗﺎن را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا
در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﻀﺎوﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً دور از اﻧﺼﺎف ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدم را ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽآورم:
 - ۱اوﻻ ً ﻣﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارم .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ دارد ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻟﺬت ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻢ؟
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﻞ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ وﺟﺪاﻧﯽ
ﺷﻤﺎﺳﺖ.
 - ۲ﺛﺎﻧﯿﺎ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آﻧﺮا ﺳﻨﺘﮕﺮاﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﺲ ﺧﻨﺜﯽ را ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﺘﯽ
در ﻣﯿﺎن ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺟﺎی ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ آﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮآﻣﯿﺰ و ﻣﺴﺨﺮه ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮان
را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺮﺳﺎمآور در زﻧﺪﮔﯿﻢ اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﻨﺪان ﺟﺪی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽآﯾﺪ،
ﻟﻄﻔﴼ ﺑﺨﺎﻃﺮ آن ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼﺗﻢ را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دو دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻮاب رد داده اﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ» :وﺟﻮد ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی
ﺷﻤﺎ و ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺷﻤﺎ و اﻇﻬﺎرات اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪهای ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه
ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ« و دﯾﮕﺮ» :اﻇﻬﺎرات ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ«.
در ﻣﻮرد ﺗﻨﺎﻗﺺ :ﻣﻦ از ﺗﻨﺎﻗﺺ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺗﻨﺎﻗﺺ ﭼﻪ
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ﻣﻨﻈﻮری دارﯾﺪ.
در ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺪ اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ :ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ و اﺳﺘﻨﺎد اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻬﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻦ،
ﻧﻮﻋﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﻟﯿﻞ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ واﻗﻌﴼ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮا درک ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ روی ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدم ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻢ» .در ﻋﻮض ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﺟﻮاﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧﺞ ﺑﺮدن در ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و در ﻋﻮض
ﻣﺤﺒﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺨﺮه و ﺗﺤﻘﯿﺮ!!«
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮای آدم رﻧﺞ آور و ﺑﻪ ﺻﺤﺖ زﯾﺎن ﺑﺎر
اﺳﺖ؟ ﻣﻄﻤﺌﻨﴼ ﮐﻪ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺪ .ﭘﺲ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ آزادی ﺟﻨﺴﯽ
را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دارم؟ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺪارم.
وﺟﺪاﻧﴼ و ﺷﺮاﻓﺘﴼ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺮات روز اﻓﺰون ﺑﻼﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺗﺮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪم و ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آوارﮔﯽ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ روزﻫﺎ را
ﻣﯽﮐﺸﻢ و ﺳﺎﻟﻬﺎ زﺣﻤﺘﯽ را ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪم ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺖ .اﻣﺎ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﯿﭻ ﺳﺨﻨﯽ ﻧﺎﺷﻨﯿﺪه ﻣﺮا از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.ﻣﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدن ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺣﺮفﻫﺎی زورﮔﻮﯾﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺪم و ﺑﻪ  UNﭘﻨﺎه آوردم ،ﭘﺲ از ﺷﻤﺎ وﮐﯿﻼن
ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﻀﺎوت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ و
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در روی زﻣﯿﻦ ﻧﻤﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﺣﺘﺮام
آﻗﺎ و ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ

آيا اين عالمت واقعيت دارد؟

خاطرات حميد نيلوفر

عالمتی را که در باال زير نامه استيناف میبينيد و در مورد واقعيت
داشتن و نداشتن آن از مقامات پرسيده ام ،عالمت کميساريای عالی پناھندگان
سازمان ملل میباشد که انسان را زير حمايت دستانش قرار داده است .من اين
عالمت را زير نامه استينافم نقاشی کردم و ھمين سؤال را باالی آن نوشتم که »آيا
اين عالمت واقعيت دارد؟«
***

در اول که به شھر وان رفتم چھار ماه تنھايی زندگی کردم و بعد با قلندر
ھمخانه شدم .قلندر که در استانبول مالک کارگاه چرمدوزی بود و من نزدش کار
میکردم او نيز از استانبول آمد به شھر وان .حدود يک ماه قبل از آمدنش به
وان ،زنش از پيشش با مرد ديگری فرار کرده بود .زن قلندر از مدتی با مرد
ديگری دوست شده بود و با ھمان مرد فرار کرد و خودش بخاطر کار ثبت نامش
در  UNبا دو تا بچهھايش به شھر وان آمد.
قلندر بخاطر فرار زنش اندوھگين بود و میگفت »من بخاطر فرار زنم سر
افکنده و بیآبرو شدم و ديگر نمیتوانم که به چشم مردم نگاه کنم«.
در فرھنگ افغانستان مردی که زنش فرار کند ديگر آن مرد به مثل اسباب
بازی مسخره مردم میشود و تا آخر عمرش او را طعنه میزنند .در اين صورت
کسان زيادی پيدا میشوند که ھر چيز ديگری را بھانه کرده با او بگو مگو را راه
میاندازند تا طعنه فرار زنش را برايش بدھند .قلندر میگفت »من ديگر نمیتوانم
با سر بلندی با مردم حرف بزنم و اگر کوچکترين سؤ تفاھمی پيش بيايد مردم
طعنه فرار زنم را به من میدھند«.
قلندر يک پسر ده ساله داشت به نام بھرام .بخاطر پسرش نيز اندوھگين بود
و میگفت »من آرزو داشتم که بھرام در بين مردم سر بلند و با جرأت باشد ،اما
مادر بیشرفش با رزالتش کاری که کرد اين بيچاره را برای ھميشه خار و ذليل
کرد که ديگر پيش تمام مردم سرخم و کم جرأت خواھد ماند و ديگر تمام مردم او
را به نام يک پسر مادرخطا و کماصل و بدنصب خواھند شناخت« .
واقعا ً که در فرھنگ افغانستان اصل و نصب و افتخار خانوادگی حرف اول را
میزند .در فرھنگ افغانستان اصل و نصب مھمتر از شخصيت دانسته میشود.
من شخصا ً خودم از بچگی فطرتا ً عادت داشتم که با اصل و نصب شديداً مخالف
بودم و ھر کسی را که میديدم به اصل و نصبش افتخار میکرد ،خيال میکردم
که خودش را با من مقايسه میکند و خودش را از من برتر میداند .اکثراً خودم
را کنترل نمیکردم و با آن طرف شروع میکردم به گفتگو .خاله ام عادت داشت
که ھميشه به اصل و نصب خودش افتخار میکرد .زمانی که  ١۴ - ١٣سالم سنم
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بود يک روز خاله ام به اصل و نصب خودش افتخار کرد و در حاليکه مخاطبش
ھم من نبودم ،در جوابش گفتم »خيلی خوب! حاال تو که آدم با اصل و نصب
ھستی ھر روز بگو و افتخار بکن ،اما ما که بیاصل و نصب ھستيم پس بايد که
بميريم!«
»تو چرا ديوار نم کش ھستی؟ آدم ھر چيزی که بگويد تو به خودت
میگيری .شما که بیاصل و نصب نيستيد ،تمام فاميلھای پدریات مردمان
بزرگ و با افتخار ھستند«.
 »نه؛ من ھيچ دوست ندارم که ما با اصل و نصب و با افتخار باشيم .ھمينکه تو ھر روز به اصل و نصب خودت افتخار میکنی بس است«.
ما که ھيچ نام بدی ھم نداشتيم ،اگر کسی روبروی من به اصل و نصب
خودش افتخار میکرد من خيال میکردم که خودش را با من مقايسه میکند
وخودش ر از من برتر میداند ،پس وای به حال بچهھای قلندر که اگر در جامعه
افغانی زندگی کنند! در افغانستان در مورد اين گونه بچهھا موضوع تنھا احساس
حقارت نيست ،بلکه غرق شدن در حقارت است .اينگونه بچهھا در جامعه افغانی
بیاندازه مسخره و تحقير میشوند .از اينکه من خودم ايزک )اواخواھر( بودم
میدانستم که مسخره و تحقير شدن چقدر رنج آور است و ديگران را نيز درک
میکردم.
قلندر در حاليکه از قبل سيگاری ھم نبود از غم و اندوه فرار زنش دم به دم
سيگار روشن میکرد و در حاليکه الکلی ھم نبود ھر روز الکل مینوشيد تا اندوه
فرار زنش را فراموش کند ،اما با آن ھم ھر لحظه گريه میکرد .من برای اينکه
قلندر را تسليت بدھم برايش گفتم »بھتر است که به حرف مردم اصالً توجه نکنی
و اگر به حرف مردم اھميت بدھی پس بايد که بميری «.و برای اينکه در حال
بدتر از خودش ھم کسی را ببيند خودم را برايش مثال آوردم و گفتم »در فرھنگ
افغانستان ھيچ کسی بيشتر از ايزک و ھمجنسگرا تحقير نمیشود ،من که ايزک
ھستم اگر به حرف مردم زياد اھميت میدادم پس خيلی زود بايد که میمردم«.
ھمان روزھا در حاليکه جواب رد استيناف را از  UNگرفته بودم روبروی
قلندر و با مشوره خودش نامه استيناف را پُر کردم و به  UNفرستادم .وقتی قلندر
ديد که نامه استيناف را به آن صورت پر کردم ،به من باور نکرد و تا چند روز
میگفت »اين دروغ را نبايد به  UNبگويی ،اين حرفت را ھيچ کسی باور نمیکند
تا چه برسد بر  ،UNکه  UNبا اين حرفت ترا قبول کند!«
من قسم میخوردم و برايش میگفتم »نه به خدا من دروغ نمیگويم ،من
ھمين طوری که میگويم ھستم«.
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اما او باز ھم حرفم را باور نمیکرد و میگفت »تو خيلی اشتباه میکنی که
خيال کردهای  UNبا اين حرفت ترا قبول میکند«.
باالخره يک بار قلندر خانه من آمد و اين حرف را تکرار کرد ،من برايش
گفتم »پس به نظر تو من چطوری میتوانم به  UNثابت کنم که ھمجنسگرا ھستم
تا قبولم کنند؟«
»من خودم قبول نمیکنم که تو ھمجنسگرا ھستی  ،تو اول به من بايد ثابت
کنی«.
 »چطوری ثابت کنم؟ من ھمينی که میگويم ھستم«.»در عمل بايد ثابت کنی ،من در عمل بايد ببينم تا باور کنم که تو واقعا ً
ھمجنسگرا ھستی«.
 »آيا میخواھی که مرا در عمل ببينی؟«با خنده گفت »بلی من میخواھم که ترا در عمل ببينم«.
قلندر مرد جذابی بود ،از نظر سن و سال  ٣٩ - ٣٨سال سن داشت که من
به مردانی در ھمين سن و سالھا گرايش داشتم ،از نظر ھيکل و استخوان بندی
نيز ھيکلی و درشت بود که برای من کامالً خواستنی بود .من در جوابش گفتم
»برای من خوب میشود که تو مرا در عمل ببينی«.
با خوشحالی گفت »خيلی خوب ،پس بيا در عمل نشان بده«.
من برای اينکه عکسالعمل او را ببينم دستم را پشت شانه اش گذاشتم و
لبانش را کمی مکيدم .ديدم که عکسالعمل او نيز شديد بود و ھر دوی مان
حريصانه لبان يکديگر را شروع به مکيدن کرديم و در ھمين جا من در عمل ھمه
چيز را برايش ثابت کردم که من ھمجنسگرا ھستم.
وقتی قلندر در عمل حرفم را باور کرد ،فردای آن آمد خانه من و به من
گفت »تو چرا در اينجا تنھا زندگی میکنی و من در آنجا مجرد مانده ام؟ بيا تو
ھم پيش من زندگی بکن که ھم راحتت کنم و ھم در تنھايی خرجت زياد نشود«.
قلندر که با دو تا بچهھايش زندگی میکرد .من ھم رفتم و با او ھمخانه شدم.
قلندر حسرت زحمات گذشته اش را میخورد و میگفت »من سالھا
بیاندازه زحمت کشيدم و از آرامش خودم گذشتم تا زن و بچهھايم در آسايش
زندگی کنند .من در خانه از ھيچ چيزی کم نگذاشته بودم ،آن زن بیشرف بھترين
لباسھا را میپوشيد ،بھترين لوازم منزل را در اختيار داشت ،در بھترين خانه
زندگی میکرد و بھترين غذاھا را میخورد ،اما باالخره نمکدانم را شکست و
مرا پيش تمام مردم سر افکنده و بیآبرو کرد .قلندر میگفت »من اينطوری ھم
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انتظار نداشتم که فقط بخاطر آسايشش بايست با من زندگی میکرد .از ھر نظری
اگر از من راضی نبود ،بايست به من میگفت که من راضی نيستم با تو زندگی
کنم تا من آبرومندانه طالقش را میدادم و از خانه بيرون میشد .اما حاال کاری
کرد که ديگر من به چشم ھيچ کسی نمیتوانم نگاه کنم.
قلندر واقعا ً در استانبول درآمد خوبی داشت و خوب زندگی میکردند .در
کارگاه چرمدوزی حدود پانزده نفر برايش کار میکردند ،خودش ھم کار میکرد
و تمام توليداتش به مشتريان قرارداديش به فروش میرسيد .اينکه زنش چرا از
پيشش فرار کرد برای من عجيب بود .در اول من خيال میکردم که شايد قلندر
نتوانسته است به خوبی به خواست جنسيش برسد او فرار کرده است .اما بعداً
خودم که قلندر را در عمل ديدم ،در عمل جنسيش ھم واقعا ً که حرف نداشت و از
آن تيپ مردانی بود که طرف مقابلش را به بھترين شکل ارضأ میکرد ،که نه
افراطی در کارش بود و نه تفريطی .از نظر جذابيت و مردانگی ھم اکثر زنان
مجذوبش میشدند .پناھندگان در شھر وان ھفتهای دو بار به شعبه اتباع خارجی
برای امضا میرفتند .من در شعبه اتباع خارجی چند بار ديدم که زنان ايرانی
دور او را حلقه زده بودند و از طرز برخورد شان مشخص بود که میخواستند
سرنخ برقرار کردن رابطه با او را بدست بياورند؛ وگرنه زنان ايرانی بعيد است
که به يک مرد افغانی چشم بدوزند .از نظر جذابيت و مردانگيش ھم من به فرار
زنش تعجب میکردم .قلندر تنھا خاليگاھی که داشت مغرور بودنش بود ،ھيچ
وقت در ظاھر به کسی احساس دوستی و محبت نشان نمیداد .من ازش پرسيدم
»فکر میکنی که زنت به چه خاطر ترا نخواست؟«
»زنانی که بیعقل ھستند به آسانی فريب بازار سرخ و سبز را میخورند«.
 »منظورت از بازار سرخ و سبز چيست؟«»اگر مردی با لبخند به چشم آنھا نگاه کند و بگويد که دوستت دارم ،تو
بھترين زن ھستی ،عاشقت ھستم و امثال اينھا ،آنھا شيفته ظاھرش میشوند ،اما
به باطن قضيه فکر نمیکنند«.
موقع ھمخوابی من دوست داشتم که قلندر به من حرفھای محبتآميز بزند،
اما او ھيچ وقت اين گونه حرفھا را نمیزد .من خودم در وقت ھمخوابی به او
میگفتم »دوستت دارم ،تو عزيز منی ،تو عشق منی ،تو خدای منی ،من
ترا میپرستم ،قربانت برم ،فدات شوم «...و از او ھم انتظار داشتم که اينگونه
حرفھا را به من بزند ،اما او ھيچ وقت به من حرفی نمیزد .من به اصرار
ازش میخواستم که به من بگويد دوستت دارم ،اما او باز ھم با خاموشی به
چشمانم نگاه میکرد و ھيچ چيزی نمیگفت .من روی سينه اش
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میخوابيدم ،پيشانیام را روی پيشانی اش میگذاشتم ،به چشمانش نگاه میکردم و
میگفتم چرا نمیگويی که دوستت دارم .باالخره يک بار در جوابم گفت »من در
زندگی تا حاال به ھيچ کسی نگفته ام که دوستت دارم و حتی به زنم که دوازده
سال با ھم زندگی کرديم من يک بار ھم نگفتم که دوستت دارم«.
زن قلندر با مردی که فرار کرد مردی بود خيلی جوان ،بیتجربه ،فقير و
بيسواد .در حاليکه قلندر مردی بود با تجربه و از نظر سواد رشته مھندسی را در
زمان حکومت دکتر نجيبﷲ در دانشگاه کابل تمام کرده بود .زنش با مردی که
فرار کرد مستقيما ً افغانستان رفتند و ديری نگذشت که از فرار کردنش پشيمان
شد .زمانی که من با قلندر ھمخانه بودم زنش چند بار با او تماس گرفت و گفت
»من میخواھم که برگردم و بيايم پيشت«...
قلندر در جوابش گفت »آن موقع که تو از پيش من فرار کردی ،تو مرا
نخواستی و حاال که برگردی من ترا نمیخواھم«...
»بلی میدانم که من اشتباه کردم ،مرا ببخش و قول میدھم که در آينده
ديگر اشتباه نخواھم کرد«...
»آزموده را آزمودن خطاست .اگر من ترا قبول ھم کنم ،تو آنی که بودی
ديگر نيستی ،تو ديگر لکه بدنامی ھستی ،تو طوق لعنت ھستی و من طوق لعنت
نمیخواھم«...
»لطفا ً از اين حرفھا بگذر .من و تو اصالً نمیتوانيم که از يکديگر جدا
شويم«...
»حاال دير شده است که اين حرف را میزنی .تو راضی نبودی که با من
زندگی کنی ،من از تمام کار ھايت خبر شدم ،تو از خيلی وقت بوده است که در
حق من خيانت کردهای .من چقدر زحمت کشيدم ،تنم را خار کردم و از ھيچ
چيزی برايت کم نگذاشتم ،اما تو چقدر نمک نشناس بودی که با يک مرد ديگر
رابطه داشتی .با اين ھمه حال ،اگر تو راضی نبودی که با من زندگی کنی ،چرا
طالقت را نخواستی که من آبرومندانه طالقت را میدادم و خودت ھر طرف که
دوست داشتی میرفتی؟ حاال من به چشم ھيچ کسی نمیتوانم نگاه کنم .با آن ھمه
زحمتی که من برای تو کشيدم اين بود پاسداری و قدر دانیات! ھنوز ھم از من
انتظار داری که پيشم برگردی و من ترا قبول کنم!«...
»اگر تو از من بگذری من شايد که بتوانم از تو بگذرم ،اما از بچهھايم
نمیتوانم بگذرم .من بخاطر بچهھايم حتما ً بر میگردم و بچهھايم را
میخواھم«...
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»خفه شو اسم بچهھا را نيار ،تو مادر آنھا نيستی ،بچهھا مثل تو مادر بدنام
نمیخواھند ،بچهھا اصالً مادری نداشتند ،تو ھميشه آنھا را کتک میزدی«...
»با اين حرفھا نمیشود که بچهھايم را از من جدا کنی«...
»خفه شو زن بدنام! گفتم ديگر اسم بچهھا را نيار .به تلفن من ديگر تماس
نگير ،من نمیخواھم که ديگر با تو حرف بزنم«...
باالخره برای اينکه زنش ديگر نتواند با او تماس بگيرد ،سيم کارت مبايلش
را عوض کرد و زنش ديگر شماره او را نداشت که بتواند تماس بگيرد.
***

من از زمانی که به شھر وان آمدم آرزو داشتم که دو  -سه نفر مثل خودم
را پيدا کنم ،ھمه مان لباسھای مخصوص بپوشيم ،تيپھای مخصوص بزنيم که
نه تيپ مردانه باشد و نه زنانه و با يکديگر قدم بزنيم تا مردم بدانند که ما نه مرد
ھستيم و نه زن .در ھمين آرزو بودم که يک روز رفتم شعبه اتباع خارجی برای
امضا و در آنجا يک پناھنده ايرانی را ديدم که ھمسن و سال خودم بود .چھره و
اندامش نيمه شکل مرد را داشت و نيمه شکل زن را .در ظاھر نه تيپ کامالً
مردانه داشت و نه تيپ کامالً زنانه .با موھای کوتاه و لباسھای مردانه ظاھر
مردانه را بخود گرفته بود ،اما در آرايشش با ابروھای برداشته ،سايه براق ،مژه
مصنوعی ،لنز ،روژ لب و الک ناخن ظاھر زنانه را بخود گرفته بود و در
حاليکه تازه از ايران به ترکيه آمده بود ،ھنوز آنقدر جرأت نداشت که آرايش
پيشرفتهتر از آنرا بکند .اولين روزھای بود که کمکم بخود جرأت میداد که تغيير
قيافه بدھد و گوشھايش را ھنوز سوراخ نکرده بود .من از ديدن او خوشحال
شدم ،نزديکش رفتم ،سالم دادم و احوالش را پرسيدم .او ھم جواب سالمم را داد و
گفت »خوبم مرسی«.
 »من حميد ھستم«.»مرسی حميد«.
 »می شود که تو ھم اسمت را بگويی؟«»البته که ،من منوچھرم« .
 »چه مدتی میشود که ترکيه آمده ای؟«»سه  -چھار ماھی میشود«.
من نه بردم ،نه آوردم ،ازش پرسيدم »ببخشی ،میشود بگويی که در UN

چه کيسی گذاشته ای؟«
»من کيس نگذاشته ام ،من مشکل اجتماعی دارم مشکل خودم را گفته ام«.
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 »میشود مشخصا ً بگويی که مشکل اجتماعی ات چه مشکلی است؟«با صدای کامالً زنانه که ناز و ادايش ھم کم نبود عصبانی شد و گفت »چرا
اينقدر سؤال میکنی؟ من دوست ندارم که کسی از من زياد سؤال بکند«.
 »بخاطری که من ھم مثل تو ھستم خواستم که در مورد تو بدانم«.»بخاطری که مثل من ھستی؟«
 »بلی«.»چطوری مثل من ھستی؟«
 »ھمين طوری که تو ھستی من ھم مثل تو ھستم«.»من چطوری ھستم که تو ھم مثل من ھستی؟«
 »تو ھمجنسگرا ھستی و من ھم ھمجنسگرا ھستم«.سر تا پا دقيق به طرفم نگاه کرد و گفت »تو اصالً مثل من نيستی ،گی شايد
باشی اما مثل من نيستی«.
 »بلی؛ ما و شما ھمه مان گی ھستيم و من مثل تو ھستم«.»لطفا ً اين حرف را نزن ،تو مثل من نيستی ،من گی نيستم ،من تراوستی
ھستم«.
من معنی تراوستی را نمیدانستم و گفتم »فرق زيادی ندارد ،ھر چيزی که
باشی باز ھم من و تو از يک شاخه ھستيم«.
کمی خود خواه بود و برای اينکه خودش را از من برتر بداند گفت »لطفا ً
اين حرف را نزن که من ناراحت میشوم ،تراوستی ھيچ ربطی به گیھا ندارد و
من و تو از يک شاخه ھم نيستيم«.
گفته میشود مھمان از مھمان بدش میآيد و صاحب خانه از ھر دوی آنھا.
او که از گیھا بدش میآمد ،مردم ھم گی را بد میبينند و ھم تراوستی را.
گفتم »به ھر حال! من خيلی آرزو داشتم که دو  -سه نفر مثل خودم را پيدا
کنم که با ھمديگر دوست شويم و احساس تنھايی نکنيم .حاال من از ديدن تو
خوشحالم«.
»لطفا ً اين حرف را تکرار نکن .من مثل تو نيستم«.
به آرايشش نگاه کردم و گفتم »من ھم دوست دارم که مثل تو آرايش کنم و
تيپ مخصوص بزنم«.
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»من تراوستی ھستم ،تو گی ھستی ،به تو اصالً نمیآيد که مثل من آرايش
کنی ،تو ھمين طوری که ھستی برايت بھتر است که باشی«.
 »من کاری به گی و تراوستی ندارم ،من دوست دارم که تيپ مخصوصبزنم«.
آدم انحصار طلبی بود ،میخواست که از ھر نظری خودش تک باشد و
نمیتوانست کس ديگری را در کنارش ببيند که کار مثل خودش را بکند .بعدھا او
را خوب شناختم که حتی تراوستیھای ديگر را ھم نمیتوانست در کنارش تحمل
کند .حتی خودش میگفت که من آدم حسودی ھستم و حسادتم خصلت زنانه ام را
نشان میدھد .وقتی که من گفتم کاری به گی و تراوستی ندارم دوست دارم تيپ
مخصوص بزنم او با حسادت در جوابم گفت »تو میخواھی تيپ مخصوص
بزنی! اما تو گی ھستی اصالً برايت نمیآيد که تيپ مخصوص بزنی ،من که
برايت گفتم ،اما اگر میخواھی که خودت را دلقک بسازی برو ھر تيپی که
خودت دوست داری بزن«.
خالصه اينکه اين بار تحويلم نگرفت و نخواست که با من رابطهای داشته
باشد .من به خود گفتم او که در تنھايی تيپ مخصوص زده است ،با تيپش ھر
طرف تنھا قدم میزند ،دوست ندارد که من ھم مثل او تيپ بزنم که خودش از
تنھايی در بيايد ،پس من چرا بايد اينقدر کم جرأت باشم که خودم تنھايی تيپ نزنم
و دنبال ھمراه باشم؟
رفتم خانه به قلندر گفتم »من از اين به بعد تيپ مخصوص میزنم ،موھايم
را از وسط نيم خاکستری رنگ میکنم نيم سياه ،گوشھايم را سوراخ میکنم در
يک گوشم گوشواره خاکستری میبندم در يک گوشم گوشواره سياه ،به خياط
لباسی سفارش میدھم که از وسط يک طرفش خاکستری باشد يک طرفش سياه،
يک جفت کفش خاکستری میگيرم ،يک لنگش را میگذارم خاکستری باشد يک
لنگش را سياه رنگ میکنم ،آرايش صورت میکنم و ناخنھايم را ھم الک
میزنم«.
»اين کار را نبايد بکنی ،اگر اين کار را بکنی باز مردم میدانند که من و
تو چه رابطهای با يکديگر داريم ،در آن صورت حتی اگر ھيچ رابطهای ھم
نباشد ،از اينکه من و تو در يک خانه زندگی میکنيم مردم حتما ً خيال میکنند که
بين ما رابطهای ھست«.
 »چه فرقی میکند؟ بگذار بدانند که من و تو رابطهای با يکديگر داريم«.»خوب نمیشود که بدانند ،اين را کسی نبايد بداند«.
» -من دوست دارم که مردم بدانند که من و تو با يکديگر رابطه داريم«.
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»میدانم که تو دوست داری که مردم بدانند ،اما برای من بد میشود«.
پيش از اين ھم من موضوع را به چند تا از دوستان مان که در آنجا بودند
گفته بودم و به قلندر گفتم »ذاتا ً چند نفر که میدانند ،من موضوع را به آنھا گفته
ام«.
»به آنھا که گفتی اشتباه کردی و تمام مردم نبايد بدانند .اگر تو اين کار را
بکنی مخصوصا ً اگر بچهھای خودم بدانند خيلی بد میشود«.
 »بیخيال بابا! بعيد است که بچهھا به اين موضوع پی ببرند و از تيپ منسر در بياورند«.
»نه اگر تو اين تيپ را بزنی بچهھا میدانند که تو کونی ھستی«.
 »سی سال میشود که من نقش بازی کرده ام و خودم را از چشم مردمپنھان کرده ام ،من ديگر از نقش بازی کردن خسته شده ام و از اين به بعد
میخواھم که خودم باشم و مردم بايد بدانند که من اينم«.
»تو از کون دادن ھيچ سير نمیشوی ،میخواھی که تمام مردم بيايند و ترا
بکنند«.
 »نه بخدا! من به اين فکر نيستم .من فقط دوست دارم که مردم بدانند که مناينم«.
»اگر دوست داری که مردم بدانند ،پس اول از اين خانه بايد بروی بيرون و
بعد مردم بدانند .اگر تو میخواھی که ھمين جا بمانی ،بمان ،من خودم از اينجا
میروم«.
من تصميم نھايیام را گرفته بودم که تيپم را عوض کنم ،ديگر برايم خيلی
سخت بود که از تصميمم صرف نظر کنم ،موقعيتش را ھم نداشتم که به خود خانه
تنھايی بگيرم ،به اين صورت يک مدتی در ھمان خانه ماندم و تيپم را عوض
نکردم.
دو ماه بعد ،يک روزی رفتم پيش دفتر  UNو در آنجا منوچھر را ديدم .اين
بار منوچھر خودش با خوشحالی بسويم آمد ،خيلی صميمانه با من حرف زد و از
برخورد قبلیای که با من کرده بود پوزش خواھی کرد .در وقت برگشت
منوچھر مرا به خانه خودش دعوت کرد و برای نھار رفتم خانه او .منوچھر در
خانه تنھا زندگی میکرد و از من خواست که با او ھمخانه شوم .من ھم با کمال
ميل حرفش را قبول کردم و با او ھمخانه شدم.
***
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شش ماه با قلندر زندگی کردم و قرار شد که ديگر با منوچھر ھمخانه شوم.
وقتی منوچھر از من خواست که با او ھمخانه شوم ،من فردای آن وسايلم را از
خانه قلندر برداشتم و به خانه منوچھر انتقال دادم.
در خانهای که منوچھر زندگی میکرد ھمسايهھای اطرافش سه  -چھار
خانواده پناھندگان ايرانی بودند .تمام اين خانهھا ملکيت يک نفر بود که او را
حاجی میگفتند و حاجی خانهھايش را به پناھندگان ايرانی کرايه داده بود .وقتی
ھمسايهھا ديدند که منوچھر مرا نزد خودش جا داد و با من ھمخانه شد ،او را
بیاندازه سرزنش کردند که چرا يک افغانی را پيش خودت جا دادی ،افغانھا
مردمان خوب نيستند و ھيچ افغانیای قابل اعتماد نيست .به او اصرار کردند که
ھرچه زودتر مرا از خانه اش بيرون کند .ھمسايهھا به منوچھر میگفتند که يک
روزی حتما ً خودت را میکشد و وسايلت را میبرد و بودن او در اينجا برای ما
ھم خطرناک است .منوچھر از ھمخانه شدن با من پشيمان شده بود ،اما از اينکه
خودش مرا پيشش برده بود رويش نمیشد که از خانه اش بيرونم کند ،اما
ھمسايهھا پيوسته او را زير فشار گرفته بودند که بيرونم کند .منوچھر مرا مورد
آزمايش قرار داده بود که آيا از خانه چيزی را بر میدارم و يا خير .در خانه ھر
طرف پول میگذاشت تا ببيند که پول از جايش برداشته میشود و يا خير ،و آن
ھم مقادير پولی را میگذاشت که اگر آدم از راه ھم بيابد از يافتن آن خوشحال
نمیشود .منوچھر با آنکه مرا مورد آزمايش قرار داده بود ،وحشتش فراتر از
آنچه بود که من چيزی را از خانه اش بر دارم ،زيرا ھمسايهھا به او گفته بودند
که يک روزی خودت را میکشد و فرار میکند .در طول يکی دو ھفته من که در
خانه پيشش ماندم و با من حرف زد ،به زودی به من اعتماد کرد ،اما ھمسايهھا
ھنوز ھم به او اصرار میکردند که مرا از خانه اش بيرون کند .آھسته آھسته
منوچھر که اعتمادش به من بيشتر شد در مقابل ھمسايهھا از من دفاع میکرد ،اما
در مورد مخالفت آنھا به خودم چيزی نمیگفت و من ھنوز از موضوع خبر
نداشتم که ھمسايهھا در مقابل من سنگر گرفته اند .منوچھر به زودی با من
صميمیتر شد و يک روز به خودم گفت »حميد! ھمسايهھا مرا زير فشار گرفته
اند که ترا از خانه بيرون کنم .آنھا میگويند که افغانھا مردمان خوبی نيستند ،من
از افغانھا دفاع میکنم ،اما آنھا اصالً حرفم را قبول نمیکنند«.
 »از افغانھا دفاع نکن ،اما از من دفاع بکن«.»نه؛ تو ھم حرف آنھا را میزنی ،من اصالً اين حرف را قبول ندارم ،تمام
مردم میگويند که افغانھا بد ھستند ،ھر کس که بگويد افغانھا بد ھستند من از
افغانھا دفاع میکنم«.
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 »نه؛ ھمه شان که بد نيستند«.»نه؛ ھمه شان خوب ھستند .ھيچ کدامش بد نيست«.
 »نه؛ در بين افغانھا آدمان بد ھم زياد پيدا میشود«.»تو آدم خودخواھی ھستی ،فقط خودت را میگويی که من خوب ھستم و
ديگر ھمه بد ھستند«.
 »من نگفتم که ھمه بد ھستند ،در ھر کجا ھم آدمان خوب پيدا میشود و ھمآدمان بد«.
»بلی؛ میدانم که در ھر کجا ھم آدمان خوب پيدا میشود و ھم آدمان بد ،اما
اين ھمسايهھا میگويند که در بين افغانھا آدم خوب ھيچ پيدا نمیشود و حتی يک
نفر«.
 »نه؛ اينطوری ممکن نيست که حتی يک نفر خوب ھم پيدا نشود .خوبزياد پيدا میشود و بد ھم زياد پيدا میشود«.
»نه؛ خوب زياد پيدا میشود ،بد کم پيدا میشود«.
 »بلی؛ خالصه اينکه به ھر کسی نمیشود اعتماد کرد«.»بلی؛ میدانم که به ھر کسی نمیشود اعتماد کرد .تو که میگويی در بين
افغانھا آدمان بد ھم پيدا میشود ،من ھم قبول دارم که آدمان بد ھم پيدا میشود؛
اما اين ھمسايهھا میگويند که در بين افغانھا حتی يک نفر آدم خوب ھم پيدا
نمیشود .من ھم در اول حرف آنھا را باور کرده بودم و از تو میترسيدم .اما
حاال وقتی ترا میبينم که خوب ھستی ،پس حتما ً آنھا دروغ میگويند و تمام حرف
آنھا دروغ است .آنھا که میگفتند در بين افغانھا حتی يک نفر خوب ھم پيدا
نمیشود ،وقتی که يک نفر خوب پيدا شد ،پس حتما ً آدمان خوب خيلی زياد پيدا
میشود؛ چون مشت نمونه خروار است و اين حرف آنھا ھم دروغ است که
میگويند افغانھا مردمان بد ھستند .اگر در بين افغانھا آدمان بد ھم پيدا میشود،
در بين ايرانیھا ھم پر از آدمان بد است و بخاطر يک تعداد نمیشود که آدم تمام
مردم را بد بگويد«.
از اينکه من ھنوز در آنجا نو بودم و آنھا شناختی نسبت به من نداشتند ،من
از مخالفت آنھا ناراحت نشدم و نسبت به حرف منوچھر ھيچ واکنشی نشان ندادم.
با خود گفتم اگر چند روزی اينجا بمانم ،آنھا نسبت به من شناخت پيدا خواھند کرد
و دغدغه خاطر شان برطرف خواھد شد.
روزھای بعد منوچھر دو  -سه بار ديگر باز ھم به من گفت »اين ھمسايهھا
ھنوز ھم به من اصرار میکنند که ترا از خانه بيرون کنم«.
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اما برای من اين گونه حرفھا کامالً عادی بود؛ چون من در تمام عمرم با
ھمين جنجالھا بزرگ شده بودم و با خود گفتم اگر چند روز ديگر اينجا بمانم آنھا
خود بخود درست خواھند شد.
***

باالخره بيشتر از يک ماه از رفتنم به آنجا شده بود که يک روز منوچھر به
من گفت »حميد! اين ھمسايهھا اصالً از سر تو دستبردار نيستند .من ھرچه که از
تو دفاع میکنم که حميد آدم بدی نيست ،آنھا ھنوز ھم نکوھشم میکنند که چرا از
خانه بيرونش نمیکنی؟«
 »آخرين بار کدام روز بود که گفتند چرا بيرونش نمیکنی؟«»ھمين امروز عصبانی بودند و گفتند که چرا بيرونش نمیکنی«.
 »کدام ھمسايه اين حرف را به تو زد؟«»ھمه شان میگويند که چرا بيرونش نمیکنی«.
 »مشخصا ً کدام ھمسايه امروز به تو گفت که مرا بيرون بکن؟«»ھمين ھمسايهھای دور و بر ،ھرچه که میبينی ھمه شان حرف يکديگر
را تأييد میکنند«.
منوچھر از گفتن اسم ھمسايهای که امروز اين حرف را زده بود خودداری
کرد.
به خود گفتم تا حاال که مرا نشناخته اند پس اصل موضوع بیاعتمادی
نيست ،بلکه اصل موضوع بیعقلی است .من که بخاطر منوچھر خانه قلندر را
ترک کرده بودم ،اگر منوچھر بيرونم میکرد ديگر نمیشد که به خانه قلندر ھم
برگردم و ھيچ جای ديگری ھم نداشتم که بروم.
***

منوچھر زندگی گذشته اش را به من تعريف کرد و نظر به چيزھايی که از
گذشته اش تعريف کرد ،وضع ھمجنسگرايان و دوجنسگونگان در ايران را نيز
رقتانگيز توصيف کرد .من زمانی که در ايران بودم با اجتماع ايرانی آنقدر
رابطه تنگاتنگ نداشتم که در مورد رفتارھای اجتماعی در ميان خود آنھا چيزی
بدانم .فقط به عنوان يک کارگر دور از اجتماع قرار داشتم و در کارھای
ساختمانی مشغول بودم .در گذشته فکر میکردم که شايد در ايران محدوديت بر
ھمجنسگرايان فقط نداشتن آزادی جنسی است و بس و اصالً فکر نمیکردم که
شايد ايران ھم فرھنگ مسخره کردن را داشته باشد.
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يک روز به منوچھر گفتم »اگر تو از  UNقبولی بگيری يا نگيری به تو
ھيچ فرقی نمیکند؛ چون تو در ايران مشکل آنچنانی نداری که نتوانی برگردی،
مشکل تو در ايران فقط نداشتن آزادی جنسی است و بس«.
»پس تو در افغانستان چه مشکلی داری؟«
 »من ھم در افغانستان آزادی جنسی ندارم .اما مشکل اصلی من آزادیجنسی نيست ،مشکل اصلی من مسخره مردم است ،من بیسکسی را شايد که
بتوانم تحمل کنم ،اما مسخره مردم را اصالً نمیتوانم تحمل کنم«.
»پس ايران را چه خيال کرده ای؟«
 »ھی! در ايران ھم مسخره میکنند؟«»آره ،پس خيال کردهای که نوازشت میکنند! خيال کردهای که ايران
اروپاست! باور کن که حتی اروپا ھم اگر بروی باز ھم مسخره ات میکنند .ھر
کجای دنيا که بروی ھيچ جا فرقی با افغانستان ندارد«.
 »در ايران شايد که مسخره کنند ،اما در افغانستان يک طور ديگر مسخرهمیکنند«.
»ھيچ فرقی ندارد ،مسخره که شد ھمه اش مسخرست«.
 »در افغانستان وحشيانه مسخره میکنند ،نه اينکه فقط بخندند و حرف بزنند.در افغانستان بعضی کسانی ھستند که ھر چيزی را بھانه میکنند و به خودت ھم
حمله میکنند«.
منوچھر ھمسن و سال من بود ،ھر دوی مان متولد  ١٣۵٣بوديم ،اما
بسياری از ريش و موھای سر او سفيد شده بود و سنش از من خيلی باال نشان
میداد .منوچھر به ريش و موھای سفيد سرش اشاره کرد و با لھجه ايرانی ،که با
نوک زبان حرف میزد ،صدا را کمی از دماغش بيرون میداد و در بعضی
کلمات الف را واو تلفظ میکرد ،خيلی مظلومانه گفت »ببين تو ھم  ٣١سالت
ھست و من ھم  ٣١سالم ھست ،من بیمورد اينقدر پير نشده ام «.و به دندان
شکسته اش اشاره کرد و گفت »ببين اين دندان شکسته ام را .بچهھا ھر روز در
راه مدرسه مسخره ام میکردند ،باالخره يک روز من ناراحت شدم و به آنھا
فحش دادم ،آنھا آمدند با مشت زدند و اين دندانم را شکاندند«.
***

منوچھر از زندگيش زياد حکايت کرد ،واقعا ً که زندگی اسفباری داشته بود،
در جامعه و خانواده شان با او بیاندازه بد برخورد کرده بودند ،اما نه در حد
افغانستان .منوچھر برخورد خانواده شان را تعريف کرد و گفت »من زمانی که
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ھژده سالم بود تصميم گرفتم که يک روزی گرايش جنسيم را به خانواده مان
بگويم .باالخره يک روزی با خانواده مان دور سفره نشسته بودم غذا میخورديم
و من در ھمان موقع گفتم من بر عکس ديگر پسران که به دختران عالقهمند
ھستند ،من به دختران ھيچ عالقهای ندارم و به مردھا عالقه دارم .تا اين حرف
را زدم ،پدرم کاسه غذا را برداشت ،زد به صورتم .بعد از آن برادرم ھر لحظه
از کنارم اين بر و آن بر رد میشد و با مشت میزد به شکمم .فردای آن پدرم و
برادرم رفتند وظيفه ،خواھر بزرگم از موھايم گرفت و کله ام را حسابی کوبيد به
ديوار .در تمام خانواده مادرم تنھا کسی بود که به اين موضوع ھيچ واکنشی نشان
نداد .بعد از آن ديگر به من اجازه رفتن به مدرسه را ندادند ،از رفتن به خانه
مردم ھم ممنوعم کردند ،مدتھا تحت ھورمون درمانی و روان درمانی قرارم دادند
و به ھمين خاطر از نشست و برخاست با دختران و زنان نيز ممنوعم کردند تا از
آنھا رنگ نگيرم«.
من ھم مثل منوچھر بعضی وقتھا در افغانستان تصميم داشتم که موضوع
خودم را به خانواده مان بگويم ،اما برای اينکه به نام ديوانه معروف نشوم و
مردم مسخره نکنند از گفتن از اين موضوع صرف نظر کردم .پيش از اين فکر
می کردم که من اشتباه کرده ام که در اين مورد به خانواده مان چيزی نگفتم .اما
منوچھر که تجربه خودش را تعريف کرد ،من به او گفتم »من فکر میکردم که
اشتباه کرده ام که در اين مورد به خانواده مان چيزی نگفتم ،اما وقتی ترا میبينم
که اينقدر بدبختی کشيدهای ،من واقعا ً کار خوبی کرده ام که به خانواده مان چيزی
نگفتم«.
»بلی واقعا ً کار خوبی کردی که نگفتی ،اگر میگفتی از مدرسه بيرونت
میکردند و ھزار مصيبت ديگر ھم سرت میآوردند«.
 »اما من فکر میکنم که شايد خيلی بدتر از اين میشد .شما که ايرانیھستيد ،در ايران با تو اين طوری برخورد کرده اند ،پس تصورش را بکن که در
افغانستان شايد با من چه برخوردی میکردند!«
»افغانستان و ايران ھيچ فرقی با يکديگر ندارد .ھمين مصيبتھای را که
من کشيدم تو ھم عين ھمين مصيبتھا را حتما ً میکشيدی«.
 »نه؛ اما افغانستان خيلی بدتر از ايران است«.»پس ايران را چه خيال کرده ای؟ خيال کردهای که ايران خيلی بھتر
است؟«
 »ايران ھر قدر بد ھم اگر باشد باز ھم مثل افغانستان نمیشود که وحشيانهمسخره ات کنند«
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»آنگونه که تو از ايران انتظار داری در دنيا ھنوز ھيچ جامعهای به آن حد
انسانی نرسيده است .من و تو حتی اروپا ھم اگر برويم ،در ھمان اروپا ھم کسان
زيادی ھستند که مسخره مان میکنند و حتی آنانی که خيلی انسان ھستند اگر
مسخره نکنند باز ھم در ذھن خودشان ما را پست و بیارزش میدانند .اروپا که
اينطوريست ،پس چه برسد بر ايران! که ايران خودش ھنوز خيلی راه پيش رو
دارد تا به بسياری از ملتھای ديگر برسد«.
***

من و منوچھر در طول مدتی که با يکديگر ھمخانه بوديم از اينکه ھم من و
ھم او تمام عمر مان را در محدوديت گذرانده بوديم ،زمانی که در محيط نسبتا ً
آزاد شھر وان با يکديگر يکجا شديم ،ھر دوی مان به يکبارگی منفجر شديم.
گوشھای مان را سوراخ کرديم و گوشواره بستيم ،موھای مان را رنگ کرديم،
لباس و کفش زنانه میپوشيديم ،آرايش میکرديم و میرفتيم بيرون در خيابانھا
قدم میزديم .در شھر وان قبل از ما ھيچ کس ديگر اين کار را نکرده بود.
روزھای اول مردم عصبانی نمیشدند ،فقط برايشان عجيب بود و تمام مردم
بسوی ما نگاه میکردند .بعضی وقت در امتداد دو تا پيادهروھای دو طرف
خيابان با يکديگر قدم میزديم .يکی مان در پيادهروی دست راست خيابان و يکی
مان در پيادهروی دست چپ خيابان قدم میزديم .ماشينھايی که رفت و آمد
میکردند در وسط ما قرار میگرفتند و ما از ھمين فاصله دور با يکديگر
میگفتيم و میخنديديم .در آنجا مردم فارسی نمیدانند ،ما به فارسی با يکديگر
حرفھای عجيب و غريب میزديم و میخنديديم .پناھندگان افغانی و ايرانی نيز
در آنجا زياد بودند و اينکه آنھا حرف مان را متوجه میشدند يا نمیشدند ،ما به
آن ھيچ اھميت نمیداديم .بعضی از مردان با ماشين يا پای پياده دنبال مان
میکردند و پيشنھاد سکس میدادند .آھسته آھسته يک تعداد مردم نسبت به اين
کار مان خشمگين شدند و در ھر طرف به ما فحش میدادند ،بسوی مان تف
میانداختند ،سنگ پرتاب میکردند و حتی حمله میکردند.
مردم که واکنش نشان میدادند ،منوچھر غمگين میشد و تيپش را سادهتر
میکرد .اما من بر عکس ،مردم ھر قدر که واکنش تندتر نشان میدادند ،من
بيشتر بر انگيخته میشدم ،با مردم ضد میکردم و تيپم را غليظتر میکردم .مردم
که فحش میدادند ،میخنديدند و تف میانداختند ،منوچھر بیاندازه رنج میبرد و
غمگين میشد ،روحيه اش پژمرده میشد و از واکنش مردم در مقابل خودش
میناليد .بخاطری که منوچھر از واکنش مردم رنج میبُرد من برايش گفتم »چرا
بخاطر مردم خيالت را پريشان میکنی؟ به مردم اصالً فکر نکن«.
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»مگر میشود که فکر نکنم؟ ما ھم آدم ھستيم و ديگران ھم آدم ھستند .چرا
فقط ما را اينقدر تحقير میکنند؟«
 »از نادانی اين کار را میکنند .ھر کاری که میکنند ،نادانی خود آنھا رانشان میدھد ،نه اينکه بیشخصيتی من و ترا«.
»حميد! خوش بحالت که تو اين طوری فکر میکنی! من اصالً نمیتوانم که
مثل تو فکر کنم«.
 »فکر کردنش کاری ندارد ،بیخيال باش!«»مگر میشود که بیخيال باشم؟ ببين فحش میدھند ،میخندند ،تف
میاندازند«...
 »کسانی که فحش میدھند ،سگ ھم پارس میکند ،کسانی که میخندند،ميمون ھم میخندد و ھر کار ديگری که میکنند ،حيوانات ديگر ھم ھر کاری
میکنند«.
»حميد! خوش بحالت که اين طوری فکر میکنی! ھمين طوری است که تو
ھيچ پير نشدهای .من اصالً نمیتوانم که مثل تو فکر کنم .کاش میتوانستم که مثل
تو فکر میکردم«.
وقتی که مردم فحش میدادند من خوشحال میشدم و به خود میگفتم آنقدر
کون شان سوخته است که فحش میدھند ،وقتی که میخنديدند و تف میانداختند
من تيپم را غليظتر میکردم تا بيشتر کون شان بسوزد و حتی اگر حمله میکردند
من فرار میکردم و آنھا که نمیتوانستند بزنندم ،من به خود میگفتم خوب شد که
خيلی ضايع شدند.
***

بخاطر کارھايی که من و منوچھر کرديم صاحب خانه نسبت به کارھای ما
واکنش نشان داد ،پانزده روز به ما فرصت داد که خانه اش را ترک کنيم و به
ھمين خاطر ما از آن خانه بيرون شديم .پيش از اينکه صاحب خانه ما را از خانه
اش بيرون کند يک روزی منوچھر از من پرسيده بود »از دوست و رفيقانت يک
مرد مجرد میشناسی که با من دوستش کنی؟«
 »چھار  -پنج تا مردان جوان را میشناسم ،اما مرد ميان سال نمیشناسم«.»اگر جوان باشد که چه بھتر!«
 »نمیدانم که برای تو جالب ھستند يا نه .آنھا به من پيشنھاد سکس دادند ،امامردان جوان برای من جالب نيستند من پيشنھاد شان را قبول نکردم«.
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»من مرد جوان دوست دارم«.
 »باشد ،پس من يک ھمشھری خودتان را به تو معرفی میکنم و اگرخواستيد با يکديگر دوست شويد«.
»اسمش چی است؟«
 »ابوالفضل«.»چند ساله است؟«
 » ٢٨ - ٢٧ساله«.»جذاب است يا نه؟«
 »مردان جوان به نظر من جذاب نيستند ،نمیدانم که به نظر تو جذاب ھستيا نه«.
»پس برو امشب ابوالفضل را بيار اينجا ،اما نگو که من اين حرف را به تو
گفته ام«.
رفتم خانه ابوالفضل و برايش گفتم »من با آن اواخواھری که ھمخانه شده ام
میگويد که به من يک مرد جوان پيدا بکن .آيا تو میخواھی که با او دوست شوی
يا نه؟«
»حميد! چرا خودت با من دوست نمیشوی؟«
 »من که نسبت به مردان جوان ھيچ حسی ندارم .من فقط مردانی را دوستدارم که حد اقل ھشت يا ده سال از خودم بزرگتر باشند .تو از من بزرگتر نيستی
ھيچ ،که جوانتر ھم ھستی«.
»آن دوستت چطوری است ،قشنگ است يا نه؟«
 »مگر در شعبه اتباع خارجی نديدی که برای امضا رفته بود؟«»من او را از دور چند بار ديده ام ،اما از نزديک دقت نکرده ام که بخواھم
با او دوست شوم«.
 »اگر از نزديک ببينی از من خيلی بھتر است«.»باشد حميد ،من امشب با تو میآيم ،اما به خودش نگو که در اين مورد با
من حرف زدهای«.
 »اتفاقا ً او ھم به من گفت که ابوالفضل را به يک بھانه ديگر بيار و خودشنبايد بداند که من او را خواسته ام«.
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»پس من با تو میروم و ھر دوی مان طوری وانمود میکنيم که من و تو
در راه با يکديگر سر خورديم و من آمده ام با تو که خانه ات را ببينم«.
ھمين بود که ابوالفضل را به منوچھر معرفی کردم .آنھا در ھمان شب اول
با يکديگر دوست شدند و از آن به بعد ھر شب يا ابوالفضل خانه ما میآمد و يا
منوچھر خانه او میرفت.
وقتی که صاحب خانه به ما پانزده روز فرصت داد که خانه اش را ترک
کنيم ،من و منوچھر رفتيم خانه ابوالفضل و با ابوالفضل ھمخانه شديم .حدود يک
ماھی فقط به عنوان ھمخانه با او زندگی کرديم و سپس منوچھر و ابوالفضل با
يکديگر ازدواج کردند .آنھا با يکديگر ازدواج کردند ،من ھم با آنھا ھمخانه بودم
و خرج و آشپزی ھمه مان مشترک بود .آنھا با يکديگر زن و شوھر شده بودند و
به من میگفتند که تو دختر ما ھستی ،منوچھر مادرم شده بود و ابوالفضل پدرم.
***

وقتی که من و منوچھر با ابوافضل ھمخانه شديم ،ابوافضل ديگر به
منوچھر اجازه نداد که ھر روز تيپ بزند و با من در خيابانھا قدم بزند .بنا ًء من
خودم تنھايی بعضی روزھا تيب میزدم و ھنگام غروب در خيابانھا قدم میزدم.
ابوالفضل بخاطر اين کارم نکوھشم میکرد و میگفت »حميد! زياد جندهبازی در
نيار که يک روزی در خيابان میزنند له ات میکنند«.
 »تا حاال ھيچ کسی نتوانسته است که مرا بزند .چند بار خواستند که بزنند،اما من فرار کردم و آنھا ضايع شدند«.
»مردم با تو شوخی ندارند ،من ديده ام با اين کاری که شما میکنيد مردم
خيلی بدبين ھستند ،باالخره يک روزی بدجوری میزنندت و میکشندت«.
 »من از مردن نمیترسم ،اما میترسم که مبادا دندانم بشکند يا چشمم کورشود«.
»حرفم را مسخره نکن ،بخدا میزنند میکشندت«.
***

يک روزی دم غروب رفتم بيرون برای قدم زدن و از راه داخل يک
انترنت کلب شدم .تا ساعت يازده شب پشت کمپيوتر نشستم بعد برخاستم حرکت
کردم بسوی خانه .در امتداد پيادهرو داشتم قدم میزدم که يک ماشين قرمز رنگ
شيشه دودی مدل باال دنبالم کرد ،نزديکم توقف کرد ،شيشه جلويی را پايين آورد،
دو تا مردان جوان نشسته بودند ،به من گفتند »کجا میروی؟«
» -میروم خانه«.
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»بيا سوار شو که ما برسانيمت«.
 »نه؛ من پياده میروم«.»چرا سوار نمیشوی که ما برسانيمت؟«
 »شما از من چه میخواھيد؟«»میخواھيم که با تو عشق و حال کنيم«.
 »شما جوان ھستيد ،من جوان دوست ندارم ،من فقط مردان ميان سال رادوست دارم«.
»چطوری ميان سال دوست داری؟«
 »اگر چھل سال تان بود با شما سوار میشدم«.»چھل ساله میخواھی؟«
 »بلی«.»پس آن طوری که تو میخواھی ھم يکی در عقب نشسته است«.
يک نفر در صندلی عقب نشسته بود ،خودش در عقبی را باز کرد و گفت
»بيا پيش من ،من چھل ساله ھستم«.
مرد ھيکلیای بود ،اما از  ٣٢ - ٣١سالش بيشتر نبود و خودش را به من
چھل ساله معرفی کرد .گفتم »نه؛ سنت خيلی کم است ،من نمیتوانم پيش تو
بيايم«.
»اگر خودت دوست نداری من ھم نمیخواھم که با تو کاری بکنم .بيا سوار
شو فقط حرف بزنيم«.
با آنھا سوار شدم و در صندلی عقب کنار ھمان مردی که تنھا نشسته بود
نشستم .وقتی که کنارش نشستم او خودش را به من نزديک کرد و دستش را روی
شانه ام گذاشت .گفتم »دستت را روی شانه ام نگذار ،من با تو اين کار را دوست
ندارم«.
»من ھم منظور ديگری ندارم ،فقط به عنوان رفيق دستم را روی شانه ات
گذاشتم که حرف بزنيم ،اگر از من بدت آمده است که دستم را بر دارم؟«
 »اگر منظوری نداری پس عيب ندارد«.»نه؛ من گفتم که منظوری ندارم«.
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من از آنھا خواستم که مرا بسوی خانه ببرند .آنھا گفتند »عجله نکن ،خانه
ات ھم میبريمت ،اول کمی در خيابانھا دور میزنيم تا حرف بزنيم و بعد
میبريمت خانه ات«.
يکی دو بار يک خيابانی را دور زدند ،من خيال کردم که جای دور نخواھند
رفت .مردی که کنارم نشسته بود دستش را روی شانه ام گذاشته بود .ھمه شان
داشتند با من حرف میزدند .آنھا از من ھر چيزی میپرسيدند و من جواب شان
را میدادم .طرف نقاط دورتر شھر حرکت کردند ،من خيال کردم که میخواھند
دور بزرگتری بزنند .آن که دستش را از روی شانه ام گذاشته بود دستش را به
داخل يخه ام حرکت داد ،زير پيراھنم برد و با سينه ام شروع کرد به بازی کردن.
من دستش را ھول دادم خواستم که دور کنم و گفتم »با من اين طوری نکن ،از
اين کارھا خوشم نمیآيد«.
نگذاشت که دستش را ھول بدھم و گفت »فقط ھمين قدر اجازه بده که دلم
خوش باشد ،من انتظار بيشتر از اين را از تو ندارم«.
 »من که ھمين را ھم نمیخواھم ،خيال نکن که من ھم دوست دارم و تو ھرکاری که بخواھی من به تو اجازه میدھم! بيشتر از اين از من انتظاری نداشته
باش«.
»نه؛ مطمئن باش که من بيشتر از اين از تو انتظاری نخواھم داشت«.
 »خالصه اينکه پيش از پيش بايد بدانی«.»خيالت راحت باشد ،فقط ھمين قدر برايم کافی است ،تو خودت که راضی
نيستی من ھم چيز ديگری ازت نمیخواھم«.
داشت با سينه ام بازی میکرد ،اما من ھيچ حسی نسبت به او نداشتم .ماشين
به دورترين نقطه شھر رسيد و بسوی بيرون از شھر در حرکت شد .من کمی
نگران شدم و گفتم »من نمیخواھم که دورتر از اين بروم ،برگرديد ،من
میخواھم خانه بروم«.
»نگران نباش؛ ما پيشت ھستيم«.
حدود چھار  -پنج کيلومتر از شھر فاصله گرفتند و حرف به جايی رسيد که
يارو ديگر دو دستی مرا بغل گرفت و لبانم را شروع کرد به مکيدن .با اين
کارش حس خيلی بدی داشتم ،نخواستم که برايش اجازه بدھم ،اما او به من چسبيده
بود و از سرم دستبردار نبود .تنھا کاری که از دست من بر میآمد لبانم را به ھم
فشار دادم تا او نتواند که لبانم را بمکد ،اما او باز ھم لب و صورت و چشمانم را
میليسيد .من بیاندازه حس بدی داشتم ،اما چارهای نداشتم .باالخره حدود ده

خاطرات حميد نيلوفر

کيلومتری از شھر دور شديم .ماشين را در وسط بيابان روی جاده ايستاندند ،دو
نفری که جلو نشسته بودند رفتند بيرون و اين يکی به من گفت »شلوارت را در
آر«.
 »نه من دوست ندارم«.يک سيلی به گوشم زد و گفت »دوست نداری!«
در ھمين جا میخواست که کارش را بکند .من گفتم »من در اينجا میترسم
که اگر ماشين ديگری بيايد ما را میبيند ،ماشين را حرکت بدھيد و موقع حرکت
ھر کاری که خواستی با من بکن«.
به آن دو نفر گفت »بياييد که برويم «.آنھا دوباره سوار شدند و ماشين را
حرکت دادند ،اين که کنارم نشسته بود کمی لبم را مکيد ،بعد سينه ام را مکيد ،بعد
زيپ شلوارش را باز کرد آلتش را در آورد و از من خواست که آلتش را بمکم.
او کامالً تحريک شده بود ،اما من از مکيدن خود داری کردم و گفتم »نه من ھيچ
کاری دوست ندارم که با تو بکنم «.ھر قدر که اصرار کرد و التماس ھم کرد من
قبول نکردم .باالخره در حاليکه طاقتش به آخر رسيده بود سرم داد زد »چرا؟
چرا قبول نمیکنی؟ بیشرف! من با انسانيت با تو حرف زدم «...و در حاليکه داد
میزد با ضربات پر قدرتش چند مشت به سر و کله ام زد و با انگشتانش گلويم را
فشار داد و حسابی خفه ام کرد .شايد که حدود  ٣٠ثانيهای گلويم را فشرده نگه
داشت ،اصالً نمیتوانستم که نفس بکشم ،وقتی که گلويم را رھا کرد داغ
انگشتانش در گلويم نشست و تا حدود ده روز ديگر ھنوز باقی ماند ،داغ چھار تا
انگشت طرف چپ و يکی ھم طرف راست گلويم .اگر گلويم را رھا نمیکرد
واقعا ً که میتوانست با يک دستش مرا بکشد .با ضربهھای مشتی که به صورتم
وارد کرد تمام صورتم را کبود کرد ،که کبودی آن ھم تا حدود ده روز ديگر در
صورتم باقی بود .مردی که جلو کنار راننده نشسته بود از جيبش تفنگچه در
آورد ،لوله اش را به گلويم فشار داد و گفت »ھر کاری که ازت میخواھد زود
باش برايش بکن که میکشمت«.
 »پس منتظر چی ھستی؟ شليک بکن ديگر! من که از مرگ نمیترسم«.آن که کنارم نشسته بود چند سيلی محکم به گوشم زد و داد زد »شليک کند!

میخواھی شليک کند! بیشرف! «...
در حاليکه زيپ شلوارش باز بود در ھمين لحظه فکر عجيبی به سرم زد.
خودم را به آلتش نزديک کردم که يعنی میخواھم آلتش را بمکم .گفت »راضی
شدی؟ حاال میخواھی که با من حال کنی؟«
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 »بلی راضی شدم«.برای تشکر بغلم گرفت و کمی نوازشم کرد .و سپس برای اينکه قشنگتر
حال کند کمربندش را باز کرد ،شلوارش را از زانو ھم پايينتر کشيد ،به صندلی
تکيه زد و خمار در صندلی لميد تا من برايش حال بدھم .ھمين بود که بھترين
فرصتی برای پياده کردن ھدفم را بدست آوردم .وارد عمل شدم تا عکسالعملم را
نشان بدھم .وقتی که دندانھايم را به ھم فشار دادم به علت افراشتگی از ميان
دندانھايم به بيرون سريد ،اما خوشبختانه که نرمه انتھا در ميان دندانھايم گير
افتاد .در اين فرصت در ميان دندانھايم آنچنان فشارش دادم که حتی دندان
پايينیام کج شد و کجی آن تا پنج  -شش ماه ديگر زبانم را اذيت میکرد .موقع
فشار دادن انتظار داشتم که يارو جيغ بکشد و نفری که جلو نشسته است به من
شليک کند .اما بعد از  ۶ - ۵ثانيه فشار دادن قسمت باقی مانده ھم به طور معجزه
اسا از ميان دندانھايم به بيرون سريد؛ وگرنه من قصد رھا کردنش را نداشتم.
مھمترين ھدفم که فلج شدن يارو بود بر آورده شد .در اوج آشفتگی و سراسيمگی
به فکر وخيمتر شدن اوضاع شدم که ماشين در حرکت است ،ھنوز داريم از شھر
دورتر میشويم ،دو نفر ديگر ھنوز انتظارم را دارند ،ديگر مرگی ھم در راه
نيست و شايد که دست و پايم را بشکنند اما نمیکشند .ماشين به سرعت در
حرکت بود ،من فوراً کمرم را به نيمه جلويی ماشين حرکت دادم ،به فرمان دست
انداختم و تالش کردم که ماشين را از جاده منحرف کنم .تنھا گزينهای که برای
راننده باقی ماند ترمز کردن بود و با عجله ترمز کرد .ماشين با سرعت کم از
جاده منحرف شد ،اما در دو طرف جاده فضايی ھموار و خالی زياد بود .راننده
در بغلدستیام را باز کرد و دو نفری مرا به بيرون ھول دادند .ھدف من ھم که
ھمين بود خودم را سست کردم تا ھولم بدھند ،از ماشين بيرون افتادم و طرف
کشتزارھا فرار کردم .من خيال کردم که شايد آنھا پياده شوند و مرا بزنند ،اما آنھا
عجوالنهتر از من به فکر فرار بودند .ماشين را دنده عقب به طرف جاده حرکت
دادند ،از سمتی که آمده بودند دوباره  ١٨٠درجه مسير شان را تغيير دادند و
شتابان به ھمان سو فرار کردند .من موقع سرعت ماشين ھم تالش کردم که در را
باز کنم و خودم را بيرون بياندازم ،اما کنترل آن دست راننده بود و آن موقع
نتوانستم که در را باز کنم.
***

اين روزھا بيشتر از يک سال از مراجعه ام به  UNشده بود .اما بعد از
دريافت جواب رد اولی و ارسال نامه استيناف ھنوز بالتکليف بودم .وکيالن UN
به پروندهھايی که از نظر خودشان جالب بود زود جواب میدادند ،اما پروندهھای
را که از نظر خودشان جالب نبود ساليان سال بالتکليف میگذاشتند .من خواستم
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که اتفاق آن شبی را به عنوان مشکل امنيتی به  UNمطرح کنم تا زودتر تکليفم
را مشخص کنند .پسفردای آن به  UNمراجعه کردم و در اين مورد با من
مصاحبه کردند .البته ممکن بود که اين اتفاق در آينده برايم مشکل امنيتی ھم به
حساب بيايد؛ چون آسيبی که به آن مرد رسانده بودم ممکن بود که او بعداً دست به
انتقام بزند .اما با آن ھم وکيالن ھيچ توجھی به اين موضوع نکردند و من باز ھم
برای مدت طوالنیای بالتکليف باقی ماندم.
چھار روز بعد از افتادن آن اتفاق بر من منوچھر در  UNتاريخ تکرار
مصاحبه داشت که ھشت ماه بعد از مصاحبه اولی اش قرار شد که مصاحبه اش
مجدداً تکرار شود .در روز مصاحبه اش منوچھر برای مصاحبه از خانه بسوی
 UNمیرود که در وسط راه پنج فرد ناشناخته از يک ماشينی پياده میشوند و به
او حمله میکنند .با مشت و لگت آنچنان به سر و صورت و تمام بدنش میکوبند
که استخوان دماغش میشکند ،تمام سر و صورتش کبود میشود ،باد میکند و از
دھن و دماغش خونريزی دارد.
اتفاقا ً من ھم ھمان لحظه دم دفتر  UNبودم .به ارتباط مصاحبه امنيتی که با
من کرده بودند اين روز باز ھم مرا خواسته بودند .منوچھر با ھمان حالت بد با
تاکسی خودش را به دفتر  UNرساند .خونريزيش ھنوز نيايستاده بود ،با حال بد
پيش دفتر افتاد و دور و برش پر از خون شد .وکيل منوچھر با يک مترجم بيرون
آمدند ،ھيچ توجھی به منوچھر نکردند و مثل گوسفندان به او نگاه میکردند.
منوچھر ھشت ماه منتظر جواب مانده بود ،اما قرار شد که مصاحبه اش باز ھم
تکرار شود .منوچھر به وکيلش گفت »ببين که من در چه حالی افتاده ام!«
وکيلش گفت »متأسفم!«
»من بخاطر شما به اين حال افتاده ام«.
»آنھايی که ترا زده اند حيوان ھستند«.
من که در آنجا بودم با خود گفتم حيوان میگويی اما معنی حيوان را میدانی
يا نه! فرق بين شما و حيوانات چه است که با اين ھمه مشکل واضحی که ما
داريم شما ھنوز ھم نمیخواھيد که ما را قبول کنيد .در ارتباط به اينکه گفت
آنھايی که ترا زده اند حيوان ھستند ،من روبروی ده  -پانزده نفر در جوابش گفتم
»شما حيوانات از آن حيوانات حيوانتر ھستيد .وقتی میبينيد که ما با مردم اينقدر
مشکل داريم ،پس چرا مثل آدم نمیخواھيد که ما را قبول کنيد؟«
در حاليکه منوچھر در حال خيلی بدی قرار داشت و وکيلش بیتفاوت به او
نگاه میکرد ،من سر وکيلش داد زدم و گفتم »چرا مثل حيوان نگاه میکنی؟
حيوان! ببين که شما چه حالی به سرش آورده ايد! «...
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وکيلش را روبروی مردم آنچنان تحقير کردم که بیاندازه عصبانی شد و
حتی از دماغش شروع کرد به خروپف کردن ،که اين خود عالمت عصبانيت
شديدش را نشان میداد.
آمبوالنس آمد و منوچھر را برد شفاخانه .تکرار مصاحبه اش چند روز به
تأخير افتاد و چند روز بعد مصاحبه اش تکرار شد.
من در گذشته فکر میکردم که فقط آدمان بافھم و باشعور به مقام وکالت و
قضاوت میرسند؛ اما اينجا ببينيد که چه آدمان احمقی ھم به اين مقام میرسند :در
روز مصاحبه وکيلش از منوچھر میپرسد »کسانی که ترا زدند کی بودند؟«
»من آنھا را ھرگز نديده بودم و نمیشناختم؟«
»کجايی بودند؟«
»ترکيهيی«.
»چطور فھميدی که ترکيهيی بودند؟«
»با من ترکی حرف زدند ،من تا گفتم ترکی نمیدانم ،آنھا از دور و برم
زدند به سر و صورتم«.
»چرا زدندت؟«
»چرايش را خود آنھا میدانند«.
»چرا مرا نمیزنند؟«
»آيا تو تراوستی ھستی که ترا بزنند؟ اگر تراوستی نيستی پس نبايد که اين
سؤال را از من بپرسی«.
بيست روز بعد از مصاحبه وکيلش به منوچھر جواب قبولی داد .شايد که
ھمين کتک خوردن باعث شد که به او جواب رد ندادند .بعد از قبوليش قرار شد
که او را به يکی از کشورھای پناھنده پذير بفرستند .مراحل اداری آن يک سال
طول میکشيد تا از ترکيه به آن کشور پرواز میکرد .در طول اين مدت از اينکه
شھر وان به منوچھر خطرناک بود او را از وان به اسپارتا در غرب ترکيه انتقال
دادند .ھمين بود که منوچھر و ابوالفضل ھر دو رفتند اسپارتا و من در خانه تنھا
ماندم.
***

بيشتر از يک سال شده بود که بالتکليف بودم .برای اينکه وکيالن زودتر
پرونده ام را مورد بررسی قرار بدھند من ھر چند روز يک بار به دفتر حقوق
بشر مراجعه میکردم تا از آنجا به  UNفشار بياورند که زودتر به پرونده ام
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رسيدگی شود .در طول اين مدت من به غير از منوچھر ديگر ھيچ پناھجوی
ھمجنسگرا را در شھر وان نديدم .پناھجويانی که قبل از من در وان بودند به من
میگفتند که پيش از تو دو تا ھمجنسگرای ديگر نيز اينجا بودند ،اول استيناف
گرفتند ،بعد از استيناف دو سال منتظر نشستند ،باالخره جواب رد مطلق گرفتند و
از اينجا رفتند .در دفتر حقوق بشر به من و منوچھر میگفتند که به غير از شما
يک ھمجنسگرای ديگر نيز ھست که به ما مراجعه میکند ،اما خودش نخواسته
است که کسی او را بشناسد و خودش را مخفی میکند .وقتی که منوچھر
رفت اسپارتا در اسپارتا با ھشت  -نه نفر ھمجنسگرايان ديگر آشنا شد .بيشتری
آنھا يا مدتھا بالتکليف مانده بودند و يا اينکه جواب رد گرفته بودند .من با دو
نفر از آنھا تلفنی حرف زدم .يکی از آنھا به نام مھدی در سال  ٢٠٠۴به UN
مراجعه کرده بود ،در سال  ٢٠٠۵استيناف گرفته بود و تا  ٢٠٠۶ھنوز بالتکليف
بود .ديگری آن به نام علی رضا در سال  ٢٠٠۵به  UNمراجعه کرده بود و در
سال  ٢٠٠۶استيناف گرفته بود.
وقتی که با مھدی تلفنی حرف زدم او به من گفت »ماندن من و تو در اينجا
سودی ندارد ،من تصميم گرفته ام که قاچاقی اروپا بروم .اگر تو ھم میخواھی که
بروی بيا که با ھم برويم«.
 »من که تا حاال يک سال منتظر نشسته ام ،اگر قاچاق بروم اين يک سالوقتم چه میشود؟«
»بلی؛ يک سال بيھوده منتظر نشستهای ،ديگر کارش نمیشود کرد و بھتر
است که بيشتر از اين وقتت را ھدر ندھی«.
 »مطمئن ھستی که انتظار کشيدن مان ھيچ سودی ندارد؟«»بلی؛ من مطمئن ھستم .ھمين يک ماه قبل سه نفر از ھمجنسگرايان ديگر
که دو سال و سه سال انتظار نشسته بودند باالخره قاچاقی رفتند طرف يونان«.
 »آيا ھيچ کدام از ھمجنسگرايان را  UNقبول نمیکند؟«»چرا ،دو  -سه نفر را قبول کرده اند ،اما ھمه مان را قبول نمیکنند«.
 »چرا قبول نمیکنند ،آيا باور نمیکنند که ما در افغانستان و ايران مشکلداريم؟«
»نه موضوع اين نيست ،خودشان خوب میدانند که ما مشکل داريم ،اما باز
ھم نمیخواھند که قبول کنند«.
» -علت اينکه  UNما را قبول نمیکند چيست؟«
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»علتش را من نمیدانم .کسی را که بخواھند قبول میکنند و کسی را که
نخواھند قبول نمیکنند«.
 »آيا در اسپارتا ھمجنسگرايان زياد ھستند؟«»اينجا ما ھشت  -نه نفری ھستيم ،اما در کايسری و شھرھای ديگر زياد
ھستند«.
 »آيا به آنھايی که در شھرھای ديگر ھستند نيز جواب رد داده اند؟«»يک تعداد را قبول کرده اند ،اما بسياری از آنھا را يا رد کرده اند و يا
ھنوز جواب نداده اند«.
 »آيا تو تصميم قاطع گرفتهای که قاچاق بروی؟«»بلی؛ چون ماندن در اينجا ھيچ سودی ندارد«.
 »اما من تا نتيجه اين يک سال انتظار نشستنم را نگيرم به اين سادگی ولشنمیکنم«.
»اشتباه میکنی ،حاال يک سال شده است و چندين سال ديگر ھم خواھد
گذشت ،جوانی میگذرد و ديگر نمیتوانی که برای آينده ات کاری بکنی«.
 »عيب ندارد ،يا نتيجه مثبت يا نتيجه منفی ،اما وقت انتظارم را بدون نتيجهول نمیکنم«.
مھدی راه قاچاق رفتن بسوی اروپا را چندين بار آزمايش کرد و بیاندازه
سرگردانی کشيد ،اما او ھم مثل من در ھيچ بار موفق به رفتن نشد .من بخاطر
خودم تأسف نمیکردم ،اما بخاطر آنانی تأسف میکردم که مدتھا عمر انتظار
شان را به مثل شاخه خشکيده رھا میکردند .من در گذشته کمی اميد قبول شدن
در  UNرا داشتم ،اما از مطلقا ً رد شدن تعداد زيادی از ھمجنسگرايان که خبر
شدم ديگر ھمان اميد کمی را ھم که داشتم از دست دادم .حاال فقط منتظر جواب
رد مطلق بودم تا اول جواب رد نھايی را بگيرم و بعد فکر ديگری به خودم بکنم
تا در آينده پشمانیای از آن نداشته باشم.
***

زمانی که منوچھر و ابوالفضل رفتند اسپارتا من در شھر وان تنھا ماندم.
ديگر خودم تنھايی گھگاھی لباس زنانه میپوشيدم ،آرايش میکردم و در خيابانھا
قدم میزدم .اکثراً لباسھای ساده میپوشيدم يعنی فقط شلوار زنانه و پيراھن
زنانه ،اما چند روزی خودم را به سيم آخر زدم .يک تیشرت کوتاه بدون آستين و
يخه باز زنانه و يک دامن کوتاھی با بلندی دقيقا ً  ٣٠سانتی متر با يک جفت
صندل پاشنه بلند پوشيدم ،که بازوھا تا سر شانه ،سينه ،شکم و پاھا تا نزديکی
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انشعاب از يکديگر عريان میماند .با اين تيپ نزديک غروب و عين وقت ازدحام
در خيابانھا قدم میزدم .از ھر طرف که میگذشتم تمام مردم به من نگاه
میکردند .حتی از پنجرهھا چندين نفر به من نگاه میکردند .در گذشته که تيپ
ساده میزدم مردمانی که بدبين بودند عکس العمل نشان میدادند ،اما حاال فقط
تعجب میکردند و بس ،که حتی بدبينی از ياد شان رفته بود .ماشينھايی که از
خيابان میگذشتند سرعت شان را کم میکردند و بعضیھا با گوشی مبايل از من
عکس میگرفتند .وان شھری است که حتی يک دختر در آنجا اين کار را نمیکند.
چند تا مردان راننده روبروی مردم به من پيشنھاد سکس دادند ،اما من در آن
حالت با ھيچ کسی سوار نمیشدم .با اين تيپ بيشتر از سه  -چھار روزی دوام
نياوردم .يک روز با ھمين دامن کوتاه تيپم را درست کردم و قدم زنان رفتم
طرف عکاسی که عکس بگيرم ،در وسط راه ماشين پليس کنارم توقف کرد،
سوارم کرد ،دوباره به خانه برگرداند و گفت »ديگر اجازه نداری که دامن
بپوشی«.
 »در ترکيه دموکراسی است ،ھر کس در کار خودش آزاد است و ھر کسمیتواند که مثل خودش باشد«.
»بلی؛ در ترکيه دموکراسی است و وظيفه ما ھم امنيت مردم است .اگر
دامن بپوشی يک روزی میبرندت و در کوهھا میکشندت«.
به اين صورت پليس به من اجازه نداد که ديگر دامن بپوشم.
***

در شھر وان بيشتر از ھزار نفر پناھنده وجود داشت .من در ميان پناھندگان
ھيچ ھمجنسگرايی را نمیشناختم ،اما از جمله وانیھا با چند تا ھمجنسگرايان
وانی آشنا شدم .آنھا ھيچ کاری نمیکردند که مردم در مورد آنھا چيزی بداند و
ھمه شان خودشان را مخفی کرده بودند .وانیھا مردمان نسبتا ً متعصب ھستند و
کارھايی که من در آنجا میکردم برايم خطرناک بود.
يک روز يکی از ھمجنسگرايان وانی به نام دنيز که در دفتر حقوق بشر
مدافع حقوق ھمجنسگرايان نيز بود به من گفت »حميد! کاری را که تو میکنی
در اينجا خيلی خطرناک است .بعيد نيست که يک روزی بخاطر اين کارت ترا
بکشند«.
 »زندگی که ذاتا ً از من و تو گذشته است .اين زندگی به درد من و تونمیخورد .ما بايد راه را برای کسانی باز کنيم که بعد از ما میآيند .ما بايد خود
را پل بسازيم تا آيندگان از روی ما بگذرند .ما پيشينيان را مالمت میکنيم که چرا
اين فرھنگ را از خود بجا گذاشته اند؛ پس آيندگان نبايد که ما را مالمت بکنند«.
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»اين حرف را که تو میزنی خيلی کسانی اين کار را کرده اند ،اما به قيمت
جان شان تمام شده است«.
 »دلت خوش است که زنده ھستی ،باالخره اين شکلی چند سال دوست داریکه زنده بمانی؟«
دنيز يک ھمجنسگرای مرد بود ،اما در چھره ،حرف زدن ،حرکات و
عادتھايش بيشتر به زن شباھت داشت تا اينکه به مرد .وقتی که من حرف آخری
را زدم که دلت خوش است که زنده ھستی ...تنش لرزيد و با ادای زنانه بازو و
شانهھايش را جمع کرد و گفت »واه!! مگر تو نمیدانی که در اينجا چه مردمانی
زندگی میکنند؟ من در اينجا بزرگ شده ام و میدانم که مردم اينجا خيلی
خطرناک ھستند و يک روزی ترا میکشند«.
او که با تن لرزان بال و پرش را جمع کرد من غرق خنده شدم و لحظهای
از خنده نتوانستم که حرف بزنم .با خود گفتم تو تقصيری نداری که از مرگ
وحشت میکنی؛ چون ھنوز وحشت را نديدهای تا بدانی که مرگ ھيچ وحشتی
نيست .اگر با اين شکل و قيافه زنانه ات افغانستان بروی و مسخره شدن را
ببينی ،آن زمان قدر مرگ را خواھی دانست که مرگ چقدر خوب است .او با
تعجب پرسيد »چرا اينقدر میخندی؟ مگر حرفم باورت نمیشود؟«
 »بلی؛ میدانم که ھمين طوری است و حرفت را باور میکنم .مرا برای اينخنده گرفته است که تو نمیدانی که من از کجا آمده ام«.
»بلی؛ من میدانم که تو از افغانستان آمدهای و افغانستان جای خطرناکی
است ،اما اينجا ھم مثل افغانستان يک منطقه خطرناک است«.
***

شامگھی ھنگام تاريکی ھوا در امتداد پيادهرويی در حاليکه لباسھای نسبتا ً
زنانه بر تن داشتم از کنار پارکينگ بزرگی میگذشتم .پارکينگ دست چپم و
دست راستم بزرگراه خلوتی بود .ماشينی دنبالم میکرد که سه تا مردان جوان
سوارش بودند .ھوا تاريک و پارکينگ کامالً خالی و بیسر و صدا بود .ماشينی
که دنبالم میکرد وارد پارکينگ شد ،نزديکم ايستاد و سه تا مردان جوان صدايم
زدند تا سوار شوم .نگه کوتاھی انداختم ،ديدم جوان بودند ،حرفی نزدم و به ره
خودم ادامه دادم .به تکرار صدايم زدند ،من به آنھا گوش نسپرده پاسخی ندادم و
باز ھم به ره خودم ادامه دادم .اصولش ھم ھمين بود ،به مردانی که نمیخواستم
جواب بدھم حرف شان را ناشنيده گرفته پاسخی نمیدادم تا روی شان باز نگردد.
ماشين را از پارکينگ بيرون رانده دوباره وارد بزرگراه شدند .جاده يکسو بود،
برای رسيدن به من ،نخست مسير طوالنیای را بايست میچرخيدند تا به من
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میرسيدند .مسير طوالنی را پيموده بسويم آمدند و ماشين را نزديکم ايستاندند.
يکی از آنھا صدايم زد »بيا اينجا«.
اين بار چارهای جزء جواب دادن نداشتم؛ چون احساس خطر کردم که گر
عصبانی گردند در اين خلوت شب بر من خواھند تاخت .برای اينکه فرصتی
دست شان نسپارم ،نايستادم و در حاليکه داشتم به رھم ادامه میدادم ،به نرمی
جواب دادم »چه میخواھيد؟«
»بيا با ما سوار شو«.
 »من با ھيچ کسی سوار نمیشوم«.»در اين ھنگام شب اينجا چی میکنی؟«
در حاليکه داشتم از آنھا به تدريج فاصله میگرفتم ،گفتم »آمده ام قدم
میزنم«.
»چرا با ما سوار نمیشوی؟«
برای اينکه شری بر پا نکنند ،ديگر خموشی را ترجيح داده به ره خودم
ادامه دادم .دنبالم صدا زدند »آيا تو زنی يا مرد؟ اگر با کسی سوار نمیشوی ،پس
چرا اين شکل و قيافه را به خودت درست کردهای بیشرف؟«...
تا حاال فاصله بيشتری از آنھا گرفته بودم ،نمیشد که بسويم بيايند چون جاده
يکسو بود و باز ھم مسير طوالنی را دوباره بايست میچرخيدند تا به من
میرسيدند .به عقب ھم نيامدند ،مسير طوالنی را دوباره پيش رو گرفتند تا شکار
را از نزديک بقاپند .شگرد شکار ھمين است ،صياد مستقيما ً بسوی ھدف
نمیرود ،نخست دور آن میچرخد تا در فرصت مناسب از فاصله نزديک به آن
چنگ بزند .در آن پيرامون پشهای پر نمیزد ،به وخامت اوضاع پی بردم و
خونسرديم را حفظ کردم تا عجول نگردند .جاده برگشت نيز در کنار آنسوی ھمين
جاده قرار داشت .تا رسيدن به تقاطعی که به جاده برگشت میپيوست فاصله
چندانی نبود ،اما دوباره رسيدن به جاده اينسو و نزديک شدن به من ره درازی
بود .به ھمين خاطر من نخست به ھيچ گزينه ديگری روی نياوردم ،خراميده قدم
زدم تا آنھا ھنگام عبور از جاده آنسو عجول نگردند و پياده بسوی من نشتابند .از
وحشت قلبم در تپش بود ،آنھا بسوی تقاطع حرکت کردند ،به نقطه تقاطع رسيدند،
از تقاطع به جاده برگشت پيچيدند ،از جاده برگشت خطی که من در آن قرار
داشتم را نيز رد کردند و ره درازی که دوباره به خودم برسند را پيش رو گرفتند.
من در اين فرصت فوراً به آنسوی ھر دو جادهی رفت و برگشت شتابان تغيير
مکان دادم و مسيرم را نيز  ١٨٠درجه يعنی دوباره بسوی عقب تغيير دادم؛ چون
اگر به مسير اولی ادامه میدادم به اوج خلوت و خموشی میرسيدم .تا زمانی که
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آنھا ھنوز در دور دست بودند و من از چشم شان ناپديد بودم ،ره زيادی را دويدم،
اما زمانی که به جادهی آنسو که خيال میکردند من در آنجا ھستم نزديک شدند
دوباره به خراميدن شروع کردم تا باز ھم عجول نگردند .زمانی که نزديک آمدند
متوجه شدند که من به اينسوی ھر دو جاده تغيير مکان داده ام .اين بار خواستند
از تقاطعی که در دسترس قرار داشت بسوی من بپيچند و مرا به دام بياندازند.
تقاطع در فاصلهای بود که من از نظر ناپديد نمیشدم .آنھا بسوی تقاطع رفتند ،من
فوراً دوباره به آنسوی ھر دو جاده تغيير مکان دادم ،متوجه شدند که دوباره تغيير
مکان دادم ،از جاده برگشت به سرعت کم نزديک شدند ،در خط حضورم
ايستادند ،به يکبارگی سه تا در از دو بغل ماشين گشوده شد و سه نفری بسوی من
شتافتند .تا آنھا از عرض جاده بگذرند ،من ھم لحظهای غفلت نکرده تا آخرين
توان شروع به دويدن کردم .از اينجا تا نزديکترين جايی که رستورانی بود و
چند نفری در آنجا بودند ،بيشتر از دويست متری فاصله داشت .من اين فاصله را
با چنان شتابی دويدم ،که در زندگی قدرت ھمچو شتابی را ھرگز نداشته بودم و
نخواھم داشت .حتی خودم حس کردم که در حال پرواز داشتم میدويدم .پاھايم به
محض تماس به زمين دوباره از جا کنده میشد و فاصله زيادی را در فضا
میپيمود .تا زمانی که من وارد رستوران نشده بودم ،آنھا ھنوز در پی مرام
بودند .اما زمانی که پاھايم وارد رستورانی شد که چند نفری در آنجا بودند ،آنھا
لحظهای پشت در ايستادند .اما از اينکه به ناکامی شرم آوری گردن نھاده بودند،
بيشتر انتظارم را نکشيدند .اينکه اگر به چنگ آنھا میافتادم ،نمیشود تصورش
را بکنم که چه باليی بر سرم میآوردند.
***

يک سال و چند ماھی از مراجعه ام به  UNگذشته بود ،اما ھنوز بالتکليف
بودم .خواستم که اتفاق اين شبی را نيز به عنوان مشکل امنيتی به  UNمطرح
کنم تا زودتر جوابم را بدھند .به اين ارتباط فردای آن به  UNمراجعه کردم .يک
مترجم پشت در آمد ،موضوع را برايش توضيح دادم ،مترجم رفت نزد رئيس تا
از تصميم رئيس در اين مورد به من خبر بدھد .لحظهای انتظار کشيدم ،مترجم
برگشت و به من گفت »ھر مشکلی که داری روی يک نامه بنويس و بيار به UN
تحويل بده«.
از اينکه از نظر خودم مشکلم در افغانستان جدی بود ،در  UNبه من اھميت
نمیدادند ،مدت طوالنیای بالتکليف مانده بودم و دفعه قبل ھم توجھی به مشکل
امنيتیام نکردند ،من بیاندازه عصبانی بودم ،در اوج عصبانيت نامه ذيل را
نوشتم و به  UNتحويل دادم:
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ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت :ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه- - - - - - - - :
ﺑﻪ وﮐﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه؛
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﺟﺮﯾﺎن اﻗﺎﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ در ﺷﻬﺮ وان ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺒﺘﴼ ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺳﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،روز ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت
و ﺧﻄﺮات در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ  ۱۸۰درﺟﻪ اﻧﺤﺮاف
ﺟﻨﺴﯽ دارم ،ﭘﺲ اﺣﺴﺎس ﺿﺮورت ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮدم را ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻃﻦ ﺧﻮدم
ﺑﺴﺎزم .اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و آزار و اذﯾﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﺼﺐ و ﺳﻨﺘﯽ
ﺷﻬﺮ وان ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮم .ﺑﮕﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎل از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖﻫﺎ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ  09:30ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺳﻪ ﻓﺮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮار ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺟﺎن ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺒﺮم و ﺑﻪ ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم ،ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان رﺳﺘﻮران
ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺳﻮءِ ﻗﺼﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰده روز ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ دو ﻓﺮد
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻓﻮرﴽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﭘﻨﺎه ﺑﺮدم .ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖﻫﺎ
و ﺣﻘﺎرتﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ اﺻﻼ ً ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ و
ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻢ ﺗﻒ
ﺑﯽاﻧﺪازﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮم.
ﭼﻪ زودﺗﺮ و ﭼﻪ دﯾﺮﺗﺮ وﻗﻮع ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺪ در ﺷﻬﺮ وان ﺑﺮای ﻣﻦ ﺣﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ .اﮔﺮ وﺟﺪان و ﺷﺮف ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ ﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﻦ را ﺑﺎور ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ،
ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﻣﺮا دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻦ وﺟﻮد دارد.
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ آدم ﺑﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ و ﺑﺎدرﮐﯽ
وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ
ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺎدن اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ،
آﯾﯿﻨﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﺑﯽﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺑﻘﯿﻪ روزﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﮐﻪ در اﺳﺎرت ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽﮔﺬرد دﯾﮕﺮ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮔﺸﺖ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدم و اﻣﺜﺎل ﺧﻮدم ،ﺗﺎ
ﭘﺎی ﻣﺮگ از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزهای دﺳﺖ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ .ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻞ ﻗﺒﻮل
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد
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ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﭘﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺧﻄﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وﮐﯿﻼن و
ﺣﻘﻮقداﻧﺎن! اﻣﺎ ﺑﺎ آن ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﻪ  UNﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ و اﺳﺎرت
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻨﺎه آوردن ﺑﻪ
 UNاز ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻓﺘﺎدم ،ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﻢ از اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ وان و ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود
ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ از اﺳﺎرت ﻣﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻧﻮﺷﻢ ﻧﻪای ﻧﯿﺸﻢ ﭼﺮاﯾﯽ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ و
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﯽ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﯽﭘﻨﺎه در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ آن اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﺷﻤﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ را درک ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ روزی ﺑﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻨﺠﺎ
ﻋﻀﻮی از ﺑﺪن ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮد ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ روﺑﺮوی دﻓﺘﺮ  UNﺑﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ
ﺧﻮدم را ﺑﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻢ زد ،ﺗﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،ﺗﺎ درس ﻋﺒﺮﺗﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ،ﺗﺎ در ﺻﯿﺪ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻧﺎن ﻋﻨﮑﺒﻮﺗﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

***

اين بار نيز شکايتم به جايی نرسيد و باز ھم مثل گذشته برای مدت
طوالنیای بالتکليف ماندم .در طول مدت انتظارم کسان زيادی را ديدم که با
مشکالت نچندان جدی بعد از من به  UNمراجعه میکردند و به زودی حتی در
طول يکی دو ماه قبول میشدند .يک تعدادی ھم بودند که مثل من اول استيناف
میگرفتند ،اما بعد از ارسال نامه استيناف به زودی قبول میشدند .اما من که
مشکلم را از ديگران جدیتر ھم میدانستم  UNھيچ توجھی به پرونده ام نداشت.
باالخره از نامه شکايت قبلی بيشتر از يک ماه ،از ارسال نامه استينافم بيشتر از
يک سال و از مراجعه ام به  UNيک و نيم سال گذشت ،اما ھنوز به مثل وسايل
ناکارآمد در گوشهای منتظر پرت شدن بودم .سياست  UNھم ھمين بود ،کسانی
را که مھم میدانستند در ھمان روزھای اول قبول میکردند و کسانی که به نظر
آنھا مھم نبودند پرونده شان را در گوشهای میگذاشتند تا در فرصتھای بيکاری
به زباله بفرستند .پناھجويان با تجربه که در آنجا بودند میگفتند که اگر احتمال
قبولی قوی باشد آدم در ھمان  ٢۴ساعت اول مراجعه قبول میشود و اگر احتمال
قبولی ھر قدر ضعيفتر باشد به ھمان اندازه بيشتر منتظر میماند .حقيقتا ً کسانی
ھم بودند که در ھمان  ٢۴ساعت اول قبول میشدند .کسانی زيادی ھم بودند که
بعد از شش سال و ھفت سال و حتی بعد از ده سال انتظار جواب رد مطلق را
میگرفتند .در اين حال برخورد  UNکه با پناھجويان ھمجنسگرا نيز ناخوشايند
بود ،من اميد قبولی را کامالً از دست داده بودم و فقط منتظر دريافت جواب رد
مطلق بودم .خودم را اسير وقت در انتظار نشسته ام کرده بودم ،زمان داشت به
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ضررم میگذشت و ھيچ اميدی برای آينده نداشتم .دچار افسردگی شديد شده بودم،
در آن شرايط آزادی جنسی برايم تنھا دلخوشیای بود که انتظار کشيدن را تحمل
کرده بودم ،اما آزادی جنسی ھم از افسردگيم نمیکاست؛ چون اگر تنھا به آزادی
جنسی میخواستم که دلم را خوش کنم ،تنھا در ھمان دقايقی میتوانستم غم و
غصه را فراموش کنم که به برطرف کردن نياز جنسيم میپرداختم ،اما بعد از آن
باز ھم ھمان فکر و خيال بود و ھمان غم و غصه.
***

من در زندگی عادت داشته ام که ھميشه غم را به زودی فراموش میکنم و
به غمھای گذشته نمیانديشم .اما حاال که میخواھم خاطراتم را بنويسم تمام
دردھای گذشته يکی يکی دوباره تازه میشود .اين روزھا که بیاندازه از زندگی
خسته بودم تصميم گرفتم که يک روزی خودکشی کنم .پنج ليتر بنزين گرفتم تا
روی لباسھايم بريزم و خودم را روبروی دفتر  UNآتش بزنم .خواستم خودکشی
کنم اما وکيالن  UNدر اين مورد بايد پاسخگو بمانند .به اين منظور اول به دفتر
حقوق بشر خبر دادم تا آنھا بدانند که من بخاطر وکيالن  UNناچار به خودکشی
شدم .در دفتر حقوق بشر به من گفتند »خودکشی نکن ما آنھا را وادار میکنيم که
جوابت را بدھند«.
 »نه؛ آنھا با من لج کرده اند و ھيچ وقت به من جواب نخواھند داد .منبنزين گرفته ام و خودم را آتش میزنم«.
وقتی که اين حرف را زدم ،از دفتر حقوق بشر با  UNتماس گرفتند ،اما
وکيالن  UNکه غرق خودخواھی بودند به اين موضوع ھيچ اھميتی ندادند .از
دفتر حقوق بشر يک خبرنگار جرمن را که آنجا آمده بود با من فرستادند تا در
مورد شرايط زندگيم با من مصاحبه کند .خبرنگار جرمن خانه ام آمد ،با من
مصاحبه کرد ،از خانه ام فيلمبرداری کرد ،از گالن بنزينی را که گرفته بودم نيز
فيلمبرداری کرد و سپس در اين مورد با  UNتماس گرفت .از  UNدر جوابش
گفتند تو يک خبر نگار ھستی و ما خارج از مقررات  UNنمیتوانيم کاری انجام
بدھيم .خبرنگار با من جلو دفتر  UNرفت تا در آنجا نيز با من مصاحبه کند و در
مقابل دفتر از مصاحبه ام فيلمبرداری کند .بيرون دفتر  UNسه تا کمره )دوربين(
کار گذاشته شده بود و مسؤلين از داخل ھميشه بيرون را زير نظر داشتند .زمانی
که به آنجا رسيديم و خبرنگار خواست که با من مصاحبه و فيلمبرداری کند فوراً
در دفتر باز شد ،مسؤل مربوط که انگليسی نمیدانست با دستپاچگی آمد بيرون و
با اشاره به خبرنگار اجازه نداد که فيلمبرداری کند .به زودی يک مترجم نيز با
دستپاچگی آمد بيرون ،با خبرنگار حرف زد و اجازه نداد که فيلمبرداری کند.
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مترجم به خبرنگار گفت در اينجا به ھيچ کسی اجازه داده نمیشود که فيلمبرداری
کند.
خالصه اينکه من قطعا ً تصميم خودکشی را گرفته بودم .اين روزھا نه
آرايش میکردم و نه در خيابانھا قدم میزدم .سه  -چھار تا مردانی بودند که من
با آنھا رابطه داشتم .از اينکه آنھا ھمه ميان سال و زن دار بودند ھيچ يکی از آنھا
زود زود سراغم را نمیگرفتند ،اما من به دفعاتی بيشتر از آنکه آنھا میخواستند
احساس نيازمندی میکردم ،از اين رو من ناگزير بودم که رابطه ام را در عين
زمان با سه  -چھار نفر حفظ بکنم .اين روزھا آنھا که میخواستند پيشم بيايند ،من
به آنھا میگفتم که من ديگر اين کار را نمیکنم و تصميم گرفته ام که در زندگی
اين کار را ديگر تکرار نکنم .روزی که میخواستم خودکشی کنم به خود گفتم من
بخاطر وکيالن  UNمیخواھم خودکشی کنم ،اما چه فرقی به حال آنھا دارد؟ اگر
آنھا آدم باشند و اگر وجدان و شرف داشته باشند ،وقتی که واضحا ً میدانند که من
نمیتوانم در افغانستان زندگی کنم ،مثل آدم بايد قبول کنند ،پس وقتی که آدم نيستند
من بخاطر آنھا چرا بايد خودکشی کنم؟ من در ميان مردم نيز بدبينان زيادی دارم
و نبايد کاری کنم که آنھا شاد گردند.
بنا ًء تصميمم مطلقا ً عوض شد و تصميم گرفتم که در مقابل مردم و وکيالن
 UNبايد بيايستم.
***

تصميمم عوض شد و کاری را که بايستی میکردم کامالً بر عکسش را
کردم .رفتم حمام يک دوش حسابی گرفتم ،شلوار گلدار دخترانه و پيراھن
دخترانه کوتاه پوشيدم که شکمم لخت مانده بود ،زير ابروھايم را برداشتم ،خودم
را آرايش کردم و دم غروب رفتم بيرون برای قدم زدن .يکی دو ساعت در
خيابان قدم زدم .چند نفر نزديکم آمدند و پيشنھاد سکس دادند ،بعضیھا شان
تنھايی و بعضی ھم دو نفری و سه نفری .تعداد نفراتش را نشمردم ،اما در کل
مواردی که پيشنھاد دادند در آخر تا دوازده مورد به يادم آمد .به ھيچ کدام از آنھا
جواب ندادم ،من که جواب نمیدادم بعضیھا کمی اصرار میکردند و بعضی ھم
بدون اصرار ديگر حرفی نمیزدند و میرفتند .باالخره در مورد سيزدھم يک
مردی با ماشين مدل باال آمد نزديکم و پيشنھاد داد .وقتی که به قيافه اش نگاه
کردم ديدم از آن تيپھای بود که چشم خودم ھم به آنھا میافتاد .سوار شدم و به
يکديگر سالم داديم .او از من پرسيد »کجا میروی؟«
 »کجا دوست داری که برويم؟«»چند میگيری؟«
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 »من پولی نيستم خودت را میخواھم ،بيا با من خانه ،اگر خودت خواستیکمکم کنی ازت ممنون میشوم و اگر نخواستی ھم من خودت را میخواھم و
ازت ممنون میشوم«.
با من آمد خانه ،يکی دو ساعت مھمانم شد و خودش صد ليره ھم برايم داد.
صد ليره در مورد من پول زيادی بود و مخصوصا ً از اين تيپھا که بدون پول
ھم به آسانی گير نمیآمد .من از ھيچ کس پول نمیخواستم و کسانی که پيشنھاد
پول میدادند من به دلخواه آنھا میسپردم و بعضیھا پول خوبی میدادند .اگر من
پول میخواستم مردمان پول بده سراغ زن و دختر میرفتند و در آنصورت ديگر
کسی سراغ من نمیآمد .من در اصل چندان خواستنی ھم نبودم اما تنھا آنچه که
بازارم را گرم کرده بود عدم رقابت در شھر وان بود .يعنی در آنجا من تنھا
ھمجنسگرايی بودم که بدون ترس خودم را رو کرده بودم و ھرکه که ھمجنس
میخواست میآمد سراغ من.
در اينجا گفتم من تنھا ھمجنسگرايی بودم که بدون ترس خودم را رو کرده
بودم .و در عوض ھمجنسگرا اگر بگويم که من تنھا مردی بودم ...گفتنش برايم
سخت است .زيرا برای من خيلی ناراحت کننده است که صفت مرد در مورد من
بکار برده شود .صفت زن ھم برايم جالب نيست؛ چون صفت زن در مورد من
اغراقآميز است و من حرف اغراقآميز را دوست ندارم .صفت زن را بخاطر
اغراق بودنش دوست ندارم اما صفت مرد برايم ناراحت کنندست .تنھا صفتی را
که من برای خودم مناسب میبينم ايزک است و آن ھم در صورتی که به منظور
مسخره کردن گفته نشود.
***

صد ليره از پيشش گرفتم و غروب فردای آن باز ھم خودم را آرايش کردم
و رفتم بيرون برای قدم زدن .موقع قدم زدن يک مردی داشت پياده دنبالم میکرد
و پيشنھاد سکس میداد .من به قيافه اش نگاه کردم و دل نادل بودم که جوابش را
بدھم يا ندھم .داشتم به اين فکر میکردم که جوابش را بدھم يا ندھم که در ھمين
موقع در خيابان نيز يک ماشينی دنبالم افتاده بود و از کنارم اين بر و آن بر
میچرخيد تا سوارم کند .آن که با ماشين دنبالم بود من اصالً به فکرش نبودم
چون اصالً برايم جالب نبود .مردی بود حدود  ٢٨ - ٢٧ساله ،جوان ،الغر و قد
بلند ،که من نه جوان دوست داشتم و نه الغر .روز قبل نيز دنبالم افتاده بود و
اصرار ھم کرده بود اما قيافه اش يادم نمانده بود .اين دفعه که چند بار اصرار
کرد و من جوابش را ندادم باالخره ماشين را نزديکم ايستاند ،از ماشين پياده شد،
آمد در پيادهرو کنارم ،يک دستش را دور کمرم حلقه کرد و گفت »دوستت دارم
عزيزم بيا با من«.
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 »وای! دستت را دور کمرم حلقه نکن که مردم میبينند زشت است«.»پس بيا برويم يک جای خلوت که مردم نبينند«.
 »نه من اصالً اين کاره نيستم .دستت را دور کن از دور کمرم«.پيش از اين نيز چند بار که اصرار کرده بود من جوابش را نداده بودم و در
اينجا ھم که گفتم من اصالً اين کاره نيستم دستت را از دور کمرم دور کن ،يارو
عصبانی شد ،گردنبند نقرهای داشتم ،به گردنبندم دست انداخت آنرا به زور کشيد.
ھم گردنبند گسست و ھم گردنم پاره شد .ھمزمان در حاليکه داشتم قدم میزدم يک
پايش را جلو پايم گذاشت تا بزندم به زمين ،اما من تعادلم را حفظ کردم و زمين
نخوردم .شروع کرد به مشت و لگت زدن .من داشتم راه میرفتم او ھمزمان با
اينکه مرا با مشت و لگت میزد میگفت »تو اين کاره نيستی! پس چرا اين شکل
و قيافه را به خودت درست کرده ای؟ با ھر کس میروی با من نمیروی! آنھا
چقدر پول برايت میدھند که من دو برابر آنرا بدھم؟«
 »من در زندگی با ھيچ کسی نرفته ام و ھيچ وقت اين کار را نکرده ام«.»دروغ چرا میگويی بیشرف؟ من خودم دو نفر را میشناسم که تو با آنھا
خوابيدهای .من دوستت داشتم ،ديروز ھم برايت خيلی اصرار کردم اما تو جوابم
را ندادی«...
در پيادهرو روبروی مردم به من حمله کرد ،خودش فقط چند مشت و لگت
زد ديگر ولم کرد سوار ماشينش شد و رفت .در بين مردم کسان زيادی بودند که
نسبت به من بدبين بودند و کسان زيادی ھم بودند که قصد حمله کردن به من را
داشتند ،اما ھيچ کس جرأت نمیکرد که نفر اول خودش حمله کند .وقتی که
روبروی مردم به من حمله کرد ،خودش به مجردی که رھايم کرد ،دو نفر
رھگذر نيز به او پيوستند .آن دو نفر يکی دو مشت و لگت که زدند من از پيش
شان فرار کردم ،وقتی که داشتم از پيش آنھا فرار میکردم ھمزمان شماره پالک
ماشينش را نيز ياد داشت کردم تا به پليس شکايت کنم .من فکر کردم که اگر کمی
بدوم اين دو نفر ديگر دنبالم نمیآيند ،اما آنقدر کينهتوز بودند که ديگر اصالً از
سرم دستبردار نبودند .ھنگام شام بود و ھوا تاريک .در امتداد پيادهروی کنار
خيابان بزرگی روان بودم که در آن ھنگام ماشينھای زيادی از آنجا رفت و آمد
میکردند .آن دو نفر دنبالم میدويدند ،ھيچ پناھگاه مناسبی در آن پيرامون نبود که
پناه ببرم ،لذا راھم را از پيادهرو به عرض خيابان منحرف کردم و از روبروی
ماشينھايی که در حرکت بودند به نوار وسط دو جاده رفت و برگشت عبور کردم
تا آنھا دست از سرم بردارند .اما کيست که به اين سادگی دستبردار باشد! در اول
میخواستم که به آنسوی خيابان بگذرم و اصالً فکر نمیکردم که آنھا ھم به
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آنسوی خيابان دنبالم بدوند .اما ديدم که آنھا نيز از جلو ماشينھا دنبالم دويدند ،من
ترجيح دادم که در امتداد نوار وسط جادهھای رفت و برگشت بدوم تا آنھا در آنجا
بر من نتازند .اما حاال به مصيبت عجيبتر از ھر آنچه که فکرش را کنم گرفتار
شده ام .در نوار وسط نيز به شتاب دنبالم دويدند .به زودی به چھارراه پر ترددی
رسيدم که چراغ سبز و قرمز آن لحظه به لحظه در حال تغيير بود .اول خواستم
که از چھارراه بگذرم ،ديدم که آنھا نيز با شتاب خواستند که به آنسوی چھارراه
دنبالم کنند .زمانی که به وسط چھارراه رسيدم ماشينھای زيادی از آنجا عبور و
مرور میکردند .فکر کردم که اگر در يک جای خلوت گيرم کنند حسابی کتکم
خواھند زد .ترجيح دادم که در وسط چھارراه در ميان ماشينھايی که عبور و
مرور میکردند ھمان جا بمانم .از اينکه ترافيک سنگينی از وسط چھارراه
میگذشت آنھا ترسيدند که در آنجا به من حملهور شوند .من در وسط چھارراه
ايستادم ،آنھا از آمد و رفت ماشينھا به گوشه چھارراه فرار کردند ،در گوشه
چھارراه منتظرم ايستادند تا ھر طرفی که بروم دنبالم بدوند .بیصبرانه منتظر
بودند که از وسط چھارراه بيرون بروم ،دو  -سه دقيقهای حوصله کردند و ديگر
حوصله شان که به آخر رسيد به داخل چھارراه بسويم دويدند .من ترجيح دادم که
ھيچ طرف فرار نکنم و ھمان جا بمانم .خيال کردم که با دوبدن بسويم میخواھند
ھولم کنند تا از آنجا فرار کنم .فکر نمیکردم که در آن جا به من حمله کنند ،اما
وقتی که رسيدند دو  -سه مشت و لگت زدند من عمداً پيش روی ماشينھای فرار
کردم که در حرکت بودند ،آنھا خيال کردند که من به آنسوی خط عبور ماشينھا
فرار میکنم ،کمی دنبالم دويدند ،اما من پيش روی ماشينھايی که در حال حرکت
بودند ايستادم و از آنجا تکان نخوردم .آنھا برای اينکه مسؤل راھبندان شناخته
نشوند از رانندهھا خجالت کشيدند و دوباره به گوشه چھارراه فرار کردند.
چھارراه مربعی شکل ساده بود و ھيچ دايره و خاليگاھی در وسط نداشت .من در
وسط چھارراه مانده بودم و چراغ سبز و قرمز آن لحظه به لحظه در حال تغيير
بود .ھر لحظه که چراغ زرد میشد آنھا به وسط چھارراه میدويدند و دو  -سه
مشت و لگت میزدند ،تا حاال چراغ سبز ديگری روشن میشد و من پيش روی
ماشينھای فرار میکردم که به حرکت میافتادند .آنھا تا اينکه بار ديگر چراغ
زرد روشن شود دوباره به گوشه چھارراه فرار میکردند .دور و بر چھارراه
تمام مردم متوجه من شده بودند که به من حمله شده است .آھسته آھسته رھگذران
ديگری نيز به حمله کنندگان پيوستند و بتدريج به تعداد آنھا اضافه شد .متوجه شدم
که سه  -چھار نفر ديگر نيز به جمع آنھا اضافه شده است .حدود ده دقيقهای در
وسط چھارراه ماندم .در اول که تعداد شان کم بود از مسؤليت پذيری ايجاد
راھبندان سنگين میترسيدند و جرأت نمیکردند که سر راه ماشينھايی که در
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حال حرکت بودند به من حمله کنند .باالخره تعداد شان به حدود ده نفر رسيد.
زمانی که تعدادشان را زياد ديدند خود را در مقابل راھبندان سنگين و آمد و رفت
ماشينھا قویتر احساس کردند .در آخرين ھجوم متوجه شدم که با آنکه چراغ
سبز ھم روشن شد آنھا با روحيه عالی از چند طرف چھارراه به من ريختند.
زمانی که به من رسيدند بعضیھا شروع کردند به مشت و لگت زدن و بعضی
ھم به علت ازدحام نتوانستند که خود را به من نزديک کنند .آدم در اين حالت
مغشوش میشود و نمیداند که چطوری کتک میخورد .ضرباتی از سمتھای
نامعلوم به ھر قسمت بدنم وارد شد و ندانستم دقيقا ً کی و به چه شکلی به زمين
افتادم .در حاليکه تازه به زمين افتاده بودم و از دور و برم شروع کردند به لگت
زدن ،چشمم به ماشين پليس افتاد که تازه میخواست از گوشه چھارراه به دست
راست بپيچد و از صحنه فرار کند .من در حاليکه به زمين افتاده بودم فوراً با
کشيدن سوت بلند از جا برخواستم و بسوی ماشين پليس دويدم .حمله کنندگان که
ديدند من بلند سوت کشيدم و به آنسو نگاه کردم ،آنھا نيز بسوی ماشين پليس نگاه
کردند و فوراً به سمتھای ديگر فرار کردند .در اين حال آنھا به سمتھای ديگر
در حال فرار بودند که پليس خودش میخواست به سمت ديگری فرار کند .اما
پيش از اينکه ماشين پليس در حال پيچيدن بتواند سرعت بگيرد من به سرعت
بيشتر دويدم راھش را بستم و ديگر ھيچ چارهای جز تحويل گرفتن من نداشت.
در اول من خيال کردم که پليس ھم بخاطر بدبينی نسبت به من میخواست
که از صحنه فرار کند ،اما بعداً به اصل قضيه پی بردم که اين چھارراه و اين
خيابان بزرگ دو منطقهای را از ھم جدا میکرد که به دو کالنتری جداگانه تعلق
داشتند و من که در نقطه مرکز چھارراه مورد حمله قرار گرفته بودم ،اين نقطه
به منطقه مربوط به آنھا تعلق نداشت .وقتی که خودم را جلو ماشين پليس رساندم
و آنرا وادار به توقف کردم ،پليس از ناچاری سوارم کرد .من که پالک ماشين
اولين فرد حمله کننده را يادداشت کرده بودم ،در ھمين لحظه از پليس خواستم که
شاکی شوم .پليس در اينجا به شکايتم گوش نکرد و در نقطه دورتری پياده ام
کرد .من از پليس خواستم که پياده ام نکند و مستقيما ً به کالنتری ببرد تا از نفر
اولی شکايت کنم .اما پليس گفت خودت برو به کالنتری شکايتت را بگو .علت
اينکه چرا پليس پياده ام کرد بعداً دريافتم که آنھا دنبال آسوده طلبی بودند و در
اکثر حوادث میخواستند که از گرفتاری و درد سر فرار کنند .در حاليکه از دھن
و دماغم خون آمده بود و لباسھايم ھم خونی شده بود ،خودم از ھمان جا بسوی
کالنتری رفتم ،به کالنتری مراجعه کردم و موضوع شکايتم را توضيح دادم .در
کالنتری محل حادثه را از من پرسيدند .من محل حادثه را گفتم »چھارراھی در
امتداد خيابان ايکی نيسان جادهسی«
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گفتند »آن نقطه به اين کالنتری مربوط نمیشود«.
به کالنتری ديگر زنگ زدند تا بيايند و مرا تحويل بگيرند .از کالنتری
ديگر دو تا افسر پليس با يک ماشين آمدند و محل حادثه را از من پرسيدند .من
که به آنھا ھم محل حادثه را گفتم آنھا نيز گفتند که آن نقطه به کالنتری ما مربوط
نمیشود .در حاليکه افسران پليس از ھر دو کالنتری در آنجا حضور داشتند ،با
يکديگر در گفتگو شدند تا يکی از آنھا بايد تحويلم بگيرند .باالخره قرار بر اين
شد که از ھر دو کالنتری يک يک پليس با من بروند تا من نقطه دقيق حادثه را
به آنھا نشان بدھم .وقتی که رفتيم و نقطه دقيق حادثه را به آنھا نشان دادم ،ھر
کدام از آنھا به يکديگر میگفتند که اين نقطه به ما مربوط نمیشود به شما مربوط
میشود .باالخره برای اينکه يکی از آنھا زودتر تحويلم بگيرند ،من گفتم »من چه
کاری به مرکز چھارراه داشتم که در آنجا به من حمله میکردند! من اول در
امتداد پيادهرو داشتم قدم میزدم که آنھا به من حمله کردند و به وسط چھارراه
کشيدندم«.
اينجا بود که نقطه اصلی بايد مشخص میشد که در کدام پيادهرو به من
حمله شده است .يکی از آنھا فوراً پرسيد »در کدام پيادهرو بود که حمله کردند،
اين دست خيابان يا آن دست خيابان؟«
من پيادهرويی که در آن به من حمله شده بود را برايشان نشان دادم .وقتی
که پيادهرو را نشان دادم ،يکی از آنھا خوشحال شد و با اطمينان مرا به ديگرش
تحويل داد و ديگرش با پريشانحالی تحويلم گرفت .پليسی که از پيشم فرار کرده
بود پيادهرو به خود آنھا مربوط میشد.
***

از نامه قبلی که به ارتباط سو ِء قصد آن سه نفری که از پيش شان به
رستوران فرار کرده بودم به  UNنوشتم تا افتادن اين اتفاق بيشتر يک ماھی
گذشته بود ،اما ھنوز پرونده ام مثل گذشته راکد بود .اين بار خواستم که اين
اتفاق را نيز به عنوان مشکل امنيتی به  UNمطرح کنم تا زودتر به پرونده ام
رسيدگی کنند .در حاليکه ھم گردنم پاره شده بود ،ھم پيشانیام در وقت کتک
خوردن شکسته بود و ھم از دھن و دماغم که خونريزی کردم لباسھايم خونی
شده بود ،فردای آن با گردن پاره ،پيشانی شکسته و لباسھای خونی به UN
مراجعه کردم تا مشکل امنيتیام را قبول کنند.
اين بار بخاطری که باز ھم کتک خورده بودم و عالمتھای آن در بدنم بود
باز ھم برای مصاحبه امنيتی پذيرفتندم.
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با مترجم داخل دفتر رفتم و يک خانم ميان سال پرخاشگر که رئيس UN

شھر وان بود داخل دفتر شد .اين خانم را میگفتند که مليت انگليسی دارد و رئيس
 UNوان است .در اول من خيال کردم که شايد باشخصيت باشد ،اما وقتی که آمد
و روبرويم نشست چشمانش را بسويم کشيد ،غر زد و گفت »چی ھر روز يک
دروغی درست میکنی میآوری تحويل ما میدھی و وقت مان را ضايع
میکنی!«
من ھم دو برابر او چشمانم را بسوی خودش کشيدم ،دو برابر او غر زدم و
گفتم »من چه دروغی به شما گفته ام؟ من برای ھر حرفم سند زنده و شاھد زنده
دارم«.
او از غر زدنش کمی کاست و گفت »چی شده ،باز چه میخواھی
بگويی؟«
من از غر زدنم ھيچ کم نکردم و غر زده گفتم »چيزی که ھر وقت شده
است باز ھم تکرار میشود و اگر قرار باشد که تکرار نشود من به شما مراجعه
نمیکنم«.
در ظاھر کمی رحم شد و گفت »خوب ،پس بگو که چه اتفاقی افتاده است«.
موضوع را تعريف کردم و گفتم »ديروز غروب در امتداد پيادهرو داشتم
قدم میزدم يک مرد به من پيشنھاد سکس داد ،من پيشنھادش را قبول نکردم ،او
عصبانی شد به من حمله کرد ،وقتی که مردم ديدند او به من حمله کرده است
مردم نيز به او پيوستند«...
تمام جريانی از شروع حمله تا شکايت به پليس را برايش توضيح دادم .در
آخری حرفم که جريان را برايش توضيح دادم ،خانم شايد که به قصد مسخره
کردن از من پرسيد »چرا پيش از اينکه به تو حمله کنند تو به کالنتری مراجعه
نکردی ،پليس در کالنتری برای چيست؟«
 »کالنتری از آنجا چند کيلومتر فاصله دارد ،تنھا پناھگاھی که در آنجا بهفکرم رسيد ھمان نقطه پر تردد مرکز چھارراه بود و من به ھمان جا پناه بردم«.
»وقتی که ديدی بسويت آمد چرا نرفتی کالنتری؟«
سه  -چھار بار عين ھمين سؤال احمقانه را تکرار کرد ،من ھر جوابی که
میدادم او باز ھم ھمين سؤال را تکرار میکرد و میگفت »چرا از ھمان اول به
پليس شکايت نکردی؟«
باالخره من در جوابش گفتم »آنچه تجربهای را که تو داری من ندارم«.
با شنيدن اين جواب لبخند بیرمقی زد و ديگر دھنش نجنبيد.

خاطرات حميد نيلوفر

وقتی که من ديدم او در زبانبازی پيشم کم آورد خواستم که در ھدف
اصلیام نيز بر او غلبه کنم و قبولی را که حق مسلم خودم میدانستم ھرچه زودتر
بدست بياورم .در اين فرصت به او گفتم »من به شما حق میدھم که به ھر شکلی
که خودتان الزم میدانيد واقعيتھا را کشف کنيد ،اما در مورد من که ھمه چيز
کامالً واضيح است .شما میبينيد که من حتی در اينجا اينقدر مشکل دارم ،پس چه
برسد بر افغانستان که افغانستان مرکز تمام نادانیھاست! اما با وجودی که يک
بار به من جواب رد داده شد ،يک سال ديگر میگذرد که من نامه استينافم را
فرستاده ام و شما ھنوز جواب ديگری برای من نداده ايد«.
با لحن مسخره اميز گفت »تأسف میکنم به حالت! از نظر ما رد
شدهای .ما ديگر نمینتوانيم که برايت کاری بکنيم .ھمين که در ترکيه ھم ھستی،
ماندن در اينجا ھم کار آسانی نيست ،اين ما ھستيم که پليس ترکيه ھنوز ديپورتت
نکرده است«.
وقتی که با لحن مسخره اميز گفت تأسف میکنم به حالت ،از لحن مسخره
آميزش بدم آمد و برای اينکه فکر نکند که من آدم کوچک و عاجزی ھستم در
جوابش گفتم »قابل تأسف نيست که برای من تأسف بکنی؛ چون در گذشته ھر
آنچه که در قسمتم بوده است سرم آمده است و در آينده ھم ھرچه که در قسمتم
باشد سرم خواھد آمد .ھرچه که بر سرم ھم بيايد ديگر برای من عادی شده است
و ھيچ فرقی به حال من نمیکند .ديگر برای من آب از سر پريده است«.
وقتی که گفتم برای من آب از سر پريده است ،مترجم نتوانست که اين
حرفم را ترجمه کند .او در جوابم گفت »به حال تو چه فرقی بکند و چه نکند از
طرف ما رد ھستی و ما ديگر نمیتوانيم که برايت کاری بکنيم«.
ھمچنان گفت »مشکل امنيتیات در ترکيه ھيچ تأثيری بر پرونده ات در
 UNندارد ،اگر در اينجا مشکلی امنيتی ھم داری به پليس مربوط میشود«.
 »آخر ھمين مشکل امنيتی را که به ارتباط گرايش جنسیام در اينجا دارم درافغانستان بدتر از اين است«.
»میتوانی از پليس درخواست انتقالی بکنی که ترا از وان به يک شھر
ديگری انتقال بدھند و اگر مشکلی داری حتما ً انتقالت خواھند داد«.
در حالی پيشنھاد انتقالی را به من داد که من قصد رفتن به ھيچ شھر ديگری
را نداشتم .زيرا  UNدر سراسر ترکيه فقط در وان و آنکارا دفتر داشت و بس .و
پليس پناھندگان را به آنکارا ھم نمیفرستاد .من قصد داشتم تا روزی که تکليفم
مشخص نشود در شھر وان بايد بمانم و  UNرا از نزديک زير فشار بگيرم تا
زودتر تکليفم را مشخص کنند.
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مصاحبه تمام شد .او در آخر به من گفت »از دست ما که چيزی بر نمیآيد.
باز ھم اگر میخواھی که چيزی به پرونده ات اضافه شود برو يک نامه بنويس و
بيار اينجا تحويل بده«.
من خيال کردم که او در ظاھر ھرچه که به من گفت در باطن شايد نيت
بدی نداشته باشد .بنا ًء در جوابش گفتم »نه؛ الزم نمیدانم که چيزی بنويسم ،ھمين
که موضوع را به شما توضيح دادم کفايت میکند«.
لبخند بیرمقی زد ،ديگر چيزی نگفت و از جا برخاست.
***

وقتی که از دفتر بيرون شدم و بسوی خانه حرکت کردم از آن حرفی که گفتم
الزم نمیدانم چيزی بنويسم و ھمين که موضوع را به شما توضيح دادم کفايت
میکند ،پشيمان شدم .به خود گفتم نظر به برخوردی که اين زن با من کرد بعيد
است که انسانيت سرش شود .اتفاق ديشبی که برايم افتاد ،پس به اميد اين زن نبايد
که پرونده ام را بدون تغيير بگذارم .به اين صورت تصميم گرفتم که يک نامه
بنويسم و به  UNتحويل بدھم .رفتم خانه نامه ذيل را نوشتم و به  UNتحويل دادم:

ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت :ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه- - - - - - - - :
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم رﺋﯿﺲ؛
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد درﺧﻮاﺳﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ از ﺳﻮی
ﭘﻠﯿﺲ را ﺑﻪ ﻣﻦ دادﯾﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎﻟﯽﻫﺎ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﯾﻌﻨﯽ از
اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﻪ وان و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت از وان ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ دﯾﮕﺮی دردی دوا ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﻢ .ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ
دﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻋﻼﻣﺖ  UNﮐﻪ اﻧﺴﺎن را زﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ دﺳﺘﺎﻧﺶ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا اﯾﻦ دﺳﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
ﻣﻦ ﭼﻨﮕﺎل درﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﺶ زدنﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ
ﻧﯿﺶ زدنﻫﺎی ﻣﺠﺪد .ﻣﻦ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻟﺞ
ﻣﯽاﻧﺪازد ،اﻣﺎ دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻧﯿﺴﺖ و دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﻢ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪن از ﯾﮏ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺜﻤﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﻓﺠﯿﻊﺗﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻢ.

خاطرات حميد نيلوفر
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽام ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﭼﻬﺎرراه ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺖ ﻣﯽزدﻧﺪم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﻠﯿﺲ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﭼﺮا
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺻﺤﻨﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ؟
ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد
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.
اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺎی ﺷﮏ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺗﺎرﯾﮏ ﻓﮑﺮ و وﺣﺸﯽ ﺻﻔﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺸﺮی ﻧﯿﺰ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺸﺎن وﺣﺸﺖ ﻣﺪرن را در آﻧﺠﺎﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ،واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ
و ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻬﻤﯿﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ و ﻓﺴﺎدﻫﺎی اداری از ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ روز ﺟﻤﻌﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ را ﺑﺮای ﻣﻦ
ﻣﺒﺬول ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ .اﻣﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻢ دو ﻣﻌﻨﯽ را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،اوﻟﯽ اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖ
درک ﮐﺮدن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺗﺄﺳﻒآور اﮐﺜﺮ اﺷﺨﺎص اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽآورﻧﺪ ،اﻣﺎ دوﻣﯽ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اﮐﺜﺮﴽ ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺨﺮه ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ را
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ ﺗﺎن را در ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻦ
در ﻫﺮ ﺻﻮرت از ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽﻫﺎ و
ﺗﺮاﺟﺪیﻫﺎی ﻣﺮدم درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درک و اﺣﺴﺎس و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ درد وﺟﺪان ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ.
***

چند روزی از ارسال اين نامه گذشت .تا حاال ھفده  -ھژده ماه از مراجعه
ام به  UNشده بود و سيزده -چھارده ماه از دريافت جواب رد اولی و ارسال نامه
استينافم گذشته بود .با خود فکر کردم که من در رفتارم با  UNخيلی تند پيش
رفته ام و با اين رويکرد ھيچ وقت به تنيجهای نخواھم رسيد .لذا تصميم گرفتم که
ديگر در رفتارم بايد ماليمتر عمل کنم تا اينکه اگر زودتر نه ،ديرتر يک جوابی
برايم بدھند و بيشتر از اين با من لج نکنند. .نامه ذيل را نوشتم آنرا به  UNھم
فکس فرستادم و ھم خود نامه را فرستادم:
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ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت :ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه- - - - - - - - :
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺑﻮط؛
ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ در ﻃﻮل ﺳﯿﺰده ﻣﺎه ﭘﺲ از
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻫﯿﭻ ﺟﻮاب دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ام .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ در
وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺑﻮدﻧﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌﺼﺐ
ﻣﺮدم در وﺿﻊ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﻣﺮا در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻊ رواﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﻣﻦ
ﮐﻪ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻫﻢ ﻧﺪارم ﺗﻘﺮﯾﺒﴼ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﮏ زﻧﺪاﻧﯽ را دارم .در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽرود ﺑﺮاﯾﻢ ﺧﻮش ﻫﻢ
ﻧﻤﯽﮔﺬرد.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮم.
اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدم ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﻢ .ﭘﺲ از
ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ زودﺗﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ام را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺷﻤﺎ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ از
ﻓﺮﺻﺖ ﺟﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و در ﻣﻮرد آﯾﻨﺪه دﺷﻮار ﺧﻮدم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮم ،ﺗﺎ در
ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدم را از درﯾﺎی ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺠﺎت
ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ

يک ماھی از ارسال اين نامه ھم گذشت .ديگر که خواسته بودم رفتار
ماليمتری در مقابل  UNاختيار کنم ،باالخره به ھمين شکل در طول پنج ماه به
ترتيب پنج تا نامه ماليم نوشتم و ھر کدام آنھا را به  UNھم فکس فرستادم و ھم
خود نامهھا را فرستادم .اما با رفتار ماليم باز ھم به ھيچ نتيجهای نرسيدم.
***

خاطرات حميد نيلوفر
در طول مدت انتظارم تازهواردان زيادی را ديدم که پيش چشمم به UN

مراجعه میکردند ،به زودی جواب قبولی را میگرفتند و به کشورھای پناھنده
پذير فرستاده میشدند .اما من که تقريبا ً دو سال منتظر بودم ،به من ھيچ توجھی
صورت نمیگرفت .کسانی را که میديدم زود قبول میشدند تمام آنھا به ارتباط
مشکالت سياسی ،عقيدتی و يا مليتی قبول میشدند .من که مشکل خودم را با آنھا
مقايسه میکردم ،آنھا ده برابر بھتر از من فرصت زندگی طبيعی را در کشور
خودشان داشتند .بسياری از آنھا را میديدم که مثل مھمان با گذرنامه وارد ترکيه
میشدند ،تا روزی که در ترکيه میماندند  UNبه مثل مھمان با آنھا برخورد
میکرد و مثل مھمان به کشورھای پناھنده پذير پرواز میکردند .اما در مورد من
با وجودی که شرايطم را در افغانستان میدانستند ،در وقت مصاحبه در تمام
جريان آمدنم از افغانستان تا ترکيه را از من پرسيده بودند و تمام سختیھايی که
کشيده بودم را میدانستند ،اما باز ھم به عنوان يک انسان با من برخورد نکردند.
حتی من خودم اکثراً خيال میکردم که در آن حد تکامل انسانیای که ديگران به
دنيا آمده اند من نيامده ام که  UNبه عنوان يک انسان کامل با من برخورد کند.
من به خود میگفتم که شايد از نظر ساختار و بافت مغزی مغز من چگونگی
فعاليت مغز انسانھای کامل را ندارد که از خود رفتار انسانی نشان میدھند و
مورد رفتار انسانی قرار میگيرند .خودم را اصالح پذير ھم نمیدانستم؛ چون به
خود میگفتم که بافت مغز من خاصيت اصالح پذيری را ندارد .با خود میگفتم
اينکه چرا  UNمن و کسان مثل من را در اول به عنوان پناھجو میپذيرد ،حتما ً
به علت شکل ظاھریای ماست که ما ھم در ظاھر شکل انسان را داريم .اما بعداً
تشخيص میدھند که کی انسان است و کی نيست ،و بعد از اينکه انسان بودن آنھا
را تشخيص دادند به مشکل اصلی آنھا فکر میکنند.
در آنجا يک پناھجويی بود از قوم ھزاره افغانستان به نام اسد .اسد نيز مثل
من حدود دو سال بالتکليف در گوشهای افتاده بود .اسد به من میگفت »مثل من
و تو کسانی زيادی ھستند که واقعا ً مشکل دارند و نمیتوانند که به کشور خود
برگردند ،اما در اينجا قبول نمیشوند و کسانی ھم ھستند که مشکل آنچنانی ندارند
اما به زودی قبول میشوند .علت اينکه چرا ما را قبول نمیکنند تقصير خود
ماست .چون ما خودمان میدانيم که مشکل داريم ،اما آنقدر منطقی نيستيم که
بتوانيم به وکيل ثابت کنيم که ما واقعا ً مشکل داريم .کسانی که زود قبول میشوند،
زبان سخن گفتن دارند ،میدانند که چه بگويند به سود شان است و چه بگويند
آنھا
ِ
به ضرر شان است .اما ما اصالً نمیدانيم که چه بگوييم به سود ماست و چه
بگوييم به ضرر ماست«.
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واقعا ً ھر کس ديگری ھم که ھميشه مثل من مورد زورگويی قرار بگيرد
اعتماد به نفسش را کامالً از دست میدھد که حتی خودش را جزء آدم به حساب
نمیآورد .من حقيقتا ً در تمام عمرم مورد زورگويی قرار گرفته بودم .اين را ھمه
میدانند که فرھنگ افغانستان فرھنگ زورگويی است .من به اين باور ھستم که
ھر کسی که در افغانستان زندگی کرده است حتما ً يا ھميشه مورد زورگويی قرار
گرفته است و يا اينکه خودش زورگويی کرده است» .ھرچه که سنگ است ھمه
پيش پای لنگ است« آدمان بدشانس مثل من که در جھنم نادانی و زورگويی به
دنيا آمده اند ،اگر به بھشت دانايی ھم بروند فرشتگان دانا به روی آنھا عزازيل
میگردند.
***

به اين صورت من در زندگی از ھر دری نوميد شده بودم و ديگر برايم
روحيهای برای مبارزه باقی نمانده بود .به خود میگفتم من ھر کجا که بروم باز
ھم آسمان ھمين يک رنگ است و ھيچ جا برايم بھتر نخواھد شد .باالخره تصميم
گرفتم که به افغانستان برگردم .میخواستم زمانی که برگردم در آنجا ھم ظاھرم
را مشخص کنم تا مردم بدانند که من ھمجنسگرا ھستم .اين را میدانستم که اگر
در افغانستان اين کار را بکنم مورد خشونتھای فجيعی قرار خواھم گرفت .اما به
خود میگفتم که اگر مورد خشونت قرار بگيرم بھتر میشود تا اينکه مورد
مسخره و تحقير قرار بگيرم .اسد ،آن پناھجوی ھزارگی که میگفت ما منطق
سخن گفتن نداريم دوست نھايت صميمیام بود .اسد يک شيعه مذھبی بود و من
يک سنی زاده غير مذھبی ،اما با آن ھم آنقدر به يکديگر نزديک بوديم که
نزديکتر از دو فرد ھمعقيدهای که در يک صف مبارزه میکنند .البته او از خودم
بود جوانتر و من با او رابطه جنسی نداشتم .گاھی اوقات که اسد خانه من میبود
و مردانی که با من رابطه داشتند ،میآمدند و او را میديدند ،برای اينکه به من
شک نکنند ،من به آنھا میگفتم »اين آقا اسد فقط ھمشھری و دوست صميمی من
است و من با اين رابطه جنسی ندارم«.
اسد خجالت میکشيد و میگفت »وای! خدا انصافت بدھد! اين که از تو
نپرسيده است که رابطه داری يا نداری ،چرا اين حرف را میزنی؟«
 »بخاطری که به من شک نکند اين حرف را زدم«.»پس روبروی من نگو ،بگذار با خودش که تنھا بودی باز بگو که من با او
رابطه ندارم«.
 »بگذار االن روبروی خودت بگويم تا باورش شود که من با تو رابطهندارم«.
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وقتی که تصميم گرفتم افغانستان بروم يک روزی به اسد گفتم »من تصميم
قاطعم را گرفته ام که برگردم افغانستان«.
»اگر برگردی اشتباه میکنی«.
 »چارهای نداريم که اشتباه نکنيم ،ھمين که اينجا ھم آمده ايم اشتباه است،اگر اشتباه نبود  UNبا ما اينقدر بد برخورد نمیکرد«.
»برخورد  UNبا افغانستان فرق میکند .اگر به افغانستان برگردی و از
کارھايی که در اينجا کردهای خبر شوند ترا میکشند«.
 »اگر خبر ھم نشوند من خودم کارھای را که در اينجا کرده ام در آنجا ھممیکنم«.
»چی میکنی مثل اينجا آرايش میکنی و لباس زنانه میپوشی؟«
 »بلی عينا ً مثل ھمين جا ،آرايش میکنم و لباس زنانه میپوشم و از مردانیھم که خوشم بيايد به چشم شان نگاه میکنم تا بدانند که من از آنھا چه
میخواھم«.
»در اينجا که بيرون میروی چند نفر ترا بد میبينند و فحشت میدھند؟«
 »خيلی زياد ،چرا؟«»خوب پس فکر کن ،در اينجا ھمين تعداد که فقط فحش میدھند ،در آنجا
ھمين تعداد با چاقو میزنند«.
 »بزنند ،من که از چاقو خوردن ترسی ندارم«.»می زنند میکشندت ،مرده ات را میاندازند«.
 »من از مردن ھم ترسی ندارم«.اسد لبخندی زد و گفت »پيش از اينکه با چاقو بزنند ،اول دستگيرت میکنند
میبرندت زندان«.
 »من از زندان رفتن ھم ترسی ندارم«.اسد آدم خندانی بود و اکثراً که حرف میزد با خنده و ھيجان حرف میزد.
خنديد و گفت »وقتی که دستگيرت کنند زندان ھم نمیبرند ،در افغانستان کسی
نمیداند که تو چرا اين کار را کردهای ،خيال میکنند که ديوانه شدهای و
میبرندت تيمارستان بين ديوانهھا میاندازندت«.
» -ببرند من که از ديوانهھا ھم ترسی ندارم«.
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اسد خنده پر ھيجانی کرد و گفت »تو چقدر سادهای ديوانه! اگر ھيچ چيزی
نگويند ،تيمارستان ھم نبرند و فقط بچهھا دنبالت صدا بزنند حميد نداره ،باز چی
میکنی؟«
اسد ھر چيزی که گفت ھيچ حرفش برايم بيمناک نبود ،اما وقتی که گفت
اگر بچهھا دنبالت صدا بزنند حميد نداره ،باز چه میکنی ،من گيج شدم و خيال
کردم که ھمين االن بچهھا پشت سرم ايستاده اند و میخواھند صدا بزنند حميد
نداره .با خود گفتم بابه نداره چی بود که حاال صدا بزنند حميد نداره! به اسد گفتم
»من در دنيا از ھيچ چيزی ترس ندارم اما از مسخره مردم ترس دارم«.
»تو که میخواھی برگردی ،خيال کردی که فکر ھمه چيز را کردهای ،اما
ھنوز چيزھای ھست که فکر آنھا را نکردهای«.
اسد در اين ارتباط يک افسانهای برايم تعريف کرد:
»بود و نبود شاھی بود .شاه نوکری داشت .نوکرش عاشق دخترش بود.
بعيد بود که نوکر بتواند از شاه دخترش را خواستگاری کند .نوکر ھر وقت که
دختر را میديد برايش سخت میگذشت که نرسيدن به او را تحمل کند .يک
روزی نوکر با دختر در خانه تنھا میماند و با خود فکر میکند که اگر به اين
دختر تجاوز کنم چه میشود؟ شاه خبر میشود و از کار بيرونم میکند .به اين
میارزد که از کار بيرونم کند .نه شايد که بيرونم نکند دست و پايم را بشکند .به
اين ھم میارزد که دست و پايم را بشکند .نه شايد که دست و پايم را ھم نشکند
زندانی ام کند .به اين ھم میارزد که زندانی ام کند .نه شايد که زندانی ھم نکند
اعدامم کند .به اين ھم میارزد که اعدامم کند .پس نھايتا ً اعدامم میکند و به اعدام
کردن ھم میارزد که به اين دختر تجاوز کنم .به اين صورت نوکر به دختر
تجاوز میکند .وقتی که شاه از موضوع خبر میشود به سربازانش میگويد
بيرونش کنيد از اينجا .نوکر در جوابش میگويد میارزد .شاه میگويد دست و
پايش را بشکنيد .نوکر میگويد میارزد .شاه میگويد ببريدش زندان .نوکر
میگويد میارزد .شاه میگويد اعدامش کنيد .نوکر میگويد میارزد .شاه میگويد
دسته بيل را بکنيد تو کونش .نوکر میگويد وﷲ فکر ھر چيزی را کرده بودم اما
فکر اين را نکرده بودم«.
اسد به من گفت »تو ھم که میخواھی افغانستان بروی فکر ھر چيزی را
کردهای ،اما فکر اين را نکردهای که بچهھا دنبالت صدا بزنند حميد نداره«.
 »من اصالً نمیگذارم که حرف در اينجا بماند و پيش از اينکه بچهھای شاندنبالم صدا بزنند حميد نداره ،من بزرگان شان را وادار میکنم که با چاقو
بزنندم«.
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»نه ،عجب سادهای ھستی تو! آيا در اينجا کسی ترا با چاقو زده است که در
آنجا بزنند؟ بزرگان ھيچ کاری با تو ندارند .فقط بچهھا دنبالت صدا میزنند حميد
نداره«.
 »پس چرا در اينجا بچهھا دنبالم صدا نمیزنند؟«»در اينجا بچهھا ھنوز ياد نگرفته اند که صدا بزنند«.
 »پس در اينجا بزرگان ھم ھنوز ياد نگرفته اند که با چاقو بزنند«.در افغانستان ھر چند که بابه نداره ھا را آزاردن عادت بچه ھا بود ،اما بزرگان را
نيز غايبانه بدان پيوندی!
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ
ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺷﺎن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺑﺘﺪاء ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،و
ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻟﺨﻮاه ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
***

تصميم برگشتن به افغانستان را داشتم .اما از اينکه تقريبا ً دو سال منتظر
جواب نشسته بودم ،نمیخواستم که اين دو سال را بدون نتيجه ناديده بگيرم و در
صورت برگشتن به افغانستان ھم میخواستم که پای  UNدر ميان باشد .به اين
منظور يک روزی برای تصميم برگشت به افغانستان به  UNمراجعه کردم تا برم
گردانند .در اين مورد يک روز مخصوصی برايم تعين کردند که حاضر شوم و
با من مصاحبه کنند.
در روز مقرر شده من با آرايش و لباس زنانه برای مصاحبه به دفتر UN

حاضر شدم .اين بار به غير از رئيس يک خانم ديگر برای مصاحبه با من حاضر
شد .از من پرسيد »آيا میخواھی که برگردی افغانستان ؟«
 »بلی میخواھم که برگردم«.»اگر برگردی ھزينه سفرت را  UNپرداخت نمیکند ،خودت بايد پرداخت
کنی«.
 »من ھم از شما ھزينه سفر نخواسته ام .شما فقط میخواھم که زمينهبرگشت قانونیام را فراھم کنيد«.
»اگر ھزينه برگشتت را خودت پرداخت میکنی ،پس ما در اينجا پرونده
ات را میبنديم و به پليس گزارش میدھيم که به خواست خودت و با ھزينه
خودت ترا به افغانستان برگردانند«.
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در حاليکه با لباس و آرايش زنانه رفته بودم گفتم »شما به دولت افغانستان
ھم بگوييد که در صورت برگشت کاری با من نداشته باشد«.
»اگر تو با دولت کشور تان مشکلی داری ،ما در سياست دولتھا دخالتی
نداريم«.
 »بلی مشکل دارم ،من ھم با دولت و ھم با جامعه و خانواده مان مشکلدارم«.
»پس اگر برگردی به خواست خودت بر میگردی و اگر اتفاقی ھم برايت
بيفتد در آن صورت  UNمسؤليتی ندارد«.
من تا حاال نمیدانستم که وکيالن  UNمسؤليت بدوش پناھجويان را
میپذيرند و خيال کرده بودم که از کسی که خوش شان بيايد اگر مشکلی ھم
نداشته باشد قبولش میکنند و از کسی که خوش شان نيايد اگر مشکلی ھم داشته
باشد قبولش نمیکنند و در صورت برگشت اگر اتفاقی ھم برايش بيفتد آنھا ھيچ
مسؤليتی ندارند .در ارتباط به اينکه گفت اگر به خواست خودت برگردی و اتفاقی
برايت بيفتد  UNمسؤليتی ندارد ،من پرسيدم »پس اگر به خواست خودم بر نگردم
شما مرا برگردانيد و اتفاقی برايم بيفتد ،آيا در آن صورت شما مسؤليتی داريد؟«
»بلی؛ در آن صورت  UNمسؤليت دارد ،اما  UNھيچ پناھجويی را بدون
خواست خودش بر نمیگرداند«.
 »تقريبا ً دو سال میشود که من به شما مراجعه کرده ام .شما يک بار به منجواب رد داديد ،در نھايت اگر باز ھم به من جواب رد بدھيد و من به افغانستان
برگردم و اتفاقی بر من بيفتد ،آيا در آن صورت شما مسؤليتی داريد؟«
»در صورتی که  UNترا برگرداند و اتفاقی برايت بيفتد  UNمسؤليت
دارد ،اما در غير آن صورت  UNھيچ مسؤليتی ندارد«.
 »اگر شما در نھايت جواب رد بدھيد ،در آن صورت که مسؤليت داريد،بلی؟«
»نه؛  UNھيچ وقت ھيچ پناھجويی را بر نمیگرداند«.
 »اگر جواب رد مطلق بدھيد باز چی؟«»اگر  UNجواب رد مطلق ھم بدھد بر نمیگرداند«.
با خود گفتم خيلی خوب! پس من وسايل دست دوم ھستم که مرا از خيابان
برداشته ايد ،دو سال در گوشهای گذاشته ايد و زمانی که ناکارآمد ببينيد دوباره در
خيابان بياندازيد! برايش گفتم »شما آدم عاقلی ھستيد و ھر آدم عاقل اين را میداند
که در جوامع نادان مثل افغانستان افراد مثل من بخاطر ھمجنسگرايی با دولت،
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جامعه و خانوادهھای شان مشکل دارند .من با ھمين لباس و آرايش به افغانستان
بر میگردم و ديگر نمیتوانم که خودم را از چشم مردم پنھان کنم و غم را در دلم
نگه دارم .من از شما فقط میخواھم که دولت افغانستان را قانع کنيد که با من
کاری نداشته باشد .جامعه و خانواده مان ھر برخوردی که با من کردند من در
اين مورد از شما چيزی نمیخواھم«.
اين حرف را بخاطری گفتم که دولت مرا به زندان يا تيمارستان نفرستد تا
در آنجا برخورد مردم را ببينم که مردم چه برخوردی میکنند.
در جوابم گفت »قبالً ھم گفتم که  UNدر سياست دولتھا دخالتی ندارد .اگر
از برگشتن به افغانستان احساس خطر میکنی میتوانی که بر نگردی«.
 »من نمیخواھم که به خواست خودم برگردم ،از شما میخواھم که شماجبراً مرا برگردانيد«.
خنديد و گفت » UNھيچگاه اين کار را نمیکند .اگر دوست نداری که
برگردی میتوانی منتظر جوابت باشی تا  UNجوابت را بدھد«.
 »اگر قرار است که شما نه قبولم کنيد و نه برگردانيد ،پس چرا اينقدر وقتمرا ضايع کرديد در اينجا؟«
محترمانه و مؤدبانه گفت »پس ببخشيد! معذرت میخواھم! آيا شما کاری
داشتيد؟« و با احترام و ادب سر پا ايستاد و گفت »پس تا بيشتر از اين دير تان
نشده است میتوانيد که برويد به کار تان برسيد و در اين مورد بعداً صحبت
خواھيم کرد«.
از اين طرز ادب و احترام گذاشتنش بیاندازه احساس تنفر کردم و با خود
گفتم اگر شما واقعا ً انسان ھستيد انسانيت تان را در عملکرد تان نشان بدھيد ،نه
اينکه در نشان دادن اينگونه آداب و احترامات تشريفاتی! شما سسولکھا خودتان
را از مردمان ولگرد و چاقوکشی که حرف و دل شان يکی است انسانتر ھم
میدانيد! برای اينکه موقعيت اجتماعی خودش را بشناسد با عصبانيت گفتم »من
اين پنج دقيقه وقتی را نمیگويم که االن با شما حرف زدم ،شما دو سال وقتم را
در اينجا ضايع کرده ايد«.
با ھمان آداب و احترام اولی دوباره سر جايش نشست و گفت »بلی متأسفم.
من قبول دارم که تو در اينجا وقت زيادی انتظار کشيدهای اگر حوصله کنی و
مدت بيشتری انتظار بکشی جوابت را از اينجا میگيری«.
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 »چرا انتظار بکشم؟ وقتی که مشکلم مشخص است که من در افغانستانمشکل دارم و مشخص نيست که آيا شما مرا قبول میکنيد يا نمیکنيد ،من چرا
انتظار بکشم؟ آيا شما قول میدھيد که حتما ً قبولم میکنيد که من انتظار بکشم؟«
» UNبه ھيچ کس اين قول را نمیدھد که حتما ً قبولش خواھد کرد .ممکن
است که  UNقبولت کند و يا ردت کند ،اما اينکه زياد منتظر ماندهای به علت
کثرت پروندهھاست .تعداد پروندهھا زياد است و تعداد وکيالن کم است .وکيالن
پوسته روی پروندهھا کار میکنند و به نوبت پروندهھا را بررسی میکنند«.
 »کدام نوبتی! من بيشتر از صد نفر را در اينجا ديده ام که يک سال ديرتراز من آمده اند و در ظرف يکی دو ماه قبول شدند ،اما من که دو سال منتظر
جوابم ھنوز ھم بايد منتظر بمانم!«
»تو بخاطر که يک بار جواب رد گرفتی مراحل کار پرونده ات پيچيدهتر
شده است و زمان بيشتری میبرد تا در مورد آن تصميم گرفته شود«.
 »من چندين نفر را ديده ام که استيناف ھم گرفته اند و فقط يک ماه بعد ازارسال نامه استيناف جواب گرفته اند«.
»مشکل ھر کس فرق میکند .بعضی پروندهھا مشخصتر است و بعضی
پروندهھا پيچيدهتر«.
 »اگر مشکل ھر کس فرق میکند ،پس چرا حرف نوبت را میزنی؟ کدامنوبتی!«
با آن ھمه زبانبازی و زرنگی اش مثل الل بیجواب ماند.
 »اگر مشکل من از نظر شما مھم نيست ،پس چرا زودتر جواب ردنمیدھيد؟ چرا اينقدر وقتم را ضايع میکنيد؟«
»تا حاال که انتظار کشيدهای ،اگر يک مدت ديگر ھم انتظار بکشی جوابت
را میگيری«.
اما اينکه برايم جواب رد بدھند يا قبولی مھم نيست! با بسياری از پناھجويان
ھمجنسگرا برخورد مشابه با من را کرده بودند و در نھايت جواب رد ھم داده
بودند .مصاحبه بدون نتيجه به پايان رسيد و از دفتر بيرون شدم.
***

ھنگام مصاحبه وقتی که آن خانم به من گفت اگر  UNکسی را برگرداند و
اتفاقی برايش بيفتد در آن صورت  UNمسؤليت دارد ،اما  UNھيچ کسی را بر
نمیگرداند ،من ديگر راز پناھندگی را کشف کردم .وقتی که راز پناھندگی را
کشف کردم به اين فکر شدم که وکيالن  UNاگر شير ھم باشند من حقم را از دھن
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شير بايد بگيرم .به خود گفتم اگر من قضاوت را به شرافت وکيالن بسپارم ،ھمان
گونه که وکيالن تا حاال با من بدرفتاری کرده اند در نھايت ھم با خواری و زلت
جواب رد را برايم خواھند داد .ھمين بود که به فکر برنامه چيدن شدم تا پيش از
اينکه جواب رد مطلق را برايم بدھند ،من بايد وادار شان کنم تا ھرچه زودتر يا
قبولم کنند و يا برم گردانند به افغانستان.
آدم اگر مدام مورد زورگويی قرار بگيرد اعتماد به نفسش را کامالً از دست
میدھد .در گذشته که خيال کرده بودم وکيالن  UNھرچه که دل شان بخواھد
میتوانند بکنند من اعتماد به نفسم را کامالً از دست داده بودم و بیاندازه احساس
حقارت میکردم که حتی خودم را جزء آدم به حساب نمیآوردم .اما حاال که
فھميدم اينجا جای زورگويی نيست به خود گفتم يا من آدم نيستم و يا وکيالن UN
آدم نيستند و اگر من آدم بودم که آن سسولکھا را نيز آدم خواھم کرد.
پيش از اين در واقع حتی بدون بھانه نمیخواستند که قبولم کنند ،بیبھانه
برايم جواب رد دادند و بیبھانه اينقدر منتظرم نشاندند .اين بار خواستم کاری کنم
که ديگر حتی بیبھانه ھم نبايد بتوانند که برايم جواب رد بدھند يا بيشتر از اين
منتظرم بنشانند .به اين منظور خواستم که اوالً يک دليل محکمی بايد برايشان
بياورم تا بتوانم که ھدفم را پياده کنم .به تفکر پرداختم تا يک دليل محکمی بسازم.
ھر قدر که ژرف انديشی کردم ھيچ دليلی در ذھنم شکل نگرفت که بتوانم نظر
مثبت اکثريت مردم را جلب کنم.
در دانشگاه کابل استادی داشتيم به نام محمد عثمان بابری .استاد بابری
درس فارمکوگنوزی )داروھايی با منشأ طبيعی( را برای ما تدريس میکرد .استاد
بابری شخصيتی بود بسا منطقی که تمام سخنھايش جنبه علمی و منطقی داشت،
با ادبيات نھايت عالی و با لھجه شيرين ھراتی لکچر میداد )سخنرانی میکرد(،
در وقت لکچر دادن کف دست راستش را زير فکش قرار میداد ،مچ دست
راستش را با دست چپش مشت میگرفت ،کله اش را کمی به طرف راست
انعطاف میداد ،به کف دست راستش تکيه میداد و شروع میکرد به لکچر دادن.
ھر وقت که استاد بابری با ادبيات نھايت عالی و با لھجه شيرين ھراتی لکچر
میداد من با لکچر دادنش حال میکردم.
وقتی که میخواستم دليل محکمی بسازم تا ديگر ،وکيالن به ھيچ عنوانی و
حتی بدون بھانه نتوانند که اذيتم کنند ،ھيچ دليلی در ذھنم شکل نگرفت .داشتم
فکر میکردم ھيچ فکری به ذھنم نرسيد .وقتی که ھيچ فکری به ذھنم نرسيد به
ياد استاد بابری افتادم و با خود گفتم کاش استاد بابری اينجا بود که با يک متن
قشنگ يک دليل محکمی برايم درست میکرد که آنرا بدست وکيالن و تمام مردم
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میدادم تا ديگر ،وکيالن نمیتوانستند که ھيچ غلطی در پرونده ام بکنند .به ھمين
خيال بودم که ناگھان به صورت غير ارادی و بیآنکه خودم بخواھم خودم را
استاد بابری خيال کردم .کف دست راستم را زير فکم قرار دادم ،مچ دست راستم
را با دست چپم مشت گرفتم ،کله ام را کمی به طرف راست انعطاف دادم ،به کف
دست راستم تکيه دادم و به فکر فرو رفتم .ھنوز بيشتر از بيست ثانيهای از به
فکر فرو رفتنم نشده بود که چنين فکری به سرم خطور کرد» :ميزبان اصلی و
خانه اصلی ھر انسان و ھر موجود زنده طبيعت است و ھر موجود زنده در طبيعت
يکسان حق دارد که طبيعی زندگی کند«.

به مجردی که اين فکر به سرم خطور کرد سريع از خيال استاد بابری بودن
بيدار شدم و شروع کردم به نوشتن نامهای که آنرا به  UNتحويل بدھم .نامه را
قرار ذيل نوشتم و به  UNتحويل دادم:

خاطرات حميد نيلوفر

ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت :ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه- - - - - - - - :
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺑﻮط؛
ﻣﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻨﻮعام در اﯾﻨﺠﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام و
ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆﻟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬارم ﮐﻪ
ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام .از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ
ﺷﻤﺎ را ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﻠﯿﻨﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻮﺟﻮد آورده اﯾﺪ ،دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﻣﻨﻄﻖ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﻣﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯿﺴﻢ را در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ
اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ رو ﺑﺮو ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﯿﺴﻢ را روی اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﯾﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽﮐﻨﻢ .ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب رد ﺻﺎدره ﺑﻪ دو ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺗﻨﺎﻗﺺ
در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎ و دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻮدن اﻇﻬﺎرات ﻣﻦ.
 - ۱در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :ﺗﻨﺎﻗﺼﯽ آن ﭼﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﮏ و ﺷﺒﻬﻪ را ﺑﻮﺟﻮد
ﺑﯿﺎورد در ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﻦ ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﮑﻢ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﻋﺎﻗﻼن ﭘﯽ
ﯾﮏ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺮوﻧﺪ «.اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮفﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮاﺗﺮ از ﺑﯽﻋﻘﻠﯽﺳﺖ؛ ﭼﻮن ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دارد و
ﺟﺎی ﺟﺮ و ﺑﺤﺚ و ﺑﻬﺎﻧﻪ در آن وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﻣﻦ آﻧﺮا ﭘﯿﺶ روی ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻢ و
ﺷﻤﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ را ﻧﺎدﯾﺪه
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﻮری واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻄﻮری ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﭼﯿﺰی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار ﻧﺪارد؟ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ
ﻣﻦ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ دارد ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮏ ﮔﺮاﯾﺶ و
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺎدت ﯾﺎ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺟﻨﺴﯿﻢ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮری ﻣﯽﮔﺬرد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺮات ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﺎن ﺣﺎل
و آﯾﻨﺪه ﻣﺮا ﺑﺪون ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺣﺘﻤﴼ اﯾﻨﻘﺪر
ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
 - ۲در ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺳﻨﺪ :وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﯿﺲ ﻣﻦ ﮐﯿﺲ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻦ ﺧﻮدم ﺳﻨﺪ
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ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﻦ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﻫﺴﺘﻢ و ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺮم داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ دارد .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ وﮐﯿﻼن زن در اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ
اﻋﻀﺎی ﻣﺆﻧﺚ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ دارم و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻫﻤﯿﻦ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﺿﺎﻓﻪ
از اﯾﻦ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﭘﻮل راﯾﺠﯽ را ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ
ﺑﭽﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺎ آن ﭘﻮل ﺣﺘﻤﴼ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﭼﯿﺰی
ﺑﺨﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻋﯿﻦ ﭘﻮل را ﺑﺪﺳﺖ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ و ﺑﯽﻋﻘﻞ ﺑﺪﻫﯿﺪ آﻧﺮا ﭘﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ
ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺎﯾﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻢ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮ ،داﻧﺎﺗﺮ و آﮔﺎهﺗﺮ از ﻣﻦ و از ﻫﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﺮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮده ام و ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﻫﻢ
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﮔﺮدم ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ،در اﯾﻦ ﻣﻮارد
ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﺪارﯾﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ اﺳﺖ .آن ﻇﺮﻓﯿﺖ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻦ در ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﻪ رﯾﺸﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ،در ﻗﺪم اول ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﮐﻪ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ
ﺷﻌﻮر ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽﺷﺮف ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﻮن وﻗﺘﯽ ﮐﻪ در ﺑﻄﻦ ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﯿﺰﺑﺎن
اﺻﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﮑﺴﺎن ﺣﻖ دارد ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺎﻣﯿﺰﺑﺎن ﮐﺎذب و ﻧﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎذب
اﯾﻦ ﻣﺤﺪودهﻫﺎی ﻣﺮزیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زور اﺳﻠﺤﻪ و ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدش ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ دارﯾﺪ و آزادی ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ
اﮔﺮ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺮا ﻫﻢ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ دارﯾﺪ و آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه
ﺑﺪاﻧﯿﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای
ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺖ ﯾﮏ

خاطرات حميد نيلوفر
ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه را ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻣﺮده ﺧﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﺮف دارد؛ ﭼﻮن
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻮد زﻧﺪه آن ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن ﻣﺮده
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارد .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﻧﮕﺬارﯾﺪ ،آﻧﻘﺪر ﺑﯽﺗﺮﺑﯿﻪ و ﺑﯽﺷﺮف ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﮐﻪ اﻧﮕﺎر در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر
ﺗﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ از ﮐﻮس ﻣﺎدر ﺗﺎن دﻧﺪان ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻨﻔﯽ در
ﭘﯿﺶ ﺻﻔﺎت ﺷﻤﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻗﺪر اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠﺘﺮ و داﻧﺎﺗﺮ و آﮔﺎه ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻪ ﮐﺜﺎﻓﺖ )ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ( ﺷﻤﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه از
ﺧﻮدﺗﺎن زﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺳﻮدی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﯽاﻧﺪازه آزار و اذﯾﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ ،دو ﺳﺎل
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
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪ اش ﭘﺮﯾﺪ دوﺑﺎره ﺑﺮﮔﺮدد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد ،ﻣﯽﻣﯿﺮد و دﯾﮕﺮ زﻧﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺒﺮ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا در
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ؟ اﻣﺎ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﯽﺷﺮف ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،
ﭘﺲ ﭼﺮا درﺳﺖ ﻗﻀﺎوت ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪر وﻗﺖ
ﻣﺮا ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﻪ ﮐﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻓﺮوﺷﯿﺪ ،ﺣﺪ اﻗﻞ
در ﻋﻮض آن ﮐﻪ ﺿﺮر ﺗﺎن را ﻫﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ را اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ،در ﻣﺪت اﯾﻦ دو ﺳﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﯿﺪ ،از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺎن و ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور ﺳﻔﺮه ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻪ ﻣﯽﺧﻮرﯾﺪ و
ﻫﺮ ﻟﻘﻤﻪای را ﮐﻪ ﻗﻮرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﻘﻤﻪﻫﺎی ﮔﻪ را ﻗﻮرت ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﺎ
روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﻪِ ﺑﺪﺑﻮ ﺳﺎﮐﺖ و ﺑﯽﺻﺪا ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دﯾﺪه
ﺑﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ام .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮔُﻪ ﺑﺪﺑﻮ ﺑﯽﺷﺮف و
ﺑﯽﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﻤﻞ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮔﺴﺘﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻔﺮت؛
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
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نامه فوق را به دفاتر  UNھم در آنکارا و ھم در وان ھم فکس فرستادم و
ھم خود نامه را ارسال کردم .در  UNوان نامه را پشت در به دست خودشان
تحويل دادم و به مترجم گفتم »اين نامه را به مسؤل مربوط بده ،من اينجا منتظرم
تا مسؤل مربوط جوابم را بدھد«.
مترجم نامه را به رئيس ترجمه کرد و برگشت نامه را آورد که به من پس
بدھد و گفت »رئيس میگويد که اين نامه به ما مربوط نمیشود ،اين نامه را به
دفتر  UNآنکارا بفرست«.
 »من که ذاتا ً يکی به آنکارا ھم فرستاده ام .اگر به شما مربوط نمیشود پسبگذاريد که ضميمه پرونده ام باشد .اين را به رئيس بگو که من يک ماه ديگر
حوصله میکنم و تا يک ماه اگر شما آدم نشوند ،من ھرگونه عکسالعملی که
نشان بدھم در ھمين جا به خود شما نشان خواھم داد و ھيچ کاری به آنکارا
نخواھم داشت«.
مترجم نامه را دوباره برد به داخل.
***

از نامه فوق که به  UNنوشتم چھل نقل کپی کردم که ھر نقل آن پشت و
روی يک برگ میشد .زمانی که يک نقل آنرا به  UNتحويل دادم ،خودم پيش
روی دفتر ايستادم و پناھندگانی که به دفتر سر میزدند نقلھای ديگر را يکی
يکی به ھر پناھنده میدادم و روبروی مترجم و نگھبانان میگفتم »من اين نامه را
به وکيالن نوشته ام ،شما ببينيد که آنھا چقدر بیشخصيت ھستند و من چطوری
آنھا را آدم خواھم کرد ،من آنھا را آنچنان آدم خواھم کرد که در آينده برخورد
مشابه با من را با ھيچ کس ديگر تکرار نکنند«.
بعد از نوشتن اين نامه يک ماه منتظر جواب نشستم .در طول اين يک ماه
در اين ارتباط مکرراً به سازمان حقوق بشر ،سازمان عفو بين الملل و پليس
مراجعه کردم و به آنھا گفتم در  UNوکيالن که به من جواب نمیدھند اين عمل
آنھا يک عمل گستاخانه است و اگر تا يک ماه ديگر ھم جواب ندھند ،من در
مقابل عمل گستاخانه آنھا دست به عکسالعمل گستاخانه خواھم زد.
از حقوق بشر چند بار با  UNتماس گرفتند تا جوابم را بدھند ،اما از UN

میگفتند که ھنوز بايد منتظر بنشيند .من در طول بيش از يک سال چندين بار به
حقوق بشر مراجعه کرده بودم ،اما ميانجيگری حقوق بشر به ھيچ نتيجهای نرسيد.
به حقوق بشر گفتم »وکيالن آدم نيستند که منطق سر شان شود و من مجبورم که
به مثل خود آنھا با آنھا برخورد کنم«.

خاطرات حميد نيلوفر

»اما کاری که تو میخواھی بکنی راه حل نيست ،تنھا راه حلی که وجود
دارد ھمين راه گفتگو است و ما کمکت میکنيم که زودتر جوابت را بدھند«.
 »اگر کمک شما به جايی میرسيد تا حاال رسيده بود و تا حاال که به جايینرسيده است از اين به بعد ھم به جايی نخواھد رسيد«.
موضوع را با مدير پليس نيز در ميان گذاشتم و گفتم که اگر وکيالن  UNتا
يک ماه ديگر آدم نشوند من آنھا را آدم خواھم کرد و شما پيش از پيش بدانيد تا
بعداً نگوييد که چرا من چه کردم«.
»مثل حيوان کاری نکنی که رد مرزت میکنيم«.
 »اگر قرار است که رد مرز کنيد پس ھمين االن رد مزر کنيد .من که آنھارا آدم خواھم کرد«.
»دعوايی که با  UNداری چرا ھر روز میآيی به ما میگويی؟ برو به
خودشان ھرچه که میخواھی بگو«.
 »به شما ھم گفتم تا پيش از پيش بدانيد که من چه خواھم کرد«.موضوع را به سازمان عفو بين الملل نيز مطرح کردم و به آنھا خبر دادم
که اگر من کاری کردم شما نگذاريد که پليس رد مرزم کند .از اينکه بيشتر از
يک سال با سازمان عفو بين الملل نيز در ارتباط بودم آنھا به من گفتند »حق با
توست و مطمئن باش که پليس رد مرزت نمیکند؛ چون پليس ھيچ پناھندهای را
رد مرز نمیکند و ما ھم در جريان ھستيم تا پليس پناھندگان را رد مرز نکند«.
وقتی که يک ماه از ارسال نامه قبلی گذشت من يک نامه ديگر به شکل ذيل
نوشتم:
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ﻧﺎم و ﺷﻬﺮت :ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه- - - - - - - - :
ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﺮﺑﻮط؛
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺑﺰﻧﻢ .از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺎﻣﻞ
آﻏﺎز اﻋﺘﺼﺎﺑﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺨﺶ آن ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﺪ ،ﭘﺲ ﭼﺮا ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم
و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺠﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ دارﯾﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﻟﺞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﺳﯿﺮ دو ﺳﺎل وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻪ ام و اﺳﯿﺮ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺪه
ام ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﺮا؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﺠﺎﺟﺖ ﻫﻢ ﺣﺪی دارد! آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
اﻣﮑﺎن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺮی ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﻞ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن را ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ دﯾﮕﺮان را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺎن را
ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﻣﺮا ﺗﺤﺖ ﭼﻨﺎن ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﻗﺮار داده اﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮد وﺳﯿﻠﻪ اﺧﺮاج
ﮐﺮدن ﻣﺮا ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﻦ اﯾﻨﺠﺎ را ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ از اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ
دﺳﺖ ﺻﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻤﺎ ﻃﻌﻢ ﻣﺮگ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ را ﺑﭽﺸﻢ ،ﺣﺘﻤﴼ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺑﯿﺎورم .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ
از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﻮرد ﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﴼ زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﮐﻪ ﻣﻦ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﺪاوم ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺳﮑﻮت ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺑﺎ
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﭘﺮده را از روی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﻣﺮﻋﯽ و ﻣﮑﺮآﻣﯿﺰ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ
داﺷﺖ.
ﻣﻮﺟﯿﻢ ﮐﻪ آﺳﻮدﮔﯽ ﻣﺎ ﻋﺪم ﻣﺎﺳﺖ ،ﻣﺎ زﻧﺪه ﺑﺮ آﻧﯿﻢ ﮐﻪ آرام ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ
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در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻣﻦ از ﻋﻤﻞ  UNدر ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﯾﺎد ﮐﺮده ام .ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮐﻠﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮﯾﺎﻧﻪ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﻧﺞ و ﻋﺬاب دﯾﮕﺮان ﺷﻮد ﻣﻦ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ ،ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺸﺖ و ﻟﮕﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻨﮕﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻠﻢ و ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﮔﺮ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻦ
آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ.

نامه را پيش از اينکه بدست شان بدھم اول فکس فرستادم و بعد خواستم که
خود نامه را نيز بدست شان تحويل بدھم .کارکنان  UNدايما ً سه  -چھار ارابه
ماشين را پشت در پارک میکردند .من که نامه فوق را نوشتم يک تبرچه کوچک
نيز از بازار خريدم و زمانی که خواستم نامه را به  UNتحويل بدھم تبرچه را نيز
داخل يک کيسه در الی روزنامهھا قرار دادم و با خودم بردم.
***

وقتی رفتم پشت دفتر ديدم سه تا ماشين را در آنجا پارک کرده بودند .پيش
از اينکه به ماشين ھا حمله کنم اول خواستم که نامه را به دست يکی از کارکنان
بدھم تا ببرد داخل .از باال جا به کارکنان گفته شده بود که ديگر از من نامه
نگيرند .نامه را از دستم نگرفت و گفت »به ما گفته شده است که ديگر از کسی
نامه نگيريد«.
در حاليکه از يک دريچه کوچک با من حرف میزد من نامه را از دريچه
داخل انداختم و گفتم »میخواھيد بگيريد میخواھيد نگيريد ،من نوشتن نامه را
وظيفه خودم دانستم و گرفتنش وظيفه شماست .برو به آن رئيس گهخوار بگو که
ھمين االن جواب نامه را به من بدھد«.
فکس نامه قبالً بدست شان رسيده بود و میدانستند که من حتما ً يک
عکسالعملی نشان خواھم داد .به مجردی که نامه را داخل انداختم فوراً دو نفر از
افسران پليس که مسؤل امنيت  UNبودند آمدند بيرون و با ھيجان مرا زير نظر
گرفتند .به دستم نگاه کردند ديدند که کيسه در دستم بود و روزنامهھا از داخل آن
بيرون زده بود ،اما تبرچهای را که در الی روزنامهھا گذاشته بودم پيدا نبود.
يکی از افسران پليس پرسيد »چه میخواھی؟«
 »نامه را دادم ،منتظرم که جوابش را بياورند«.»برو جوابش را بعداً برايت میدھند ،االن جوابش را نمیآورند«.
» -تا که جوابش را نياورند من ھمين جا منتظرم«.
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»اگر نياورند چی میکنی؟«
 »اگر نياورند با سنگ میزنم شيشهھای دفتر را میشکنم«.افسران پليس نيز يک عمری مرا میشناختند و ھميشه ديده بودند که من با
 UNدرگير بودم .آنھا ھم حق را به من میدادند و به ھمين خاطر موضوع را
جدی نگرفتند .در جوابم گفتند »ما اينجا وظيفه داريم که به تو اجازه ندھيم که
سنگ بزنی«.
 »اگر جواب نامه را نياورند میبينيد که من چطوری سنگ میزنم«.افسران پليس دو  -سه ساعتی بيرون ايستادند تا من کاری نکنم .گفتم
»باالخره تا کی اين جا میايستيد؟«
»تا وقتی که تو از اينجا نروی«.
 »من که اصالً نمیروم«.»تا که تو نروی ما ھم ھمين جا ھستيم«.
 »باالخره حوصله تان به سر میرسد«.»حوصله ما بیپايان است«.
وقت نھار شد ،افسران پليس رفتند داخل برای نھار ،پشت در سه تا ماشين
پشت سر ھم پارک شده بودند ،اولی بنز سفيد مدل باال اما بدون تجمل که شاخص
شخصيت مالکش بود ،دو تا ماشينھای بعدی مدل باال ،گران قيمت و تجملی
بودند .اول خواستم که ھر سه ماشين را بزنم درب و داغان کنم .اما به خود گفتم
نه ،اين بار کافی است که فقط عکسالعملم را نشان بدھم و شر و شور باشد به
دفعات بعد ،شايد که فقط با عکسالعمل تند در يک بار به نتيجهای ھم نرسم و در
چندين نوبت بايد آنھا را زير فشار قرار بدھم تا که جوابم را بدھند .لذا ترجيح
دادم که فقط بنز سفيد را ھدف قرار بدھم .تبرچه را از الی روزنامهھا بيرون
کردم و زدم شيشهھا و پوشش فلزی آنرا درب و داغان کردم.
***

وقتی از داخل صدای کوبيدن تبرچه و خورد شدن شيشهھا و پوشش ماشين
را شنديدند ،يکی از افسران پليس سريع در را باز کرد و ديد که من دارم ماشين
را خراب میکنم .دفعتا ً عالمت ترس شديد در چھره اش نمايان گرديد؛ چون به
نسبت مسؤليتش ترسيد که اگر به من نزديک شود مبادا که من به خودش حمله
کنم .با قيافه ترسيده و رنگ پريده ،با مھارت پليسی و حرکات مارپيچ و پرشی
شروع کرد که خودش را به من نزديک کند .من که او را در اين حالت ديدم
تأسف کردم و با خود گفتم خيال کردهای که من به خودت حمله میکنم! اما کيست
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که بخواھد به توی بيچاره حمله کند! برای اينکه ترس از سرش بپرد ،تبرچه را
انداختم به زمين .با آن ھم او وقتی که به من رسيد دستم را محکم گرفت به زور
پشت سرم پيچاند و ھر دو دستم را پيچانيده از عقب محکمم گرفت تا من دست
خالی به خودش حمله نکنم .من ھيچ عکسالعمل فيزيکی نشان ندادم تا خيالش
راحت شود که من قصد حمله کردن به او را ندارم و برايش گفتم »اين بار من
فقط عکسالعملم را به شما نشان داده ام و از اين به بعد من ھر روز اين کار را
تکرار خواھم کرد«.
از دنبال او يک افسر پليس بلندپايه و مسن بيرون آمد و ديد که ماشين
خودش را داغان کرده ام .اول با حالت کامالً عادی به ماشينش نگاه کرد .من ديدم
که قيافه اش سريعا ً از حالت عادی به شکل مظلومانهای تغيير يافت .گريه نکرد،
اما قيافه اش از حالت گريه کردن ھيچ فرقی نداشت ،فقط جيغ نزد و اشک از
چشمانش جاری نشد ،اما قيافه اش طوری بود که انگار گريه میکرد .آمد از
نزديک اول به ماشينش نگاه کرد ،من کنارش ايستاده بودم ،رويش را بر گرداند
بسوی من و با چھره گريان به طرف من نگاه کرد .من خيال کردم که حاال
شروع میکند به جيغ زدن و اشک ريختن .بر عکسی آنگونه که من خيال کردم،
دفعتا ً دو دستی از موھايم گرفت کله ام را تکان داد ،بعد دو دستی از يخه ام
گرفت خودم را پس و پيش تکان داد ،ھنگامی که دستش به يخه ام بود و تکانم
میداد ،فرياد زنان گفت »چرا ماشينم را داغان کردی؟ چرا؟«
من شديداً ھيجان زده شده بودم ،به دستانم نگاه کردم ديدم از ھيجان دستانم
زرد شده است که مثل زعفران! با خود گفتم دستانم که اينقدر زرد شده است ،پس
به خدا معلوم که صورت چقدر زرد شده است!
در جواب به افسر پليس گفتم »اين بار فقط عکسالعملم را به شما نشان
دادم .از اين به بعد ھر روز میزنم و داغان میکنم«.
در حاليکه او در اوج عصبانيت بود فرياد زنان گفت »ماشين مرا چرا زدی
داغان کردی؟«
 »ماشين تو باشد يا ھر کس ديگر ،برای من مھم نيست ،ھر ماشينی که باشدمن میزنم درب و داغانش میکنم«.
»اين ماشين مال من است میدانی يا نه؟ چرا ماشين مرا خراب کردی؟«
 »ماشين تو باشد که چی!!«»تو ماشين مرا خراب کردی«.
» -اگر ماشين خدا ھم باشد من میزنم خراب میکنم«.
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باز ھم ھر لحظه از يخه ام میگرفت به شدت تکانم میداد و میگفت تو
ماشين مرا خراب کردی...
من ھم در جوابش میگفتم اگر تو خدا ھم باشی ،من میزنم ماشينت را
خراب میکنم.
***

افسر پليسی که ماشينش را خراب کرده بودم از ھمين جا تماس گرفت با
کالنتری تا بيايند از نزديک بالفعل ببينند که من ماشينش را خراب کرده ام .چند
قطعه عکس نيز از ماشينش گرفت تا در آينده سندی باشد که چه اندازه خسارت
ديده است .از کالنتری پليس آمد دنبالم و افسر پليسی که ماشينش را خراب کرده
بودم نيز با من رفت کالنتری ،در کالنتری موضوع را به مأمورين شرح داد و
آنھا پرونده شکايتش را تشکيل دادند .افسر پليس به يکی از مأمورين گفت »آمد
پشت در مظاھره کرد و به ماشين من حمله کرد«.
مأمور برای اينکه مرا بترساند گفت »اين يک عمل تروريستی بوده است،
االن پرونده اش را تشکيل میدھيم که بفرستندش زندان«.
من با خود گفتم تو ديگر چقدر ساده ھستی که با اين حرفت میخواھی مرا
بترسانی ،اما خبر نداری که من خودم ختم روزگارم!
از من پرسيدند »چرا ماشينش را خراب کردی؟«
 »من اعتصاب کرده ام«.»چرا اعتصاب کرده ای؟«
 »چون دو سال است که منتظر جوابم UN ،جوابم را نمیدھد«.»جوابت را که نمیدھد چرا ماشين پليس را خراب کردی؟«
 »فقط ھمين يک بار نيست ،من از اين به بعد ھر روز ماشينھا را میزنمخراب میکنم .تا وقتی که  UNجوابم را ندھد من ھر روز به  UNحمله میکنم و
شما ھر روز مرا در اينجا خواھيد ديد«.
مأمور به شماره تلفن دفتر مرکزی  UNدر آنکارا تماس گرفت و گفت
»يک پناھنده ماشين افسر پليس را خراب کرده است و میگويد تا روزی که UN
جوابم را ندھد من ھر روز به  UNحمله میکنم .شما کی جوابش را میدھيد؟«
پرسيدند »شماره پرونده اش چند است؟«
مأمور شماره پرونده ام را برايشان گفت.
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آنھا در جواب گفتند »بايد منتظر بنشيند که نوبتش برسد و جوابش را
بگيرد«.
وقتی که پرونده شکايت در کالنتری تشکيل شد ،ھم از طرف شاکی
توضيحات خواستند و ھم از من .بعد از کالنتری مرا بردند بيمارستان برای
معاينات بدنی ،که آيا در وقت دستگيری پليس مرا کتک زده است و يا خير و آيا
عاليم ضرب و شتمی در بدنم وجود دارد و يا خير؛ چون در قانون ترکيه ممنوع
است که پليس مردم را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار بدھد .بعد ھر دوی مان
را بردند دادسرا .در آنجا دادستان نيز ھم از شاکی توضيحات خواست و ھم از
من .دادستان از من پرسيد »چرا ماشينش را خراب کردی؟«
»بخاطری که  UNبه من جواب نمیدھد ،دو سال شده است که مراجعه
کرده ام ،مشکلم ھم مشخص است که من ھمجنسگرا ھستم و در افغانستان مشکل
دارم ،اما با آن ھم به من جواب نمیدھند و کسانی را که مشکل مشخصی ھم
ندارند در ظرف يکی دو ماه قبول میکنند .آنھا به من ضرر رسانده اند که دو
سال وقتم را ضايع کرده اند که ھيچ چيزی از وقت با ارزشتر نيست .من نسبت
به برخورد  UNاز نظر سالمتی نيز متضرر شده ام و دچار مشکل عصبی شده
ام که از سالمتی ھم ھيچ چيزی با ارزشتر نيست .من بيشتر از اين نمیتوانم که
تحمل کنم و تنھا امروز نه ،بلکه از اين به بعد ھر روز به  UNحمله خواھم کرد
تا وقتی که جوابم را بدھند«.
»آيا میدانستی که ماشين مال ايشان است؟«
 »نخير؛ من نمیدانستم و دانستن و ندانستنش ھم برايم مھم نيست ،ھرماشينی که پشت در  UNباشد ،من مالکش را چه بدانم و چه ندانم میزنم و
خرابش میکنم«.
دادستان به افسر پليس گفت »ماشينت مگر بيمه ندارد؟«
»نخير؛ ماشين را بيمه نکرده ام«.
»پس خسارت ماشينت بدوش  UNمیشود ،به  UNبگو که خسارت ماشينت
را پرداخت کند ،در اين ارتباط ھم به دفتر  UNدر اينجا و ھم در آنکارا نامه
بنويس و درخواست پرداخت خسارت ماشينت را بکن«.
***

روز بعد دوباره رفتم پشت در  UNتا ببينم نسبت به عکسالعمل ديروزیام
چه نظری دارند .وقتی رفتم پشت دفتر تنھا تغييری که در آنجا ديدم ،ھيچ ماشينی
را پارک نکرده بودند .ساعت  ٩صبح بود ،مترجم از سوراخ دريچه با پناھندگاه
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حرف میزد ،من انتظار داشتم که اگر نزديک بروم بیآنکه خودم چيزی بگويم
مترجم از تصميم  UNبه من چيزی میگويد ،اما وقتی که نزديک رفتم انگار نه
انگار که مترجم مرا بشناسد و اصالً به من نگاھی ھم نکرد .با خود گفتم آنھا ھيچ
متوجه نشده اند که من چی کردم! انگار پشهای بود در کون گاوی نشست و گاو با
دمش آنرا دور کرد و ديگر ھيچ خيالش ھم نيست! بیاندازه عصبانی شدم و باز با
خود گفتم وکيالن شايد که گاو باشند ،اما من پشه نيستم و حتما ً آنھا را به صدا در
خواھم آورد .بیآنکه حرفی بزنم روبروی مترجم چند تا سنگ از زمين برداشتم
زدم به شيشهھای ساختمان .سنگ زدنم ھم اواخواھری بود و نشد که پر قدرت
بزنم و سريع چند تا شيشه را خورد کنم .چند بار سنگ به شيشهھا رسيد اما از
اينکه از فاصله دور بود به سرعت کم رسيد و فقط کنج يک شيشه کوچک
شکست و بس.
يکی از ويژگیھای دخترانهای که من از بچگی تا حاال داشته ام سنگ
انداختنم بوده است .پسران ھنگام سنگ انداختن دست شان را بصورت افقی
میچرخانند و سنگ را به شکل چرخشی به فاصله دور پرتاب میکنند .اما دست
من اصالً حرکت افقی ندارد و فقط میتوانم که دستم را بصورت عمود بلند کنم و
سنگ را به شکل پرشی پرتاب کنم .در اين صورت حرکت سنگ بيشتر تحت
تأثير جاذبه زمين قرار میگيرد و زود سقوط میکند .از نظر موفولوجی نيز
شکل دستم از شانه به پايين شايد که ھفتاد درصد به دست زن شباھت دارد.
وقتی که چند تا سنگ را انداختم پليس سريع بيرون آمد و نگذاشت که ديگر
سنگ بزنم ،دستانم را محکم گرفت تا نتوانم تکان بخورم و با کالنتری تماس
گرفت که بيايند مرا از آنجا ببرند تا باعث مزاحمت نشوم .پليس از کالنتری آمد و
مرا برد کالنتری .روز دوم باز ھم در کالنتری از من پرسيدند »چرا مزاحمت
ايجاد میکنی؟«
 »ديگر چرا گفتن ندارد ،آنچنان که ديروز به شما گفتم شما ھر روز مرا دراينجا خواھيد ديد تا اينکه  UNجوابم را بدھد .فکر میکنم الزم نيست که شما ھر
روز از من توضيحات بخواھيد که من چرا مزاحمت ايجاد میکنم .اگر میخواھيد
که ھر روز دنبال من ماشين نفرستيد به  UNبگوييد که زودتر جوابم را بدھند«.
روز دوم باز ھم پليس با مقامات  UNدر آنکارا تماس گرفت و پرسيد »کی
جوابش را میدھيد؟«
»بايد منتظر بنشيند تا نوبتش برسد .ما بدون نوبت نمیتوانيم کاری بکنيم«.
»اين میگويد تا زمانی که  UNجوابم را ندھد من ھر روز حمله میکنم«.
»متأسفيم! ما ھم چارهای نداريم«.
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تا ھنگام تاريکی ھوا و غروب آفتاب در کالنتری نگھم داشتند تا دوباره
پشت در  UNنروم و بعد از غروب رھايم کردند .من به اين نتيجه رسيدم که UN
را سخت است که بتوانم زير فشار بگيرم ،چون پليس در کارم دخالت میکند .به
خود گفتم پليس اشتباه میکند که دخالت میکند ،من بايد آنقدر مزاحمت ايجاد کنم
تا پليس خودش خسته شود و به  UNفشار بياورد که زودتر جوابم را بدھند.
به اين صورت در طول يک ھفته ھر روز پشت در  UNرفتم و با سنگ
زدم به شيشه ھا .ھيچ بار نتوانستم که حسابی بزنم شيشهھا را خورد کنم .اکثراً
سنگ به پنجره نرسيده به داخل محوطه سقوط میکرد .اما فقط افتادن سنگ در
داخل محوطه ھم به اين معنی بود که انگار در آنجا ھيچ آدمی وجود ندارد .در
ھر بار پليس مسؤل  UNبا کالنتری تماس میگرفت ،از کالنتری دنبالم ماشين
میفرستادند و میبردندم تا غروب در کالنتری نگھم میداشتند .در ھر بار از
کالنتری با مقامات  UNدر آنکارا تماس میگرفتند و میگفتند که باز ھم آمده
است و برای ما مزاحمت ايجاد میکند ،شما کی میخواھيد که جوابش را بدھيد تا
ديگر مزاحم ما نشود؟ و در ھر بار از  UNمیگفتند ما متأسفيم ،ھيچ کاری
نمیتوانيم که برايش بکنيم.
***

ھفته دوم باز ھم رفتم پشت دفتر  UNتا مزاحمتم را ادامه بدھم .اين بار
زمانی که طرف  UNنزديک شدم ،ديدم که پليس مسؤل  UNسياستش را در
مقابل من تغيير داده است .از فاصله دور به من اجازه نداد که طرف  UNنزديک
شوم .حتی خواست که با سياست مرا از آن نقطه کامالً دور کند .خيال کرده بود
که من از سياستش میترسم و ديگر خودم به آن طرف نمیروم .من با خود گفتم
تو ديگر چقدر ساده ھستی که خيال کردهای من از سياستت میترسم! االن میبينی
که من خودت را چطوری مسخره میکنم! روبروی دفتر  UNخاليگاه بزرگی بود
عينا ً مثل ميدان فوتبال .وقتی که پليس راھم را بست و اجازه نداد که طرف دفتر
بروم ،من به طرف وسط ميدان دور زدم تا از زاويه ديگری خودم را به دفتر
نزديک کنم .من که داشتم دور میزدم پليس نيز يکجا با من دور میزد تا نگذارد
که من خودم را نزديک کنم .کار مان عينا ً مثل بازی فوتبال شد .انگار من
میخواستم ُگل بزنم ،پليس در مقابلم دفاع میکرد و نمیگذاشت که من ُگل بزنم.
در آنجا چند تا پناھندگان ديگر نيز بودند و داشتند ما را تماشا میکردند .از نظر
سنی پليس چند سال از من بزرگتر بود و اين بازی به او بيشتر بر میخورد تا به
من .وقتی که پليس متوجه شد که خودش مسخره میشود عصبانی شد و کمی
بسويم دويد .من ھم کمی فرار کردم و دوباره از زاويه ديگری خواستم که خودم
را نزديک کنم .چند بار ديگر نيز طرفم دويد ،من ھم در ھر بار کمی فرار
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میکردم و دوباره از زاويه ديگری خودم را نزديک میکردم .باالخره فکر کرد
که اگر نگذارد من نزديک بروم خودش مسخره میشود و باز ھم با کالنتری
تماس گرفت .از کالنتری ماشين آمد دنبالم و از اينکه ھر روز از بردنم به
کالنتری خسته شده بودند اين بار کالنتری نبردند .اين بار در نقطه دوری از
شھر )در پشت قلعه وان( پياده ام کردند تا نتوانم زودتر به  UNبرگردم .وقتی که
پياده ام کردند خودشان رفتند و من در جايی ماندم که از آنجا رفتن تا  UNخيلی
سخت بود .نقطه خلوتی بود ،در آنجا مسير اتوبوس و مينیبوس بسوی  UNوجود
نداشت .اصالً منطقه کامالً خلوت بود و ھيچ ماشينی در آنجا نبود .تا  UNراه
درازی بود ،اگر پياده میرفتم ھم خسته میشدم و ھم ديرم میشد و  UNتعطيل
میشد .خواستم که امروز خانه بروم و فردا باز بروم ھم پشت در  .UNبسوی
خانه حرکت کردم ،ھنوز صد متری قدم نزده بودم ديدم يک ماشينی از خيابان
میگذشت و مرا که ديد نزديکم توقف کرد و صدايم زد .مرد ميان سالی بود ،به
من گفت »بيا سوار شو امروز مھمان من باش«.
سوار شدم و برايش گفتم »من االن کار دارم ،مرا تا  UNبرسان و يک
روز ديگر مھمان تو ھم میشوم «.شماره تلفنم را برايش دادم و مرا سريع
رساند پشت در .UN
***

باز ھم خودم را پشت در رساندم .چند تا سنگ از زمين برداشتم زدم به
شيشهھا و يک تا شيشه شکست .پليس سريع آمد بيرون ،من روبروی پليس چند تا
سنگ ديگر ھم زدم .اسپری فلفل دستش بود ،نزديکم آمد ،اسپری فلفل را نشانم
داد و گفت »فشار میدھم به چشمت«.
من چشمانم را بيشتر طرفش باز کردم و گفتم »فشار بده«.
فشار نداد و دستش را پايين آورد .سه تا پناھندگان ايرانی نيز در آنجا بودند،
که آنھا ھم اعتصاب غدا کرده بودند ،در آنجا ايستاده بودند و داشتند ما را تماشا
میکردند .وقتی که پليس اسپری فلفل را فشار نداد و دستش را آورد پائين ،من
روبروی آنھا به پليس گفتم »کرا ترساندی! من از ھيچ چيزی نمیترسم«.
گفت »می زنمت«.
من دستانم را روی کليهھايم گذاشتم ،سينه ام را بسويش نزديک کردم و گفتم
»بزن ،خيال کردی که من از زدن میترسم! «
دستش را روی سينه ام گذاشت و به عقب ھولم داد .تعادلم درست نبود به
راحتی افتادم به زمين .فصل زمستان بود لباسھای زمستانی بر تن داشتم .از
زمين برخاستم کاپشنم را از تنم در آوردم زدمش به زمين و باز ھم دستانم را
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روی کليهھايم گذاشتم ،سينه ام را طرفش نزديک کردم و گفتم »بزن ،از زدن کرا
ترساندی!«
اين بار با تعجب نگاه کرد و ھيچ عکسالعملی نشان نداد .من جاکتم را نيز
در آوردم زدم به زمين ،دستانم را روی کليهھايم گذاشتم ،سينه ام را بسويش
نزديک کردم و گفتم »بزن!«
او ھيچ چيزی نگفت .من پيراھن و زير پيراھنم را نيز يکی يکی در آوردم
زدم به زمين .شلوارم را نيز در آوردم زدم به زمين .پليس لباسھايم را از روی
زمين جمع کرد آورد به دستم داد و گفت »لباس ھايت را بپوش«.
من لباسھا را از دستش گرفتم يکی يکی دوباره به ھر طرف پرت کردم.
سريع خودم دوباره لباسھا را جمع کردم .پليس خيال کرد که میخواھم بپوشم.
من تمام لباسھا را يکی يکی داخل محوطه  UNانداختم .کارکنان  UNلباسھا را
از داخل آوردند بيرون .من تمام آنھا را دوباره داخل انداختم .اينجا منطقه
مسکونی بود .به دو طرف کوچه نگاه کردم ديدم که تمام ھمسايهھا آمده اند بيرون
به من نگاه میکنند .اين روزھا که چند روز پشت سر ھم به  UNحمله کرده بودم
تمام کسانی که متوجه شده بودند منتظر بودند که آخر سر در اين بازی کی برنده
میشود ،من يا وکيالن UN؟ اگر  UNبه من جواب بدھد چه جوابی میدھد؟ و
اگر جواب رد بدھند آيا بازی تمام میشود يا باز ھم ادامه میيابد؟ پليس ،حقوق
بشر ،سازمان عفو بين الملل و مردم ھمه متوجه من شده بودند که آيا  UNبا من
چی خواھد کرد و من با  UNچی خواھم کرد .ھمسايهھا ھم دارند من و  UNرا
تماشا میکنند .بار دوم که لباسھايم را داخل انداختم اين بار وکيالن زن و مرد
ھمه آمدند بيرون و لباسھايم را با خودشان آوردند .در ھمين لحظه بود که ماشين
پليس نيز از کالنتری رسيد ،من لباسھايم را پوشيدم و با پليس رفتم کالنتری .اين
بار نيز از کالنتری با  UNتماس گرفتند تا  UNزودتر جوابم را بدھد UN .را از
ھر طرف زير فشار گرفته بودم تا زودتر جوابم را بدھند ،ھم از طرف حقوق
بشر ھر روز تماس میگرفتند ،ھم از طرف پليس و ھم خودم شر و شور را راه
انداخته بودم تا مجبور شوند که زودتر جوابم را بدھند.
وقتی که مقامات  UNدر مقابل من اينقدر لجوجانه برخورد کردند ،من به
اين نتيجه رسيدم که از اينکه انسانھا ابتداء بچه به دنيا میآيند ،بنا ًء ھر قدر که

بزرگ شوند و ھر قدر تجربه و تعليم ھم کسب کنند ،باز ھم خصلت بچهخويی و
لجاجت را در خود دارند.
***
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وقتی که لباسھايم را در آوردم و چند بار اين بر و آن بر انداختم کليد خانه
از جيبم گم شد .در قفل بود نمیشد که شب خانه بروم .شب رفتم خانه يک رفيقم
که اسمش کوروش بود .کوروش کرد ايرانی بود و در اينجا پناھنده بود .کوروش
يک ھمخانه داشت به نام جالل که جالل نيز کرد ايرانی بود و در اينجا پناھنده
بود .آن شب که خانه آنھا رفتم اولين بار بود که با جالل آشنا شدم .از جالل
پرسيدم »اسم شما چی است؟«
»جالل«.
 »از آشنايی با شما خوشحالم جالل ،اسم قشنگی داری! بعضی از اسمھایايرانی زود يادم میرود ،اما اسم شما چونکه قشنگ است يادم نخواھد رفت«.
»شايد که اسمم قشنگ باشد ،اما چونکه عربی ھست ازش خوشم نمیآيد«.
 »من با اين نظر شديداً مخالف ھستم که بعضیھا از اسمھا و کلمات عربیدر فارسی بد شان میآيد؛ چون اگر ما عربی را از فارسی برداريم ،فارسی ديگر
ھيچ است .االن که ما صحبت میکنيم از ھر دو کلمه و سه کلمه حد اقل يکی آن
عربی است« .
»بلی واقعا ً که ،زبان در اصل وسيله افھام و تفھيم است و ريشه کلمات
اصالً مھم نيست که از چه زبانی باشد«.
من در شھر وان اکثراً آرايش میکردم و لباس زنانه میپوشيدم .به ھمين
خاطر مردمان زيادی بودند که پشت سرم حرف میزدند .از اينکه مردم پشت
سرم حرف میزدند من ناراحت بودم و به اين فکر بودم که بايد کاری کنم که
ديگر ھيچ کسی پشت سرم حرف نزند .به جالل گفتم »مردمان زيادی ھستند که
پشت سرم حرف میزنند .نمیدانم چه کاری کنم که ديگر کسی پشت سرم حرف
نزند«.
»اگر مردم پشت سرت حرف میزنند تو ھنوز بايد خوشحال باشی«.
 »پشت سرم که از من خوب نمیگويند بد میگويند«.»چه خوب و چه بد ،فرقی نمیکند .ھمين که پشت سرت حرفت را میزنند
يعنی ھستی که مردم حرفت را میزنند و اگر کسی حرفت را نزند يعنی ھيچ
نيستی .پس اگر مردم بدت را ھم بگويند يعنی تو وجود داری که مردم بدت را
میگويند .تو در اينجا کاری میکنی که تا حاال ھيچ کسی نکرده است .مردم اگر
چه خوب بگويند و چه بد ،به نظر من تو بھترين کار را میکنی،؛ چون ھرچه که
میکنی از فکر خودت میکنی .در بين انسانھا کسانی زيادی ھستند که کار
ديگران را میکنند ،اما کسانی که کار خودشان را میکنند کم ھستند .کسانی که
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کار ديگران را میکنند عينا ً مثل گوسفند ھستند؛ چون فکر مستقلی از خود ندارند
که از فکر خود کاری بکنند و فقط به مثل گوسفند دنبال گلهای روان ھستند که
پيش چشم شان میبينند«.
اين حرف جالل باعث شد که ديگر من با عصاب آرام زندگی کنم و حتی
اگر بشنوم که مردم پشت سرم حرفی زده اند من نبايد که ناراحت شوم.
***

روز بعد از خواب بلند شدم و باز ھم رفتم پشت در  .UNپليس که در آنجا
مرا ديد خيال کرد که من باز ھم قصد سنگ زدن را دارم .گفت »چی کار داری
اينجا؟«
 »به تو ربطی ندارد که من چی کار دارم«.به نگھبان گفتم »برو وکيل را صدا بزن که بيايد من حرف میزنم«.
» UNمترجم ندارد که حرفت را به وکيل ترجمه کند«.
 »عيب ندارد ،برو وکيل را صدا بزن من خودم ترکی حرف میزنم«.»باشد ،ھمين االن صدا میزنم«.
 »بگو که اگر سريعتر نيايد من تمام شيشهھا را پايين میريزم«.در حالی اين حرف را زدم که يک تا شيشه را ھم نمیتوانستم پايين بريزم،
اما ممکن بود که آبروی تمام وکيالن را پايين بريزم .دفتر  UNدر اين روزھا
مترجم نداشت .میگفتند که مترجم به جرم رشوه ستانی و فساد اداری دستگير شده
است و در زندان بسر میبرد .به زودی يک وکيل آمد که اسمش مراد بود.
مراد به من گفت »آيا شما مشکلی داريد؟«
 »من در گذشته چندين بار مشکالتم را به شما فھمانده ام و باز ھممیفھمانم«.
»من اينجا تازه آمده ام قبالً اينجا نبودم .من در اصل وانی نيستم«.
 »از ھر کشور دنيا که ھستی يا از ھر شھر ترکيه که ھستی برای من مھمنيست .برای من فقط انسان بودنت مھم است و بس«.
مردا کمی خنديد و چيزی نگفت .من گفتم »تصميم شما در مورد من چی
است؟ آيا میخواھيد که من اعتصابم را ادامه بدھم؟«
»ما حاال به اين نتيجه رسيديم که تو حرفی که میزنی واقعا ً عمل خواھی
کرد و ما تصميم گرفتيم که جوابت را زودتر بدھيم«.
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 »کی میخواھيد که جوابم را بدھيد؟«»به زودترين فرصت«.
 »مشخصا ً بگو کی؟«»مشخصا ً نمیتوانم بگويم«.
 »من يک ھفته به شما فرصت میدھم و تا يک ھفته اگر جوابم را نداديد منباز ھم به اعتصابم ادامه خواھم داد«.
»نه يک ھفته وقت کمی است .لطفا ً بيشتر حوصله بکن«.
 »فقط ھمين يک ھفته و بس .ديگر با من چانه ھم نزدن«. »من خبر دارم که شما در گذشته به بعضی از ھمجنسگرايان در نھايتجواب رد ھم داده ايد«.
»بلی درست است .ممکن است که در نھايت يا جواب رد داده شود و يا
جواب قبولی«.
 »شما چرا به ھمجنسگرايان جواب رد داديد؟ ھمجنسگرايان را که بايد قبولکنيد«.
»نه؛ پيش ما ھيچ کس از ھيچ کس ديگری و ھيچ گروه از ھيچ گروه
ديگری برتری ندارد .به ھر کسی ممکن است که جواب رد داده شود يا جواب
قبولی«.
 »آيا شما قبول نداريد که من ھمجنسگرا ھستم«.»چرا! ما قبول داريم که تو ھمجنسگرا ھستی«.
 »پس چرا بايد ممکن باشد که به من جواب رد بدھيد«.»ھمجنسگرا بودن دليلی نمیشود که بخاطر ھمجنسگرا بودن خودت را
پناھنده به حساب بياوری .ما قبول داريم که تو ھمجنسگرا ھستی و اگر مشکلی
در کشورت داری ،مشکلت را بايد ثابت کنی«.
 »شما میدانيد که ھمجنسگرا بودن خودش در افغانستان مشکل است .من درافغانستان آزادی جنسی ندارم .اگر ھمجنسگرا بودن دليلی نمیشود که من پناھنده
به حساب بيايم ،پس از نظر شما آيا من از غريضه جنسيم بايد صرف نظر کنم؟«
»نه؛ ما اين حرف را نمیزنيم«.
 »پس اينکه ھمجنسگرا بودن دليلی نمیشود که من پناھنده به حساب بيايمدليل شما چيست؟«
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»برای ما گذشته شما مھم است که آيا در گذشته برای شما اتفاقی افتاده است
و يا خير«.
 »يعنی آينده برای شما ھيچ مھم نيست که آيا من در آينده نياز جنسی خواھمداشت و يا خير و آيا اين موضوع برای من خطرناک واقع خواھد شد و يا خير؟«
»برای ما مھم است که در مورد گذشته شما بايد بدانيم«.
 »به نظر شما اگر من افغانستان بروم آيا گرايش جنسیام را از مردم بايدپنھان کنم و نبايد کسی بداند که من ھمجنسگرا ھستم؟«
»نخير؛ ما اين حرف را نمیزنيم«.
 »شما اين حرف را نمیزنيد ،اما منظور تان ھمين است .اگر منظور تاناين نيست ،پس به يک ھمجنسگرا چرا بايد جواب رد داده شود؟«
مراد کمی سکوت کرد و گفت »منظور من تو نيستی ،ترا قبول داريم که تو
ھمجنسگرا ھستی ،اما بعضی کسان ديگر ھستند که در اصل ھمجنسگرا نيستند و
به دروغ اين حرف را میزنند که بروند به کشورھای خارج«.
 »شما به کسی که شک داريد میتوانيد بفرستيدش به دکتر«.»فرستادن به دکتر در دستور کاری ما نيست«.
 »پس میتوانيد که در عمل آزمايشش کنيد«.»چطوری در عمل؟«
 »آيا در اينجا وکيالن زن ھم کار میکنند يا خير؟«»بلی وکيالن زن ھم کار میکنند«.
 »آيا آنھا بخاطر پناھندگان کار میکنند يا خير؟«»بلی بخاطر پناھندگان کار میکنند«.
 »آيا بخاطر پناھندگان حقوق میگيرند يا خير؟«»بلی بخاطر پناھندگان حقوق میگيرند«.
 »پس وکيالن زن در اينجا برای چی ھستند؟«»من منظورت را متوجه نشدم؟«
 »مثالً آن زنی که در اينجا وکيلم بود آيا بخاطر من کار میکرد يا خير؟«»بلی بخاطر تو کار میکرد«.
» -آيا بخاطر من حقوق میگرفت يا خير؟«
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»بلی بخاطر تو حقوق میگرفت«.
 »پس کوسش بخاطر چی است؟«مراد کمی با تعجب نگاه کرد و برای اينکه سياستش را به من نشان بدھد،
قيافه عصبانی را بخود گرفت و گفت »تو حرف چی را میزنی؟ من عصبانی
میشوم «.و با عصبانيت رويش را برگرداند که برود و ديگر با من حرف نزند.
من روبروی مردم با عصبانيت گفتم »من که ذاتا ً عصبانی ھستم«.
مراد ترسيد که من باز ھم رسوايی را راه نياندازم دوباره برگشت و گفت
»چرا اين حرف را زدی؟«
 »اگر به کسی شک داريد که دروغ میگويد با کوس وکيالن زن آزمايششکنيد و ببنيد که راست میگويد يا دروغ«.
»من گفتم که منظور من تو نيستی«.
 »من ھم میگويم به ھر کسی که شک داريد میتوانيد که با کوس وکيالنزن آزمايشش کنيد«.
»بعضی کسانی ھستند که ھمجنسگرا ھستند و آزمايش ھم نشان میدھد که
واقعا ً ھمجنسگرا ھستند ،اما از گرايش جنسی ايشان سؤيی استفاده میکنند و
میخواھند که بروند به کشورھای خارج«.
 »از گرايش جنسی ايشان سؤيی استفاده میکنند يعنی چی؟ از گرايش جنسیخودشان استفاده میکنند ،نه از گرايش جنسی شما که شما به آن سؤيی استفاده
بگوييد .شما نمیتوانيد که به آن سؤيی استفاده بگوييد«.
»بلی گرايش جنسی مال آنھاست ،بخاطری به آن سؤيی استفاده گفته میشود
که آنھا ھمجنسگرا ھستند اما نمیخواھند که ھمجنسگرا باشند .گرايش جنسی
ايشان را بھانه میکنند و میروند به کشورھای خارج و زمانی که به آنجا
میرسند ديگر نمیخواھند که مثل يک ھمجنسگرا زندگی کنند .اگر قرار است که
مثل ھمجنسگرا زندگی نکنند ،پس نبايد که اين حرف را بھانه کنند و خودشان را
پناھنده به حساب بياورند«.
 »اين حق آنھاست که آزادی ايشان را بدست بياورند و اينکه اگر خواستندکه کاری بکنند يا نکنند به شما ھيچ ربطی ندارد .سؤيی استفاده ھمين دليلی است
که شما میآوريد و به اين بھانه میخواھيد که برای آنھا جواب رد بدھيد«.
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﻣﺮا ﺑﺎور ﻧﮑﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺟﺪاﻧﴼ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﯿﻦ ﻫﻤﺎن
ﺑﺤﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺮاد داﺷﺘﻢ .ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ در
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ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺟﻮاب رد ﻣﻄﻠﻖ داده اﻧﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺧﻮد ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ وﮐﯿﻼن ﻣﯽآورﻧﺪ از
ﺣﻖ ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .ﻓﻘﻂ ﺧﻮد وﮐﯿﻼن دور ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﻒ ﺷﻒ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮان ﺷﻔﺘﺎﻟﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺮوﺳﮏﺑﺎزی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ ﺟﻮاب رد داده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺒﻮﻟﯽ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮدن ﭼﻄﻮر اﯾﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﻪ وﮐﯿﻼن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ و ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ.
***
يک ھفته برايشان وقت دادم اما خواستم که تا دو ماه ديگر پشت در UN

نروم و روزی بايد بروم که جوابم حاضر باشد .البته من در طول دو سال تمام
جنجالھای را که با  UNداشتم در اينجا توضيح نداده ام و بسياری از درگيریھا
و گفتگوھا را از البالی خاطراتم کامالً حذف کرده ام؛ چون اگر تمام آنھا را
توضيح میدادم داستان بیاندازه طوالنی میشد.
تصميم داشتم که تا دو ماه ديگر پشت در  UNنروم .ھنوز سه ھفته نرفتم که
پشيمان شدم و فکر کردم که اگر تا دو ماه نروم ديگر سر و صدای را که به پا
کرده ام خاموش میشود ،در خاموشی برايم جواب رد میدھند و به پليس
میگويند که از ترکيه اخراجم کند .در آن صورت ھيچ کسی خبر نمیشود که چه
جوابی گرفتم و چه اتفاقی برايم افتاد .پس بھتر است که در ھمين گرما گرم سر و
صداھای را به پا کرده ام باز ھم صدايم را خاموش نکنم .بعد از سه ھفته باز ھم
رفتم پشت در  UNو ديدم که باز ھم ھيچ خبری نيست .به پروندهھايی که جواب
میدادند شماره آنھا را بيرون دفتر روی ديوار مینوشتند .من که شماره پرونده
خودم را در آنجا نديدم بیاندازه عصبانی شدم ،دستم را مشت کردم و با بغل دستم
در دفتر را آنچنان به ضربه کوبيدم که خيال کردم در از جا کنده میشود .چند تا
پناھندگان در آنجا بودند ،وقتی که من در را به ضرب کوبيدم آنھا خنديدند و گفتند
»در طويله را ھم کسی اين شکلی نمیکوبد که تو در  UNرا میکوبی«.
به زودی پليس با نفسھای عميق و رنگ پريده در را باز کرد و گفت »چی
میگويی ،چرا اين اينطوری در میزنی؟«
 »برو وکيل را صدا بزن«.»چرا يواش در نمیزنی که اينطوری به ضربه میزنی؟«
» -من حوصله ندارم .برو به وکيل بگو که سريع بيايد«.
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کمی ديرتر صدايم زدند به داخل ،رفتم داخل ،يک وکيل خانم نشسته بود که
با من مصاحبه کند ،به من گفت »لطفا ً حوصله بکن به زودی جوابت را
میدھيم«.
 »نه من حوصله ندارم ،ھمين االن جوابم را بدھيد«.يک ساعتی با او گفتگو کردم .حرف زياد زديم ،اينکه چه حرفھای زديم
از توضيحاتش میگذريم ،من نخواستم که بيشتر از اين حوصله کنم ،داشتيم حرف
میزديم ،داخل دفتر کنار پنجرهای نشسته بودم ،با پشت دستم زدم شيشه پنجره را
شکاندم و پشت دستم ھم کمی خونريزی کرد .پليس آمد داخل از دفتر بيرونم کرد.
در بيرون میخواستم که با سنگ بزنم به شيشه ،اما پليس دستم را محکم گرفت و
نگذاشت که سنگ بزنم .اين بار نيز پليس با کالنتری تماس گرفت ،از کالنتری
دنبالم ماشين فرستادند و بردندم کالنتری .به ارتباط اينکه چند بار به کالنتری
مزاحمت ايجاد کرده بودم از آنجا فرستادندم به شعبه اتباع خارجی .مدير شعبه
اتباع خارجی نيز با دفتر مرکزی  UNدر آنکارا تماس گرفت و پرسيد که چه
تصميمی در مورد پرونده ام دارند.
حاال مسؤلين  UNمجبور بودند که ھرچه زودتر در مورد پرونده ام تصميم
بگيرند؛ چون بايد يا جواب رد میدادند تا پليس اخراجم میکرد و يا قبولم
میکردند و به کشور سوم میفرستادند.
***

يک ھفته طرف  UNنرفتم و بعد از يک ھفته که رفتم برايم تاريخ تکرار
مصاحبه در نظر گرفتند .امروز دوشنبه بود و برای پنجشنبه ھفته بعد برايم تاريخ
تکرار مصاحبه دادند.
بسياری از پروندهھای استينافی را که بعد از مطالعه نامه استيناف قابل
قبول میدانستند بدون تکرار مصاحبه قبول میکردند ،اما مشکل من که از نظر
آنھا مھم نبود برای من تکرار مصاحبه در نظر گرفتند .پنجشنبه ھفته بعد رفتم
برای مصاحبه و يک وکيل مرد به نام مراد با من مصاحبه کرد .مصاحبه يکی دو
ساعت طول کشيد و سؤاالت زيادی را از من پرسيد .از توضيح دادن تمام
سؤاالت میگذريم ،در آخر مصاحبه از من پرسيد »به نظر خودت اگر به
افغانستان برگردی برايت چه اتفاقی خواھد افتاد؟«
 »نظر من که مھم نيست ،نظر شما مھم است«.»نه؛ اينجا نظر تو مھم است«.
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 »اگر نظر من مھم بود ،شما از ھمان اول مثل آدم به نظر من احتراممیگذاشتيد«.
»شرط است که تو ھم نظرت را بگويی«.
 »اگر شما شرف داشته باشيد خودتان بايد بدانيد که اگر برگردم چه اتفاقیبرايم خواھد افتاد«.
»خوب ،پس بگو که چه اتفاقی خواھد افتاد«.
 »من ھمجنسگرا ھستم و ھمجنسگرايی در افغانستان جرم محسوب میشودو مجازات مرگ دارد .اگر شما میگوييد که من از غريضه جنسيم بايد صرف
نظر کنم و برگردم ديگر اتفاقی برايم نخواھد افتاد ،پس اوالً گه میخوريد که
میخواھيد جنسيتم را بدانيد ،ثانيا با ھمسران تان گه خورديد که از من پرسيديد
مجرد ھستی يا متاھل ،مجرد يا متاھل يعنی چی؟ و ثالثا ً با پدر و مادران تان گه
خورديد که آنھا از غريضه جنسی خودشان صرف نظر نکردند و شما کره خرھا
را به دنيا آوردند«.
من ھر چيزی که گفتم مراد روی پرونده ام نوشت .از مراد پرسيدم »آيا
وکيل من شما ھستيد؟«
»نخير؛ وکيل شما کس ديگری است ،اما به من وظيفه دادند که با تو
مصاحبه کنم«.
 »وکيل من که ھست؟«»اسم وکيل به شما گفته نمیشود«.
 »چرا گفته نمیشود؟ من بايد بدانم که وکيلم کيست«.»به من اجازه داده نشده است که اسم وکيل را به شما بگويم«.
من از وقتی که نامه استيناف را فرستادم و پرونده ام را وکيل دومی
برداشت ،ھيچگاه اسم وکيل دومی را به من نگفتند .من تمام پناھندگان استينافی را
ديدم که بعد از استيناف اسم وکيل دومی را نيز برايشان میگفتند .اما اسم وکيل
دومی را که پرونده مرا برداشت ھيچگاه به خودم نگفتند .من در طول اين دو
سال چند بار اسم وکيل دومیام را از  UNپرسيدم ،اما آنھا اسمش را به من
نگفتند .من از زبان پناھندگان استينافی شنيده بودم که بعد از استيناف بالاستثنا
پرونده تمام آنھا را يک وکيل زن به نام سيبل بر میداشت و فکر میکنم که
پرونده مرا نيز سيبل برداشته بود .ھر وکيلی که پرونده ام را برداشته بود من
باالخره قيافه پليدش را نديدم .اما از ھمان پشت پرده آنچنان ادبش کردم که شايد
خودش خجالت کشيد و از غلطی که کرده بود پشيمان شد.
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***

ده روز بعد از تکرار مصاحبه جواب قبولی را به من دادند.
آﯾﺎ دادن ﺟﻮاب ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ اﯾﻨﻘﺪر ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﺎﻻﺧﺮه دادﻧﺪ؟
اﯾﻦ اﺳﺖ روز و روزﮔﺎر ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﯽ و اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ دﻧﯿﺎ!
وﮐﯿﻼن  UNﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﻨﺠﯿﺎن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺎ
ﻣﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ» .ﮔﺮﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺣﺎﺟﺖ دﻧﺪان ﻧﯿﺴﺖ «.اﻣﺎ
وﮐﯿﻼن  UNﮔﺮﻫﯽ را ﮐﻪ اﺻﻼ ً ﮔﺮه ﻧﺒﻮد ﺑﺎ دمﻫﺎی ﺷﺎن ﮔﺮه زدﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ
ﺷﺎخﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﺎز ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ در ﺣﺮف ﮐﻢ ﻧﯿﺎورده ﺑﻮدم ﺑﺎ ﻣﻦ
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻮاد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ
ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ از ﺣﻖ ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و از ﯾﮏ روﺳﺘﺎی دور اﻓﺘﺎده اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ
 UNﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ او ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮردی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد؟ و آن ﺑﯿﭽﺎره ﭼﻘﺪر ﻣﻮاﻧﻊ را
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﮕﺬراﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺧﻮدش را ﺑﺪﺳﺖ ﺑﯿﺎورد؟
از ﺑﺮﺧﻮرد  UNﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ادﻋﺎی ﺧﻮدﺷﺎن را
ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﻖ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ وﮐﯿﻼن اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ،

دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آدم ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ آﻧﻬﺎ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ،اما اگر
خودشان را به اين راه بزنند ،سخت است که ھر کسی بتواند آنھا را قانع کند.
اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﻄﻖ دﻧﯿﺎ :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و از ﺣﻖ آﻣﻮزش
ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﻧﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ
زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،از داﺷﺘﻦ اﺑﺘﺪاﯾﯽﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ!
ﻣﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮاد اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻢ و در ﮐﻨﺎر آن ﺑﯽاﻧﺪازه ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ
ﺧﺮج دادم ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از دو ﺳﺎل اﻣﺘﯿﺎز آزادی را ﺑﺪﺳﺖ آوردم.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ آزادی ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،آزادی ﺣﻖ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ آزادی ﺑﺮای ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﯾﮏ اﻣﯿﺘﺎز اﺳﺖ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ آزادی ﺣﻖ ﻫﺮ
اﻧﺴﺎن ﺑﻮد آدم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺣﻖ ﺧﻮدش ﯾﮏ ﻋﻤﺮی ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و
ﺟﺴﺎرت ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﺪ .در دﻧﯿﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﯽدﻫﻨﺪ
آزادی ﺣﻖ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﻤﻞ اﻣﯿﺘﺎز آزادی را ﻫﻢ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺷﺼﺖ درﺻﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﯿﺴﻮاداﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺑﯿﺴﻮاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺲ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻘﴼ ﺑﯿﺴﻮاد
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ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﮐﯿﻼن ﭼﻘﺪر ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﺘﯿﺎز آزادی را از آﻧﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ
ﺑﯿﺎورد؟
ﻣﻦ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻗﺒﻮﻟﯽ از  UNرا ﻣﺪﯾﻮن ﻧﻮﯾﺪ ،ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﻢ ﻫﺴﺘﻢ .زﯾﺮا او
در ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺘﻈﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﺮد .اﮔﺮ ﻧﻮﯾﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد و از
ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﯿﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻧﺒﻮد ،ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ آرام در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﮐﯿﻼن از
ﺣﻖ ﺧﻮدم دﻓﺎع ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ دﻻﯾﻞ دﻧﺪانﺷﮑﻦ دﯾﻮار اﺑﻠﯿﺴﯽ آﻧﻬﺎ را در ﻫﻢ ﺷﮑﻨﻢ.
ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻢ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﻤﴼ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻦ ﺣﺪ اﻗﻞ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪه ام و ﻫﻢ از روی
ﻇﺎﻟﻤﺎن ﮐﻢ ﺷﻌﻮری ﮐﻪ ﺧﯿﺎل ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ دارﻧﺪ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﯽدارم .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻦ
ﺑﺮای ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺑﯽﺷﻤﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺄﺳﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮﯾﺰ دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺻﺪاﯾﯽ
ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺎد.
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بخش دوازده
خاطرات ترکيه
اپريل ٢٠٠٧
من در طول مدت زمانی که ھمزمان بخاطر تيپم در خيابانھا با مردم و
بخاطر گرفتن جواب نھايی با  UNدر گير بودم ،در عين حال در خانهای که
مینشستم با صاحب خانه و ھمسايگان نيز درگير بودم .من ھر روز مثل يک زن
خودم را آرايش میکردم و با لباس زنانه میرفتم بيرون .چند تا مردانی نيز بودند
که گھگاھی پيشم میآمدند و ماشين شان جلوی خانه پارک میکردند .صاحب
خانه و ھمسايهھا از ديدن من به آن سر و وضع و از آمدن مھمانان مرد ناراحت
شده بودند و میخواستند که از خانه بيرونم کنند .در اول يک روز به من گفتند
»برای خودت خانه پيدا بکن که ما اين خانه را به آدم مجرد نمیدھيم«.
گفتم »پس شما به من فرصت بدھيد تا من خانه پيدا کنم و از اينجا بروم«.
قصد بيرون رفتن از آن خانه را نداشتم ،در اول تا چند ماه به بھانه اينکه
دنبال خانه میگردم ،صاحب خانه و ھمسايهھا را راضی نگھداشتم .باالخره وقتی
که منظورم را فھميدند که من قصد بيرون رفتن را ندارم ،ديگر با جديت با من
برخورد کردند .اولين جديتی را که از خود نشان دادند ،يک روزی صاحب خانه
به من گفت »چند ماه شده است که به تو گفته ايم به خودت خانه پيدا بکن ،اما تو
دنبال خانه نيستی ،يک ھفته ديگر ھم برايت فرصت میدھم که دنبال خانه بگردی
و از اينجا بروی«...
يک ھفته که گذشت صاحب خانه برق را قطع کرد .من خواستم که بدون
برق در ھمان خانه زندگی کنم .سه شب را بدون برق تحمل کردم .شبھايی که
خودم تنھا بودم بیبرقی برايم مھم نبود ،اما شبھايی که مھمان میآمد ،در
بیبرقی ھم خودم اذيت میشدم و ھم مھمان .با خود فکر کردم که بخاطر برق
يک چارهای بايد بسنجم .خواستم بدانم که صاحب خانه سيم مثبت برق را قطع
کرده است يا منفی را .با فازمتر برق را چک کردم و ديدم که سيم منفی را قطع
کرده است .سريع يک تکه سيم برداشتم و برق منفی را به لوله آب وصل کردم.
برق روشن شد اما خيلی ضعيف ،به اندازهای بود که يا بايد المپ را روشن
میگذاشتم و يا منقل را ،اما ھمزمان نمیشد که ھر دوی آنرا روشن کنم.
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وقتی صاحب خانه متوجه شد که من برق را غير قانونی وصل کرده ام ھيچ
عکسالعملی نشان نداد ،اما ھر روز ياد آوری میکرد که زودتر خانه را ترک
کنم .تا دو  -سه ھفته ديگر جديتی نشان نداد .باالخره يک روزی آمد و کليد خانه
را از من خواست .قفل خانه دو تا کليد داشت ،من يک کليدش را دادم به صاحب
خانه و يکی را نزد خودم نگھداشتم .کمی ديرتر رفتم بيرون برای خريد و کليدی
را که نزد خودم نگھداشته بودم با خودم بردم .وقتی که برگشتم ديدم که صاحب
خانه آمده و در را قفل کرده است .با کليدی که نزد خودم نگھداشته بودم در را
باز کردم .صاحب خانه که متوجه شد يک تا کليد پيش خودم مانده است ،آمد و
شروع کرد به داد زدن »چرا يک تا کليد را پيش خودت نگھداشتی؟ من برق را
قطع کردم که تو مجبور شوی از اينجا بروی ،کليد را گرفتم که مجبور شوی به
خودت خانه پيدا کنی ،بده اين کليد را به من ،برو به خودت خانه پيدا کن و بيا
وسايلت را ببر ،تا به خودت خانه پيدا نکردی ديگر نيا اينجا«...
من ھم مجبور شدم که ديگر با جديت حرف بزنم و در جوابش گفتم »اين
کليد را به تو نمیدھم .من ھيچ وقت از اين خانه بيرون نمیشوم .اگر شما به من
خانه نمیدھيد ،پس ديگران ھم به من خانه نمیدھند .اگر شما میخواھيد که
بيرونم کنيد ،پس ھر کجا که بروم بيرونم میکنند .من نمیتوانم که ھر روز از
يک خانه به خانه ديگر بروم .من از اين خانه بيرون نمیشوم .اگر شکايتی داری
برو به پليس بگو«.
به ماشينش اشاره کرد و گفت »سوار شو که برويم پيش پليس«.
ھر دوی مان با ھم رفتيم کالنتری پيش پليس .موضوع را به پليس توضيح
داديم .صاحب خانه به پليس گفت »من خودم به خانه نياز دارم ،خانه را بايد خالی
کند تا من بتوانم از آن استفاده کنم«.
پليس به صاحب خانه گفت »يک ھفتهای ديگر ھم برايش فرصت بده تا به
خودش خانه پيدا کند«.
من روبروی صاحب خانه به پليس گفتم »دروغ میگويد ،اصالً به خانه نياز
ندارد .بخاطری که من ھمجنسگرا ھستم و میداند که من ھمجنسگرا ھستم
میخواھد که از خانه بيرونم کند .خودش جاھل است و بخاطر جھالت خودش
میخواھد که بيرونم کند .من اصالً از اين خانه بيرون نمیشوم«.
پليس وقت آخر باز ھم به صاحب خانه گفت »يک ھفتهای ديگر برايش
فرصت بده تا به خودش خانه پيدا کند«.
***
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دقيقا ً روزی که يک ھفته گذشت ،رفتم پيش دوستانم ،وقتی که برگشتم ديدم
که صاحب خانه با زنجير و يک قفل بزرگ در خانه را قفل انداخته است .شب
نتوانستم که خانه بروم و يک شب را رفتم در خانه دوستانم سپری کردم .فردا به
پليس شکايت کردم .پليس کليد را از صاحب خانه گرفت و گفت يک ھفتهای ديگر
ھم برايش فرصت بده تا به خودش خانه پيدا کند .وقتی که يک ھفته گذشت رفتم
پيش دوستانم ،وقتی که برگشتم ديدم صاحب خانه باز ھم با ھمان زنجير و قفل
بزرگ در را قفل انداخته است .اين بار به پليس شکايت نکردم ،خودم قفل را
شکاندم .وقتی که قفل را شکاندم ،صاحب خانه و چند تا ھمسايهھا عصبانی شدند
و آمدند با من جر و بحث کردند .من به آنھا گفتم »شما با خود مشکل داريد ،نه با
من ،از من ھيچ ضرری به شما نرسيده است ،شما جاھل ھستيد و میتوانيد که
جاھل نباشيد«.
صاحب خانه نيشخندی زد و گفت »بلی فقط تو عاقل شدی و ديگر تمام
مردم جاھل!«
 »اگر شما جاھل نيستيد ،پس چه دليلی داريد که من از اينجا بيرون شوم؟«»ما در اينجا با خانواده زندگی میکنيم و تو مردھا را پيشت میآوری ،اين
کارت برای ما قابل قبول نيست«.
 »شما در مورد من اشتباه فکر کرده ايد ،بعضی وقت دوست و رفيقانممیآيند ،فقط با يکديگر میشينيم و حرف میزنيم و من ھيچ رابطه ديگری با آنھا
ندارم«.
به اين صورت من با صاحب خانه و ھمسايهھا مشکل داشتم ،اما ھيچ وقت
به حرف آنھا از خانه بيرون نشدم .من با وجود تمام بدشانسیھای که در زندگی
داشتم ،اينجا شانس داشتم که صاحب خانه و ھمسايهھا از مردمان کلهشق و تندخو
نبودند و اگر مخالفتی ھم داشتند با ماليمت برخورد میکردند.
***

من در شھر وان با پليس شعبه اتباع خارجی نيز درگير بودم .ھر وقت که
برای امضأ میرفتم به شعبه اتباع خارجی ،چند تا از افسران پليس و مخصوصا ً
يک پليس زن به نام غمزه به من گير میدادند و میگفتند که ديگر با آرايش و
گوشواره نيا اينجا .افسران پليس که به من گير میدادند من به حرف آنھا ھيچ
اھميت نمیدادم و بار ديگر باز ھم با آرايش و گوشواره و حتی با لباس زنانه
میرفتم برای امضأ .غمزه ،پليس زن در ھر بار که میديد من به حرفش اھميت
نمیدادم عصبانی میشد و با لحن نظامی به من اخطار میداد »دفعه بعد با اين
سر و وضع نبينمت اينجا!«
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من در زبان میگفتم »باشد چشم!« اما در دل میگفتم باز ھم میبينی.
باالخره بعد از چندين بار اخطار دادن ديد که من به سياستش اھميت
نمیدھم زياد عصبانی شد .يک روزی با آرايش ،گوشواره و لباس زنانه رفتم
برای امضأ ،غمزه و دو  -سه تا پليس مرد در آنجا بودند ،به غير از من ده -
پانزده نفر پناھندگان ديگر نيز در صف ايستاده بودند برای امضأ .غمزه با
عصبانيت طرف من نگاه کرد و برای اينکه پيش روی ديگران ضايعام کند با
لحن نظامی و صدای بلند و ھيبتناک چند بار پی ھم داد زد »سريع گوشواره ات
را درآر! برو دستشويی صورتت را بشوی! زود باش«...
تمام کسانی که در آنجا بودند متوجه شدند که غمزه مرا اينقدر کوچک کرد.
من با خود گفتم تو روبروی مردم میخواھی که مرا ضايع کنی! حاال ببين که من
خودت را چطوری ضايع میکنم! من ھم روبروی تمام کسانی که در آنجا بودند
مثل خودش داد زدم »گوشواره ام را درآرم که زنانه ست! آرايشم را پاک کنم که
زنانه ست! پس لباسھايم را ھم درآرم که زنانه ست! پس شورتم را ھم درآرم که
زنانه ست!«
چشمان غمزه از حدقه بيرون زد و چھار چشمی طرف ديگران نگاه کرد،
يعنی احساس کرد که خودش روبروی ديگران ضايع شده است .کمی سکوت
کرد ،میخواست که آب دھنش را قورت کند ،اما از احساس ضايع شدن گلويش
بسته شده بود ،به زور آب دھنش را قورت کرد و به غير از من به تمام
پناھندگانی که در آنجا بودند يک دستور نظامی داد و گفت »شما ھمه تان از اينجا
سريع برويد بيرون!« پليسھای مرد را نيز به يک دفتر ديگر فرستاد ،در دفتر را
بست و با من تنھا ماند .وقتی که داخل دفتر تنھا مانديم ،تا توانست صدايش را بلند
کرد و سرم داد زد ،شايد سه  -چھار دقيقهای پيوسته داد زد ،من خاموش نشستم،
در جوابش ھيچ چيزی نگفتم و با خود گفتم حاال بگو ھرچه که میگويی بگو که
دلت خوش باشد ،روبروی مردم که نتوانستی ضايعام کنی! گوشوارهھايم را در
آوردم ،بعد مرا فرستاد دستشويی که صورتم را بشويم ،صورتم را نيز شستم،
آمدم امضأ کردم و رفتم بيرون .وقت آخر که داشتم میرفتم بيرون ،روبروی
مردم با لحن نظامی دنبالم صدا زد »ديگر با اين سر و وضع نبينمت اينجا!« من
ھم با لحن نظامی در جوابش گفتم »باشد ،چشم!« و در دلم گفتم باز ھم خواھی
ديد.
***

در شھر وان پناھندگان افغانی زياد بودند و ممکن بود که آنھا نيز بخاطر
ننگ و غيرت افغانی برای من خطرناک واقع شوند.
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يک روزی رفتم شعبه اتباع خارجی برای امضا .ھنگام برگشت دو نفر
مردان افغانی سر راھم سالم دادند »سالم ھمشھری!«
 »سالم!«»کدام طرف روان ھستی؟«
 »می روم طرف خانه«.»تو افغانی ھستی؟«
 »بلی من افغانی ھستم«.»تو که ھمشھری ما ھستی ،چرا خودت را به ما معرفی نکردی؟«
 »تا حاال پيش نيامده بود که خودم را به شما معرفی کنم«.»می خواھيم که با تو بيشتر آشنا شويم«.
 »تشکر از لطف شما! آشنايی با شما مايه افتخار من خواھد بود«.»حاال طرف خانه روان ھستی؟«
 »بلی؛ آمدم برای امضا و االن بر میگردم طرف خانه«.»خانه ات کجاست که بعضی وقت بياييم با يکديگر صحبت کنيم و بيشتر
آشنا شويم«.
 »اگر االن وقت داريد ،بياييد با ھم برويم که بنشنيم و صحبت کنيم«.»بلی وقت داريم ،خودت میدانی که ما بیکار ھستيم .ما و شما اينجا ديگر
چه کاری داريم به غير از انتظار کشيدن؟«
 »بلی واقعا ً که ،پس من خوشحال میشوم که شما بياييد با من و خانه ام راببينيد .اگر من و شما يکديگر را در اينجا داشته باشيم انتظار برای مان سخت
نخواھد گذشت«.
ھمين بود که آن دو نفر با من راه افتادند و آمدند خانه ام .وقتی که خانه
رسيديم ھنوز بيشتر از پنج دقيقهای نگذشته بود و داشتيم حرف میزديم که يکی
از آنھا به من گفت »موضوع تو چطوری است ،آيا مشکل جنسی داری؟«
 »بلی من مشکل جنسی دارم«.»چطوری مشکل جنسی داری؟«
» -نمیتوانم که زن بگيرم«.
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»از نظر ظاھری چی ،آيا ظاھراً مثل ديگران ھستی يا با ديگران فرق
داری؟«
 »من ظاھراً مثل ديگران ھستم ،اما احساسم با ديگران فرق میکند«.»يعنی از نظر دستگاه تناسلی ھيچ فرقی با ديگران نداری؟«
 »نخير؛ از اين نظر عينا ً مثل ديگران ھستم«.»آيا میشود يک بار به ما نشان بدھی که چطوری مثل ديگران ھستی؟«
 »نه؛ ممکن نيست که به شما نشان بدھم«.»اما برای ما مھم است که ترا بايد ببينيم«.
 »چرا میخواھيد که ببينيد؟«»چون ما به ھمين خاطر آمده ايم که ترا ببينيم«.
 »بیخيال بابا! اصالً امکان ندارد که کسی مرا ببيند«.»اصالً امکان ندارد که ما ترا نبينيم«.
بیاندازه اصرار کرد که من شلوار و شورتم را در آورم و ھر قدر که
اصرار ھم کرد من حاضر نشدم که شلوار و شورتم را در آورم .باالخره حرف
به جايی رسيد که خودش شروع کرد به دست اندازی .خواست که خودش به زور
شلوارم را در بياورد .من ھم خواستم مقاومت کنم تا او نتواند که شلوارم را در
بياورد .من در اول فکر نمیکردم که او زياد جدی باشد ،اما ديدم که آخرين
زورش را بکار گرفت تا شلوارم را در بياورد .از نظر سنی ھشت  -نه سال از
من بزرگ بود ،از نظر جسمی مثل خودم ريز و کوچک ،اما از نظر قدرت بدنی
دو  -سه برابر از من قویتر .مقاومت من در برابر او ھيچ چيزی نبود .شلوار
محکم و کمربند محکمی بر تن داشتم .به زور شلوارم را پايين کشيد تا در بياورد.
من دو دستی شلوارم را محکم گرفتم تا در نيايد .در ھمين کشمکش بود که
خشتک شلوارم پاره شد ،دوباره با تندی دست انداخت که باز ھم بکشد و حسابی
پاره اش کند .من فکر کردم که اگر بيشتر از اين مقاومت کنم شلوار را که ذاتا ً در
میآورد و تکه پاره اش ھم خواھد کرد ،پس بھتر است از مقاومت دست بردارم
تا چيزی را که میخواھد زودتر ببيند و دوباره شلوارم را سالم بپوشم .کمربندم را
باز کردم ،او با عصبانيت شلوارم را در آورد ،شورت دخترانه کوچک تنم بود،
با عصانيت دست انداخت و شورتم را نيز در آورد .از نزديک دقيق به آلت و
بيضه ام نگاه کرد ،وقتی ديد که با ديگران فرقی ندارم قيافه اش بیاندازه عصبانی
شد ،به آلتم تف انداخت و گفت »تف لعنت خدا بر تو! تو که مشکل جنسی نداری،
پس چرا نام افغانھا را بد کردهای در ھر طرف؟« و با عصبانيت مشتش را بلند
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که بزندم .من فوراً برايش گفتم »خودت میدانی که اگر به من دست بياندازی
پليس کونت را پاره میکند ،من به پليس شکايت میکنم ،اينجا افغانستان نيست که
ھر غلطی دلت بخواھد بکنی «.وقتی که نام پليس را شنيد ،قيافه اش تغير کرد و
مشتش را باز کرد .کمی طرفم نگاه کرد و گفت »ما فقط ھمين را میخواستيم
بدانيم که تو مشکل جنسی داری يا نه ،حاال ديديم که مشکل جنسی ھم نداری،
وقتی که مشکل جنسی نداری پس چرا فقط بخاطر قبول شدن در  UNنام افغانھا
را بد میکنی؟«
 »خيلی خوب! چيزی را که میخواستيد بدانيد ،دانستيد .من بخاطر اينکارت به پليس شکايت نمیکنم و دنبال چرا ھم نباش .اگر چای ميل داريد که
برايتان چای درست کنم و اگر ميل نداريد شما را بخير ما را به سالمت!«
آن يکی ديگر که ھيچ دخالتی نکرده بود و فقط داشت تماشا میکرد گفت
»اگر چای درست کنی که خيلی خوب میشود .ديگر از اين حرفھا بگذريد تا
بنشينيم و صحبت کنيم«.
يک ساعتی نشستند ،چای را خوردند و رفتند .من به او اطمينان دادم که
خيالت راحت باشد من ازت به پليس شکايت نمیکنم .من موضوع را فراموش
کردم ،اما او بعداً خواست که افغانھای ديگر را بر عليه من تحريک کند و
مخصوصا ً دو نفر را که از واليت پروان و ھمشھری خودم بودند خواست که آنھا
را بر عليه من تحريک کند .اسامی آن دو نفر که از واليت پروان بودند جاويد و
احمد بود ،ھر دوی آنھا دوستان صميمیام بودند و ھميشه با آنھا رفت و آمد
میکردم.
***

سه  -چھار روزی از اين موضوع گذشت ،داخل خانه نشسته بودم که در
زده شد .در را باز کردم ديدم که جاويد و احمد با قيافهھای عصبانی داخل خانه
شدند .من سالم دادم ،احمد با صدای آھسته جواب داد ،اما جاويد جواب سالمم را
نداد .دو بار ديگر نيز گفتم سالم ،اما جاويد باز ھم جواب نداد .گفتم »انگار که
شما ناراحت ھستيد«.
جاويد گفت »باز میگويی ھم که شما ناراحت ھستيد!«
 »چرا ،چه شده ،شما از که ناراحت ھستيد؟«»از که بايد ناراحت باشيم؟«
 »ھی! از من؟«»پس از که؟«
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 »چرا از من ،من که کاری نکرده ام؟«»گناه میکنی و گناھت را ھم نمیفھمی!«
 »چه گناھی؟«مردی که شلوارم را در آورده بود اسمش حيدر بود .وقتی که گفتم چه
گناھی ،جاويد گفت »چند روز پيش حيدر و نواب اينجا آمده بودند؟«
 »بلی دو نفر آمدند اسم يکيش حيدر بود«.جاويد به احمد گفت »ببين که آنھا دروغ نگفته اند .وقتی که اينجا آمده اند
پس حتما ً تمام حرف شان راست است«.
من ترسيدم که آنھا مبادا از زبان من به جاويد و احمد چيزی گفته باشند.
»چی گفتند؟ من که در مورد شما به آنھا چيزی نگفتم!«
»من نگفتم که تو در مورد ما چيزی گفتی .آيا اينجا آمده بودند يا نه؟«
 »بلی آمده بودند«.»شلوارت را ھم در آوردند يا نه؟«
 »بلی شلوارم را ھم در آوردند«.»ببين بیغيرتی را! به ھمين سادگی میگويد بلی شلوارم را ھم در آوردند!

وقتی که شلوارت را در آوردند ،خودت را ھم کردند يا نه؟«
 »نه؛ شلوارم را در آوردند ،اما خودم را نکردند«.»خيلی خوب! من خيال کردم که شايد خودت را ھم کردند ،اما در اين مورد
به ما چيزی نگفتند«.
 »نه ،نکردند«.»باز وقت آخر برايشان چای ھم درست کردی يا نه؟«
 »بلی چای ھم درست کردم«.»خيلی خوب! خوب است که خودت ھمه چيز را اعتراف میکنی .برايشان
چای ھم گذاشتی ھا!«
 »چرا ،اگر چای گذاشتم کار بدی کردم؟«جاويد بیاندازه عصبانی بود و با عصبانيت در جوابم گفت »شلوارت را در
آوردند و برايشان چای ھم دادی! خيال کردی که خيلی کار خوبی کردی که
برايشان چای گذاشتی؟ اگر تو غيرت داشته بودی ،نبايد که آنھا زنده از اينجا
بيرون میرفتند«.
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 »چه فرقی میکند که شلوارم را در آوردند؟«»حاال میروند در ھر طرف میگويند که ما شلوارش را در آورديم«.
 »که بگويند چه فرقی میکند؟«»بلی میدانم که برای تو فرقی نمیکند .برای تو اگر در کونت درخت ھم
سبز شود خوشحال میشوی که در سايه اش بنشينی ،اما برای ما فرق میکند«.
 »برای شما چرا فرق میکند؟«»چون در ھر طرف اسم ترا نمیآورند که بگويند ما شلوار حميد را در
آورديم ،ترا کسی نمیشناسد که اسم ترا بياورند ،به ھمه میگويند که ما شلوار
بچه شمالی را در آورديم .ما امروز در جمع پانزده نفر افغانی نشسته بوديم که
آنھا آمدند و روبروی پانزده نفر گفتند ما شلوار بچه شمالی را در آورديم .اسمت
را ھم نمیدانستند و روبروی پانزده نفر به ما اشاره کردند و گفتند ھمشھری شما
بود که شلوارش را در آورديم .تو روبروی پانزده نفر ما را خورد و خمير
کردی«.
 »من که بچه شمالی نيستم ،من بچه غوربند ھستم«.»چه اينکه بچه شمالی ھستی و چه نيستی ،آنھا روبروی پانزده نفر به ما
گفتند که ما شلوار بچه شمالی را در آورديم و به ما ھم اشاره کردند و گفتند که
ھمشھری شماست«.
 »شما چرا نگفتيد که بچه شمالی نيست بچه غوربند است؟«»مردم میگويند که غوربند ھم جزء شمالی حساب میشود ،ما نمیتوانيم به
مردم دليل بگوييم که غوربند جزء شمالی حساب نمیشود«.
در افغانستان تضادھای قومی و منطقهای بیاندازه شديد است .در اين
تضادھا مردمان اقوام و مناطق اکثراً نام بد يکديگر را جستجو میکنند تا به
يکديگر طعنه بزنند .شمالی نيز يکی از مناطق جغرافيايی افغانستان به شمار
میرود .در افغانستان ھمواریھای واقع در شمال کابل را به نام شمالی ياد
میکنند .منطقه غوربند که من به آن منسوب ھستم يک منطقه کوھستانی است که
در ھمسايگی شمالی قرار دارد .به ارتباط تضادھای منطقهای در افغانستان در
مورد منطقه غوربند اگر نام بدی بوجود بيايد ،مردم اين منطقه را نيز جزء شمالی
ياد میکنند ،اما اگر نام نيکی بوجود بيايد ،آنرا به نام يک منطقه جدا از شمالی ياد
میکنند.
جاويد و احمد ھر دو اھل ھمواریھای شمالی بودند و ننگ و غيرت اين
منطقه برايشان مھم بود .به ارتباط اينکه آنھا به ننگ و غيرت شمالی فکر
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میکردند من به آنھا گفتم »حيدر آدم نادانی است ،شما به حرفش اصالً توجه
نکنيد«.
جاويد گفت »مگر میشود که ما به حرفش توجه نکنيم؟ ما روبروی پانزده
نفر خورد و خمير شديم و تمام آن پانزده نفر بسوی ما نگاه کردند«.
من خنديدم و گفتم »ھرچه که بود گذشت ،ديگر غصه اش را نخوريد ،با
غصه خوردن نمیشود کاری را عوض کرد«.
جاويد با عصبانيت گفت »نه؛ تو از آنھا حتما ً بايد انتقام بگيری و ما آنھا را
بايد سرافکنده و شرمنده ببينيم و از کاری که کرده اند بايد پشيمان شوند .اگر تو
از آنھا انتقام نگيری ،من میزنم ھم دست و پای ترا میشکنم و ھم دست و پای
آنھا را«.
 »اگر من بخواھم که با آنھا درگير شوم مردم میگويند افغانھا چقدربیگذشت ھستند که دايما ً به سر و کله يکديگر میزنند«.
»اگر آنھا بروند در ھر طرف بگويند که ما شلوار بچه شمالی را در آورديم
که حرفی نيست! اما اگر مردم بگويند که افغانھا دايما ً به سر و کله يکديگر
میزنند حرفی است!«
من خنديدم و چيزی نگفتم .جاويد گفت »نخند ،من با تو شوخی ندارم ،مثل
گذشته فکر نکن که من ھميشه به رويت خنديده ام ،حاال دارم جدی حرف میزنم
که تو از آنھا حتما ً بايد انتقام بگيری«.
احمد نيز سر تکان داد ،حرف جاويد را تأييد کرد و گفت »بلی ما با تو
شوخی نداريم ،حاال با تو جدی حرف میزنيم«.
من از جاويد و احمد ترسی نداشتم که آنھا را خطرناک بدانم؛ چون آنھا اھل
جنگ و جدل نبودند .اما از اينکه دوستان بسيار صميمیام بودند خواستم که دل
شان را بدست داشته باشم تا در آينده از من دلخور نباشند .برای اينکه دل شان را
بدست داشته باشم ازشان پرسيدم »پس به نظر شما من چه کاری بايد بکنم که از
حيدر انتقام بگيرم ؟«
جاويد گفت »تو بايد کاری کنی که آنھا روبروی ما بگويند ما غلط کرديم،
گه خورديم ،از کاری که کرديم پشيمان ھستيم و در آينده اين کار را تکرار
نخواھيم کرد«.
 »ھر دوی آنھا که شلوارم را در نياوردند ،فقط حيدر شلوارم را در آورد ومن فقط از حيدر میخواھم که انتقام بگيرم ،من کاری به رفيقش ندارم«.
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»باشد ،روبروی ما حيدر بايد بگويد که من غلط کردم ،گه خوردم ،از
کاری که کردم پشيمان ھستم و در آينده اين کار را تکرار نخواھم کرد«.
 »خيلی خوب! شما خيال تان راحت باشد ،آن با من که حيدر روبروی شمااين حرف را بزند«.
***

قرار بر اين شد که جاويد و احمد روز امضا جلوی شعبه اتباع خارجی
حاضر باشند تا من روبروی آنھا حيدر را از کاری که کرده است توبه بدھم .روز
امضا حيدر ھمراه با سه تا رفيقانش آھسته آھسته قدم زنان آمد برای امضا .من
برای اينکه مردم را متوجھش بسازم ،از دور صدايش زدم »مرديکه الشی بيا
اينجا من با تو کار دارم«.
حيدر فھميد که به رسوايی ننگينی بر خواھد خورد و برای اينکه از زير
رسوايی در برود ،حرفم را ناشنيده گرفت و ھيچ جوابی نداد .من دوباره صدا زدم
»ترا میگويم مرديکه! شلوار مردم را در میآری ،حاال بيا جواب پليس را بده«.
چند نفر صدايم را شنيدند ،با تعجب بسوی من نگاه کردند و خواستند بدانند
که اين حرف را به کی میزنم .حيدر سرش را پايين انداخت و طوری وانمود
کرد که انگار مرا نمیشناسد .وقتی که مردم دقيق متوجه شدند ،من خودم را به
حيدر نزديک کردم و صدا زدم »به نام ھمشھری آمدی خانه ام ،شلوارم را به
زور در آوردی ،فکر پليس را ھم کردی يا نه؟ حاال بيا جواب پليس را بده«.
در حاليکه سرش پايين بود ،از گوشه چشم کمی به من نگاه کرد و از زير
لب گفت »خاموش باش ،خيلی زشت است ،از اين حرفھا بگذر«.
در حاليکه چند نفر در آن دور و بر متوجه من شدند ،من به آنھا گفتم »اين
مرديکه را میبينيد که خودش را با شخصيت نشان میدھد ،به نام ھمشھری آمد
خانه ام ،به زور شلوارم را پاره کرد ،از تنم در آورد .من حاال آنچنان ادبش
میکنم که در زندگی تکرار ھمچو گھی را نخورد«.
حاال روبروی مردم من به حيدر عجب گيری داده ام» .به حرف میفھمی يا
نه با توام؟ بيا جواب پليس را بده .مرا ھنوز نشناختهای که با من طرف شدی؟ من
کسی ھستم که شاخدارت را آدم کرده ام ،االن پليس که آدمت کرد باز میدانی که
شلوار در آوردن يعنی چه! الشی بیشخصيت! بيا حاال جواب پليس را بده«...
تمام مردمی که در آنجا بودند متوجه دعوای ما شدند ،موضوع برايشان
خيلی عجيب بود ،حيدر مردی بود زندار و واقعا ً که اين موضوع برای مردم
عجيب ھم است ،که يک مرد چھل ساله و زندار شلوار يک آدم  ٣٣ - ٣٢ساله
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را پاره کند و به زور از تنش در بياورد .مردم خيال کردند که او به قصد تجاوز
اين کار را کرده است .خودش از خجالت ھيچ چيزی نگفت و من ھم عمداً
موضوع را به مردم روشن نکردم تا خيال کنند که او به قصد تجاوز اين کار را
کرده است .مردم به من گفتند »اگر واقعا ً اين کار را کرده است که خيلی کار
زشتی کرده است ،اما تو به پليس شکايت نکن«.
من گفتم »من به شرطی به پليس شکايت نمیکنم که از من عذر خواھی کند
و بگويد که من اشتباه کردم«.
جاويد و احمد ايستاده بودند نگاه میکردند و ھيچ چيزی نمیگفتند .حيدر به
من گفت »تو ببخش ديگر ،من اشتباه کردم«.
 »بگو از کاری که کردم پشيمان ھستم«.»بلی پشيمان ھستم«.
 »بگو در آينده اين کار را تکرار نمیکنم«.»در آينده تکرار نمیکنم«.
 »بگو گه خوردم«.حيدر ھيچ چيزی نگفت .اگر تنھا بوديم با اين حرفم شايد که حسابی کتکم
میزد ،اما روبروی مردم ھيچ چيزی نگفت.
 »بگو که گه خوردم«.باز ھم ھيچ چيزی نگفت .دو  -سه بار برايش اصرار کردم که اين حرف
را بزند ،باالخره جاويد گفت »حميد! بس است ،میگويد که ببخش من اشتباه کردم
و اين کار را ديگر تکرار نمی کنم .حاال ديگر تو ھم زياد آبروريزی نکن«.
جاويد که اين حرف را زد من خوشحال شدم که عقده اش خالی شده است،
ازشان خداحافظی کردم و رفتم .وقتی که من خداحافظی کردم و از پيش شان
رفتم ،جاويد به حيدر میگويد »من خوشحال شدم که از سرت دست برداشت ،اگر
به پليس شکايت میکرد تو بیاندازه شرمنده و خجالت میشدی ،حاال که شکايت
نکرد و نجات يافتی ،سرت صدقه گشته است و بايد که گوسفند بکشی .يک
گوسفند بکش ،مھمانی ترتيب بده و دوستان و رفقا را دعوت بکن«.
حيدر ھم يک گوسفند میکشد و دوست و رفيقانش را به مھمانی دعوت
میکند .حيدر آدمی بود تحصيل کرده و در افغانستان از اعضای حزب
دموکراتيک خلق افغانستان بوده بود ،که اين حزب در سطح افغانستان بزرگترين
حزبی است که داد از روشنفکری و دموکراسی میزند.
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***

سال گذشته زمانی که منوچھر در شھر وان مورد حمله افراد ناشناس قرار
گرفت ،پليس او را بخاطر مشکل امنيتی اش به اسپارتا منتقل کرد .بعد از
رفتنش به اسپارتا ،من يک سال تنھا ماندم و تنھا پناھنده ھمجنسگرا بودم که در
وان زندگی میکردم .يک سال بعد از رفتن منوچھر من جواب قبولی را از UN
گرفتم .ده  -بيست روز بعد از گرفتن جواب قبولی رفتم مرکز شھر در آنجا يک
پسر  ٢٣ - ٢٢ساله ايرانی را ديدم .با آنکه لباسھای کامالً ساده و مردانه پوشيده
بود و ھيچ آرايشی ھم نکرده بود ،اما از طرز راه رفتن و حرکاتش مشخص بود
که اواخواھر بود .من که متوجھش شدم ،رفتم پيشش و سالم دادم .او با طرز نگاه
دخترانه و صدای نازک جواب داد »سالم«.
 »آيا شما ايرانی ھستيد؟«»بلی«.
 »چه مدتی میشود که اينجا آمده ای؟«»نزديک به دو ماه میشود«.
 »آيا پناھنده ھستی ،به  UNمراجعه کرده ای؟«»بلی«.
 »تو ھمکيس من ھستی«.»ھی! من ھمکيس تو ھستم؟«
 »بلی ،ھمکيس من ھستی«.»آيا قبول شدهای يا نه؟«
 »من قبول شده ام«.»در کدام کشور قبول شده ای؟«
 »کشورم ھنوز مشخص نيست«.»آيا با من ازدواج میکنی ،مرا ھم با خودت میبری؟«
 »نه؛ من دوست ندارم که با تو ازداج کنم ،من مردان بزرگسال را دوستدارم«.
»فقط برای اينکه مرا ھم با خودت ببری با من ازدواج بکن ،نه برای
سکس«.
» -بخاطر رفتن به خارج نگران نباش ،خودت قبول میشوی«.
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»نمیدانم وﷲ .من ھنوز مصاحبه ھم نشده ام .فکر نمیکنم که  UNقبولم
کند«.
 »تاريخ مصاحبه ات کی است؟«»يک ھفته بعد تاريخ مصاحبه دارم«.
 »من میدانم که در مصاحبه چه بايد بگويی که زودتر قبولت کنند .اگر وقتداری بيا با من که بخاطر مصاحبه رھنمايیات کنم تا زودتر قبولت کنند«.
»باشد ،پس بيا که برويم مرا رھنمايی بکن و بگو که در مصاحبه چه
سؤاالتی از من میپرسند و من چه جوابی بايد بدھم«.
اسم اين پسر اشکان بود .قرار شد که اشکان بيايد با من تا من در مورد
مصاحبه رھنمايی اش کنم .در مرکز شھر بوديم و قدم زده حرکت کرديم بسوی
خانه .تا خانه حدود نيم ساعت راه بود .در طول اين نيم ساعت متوجه شدم که
اشکان مشکل روانی داشت .در طول راه ھر کجا که به جمعھای چند نفری
نزديک میشديم ،اشکان خيال میکرد که آنھا قصد مسخره کردنش را دارند.
بيچاره ظاھر عجيب و غريبی داشت ،با صورت مردانه و پر ريش ،بدن کامالً
زنانه داشت و در راه رفتن ،حرکات و حرف زدنش نيز آخرين ناز و ادايی يک
زن را در میآورد.
اشکان بعداً زندگيش را به من حکايت کرد ،تمام عمرش را آنقدر در فالکت
گذرانده بود که حتی زندگی من به مقايسه زندگی او به مثل زندگی شاھی میمانده
است .در ايران از در و ھمسايهھا و دوست و فاميلھا که او را مسخره کرده
بودند تا مدرسه و ھمکالسانش .اشکان حکايت کرد که حتی معلمين و مدير
مدرسه او را به نام اواخواھر مسخره کرده بودند .اشکان تک پسر خانواده شان
بود و زندگيش آنقدر رنج آور بوده بود که حتی پدرش بخاطر او ناراحتی قلبی
گرفته بود.
ھنوز يک ھفته به تاريخ مصاحبه اش مانده بود که من و او با يکديگر آشنا
شديم .در طول اين يک ھفته من برای مصاحبه رھنمايی اش کردم ،مصاحبه
اش خيلی خوب گذشت و وکيلش سه ماه بعد از مصاحبه جواب قبولی را برايش
داد.
***

اشکان زمانی که در ايران بود به علت اينکه تک پسر خانواده شان بود،
پدر و مادرش آرزو داشته بودند که پسر شان زود زن بگيرد که آنھا عروس شان
را ببينند .از اين رو اشکان زود زن میگيرد و سه سال با زنش زندگی میکند.
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در حالی سه سال با زنش زندگی میکند که در طول اين سه سال حتی يک بار ھم
با زنش آميزش جنسی نداشته است .پدرش ھم از زن گرفتن او مغرور بوده است،
به پسرش میباليده است و به خود میگفته است که مردم اگر ھر چيزی راجع به
پسرم میگويند باز ھم پسرم مرد است و برای خودش زن دارد .اين را ھمه
میدانند که برای يک زن ھم غير قابل تحمل است که شوھرش ھيچگاه با او
رابطه جنسی بر قرار نکند .زنش بعداً وقتی میبيند که از او ھيچ بخاری بلند
نمیشود ،رابطه دوستی را با مردان ديگر بر قرار میکند .اشکان ھم در اين
رابطه با او مخالفت نمیکند و در عوض از او میخواھد ،به شرطی من با اين
کارت مخالفت نمیکنم که مردانی که با تو میخوابند با من ھم بايد بخوابند .زنش
ھم در اين شرط با اشکان کنار میآيد و ھر دوی آنھا به سود خودشان با زمانه
میسازند .البته اشکان با زنی که ازدواج کرده بود ،ھشت سال از خودش بزرگ
بود و قبالً از يک مرد ديگری طالقش را گرفته بود .اشکان میگفت زمانی که
من با آن زن به توافق رسيدم و قرار شد ازدواج کنيم ،من به پدرم گفتم »آن زن
با آنکه ھشت سال از خودم بزرگ است ،من میخواھم که با او ازدواج کنم ،آيا
از نظر تو اشکالی ندارد که من با زنی ازدواج کنم که ھشت سال از خودم بزرگ
است؟«
پدرش از اينکه به مرد بودن پسرش شک داشته بود در جوابش میگويد
»نه عزيزم ،حتی پنجا سال اگر از خودت بزرگ باشد ،عروس گلم است ،قدمش
روی چشمانم«.
برای پدرش مھم فقط اين بود که مطمئن شود پسرش مرد است و مھم نبود
که اشکان با چه کسی ازدواج کند و با چه کسی ازدواج نکند.
زمانی که تمام راز نھفته بين اشکان و زنش به يکبارگی افشا میشود،
اشکان به جبر خانواده از زنش جدا میشود و سپس بسوی ترکيه حرکت میکند.
موضوع افشا شدن رازی بين آنھا از اين قرار است:
يک روزی دو تا مردانی که با اشکان و زنش رابطه دارند با ھم میآيند
خانه اشکان و با اشکان و زنش داخل اطاق میروند .حواس ھيچ کدام از آنھا
نمیشود که در اطاق را از داخل ببندند .در ھمين موقع شش نفر مھمان میآيد،
زنگ در به صدا در میآيد و مادر اشکان در را به روی آنھا میگشايد .پدر
اشکان خانه قديمی اش را فروخته ،در يکی از برجھای شمال تھران خانه جديدی
گرفته است و تازگی به خانه جديد نقل مکان کرده اند .وقتی که مھمانان داخل
خانه میشوند ،میخواھند که تمام اطاقھا ،آشپزخانه ،حمام و دستشويی را ببينند.
مادر اشکان ھم به خواست آنھا شروع میکند که تمام اطاقھا را يکی يکی باز
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کند و برای آنھا نشان بدھد .نوبت اطاق اشکان میرسد ،از پشت در به مھمانان
میگويد اين اطاق اشکان است و در را باز میکند تا آنھا داخل اطاقش را ببينند.
در باز میشود و مادر اشکان با شش تا مھمان به داخل اطاق نگاه میکنند .در
ھمين لحظه ھر چھار نفری که داخل اطاق ھستند ،لباسھای شان را در آورده
اند ،يک مرد روی زن اشکان خوابيده است و يکی روی خودش .روبروی
مھمانان تمام آنھا را خشک شان میزند و ھمه از حرکت میافتند .مادر اشکان را
نيز خشکش میزند و روبروی مھمانان آب میشود .اشکان اصل موضوع را به
پدر و مادرش اعتراف میکند و میگويد که من تا حاال ھيچگاه با زنم رابطه
جنسی بر قرار نکرده ام .پدرش که از موضوع خبر میشود ،زنش را وادار به
ترک خانه میکند و خود اشکان نيز ايران را به قصد ترکيه ترک میکند.
بعد از اشکان من با چند نفر از ھمجنسگرايان و دوجنسگونگان ايرانی
ديگر نيز آشنا شدم که در گذشته زن گرفته بودند و بعد از يک مدتی از زنان شان
جدا شده بودند .اکثر ھمجنسگرايان و دوجنسگونگان قادر به بر قرار کردن رابطه
جنسی با غير ھمجنس نيز ھستند ،اما از اين رابطه نه تنھا اينکه ھيچ لذتی
نمیبرند ،بلکه احساس ناراحتی نيز میکنند .در ھر جامعهای نزديک به پنج  -ده
درصد انسانھا را ھمجنسگرايان تشکيل میدھد و در کشورھای مثل افغانستان و
ايران ھمجنسگرايی يکی از عمدهترين علتھای طالق به شمار میرود.
***

من و اشکان مدت ھفت ماه در شھر وان با ھم بوديم و به صميمیترين
دوستان يکديگر تبديل شديم .از آن دوره من و او خاطرات زيبا و فراموش نشدنی
بیشمار با يکديگر داريم .در  UNپرونده اشکان نيز به کشور کانادا راجع گرديد.
در آخرين روزھايی که من در شھر وان بودم ،اشکان با يک مرد پناھنده ايرانی
به نام سجاد ازدواج کرد .سجاد نيز يک ھمجسنگرای فاعل بود ،اما اشکان يک
ھمجنسگرای مفعول .اشکان و سجاد مراسم ازدواج شان را جشن گرفتند و
عکاسی و فيلمبرداری نيز کردند .در جشن ازدواج آنھا يک خبرنگار از شبکه
تلويزيون  NTVترکيه نيز برای فيلمبرداری آمد و فيلم آنرا از طريق شبکه NTV
به نمايش گذاشتند.
***

بعد از اينکه من جواب قبولی را از  UNگرفتم ،به غير از اشکان با چھار
نفر ھمجنسگرايان تازه وارد ديگر نيز آشنا شدم که تمام آنھا ايرانی بودند .از
جمله آنھا در  UNفقط با اشکان خوب برخورد کردند که ھم زودتر با او مصاحبه
کردند و ھم زود قبولش کردند .اما با آن چھار نفر ديگر خيلی بد برخورد کردند.
به يکی از آنھا به زودی جواب رد دادند ،با دو نفر از آنھا دير مصاحبه کردند اما
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جوابی ندادند و با يکی از آنھا در طول شش ماه ھيچ مصاحبه نکردند ،سه بار
برايش تاريخ مصاحبه دادند ،اما در ھر بار که روز مصاحبه اش رسيد دوباره
مصاحبه اش را به تأخير انداختند .در ھمين مدت من چند نفر پناھندگان سياسی و
مذھبی را ديدم که در طول يک ماه بعد از مراجعه ھم مصاحبه شدند و ھم جواب
قبولی را گرفتند .وکيالن تاريخ مصاحبه از پيش تعين شده برای کسانی را که مھم
نمیدانستند را به تأخير میانداختند و در جدول برای کسانی را که مھم میدانستند
جای خالی بوجود میآوردند .من اين گونه برخورد تبعيضآميز وکيالن را که در
مقابل ھمجنسگرايان ديدم بیاندازه عصبانی شدم .پرونده من در  UNبعد از قبولی
برای جايگزينی به کشور کانادا راجع گرديد .شش ماه بعد از قبولی قرار شد که
برای انجام معاينات مديکال به سفارت کانادا بروم آنکارا .بليط رفت و برگشت
آنکارا را قرار بود که از  UNبگيرم .وقتی که برای گرفتن بليط به  UNمراجعه
کردم ،ديدم که مترجم شماره پرونده مراجعين را روی يک برگه مینويسد ،پيش
روی شماره پرونده جنسيت شان را به حروف  Fو  Mذکر میکند و پيش روی
حروف  Fو  Mدر مورد موضوعی که مراجعه کرده اند يادداشت مینويسد .وقتی
که چشمم به حروف  Fو  Mافتاد عصبانی شدم و از مترجم پرسيدم »آيا جنسيت
اين قدر مھم است که در اينجا ھم بايد ذکر کنيد؟«
»بلی؛ در اينجا مھم است که جنسيت بايد ذکر شود«.
»اگر جنسيت اينقدر مھم است که حتی در اينجا بايد ذکر شود ،پس وکيالن
گه میخورند که به جنسيت ما احترام نمیگذارند .وقتی که مشکل ھمجنسگرايان
مشخص است که بخاطر مشکل جنسی پناھنده شده اند ،وکيالن گه میخورند که
باز ھم آنھا را قبول نمیکنند و آزار و اذيت شان میکنند .من در اينجا
ھمجنسگرايی را ديده ام که در طول شش ماه ھنوز با او مصاحبه نکرده اند ،اما
با پناھندگان سياسی و مذھبی ديده ام که در طول يک ماه ھم مصاحبه کرده اند و
ھم قبول شان کرده اند .چرا وکيالن گه میخورند و چرا به ما بیاحترامی
میکنند؟«
»در اينجا کسی به کسی بیاحترامی نکرده است .بیاحترامی اين است که
تو داری میکنی«.
»احترام متقابل است .اگر کسی به کسی احترام بگذارد مورد احترام قرار
میگيرد و اگر بیاحترامی کند مورد بیاحترامی قرار میگيرد .بیاحترامی فقط
اين نيست که به ما فحش بدھند ،ھمين که خود را به خری میزنند که انگار ھيچ
چيزی را نمیفھمند ،ھمين خودش بیاحترامیست .وقتی که میدانند ما آزادی
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جنسی نداريم و باز ھم از اين شاخه به آن شاخه میپرند ،ھمين خودش
بیاحترامیست«.
»اگر از کسی شکايتی داری روی يک نامه بنويس ،بيار اينجا تحويل بده و
در اينجا داد نزن«.
بليط رفت و برگشت آنکارا را گرفتم ،برای معاينات مديکال رفتم آنکارا و
زمانی که برگشتم نامه شکايت ذيل را نوشتم و به  UNتحويل دادم:

نامه شکايت
احترام به حقوق ھمنوع شناخت نوعيت خويش است
بنی آدم ھمه اشتباھکار اند اما گنھکار کسانی اند که اشتباه شان را تکرار میکنند
اﯾﻦ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﮐﯿﻼن و ﻣﻘﺎﻣﺎت  UNرا
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن از ﺟﻨﺴﯿﺖﻫﺎی ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﯿﻌﺘﴼ
از ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ اﯾﻦ ﺷﻤﺎ زﮐﻮر و اﻧﺎث ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻣﯽآورﯾﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻨﯽ را ﮐﻪ خود عاملين آن ھستيد از ﺗﻌﺼﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ
ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن آزادی
ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺷﺎن در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮاﯾﺸﺎن رﻧﺞ آور و ﺧﻄﺮﺳﺎز اﺳﺖ و
از ﺣﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﻮاﻫﺸﴼ 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
دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﺪﻫﯿﺪ ،آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن در ردﯾﻒ دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ
ﯾﮏ زﻧﺪان ﺑﺰرگ و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﻠﻮل اﻧﻔﺮادی ﺑﺰرگ را دارد ،ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ
ﺑﻪ ﯾﮏ دادﮔﺎه دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪان ﺑﯽاﻧﺘﻬﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ
در ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺿﺮورت ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﻔﺮت و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﻮد؟،۱
ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻤﺎ وﮐﯿﻼن و ﻣﻘﺎﻣﺎت  UNﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده
و ﺑﺎ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻮدن و ﻧﻮﻋﯿﺖ ﺧﻮدﺗﺎن را
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.
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ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت  UNﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﻓﺮاد تعليم يافته و دنيا ديده ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
تعداد انگشت شمار را ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ
دﻟﯿﻞ و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﻌﺼﺐ و ﻟﺠﺎﺟﺖ ﺷﻤﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮو
ﻧﺸﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ خرافاتی و بیتعليم را به آن بزرگيش ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی

ﺧﻮدﺷﺎن را دارﻧﺪ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﮑﺮی ﺳﺮ ﺷﺎن را ﺧﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و به مثل گوسفند
دنبال گله روان ھستند ،آﻧﻬﺎ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮد و ﺗﻌﺼﺐ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﻬﺎ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪ؟ ،۲ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻞ
ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن را در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﺎﺣﺖ و ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﻟﺞ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﺑﻬﺮ ﭼﯿﺴﺖ؟ ،۳آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ؟،۴
ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻓﺮق
ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻃﺎﻟﺒﺎن و رژﯾﻢ ﻣﺮﺗﺠﻊ اﯾﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮﺗﺠﻌﯿﻦ ﭼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺎﺷﺪ؟ ،۵ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮق ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺎی اﺳﻠﺤﻪ ﻗﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ دارﯾﺪ و
در ﻣﻨﻄﻖ و آرﻣﺎن ﺷﻤﺎ و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮﻗﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ زودﺗﺮ وﻗﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﯽدﻫﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﯾﮏ
ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ آﻧﻬﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ زودی ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ
ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ دارد ،ﭼﺮا ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺑﻤﺎﻧﺪ؟ ،۶و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب رد داده ﺷﻮد؟ ،۷ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در
ﺟﻮاب ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﯿﺮی ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ و داﯾﻤﯽای ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ را
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟ ،۸آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ اﯾﺸﺎن را رﺳﻤﴼ ﺟﺸﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺠﻠﯿﻞِ ﺟﺸﻦِ آﻏﺎز آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻗﺺ و ﭘﺎﯾﮑﻮﺑﯽ ﻣﯽﺷﺘﺎﺑﻨﺪ
دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻣﯿﺰش ﺟﻨﺴﯿﺶ ﺑﻪ
ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد؟ ،۹آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎن آﻧﻬﺎ را از ﺧﻄﺮ ﭘﻨﺎه
ﻣﯽدﻫﺪ ،دﭼﺎر ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از دﺷﻤﻦ ﻫﯿﭻ
دوﺳﺘﯽ ﻧﺪارد؟ ،۱۰آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺠﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﻟﻨﺪ ،ﻣﺸﮑﻞ
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﻨﺴﯿﺘﺶ را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮ
از ﻏﻢ دﻟﺶ ﻣﯽﺗﺮﮐﺪ؟ ،۱۱آﯾﺎ ﻣﺸﮑﻞ اﻓﺮاد ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻣﺴﻠﮑﯽ وﻏﯿﺮه ﮐﻪ
اﻧﺘﺠﺎب دﺳﺖ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ از ﻣﺸﮑﻞ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺋﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﭼﺮا ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ؟ ،۱۲و آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻫﺮﮐﺠﺎ
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﺷﺪه
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اﺳﺖ ،ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ،۱۳و اﮔﺮ ﺑﯽﺣﺮﻣﺘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﺗﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ،ﭼﺮا زودﺗﺮ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا
واﻗﻌﴼ ﻣﺸﮑﻞ دارد؟،۱۴
ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﺟﻮاب رد ﯾﺎ اﺳﺘﯿﻨﺎف ﻣﯽدﻫﯿﺪ،
اوﻟﺘﺮ از آن ﻣﻬﻢ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻨﯽ دﻟﯿﻞ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ .دﻟﯿﻞ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﮑﻨﺪ ،ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻠﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﺎم دﻟﯿﻞ را
روی آن ﺑﺘﻮان ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﺮای رد ادﻋﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮر ﻣﺒﺪأ آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﻄﻘﯽای وﺟﻮد ﻧﺪارد و اراﺋﻪ دﻻﯾﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای آن ﯾﮏ ﺑﯽاﺣﺘﺮاﻣﯽ و ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﺪون ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﺑﺪون آزار و اذﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه
ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﴼ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ،ﺷﺮاﻓﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و آزﻣﻮن ذﻫﻨﯽای ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی را از آن درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده اﯾﺪ .اﻧﺠﺎم دادن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﺳﺆاﻻت اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از آن
ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﭘﺮوﻧﺪه و ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن وﻗﺖ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ،ﯾﮏ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و
ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻮن اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻃﺒﯿﻌﺘﴼ در وﺟﻮد ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺴﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن آزادی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﻨﺴﯽای ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻧﺴﺎن ﺣﯿﻮان اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ آﻧﻬﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﯿﺎز
ﺟﻨﺴﯽای را ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﺣﯿﻮان ﺑﺪاﻧﯿﺪ .ﻓﻘﻂ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﻓﺖ در ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ را در اوﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت و در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺪون
ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را ﻃﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻪ ﭘﻠﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ رﺳﯿﺪ؟ ،۱۵وﻗﺘﯽ
ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺷﺮاﻓﺖ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﺎن را در ﻃﻮل ﻣﺎهﻫﺎ و ﺳﺎلﻫﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ ﭼﻪ ﻋﺠﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ زودﺗﺮ از آن ﺣﺮف از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﻦ ،ﻋﻘﯿﺪه،
ﺷﻐﻞ ،ﻣﺴﻠﮏ و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ ﻣﯽزﻧﯿﺪ! آﯾﺎ ﺧﺠﺎﻟﺖ آور ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ و
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺮﻣﻮزاﻧﻪ اﯾﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﯾﺎن ،ﺧﻮدﺗﺎن را ﭘﺴﺖﺗﺮ از ﯾﮏ ﺣﯿﻮان
ﺑﯽﻣﻨﻄﻖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ؟،۱۶
ﻟﻄﻔﴼ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺎﻧﺰده ﺗﺎ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺟﻮاب ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻋﻠﺖ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ اﯾﺘﺎن در ﻣﻮرد
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮا و در اﻧﺘﻈﺎر ﻧﺸﺎﻧﺪن ﻫﺮ روز ﺑﯿﺸﺘﺮی آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد
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
ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ وﮐﯿﻼن زن در اﯾﻨﺠﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ اﻋﻀﺎی ﻣﺆﻧﺚ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﺗﺎن
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﭼﻮن زﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺎ ارزشﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ را از ﺿﺎﯾﻊ ﮐﺮدن
وﻗﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ

بعد از اينکه نامه فوق را به  UNتحويل دادم ،آن چھار تا ھمجنسگرايان را
به زودی قبول کردند .در طول چند ماه آينده من با سه تا ھمجنسگرای تازه وارد
ديگر نيز آشنا شدم و به غير از آنھا خبر شدم که چند تا تازه واردين ديگر نيز
آمدند ،اما خوشبختانه که  UNبرخورد مشابه با من و با آنانی که قبالً کرده بود را
با تازه واردين تکرار نکرد و آنھا را نسبتا ً به خوبی قبول کردند .دو نفر از آنھا
که در اسپارتا بودند من آنھا را روبرو نديده بودم اما تلفنی با آنھا حرف میزدم.
يکی از آنھا در سال  ٢٠٠۴و ديگرش در سال  ٢٠٠۵به  UNمراجعه کرده بودند
و باالخره ھر دوی آنھا را در سال  ٢٠٠٨قبول کردند .وکيالن ھر برخوردی که
با ما کردند گذشت ،اما تنھا آنچه که از آدمان باقی میماند خاطرات خوب و بد
است که باقی میماند.
با نوشتن نامه فوق من به اين نتيجه رسيدم که در دنيای امروز در مورد
ھرگونه مسئلهای جديت بيشتر از منطق میتواند پاسخگو باشد.
***
ﻣﻦ وﻗﺘﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﮔﺮﯾﺰی اﻧﺴﺎنﻫﺎ را در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ

ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﻨﻘﺪر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،به اين نتيجه میرسم
که :ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻌﻮری ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺿﺮورت ﻣﺎن را ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎن دارﯾﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آن ﻫﻢ در
ﺑﻌﻀﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯽدﻫﺪ.
وﮔﺮﻧﻪ ﺑﺪون ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت  UNﮐﻪ دم از اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺖ و ﺳﯿﻠﯽ ﺟﻮاب دﻟﯿﻞ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﺮدم را ﺑﺪﻫﻨﺪ.
***

خاطرات حميد نيلوفر

منتظر تاريخ پرواز بسوی کانادا بودم .پايان خزان بود و آغاز زمستان.
پليس ترکيه از وان به اسکیشھير منتقلم کرد .بخاطری که زمستان در پيش بود
از رفتن به اسکیشھير بيم داشتم؛ چون از نظر مالی در شرايط بدی قرار داشتم.
و در اسکیشھير ھم ھيچ کسی را نمیشناختم که به نحوی کمکم کند .نمیشد که
از رفتن خودداری کنم ،چون طبق قانون پليس ناگزير بودم که بروم ،اگر از رفتن
خودداری میکردم موقع پرواز در خروج از ترکيه به مشکل بر میخوردم و اگر
میرفتم حتی ده روز پول کرايه اطاق را ھم نداشتم تا چه برسد بر تمام خرج و
مخارجم که بتوانم در آنجا زندگی کنم .برادرم ،نويد که در لندن بود ھميشه برايم
پول میفرستاد و در اين اواخر از پول فرستادن خسته شده بود؛ چون به غير از
من به کسان ديگری نيز بودند که ھميشه کمک میکرد و زير فشار سنگينی قرار
گرفته بود .به اين سبب من ھم رويم نمیشد که ازش پول بخواھم .به خود گفتم
خوب ،کشيدن اين روزھا که ذاتا ً برای من عادی شده است! من در زندگی خانه و
بیخانگی ،راه و نيمه راه ،دارايی و ناداری ،گرسنگی و سيری ،گرما و سرما،
پوشش و برھنگی ،آسانی و سختی ...و ھر چيزی را تجربه کرده ام و ھيچ
شرايطی با شرايط ديگری برای من فرقی ندارد .پس بھتر است که راه بيفتم بروم
طرف اسکیشھير و يک زندگی و دوره ديگری را در آنجا تجربه کنم .ھمين بود
که در آغاز فصل زمستان راه افتادم رفتم بسوی اسکی شھير .از وان سوار
اتوبوس شم و بعد از  ٢١ - ٢٠ساعت به اسکیشھير رسيدم .در اسکیشھير الزم
بود که به شعبه اتباع خارجی مراجعه کنم .به مجردی که اسکیشھير رسيدم به
شعبه اتباع خارجی مراجعه کردم .پليس شعبه اتباع خارجی از من میپرسد »آيا
در اسکیشھير جايی برای بودباش داری؟«
 »خير؛ ندارم«.»آيا در اينجا کسی را میشناسی؟«
 »خير؛ کسی را نمیشناسم«.»مشکلت در افغانستان چی بود؟ چرا افغانستان را ترک کردی؟«
 »من که ذاتا ً ھمه چيز را در مصاحبه گفته ام ،لزومی ندارد که باز ھم تکرارکنم«.
»آيا تو گی ھستی؟«
 »بلی«.»پس چرا نمیگويی که من اين مشکل را در افغانستان داشتم؟«
» -ھمه چيز را در وقت مصاحبه گفته ام«.

آنسوی وحشت

249

»آيا میدانی که در اسکیشھير گرانی است و زندگی در اينجا سخت است؟«
 »بلی میدانم که کرايه خانه و ھمه چيز گران است«.»من يک پناھنده ديگر را برايت معرفی میکنم که مثل خودت گی است و شايد
که او بتواند کمکت کند«.

پليس شماره تلفن يک ھمجنسگرای فلسطينی را برايم داد که اسمش حسيب
بود .با حسيب تماس گرفتم ،او از پشت تلفن موقعيتم را پرسيد و گفت ھمان جا
باش تا من بيايم و ببينمت .حسيب آمد و از نزديک با يکديگر معرفی شديم .من
در مورد خانه از حسيب کمک خواستم .او در اين ارتباط از من پرسيد »آيا تو به
چه تايپ مردانی عالقهمند ھستی؟«
 »به مردان باالی چھل سال درشت و پر مو که الغر نباشند«.»تو کامالً بر عکس من ھستی .من دو  -سه تا از آن تايپھا را میشناسم و
شايد بتوانم برايت جايی پيدا کنم که با يکی از آنھا ھمخانه شوی .فعالً يک
مسافرخانه را برايت نشان میدھم ،شب در مسافرخانه بمان ،در مورد تو اوالً با
خود آنھا بايد حرف بزنم ،اگر يکی از آنھا حاضر شد که با تو ھمخانه شود ،من
ترا پيشش میبرم و اگر ھيچ کدام از آنھا حاضر نشدند ،من يک چاره ديگری
برايت خواھم سنجيد«.
حسيب يک مسافرخانه ارزان را نشانم داد که مثل خوابگاه سربازان
میماند ،دو رديف طوالنی تختخوابھای دو طبقه داخل يک ھال طوالنی قرار
داشت ،در وسط يک بخاری بزرگ زغال سوز میسوخت و سماور بزرگ چای
نيز باالی آن میجوشيد .تمام مشتريان اين مسافرخانه را فقيرترين مسافران
تشکيل میداد.
***

شب را در مسافرخانه گذراندم .ظھر فردای آن حسيب آمد و گفت »چمدانت
را بگذار ھمين جا باشد ،فعالً من پيش يک نفر کار دارم ،بيا تو ھم با من برو و
بعد میرويم جايی که در مورد تو بايد حرف بزنم«.
حسيب راستش را به من نگفت و پيش کسی که گفت من کار دارم ،در اصل
کار ديگری با او نداشت و از قبل در مورد من با او حرف زده بود .من با حسيب
رفتيم خانه يک مرد عراقی به نام ابراھيم که  ۴۴ - ۴٣سالش بود ،زن و بچه
ھايش در عراق مانده بودند و خودش در اسکیشھير تنھا زندگی میکرد .وقتی
که رفتيم خانه ابراھيم ،حسيب با او عربی حرف زد .او از ديدن من خوشحال شد
و در حاليکه اول خسته به نظر میرسيد ،خنده در چھره اش پديدار گرديد.
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حسيب به من گفت »ابراھيم در اين خانه تنھا زندگی میکند و میخواھد که با تو
ھمخانه شود .آيا تو مشکلی نداری که با ابراھيم ھمخانه شوی؟«
 »خير؛ من که مشکلی ندارم ،مھم اين است که ابراھيم مشکلی نداشته باشد«.حسيب به زبان عربی از ابراھيم چيزی پرسيد دوباره حرفش را به من ترجمه
کرد و گفت »ابراھيم میگويد که من با تو مشکلی ندارم .آيا تو با ابراھيم مشکلی
نداری؟«

 »من ھم با ابراھيم مشکلی ندارم«.»مطمئن ھستی که ھيچ مشکلی نداری؟ اگر با ابراھيم ھمخانه شوی ممکن
است که ابراھيم از تو چيزی بخواھد«.
 »بلی؛ عيب ندارد ،من مطمئن ھستم که با ابراھيم ھيچ مشکلی ندارم«.به توافق رسيديم که من با ابراھيم ھمخانه شوم .ابراھيم زبان ترکی را
نمیدانست به زبان انگليسی به من گفت »حميد! خوش آمدی به اين خانه! من ھيچ
مشکلی با تو ندارم و تو میتوانی که در اين خانه با من زندگی کنی«.
ابراھيم در آوردن چمدان از مسافرخانه تا خانه خودش کمکم کرد .چند
روزی بود که من حمام نرفته بودم و از راه سفر ھم آمده بودم .بعد از اينکه
چمدان را آورديم خانه ،ابراھيم يک حمام گرم و با حالی را که نزديک خانه بود
نشانم داد و من رفتم حمام .اکثر حمامھای ترکيه واقعا ً که حمام ھستند ،نه اينکه به
مثل حمامھای افغانستان و پاکستان و ايران فقط برای مدارا کردن باشند .يک
دوش حسابی گرفتم ،زمانی که از حمام بيرون شدم ھوا تاريک شده بود رفتم
خانه .بعد از صرف شام ابراھيم به من گفت »فکر میکنم که خيلی خسته ھستی و
میخواھی که بخوابی«.
 »بلی؛ االن وقت خواب است و شايد که تو ھم میخواھی بخوابی«.»البته که ،اما تو که تازه از سفر آمدهای حتما ً خسته ھستی و بيشتر خوابت
میآيد«.
 »بلی«.يک تخت خواب دو نفری در گوشه اطاقش بود ،به تخت خواب اشاره کرد
و گفت »پس جا آماده است ،میتوانی بخوابی«.
من رفتم روی تخت .ابراھيم گفت »خيلی ببخشی که زندگی مسافرت و
تنھايی ھمين است ،فقط يک تخت خواب است و بس و ناچاريم که ھر دوی مان
روی ھمين يک تخت بخوابيم«.
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 »خواھش میکنم! اشکالی ندارد«.»بخاطری گفتم که احساس ناراحتی نکنی«.
 »خواھش میکنم! برای من احساس ناراحتی نيست .من باعث ناراحتی توشده ام«.
»خواھش میکنم! تو اصالً باعث ناراحتی من نيستی«.
من روی تخت خوابيدم ،ابراھيم گفت »خيلی ببخشی که فقط دو تا پتو ھست
و بس .پتوھا را بايد روی ھم بياندازيم که شب سرد مان نشود و ناچاريم که زير
پتو با ھم بخوابيم«.
 »خواھش میکنم! مشکلی نيست«.»اگر میخواھی يک پتو را تو روی خودت بيانداز و يکی را من روی
خودم؟«
 »نه؛ واقعا ً که اين طوری سرد مان میشود«.ھمين بود که با ابراھيم ھمخانه شدم .تا روز پروازم بسوی کانادا چھار ماه
در اسکیشھير ماندم و تا آخرين شبی که در اسکیشھير بودم با ابراھيم
ھمخانه بودم.
***

من در زمان اقامتم در اسکیشھير با يکتعداد پناھندگان آشنا شدم که از
عراق ،فلسطين ،سودان ،ايتيوپيا ،موريتانيا ،ارتريا ،ايران و افغانستان بودند .از
جمله آنھا يکی بود از سودان به نام مکی شيخ علی .مکی شيخ علی آدمی بود
صميمی و مھربان .در آخرين روزھايی که قرار بود طرف کانادا پرواز کنم مکی
شيخ علی به من گفت »تو که يک آواره افغانی ھستی ،پس حتما ً تو ھم مثل من
در زندگی بدبختی زياد کشيدهای ،حاال که میروی کانادا از دغدغه و مشکالت
نجات پيدا میکنی و فرصت خوبی بدست میآوری که در زندگی ھرچه که سرت
گذشته است را بنويسی .من برايت توصيه میکنم وقتی که رفتی کانادا تمام
خاطرات زندگيت را از اول تا آخر و ھرچه که سرت گذشته است را بنويس .اگر
من ھم جای تو بودم و اين فرصت را بدست میآوردم حتما ً خاطراتم را
مینوشتم«.
مکی شيخ علی آدم رنجديدهای بود که مثل من ھم در کشور خودش و ھم در
چند کشور ديگر ساليان سال آوارگی و بدبختی کشيده بود .اما متأسفانه که UN
بعد از دو سال انتظار در ترکيه برايش جواب رد داد .در ارتباط به اينکه
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خاطرات نويسی را به من توصيه کرد من در جوابش گفتم »خاطرات نويسی چه
سودی دارد که من خاطراتم را بنويسم؟«
»اگر خاطراتت را بنويسی نشان میدھد که در چه فرھنگی زندگی کردهای
و کسانی که با اين فرھنگ آشنايی ندارند برای آنھا جالب است که خاطراتت را
بخوانند و در مورد اين فرھنگ آشنايی پيدا کنند .مثالً تو که به جھان اول
میروی برای آنھا جالب است که بدانند مردم در جھان سوم چه فرھنگ و چه
زندگیای دارند«.
 »من که به اين اندازه به زبان انگليسی مسلط نيستم که بتوانم ھمه چيز رابه انگليسی تشريح کنم و خاطراتم را به انگليسی بنويسم که در آنجا کسی
بخواندش«.
»اگر به زبان انگليسی مسلط نيستی به ترکی بنويس«.
 »به زبان ترکی ھم به اين اندازه مسلط نيستم«.»به ھر زبانی که مسلط ھستی بنويس ،به زبانی که خودت حرف میزنی،
به زبان افغانی بنويس«.
 »اگر به زبان افغانی بنويسم ديگر کسی پيدا نمیشود که آنرا بخواند«.»تو بنويس ،به اين فکر نکن که کسی پيدا میشود يا نمیشود ،بنويس،
باالخره يک نفر پيدا میشود که بخواند«.
مکی شيخ علی در مورد من ھيچ چيزی نمیدانست و با آنکه ھيچ چيزی
نمیدانست اين توصيه را به من کرد .در غير اين صورت بعيد بود که من به
خاطرات نويسی فکر کنم و دست به قلم ببرم؛ زيرا من در زندگی نه در خط
داستان خوانی بوده ام و نه در خط داستان نويسی .ھمين حرف مکی شيخ علی،
پناھنده سودانی باعث شد که من تصميم گرفتم زمانی که کانادا بروم خاطراتم را
بايد بنويسم.
***

من در زمان اقامتم در ترکيه فرصت يادگيری زبان ترکی را نداشتم؛ چون
برای ما صنف آموزش زبان ترکی وجود نداشت و ضمنا ً فکرم در بسا موارد
ديگری مشغول بود .اما با آن ھم زبان ترکی را تا حدودی ياد گرفتم که مشکالتم
را حل میکردم و حتی خوب يا بد نامه ھم مینوشتم .در آخرين روزھايی که
سفارت کانادا به من ويزا داد ،الزم بود که ترکيه به من ويزای خروجی بدھد.
دولت ترکيه برای صدور ويزای خروجی ابتداء از من پول اقامت خواست و
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نخست پول اقامتم را باييست پرداخت میکردم تا ويزای خروجی برايم صادر
: در اين ارتباط من نامه ذيل را به استانداری اسکیشھير نوشتم.میگرديد

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؛
ﻣﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻢ ۳۸ .ﻣﺎه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه در
ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ اﻗﺎﻣﺖ دارم .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ  UNو ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ از ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮم ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آﻧﺮو
ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺮای ﻣﻦ وﯾﺰای دﺧﻮﻟﯽ داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮوج از ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﺷﻌﺒﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺻﺪور وﯾﺰای ﺧﺮوﺟﯽ اﺑﺘﺪاء از ﻣﻦ  ۱۸۵۰ﻟﯿﺮه ﭘﻮل
اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻦ از ﮐﺸﻮر ﻓﻘﯿﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه ام .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻘﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮑﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ ﻋﻼوه ،ﻣﻦ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﻢ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺟﺎزه ﮐﺎر ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ام ﮐﺎر ﮐﻨﻢ و در ﻣﺨﺎرج ﺧﻮدم ﻫﻤﯿﺸﻪ در
ﻣﻀﯿﻘﻪ ﺑﻮده ام.
در ﯾﮏ ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻦ ﻗﺪرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ را ﻧﺪارم و در
ﻣﻮﺿﻮع ﺻﺪور وﯾﺰای ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﮐﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺎف
ﺷﻮم ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﻧﯿﻢ آن ﺑﺮاﯾﻢ ﺗﺨﻔﯿﻒ داده ﺷﻮد .ﻟﺰوم اﺟﺮاﺋﯽ آﻧﺮا ﺑﺎ
اﺣﺘﺮاﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ

--/--/----

دولت ترکيه درخواستم را رد کرد .من پول اقامتم را از برادرم ،نويد از
لندن خواستم .نويد پول اقامت را برايم فرستاد ،من به دولت پرداخت کردم و
سپس ويزای خروجی برايم صادر گرديد.
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بخش سيزده
خاطرات واپسين
مارچ ٢٠٠٨
در ماه مارچ  ٢٠٠٨از فرودگاه استانبول بسوی تورنتو پرواز داشتم .يکی
يکی از پولھای رايج ترکيه را به رسم يادگار با خودم گرفتم و از اسکیشھير
بسوی استانبول حرکت کردم .سه سال قبل در استانبول بودم و بعد از سه سال
دوباره استانبول را ديدم .دلم برای استانبول تنگ شده بود .زمانی که دوباره
استانبول را ديدم خواستم که گريه کنم و حتی چشمانم پر از اشک شد .ساعت
پرواز که نزديک شد رفتم داخل فرودگاه و در زندگی برای اولين بار سوار
ھواپيما شدم .پرواز اول بسوی فرانکفورت بود .من کنار پنجره نشستم ،دوست
داشتم که در طول راه به اراضی نگاه کنم .ھوا ابری و بارانی بود ،وقتی که
ھواپيما پرواز کرد فقط قسمت کمی از دريای مرمره و شھر استانبول را ديدم و
به زودی ھواپيما بر فراز ابرھا سعود کرد .تا نزديکیھای مقصد ھوا اکثراً ابری
بود .فقط در بعضی مناطق کوهھای سرسبزی از خاليگاهھای وسط ابرھا پديدار
گرديد .زمانی که به مقصد نزديک شديم ھوا کامالً آفتابی شد و اراضی نمايان
گرديد .شھرھای کوچک و بزرگی نزديک بھم اراضی سرسبزی را پلنگی کرده
بودند و شھر فرانکفورت نيز يکی از جمله آنھا بود که ھواپيما به آن فرود آمد.
بعد از چھار  -پنج ساعت توقف ،سوار ھواپيمايی دومی شديم و ھواپيما به مقصد
شھر تورنتو بسوی کانادا پرواز کرد .من در اول خيال میکردم که شايد ھواپيما
روی خط مستقيم بسوی تورنتو حرکت کند و از فراز کشورھای بلجيک و برتانيا
نيز عبور کند .اما صفحه نمايشگر در داخل ھواپيما خط پرواز را نشان داد که
ھواپيما از استقامت سواحل شمال غرب جرمنی خط منحنیای را بر فراز
اوقيانوس اطلس میپيمايد و سپس از فراز خاک البرادور و کبک بسوی تورنتو
میرود .اين بار نيز کنار پنجره بودم ،تا مناطق ساحلی و قمستھای از اوقيانوس
ھوا آفتابی بود و دوباره ابرھای ضخيم روی اوقيانوس را فرا گرفت .بعد از چند
ساعت در بعضی مناطق ھوا آفتابی شد و تمام اراضی را برف پوشانيده بود .آن
روز پنج  -شش ساعت از روزھای ديگر برايم طوالنیتر شد؛ چون ھمزمان با
اختالف روز ھواپيما نيز به سمت غرب در حال حرکت بود .ھنگام شام بود که
ھواپيما در شھر تورنتو فرود آمد و مسافران پياده شدند.
***
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 ١۴ - ١٣نفر پناھندگان ديگر نيز از استانبول با من يکجا پرواز کردند .از
جمله آنھا يک نفر با من در تورنتو ماند و بقيه به شھرھای ديگر رفتند .امروز
ھژدھم مارچ بود و دو روز به نوروز مانده بود .ھواه ھنوز سرد و زمستانی بود.
زمستان  ٢٠٠٨را میگفتند که سردترين زمستان ايالت آنتريو طی چھل سال اخير
بوده است .در فرودگاه برای مان کفش ،دستکش و کاپشن زمستانی دادند .يک نفر
از کارکنان سازمان مھاجرت دنبال مان آمد به فرودگاه و ما را به مرکز پذيرايی
رھنمايی کرد .قرار بود که چند روزی در مرکز پذيرايی بمانيم تا به خود خانه
بگيريم و برويم خانه خودمان .من در تورنتو ھيچ کسی را نمیشناختم .لذا تصميم
گرفتم که ابتداء از مناطق مختلف شھر ديدن کنم و سپس يک منطقه را برای
سکونت گزيدن انتخاب کنم.
***

زمانی که به پذيرايی رفتم مھاجرينی از کشورھای مختلف در آنجا بودند و
در ميان آنھا پيش از من چند تا مھاجران افغانی نيز آمده بودند .در انتھای
راھروی طبقه دوم ساختمان پذيرايی ،بالکنی بود که چند تا صندلی کنار آن قرار
داشت .يک روزی در آنجا باالی صندلی نشسته بودم ،يک مرد جوان افغانی نيز
کنارم شسته بود .آن روزھا که در تورنتو تازه وارد بودم ،فکرھای پراکندهای بر
سر داشتم و کامالً گيج شده بودم .روی صندلی نشسته بودم داشتم فکر میکردم و
به خدا معلوم که به چه فکر میکردم .مرد افغانی که کنارم نشسته بود ،متوجه
شدم که شروع کرده است از دين و آخرت و پيامبران با من حرف میزند .من با
وجودی که خودم از خانواده مذھبی بودم ،اما به علت باورھای فلسفیای که از
خود داشتم دخيل شدن در امور دينی برايم جالب نبود .اول خيال کردم که شايد
حرفش زود تمام میشود ،چند دقيقهای به حرفش گوش کردم .متوجه شدم از آن
کسانی بود که اگر يک بار راز و نياز مذھبی را سر میکرد ديگر ساعتھا ادامه
میداد .من حرفش را قطع کردم و گفتم »ببخشيد آقا! آيا شما شخص مذھبیای
ھستيد؟«
»بلی«.
 »خيلی خوب!«»چرا ،مگر شما شخص مذھبی نيستيد؟«
 »خير؛ من مذھبی نيستم«.»پس در چه عقيدهای ھستی؟«
» -چيزی که در عقلم نگنجد ،فراتر از عقلم را نمیتوانم قبول کنم«.
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»در کدام دين ھستی؟«
 »در ھيچ دينی نيستم«.»آيا بخاطر آمدن به خارج ترک دين کردی؟«
 »خير؛ من بخاطر آمدن به خارج ترک دين نکرده ام ،من در افغانستانمشکل جنسی داشتم«.
»چه مشکل جنسیای داشتی؟«
 »من ھمجنسگرا بودم و در افغانستان مشکل جنسی داشتم«.»آيا واقعا ً ھمجنسگرا ھستی يا بخاطر پناھنده شدن اين حرف را زدی؟«
 »واقعا ً ھمجنسگرا ھستم«.»توبه! افغانھا بخاطر آمدن به خارج چقدر ذليل شده اند! من اصالً
تصورش را نمیکردم که يک افغان بخواھد اينقدر ذليل شود«.
روز بعد او موضوع ھمجنسگرا بودنم را به پنج نفر افغانھای ديگر که در
آنجا بودند تعريف کرد .دو تا از آنھا به اين موضوع حساسيت نشان دادند و بقيه
ھيچ بدبينیای نشان ندادند .يکی از آنھا که حساسيت نشان داد ،در تورنتو يک
دوست افغانی داشت که دوستش شش سال قبل تورنتو آمده بود و اسمش رحيم
بود .رحيم به ديدن او به مرکز پذيرايی آمد و او موضوع ھمجنسگرا بودنم را به
رحيم تعريف کرد .رحيم از آن آدمانی بود که ھم حساسيت ھوموفوبيک )ضد
ھمجنسگرايی( داشت و ھم از نظر منطقی از کلهپوچترين آدمان دنيا بود ،که اگر
کسی به او بر میخورد ،انگار به کورهراه بنبستی بر میخورد که ديگر راه
برگشتی ھم نداشت .رحيم با من وارد گفتگو شد ،بگونهای که حرف خودش را به
من بقبوالند تا من در آينده اين حرف را به ھيچ کس ديگر تکرار نکنم .رحيم به
من گفت »شش سال میشود که من در تورنتو زندگی میکنم .حرفی را که تو
میزنی ،تورنتو مرکز اين حرفھا و مرکز ھمجنسبازان دنياست .بخاطری که
تو افغان ھستی ،لطفا ً غرور و حيثيت و آبروی افغانھا را حفظ بکن.
ھمجنسبازان از کثيفترين ،پستترين ،بیارزشترين ،بیشخصيتترين و
مسخرهترين مردمان دنيا ھستند ،اين گند و کثافت از ھر ملتی بیاندازه زياد سر
زده است ،اما از افغانی تا حاال کسی نگفته است که من ھمجنسباز ھستم ،اين
حرف را در ھيچ جای ديگر تکرار نکن ،برادرانه برايت میگويم لطفا ً راه
درست را انتخاب بکن ،اگر به فکر شخصيت خودت نيستی ،سعی نکن که با
غرور و حيثيت و آبروی افغانھا بازی کنی ،البته من بخاطر خودت میگويم ،تو
به بد افغانھا ھيچ کاری نمیتوانی بکنی ،و مطمئن باش که اگر بخواھی به بد
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افغانھا کاری کنی ،ھزاران افغانی باغيرت و باوجدان در اينجا ھستند که از دنيا
نابودت میکنند ،در آنصورت اوالً که خودم ترا زنده نخواھم گذاشت ،اما آنقدر
افغانھای باغيرت و باوجدان زياد ھستند که بر من نوبت نخواھد رسيد«...
به اين صورت در ھمان روز اول رحيم دو  -سه ساعتی با من نشست و
بحث کرد .من ھم عادت داشتم که در مقابل ھيچ کس بیجواب نمینشستم ،تا
جايی که ممکن بود برايش دليل گفتم تا اينکه از حرفم ناراحت نشود و سو ِء
تفاھمی ھم باقی نماند .رحيم به ھيچ دليلی قانع نشد و دو راه را پيش رويم قرار
داد که يکی از آن دو راه را بايد انتخاب کنم .راه اول اينکه خودم را اصالح کنم
و با او از راه دوستی و رفاقت پيش بروم تا او ھم از ھر نظری رھنمايی و کمکم
کند ،و راه دوم اينکه غرور و حيثيت و آبروی افغانھا را ناديده بگيرم و به راه
گذشته ام يعنی به ھمجنسبازی ادامه بدھم تا او از دنيا نابودم کند.
***

رحيم مردی بود  ٣٨ - ٣٧ساله ،از نظر تنه و قدرت بدنی در سطح
افغانھا تنومند و قدرتمند بود ،خودش را به من خوب شناساند ،زورنمايی زياد
کرد ،خاطرات زيادی از گذشته اش تعريف کرد ،ھم خشم و قھرش و ھم
مردانگی و گذشتش را به من نشان داد .اين را ھمه میدانند که در دنيا آدمان
فيلمی ،خودنما ،خيال پرداز و روياپرور زياد پيدا میشوند .از دو راھی را که
پيش رويم قرار داد ،من راه اصالح پذيری و رفاقت با او را انتخاب کردم .به
علت عدم آگاھی اش از او ترس موقتی برای من بوجود آمد که مبادا يک روزی
سو ِء قصدی نسبت به من بکند .اما علت اصلی اينکه من راه رفاقت با او را
انتخاب کردم ترس نبود ،بلکه من بگونهای راه رفاقت با او را انتخاب کردم که
انگار آدم بخواھد با يک بچه رفيق شود تا او را به اجتماعی شدن تشويق کند .در
طول چند روز من و رحيم چندين بار با يکديگر نشستيم ،قدم زديم و حرف زديم.
رحيم از نظر سنی چند سال از من بزرگ بود ،اما از نظر فکری فکر خيلی ساده
و ابتدايی داشت .در مورد ھر موضوعی که حرف میزد من به حرفش گوش
میکردم ،اما به نظرياتش توجه جدی و عميق نمیکردم ،به نظرياتش توجه
سطحی میکردم ،در زبان نظرياتش را تأييد میکردم و میگفتم بلی ،عينا ً به مثلی
که آدم بخواھد با يک بچه خيلی دوستانه و شانه به شانه پيش برود .البته آن
بيچاره در کوتاه فکری تقصيری نداشت؛ چون طبيعتا ً حتما ً در شرايطی قرار
نگرفته بود که فکرش رشد کند .من او را ھم به مثل يک بچه و ھم به مثل يک
آدم بزرگ دوست داشتم.
***
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ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺜﻤﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ و ﻏﯿﺮ
ﻣﺜﻤﺮ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻧﻮع اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن دارد .ﯾﻌﻨﯽ از اﺑﺘﺪاﺋﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن را
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻮال رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ در ﻓﮑﺮ ﻣﺎ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻓﮑﺮﯾﺴﺖ ﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﺧﻮب و ﺑﺪ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ ﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺑﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﭼﻮن ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪیﻫﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ دو ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ آن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و از ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﯽ در
ﻣﮑﺎﺗﺐ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آن در ﺧﺎﻧﻮده ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و از ﺑﭽﮕﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﻨﺖﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺗﻌﻠﯿﻢ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﺷﺨﺺ ﻋﯿﻦ ﻃﺮز ﻓﮑﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﯿﺰ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﻓﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار
اﺳﺖ!! ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼف اﻓﮑﺎر و اﻋﻤﺎل ﻣﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﺷﻤﻦ
ﺑﺎﺷﯿﻢ.
از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻐﺰ ﻣﺎ و ﺗﻔﮑﺮات ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺧﺎک و ﮔﯿﺎه ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺧﺎک ﻫﻤﺎن ﮔﯿﺎه را در ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ.
ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎک ﮐﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺎک آن ﮔﯿﺎه را در ﺧﻮد
ﭘﺮورش دﻫﺪ .ﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ را در ﻣﻐﺰ ﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﻮزاﻧﺪه
ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻔﮑﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﻣﻮزاﻧﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،ﻣﺎ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻐﺰ ﻣﺎن ﭘﺮورش
ﻧﻤﯽدﻫﯿﻢ .ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻔﮑﺮات در ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻦ
ﮔﯿﺎه در ﺧﺎک ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺧﺎک ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﯿﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﺎک ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﮔﯿﺎه را ﺑﻬﺘﺮ در ﺧﻮد ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ را
ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻐﺰ ﻣﺎن ﭘﺮورش ﻣﯽدﻫﯿﻢ.
***

دوستی من و رحيم چندين روز دوام يافت .من با تمام افکارش بدون ھيچ
گونه ناراحتیای او را تحمل کردم .بارھا به تمام ھمجنسگرايان دنيا ،به خودم و
حتی به خانواده مان فحش داد ،اما من بدون ناراحتی فحش دادن ھايش را در
زبان تأييد کردم .رحيم ھر قدر که به تندی با من حرف میزد ،من به نرمی

خاطرات حميد نيلوفر

جوابش را میدادم .باالخره او ھم مجبور شد که ديگر به نرمی با من حرف بزند.
رحيم چند بار به من گفت »جانم تو يک آدم خيلی بیتربيه ھستی و در يک
خانوده خيلی بیتربيهای بزرگ شدهای«.
من بگونهای به حرفش گوش میکردم که انگار از موضوعات روزمره با
من حرف میزد و يک بار در جوابش گفتم »بلی عزيزم؛ خانواده مان بیتربيه
ھستند ،اما جواب بیپير را ال مذھب میدھد .جواب خانواده مان را من دادم که
پيش تمام مردم سرافکنده و شرمسار شان کردم«.
»افتخار ھم میکنی که خانواده تان را سرافکنده و شرمسار کردی؟«
 »مگر تو نمیگويی که آنھا بیتربيه ھستند؟«»بلی جانم خانواده تان خيلی بیتربيه ھستند که تو اين طوری بار آمدهای«.
 »خوب ديگر! پس بايد که انتقامم را ازشان میگرفتم و بايد که سرافکنده وشرمسار شان میکردم«.
***

رحيم میخواست مرا به خانمبازی تشويق کند که من ديگر به خانمبازی
رجوع کنم .با يکديگر ھر طرف که میرفتيم او دختران جوان و سکسی را به من
نشان میداد و میگفت »نگاه کن عجب دختری!«
ھر بار که او دختران را به من نشان میداد ،من به يک مرد اشاره میکردم
و میگفتم »نه؛ آن دختر به درد من نمیخورد ،اين يکی به دردم میخورد«.
رحيم از اين حرفم ناراحت میشد و مرا فحش کاری میکرد .رحيم يک بار
مرا پيش يک دختر برد تا من به خانمبازی عادت کنم .آن دختر مرا بغل گرفت و
گفت »تو خيلی جذاب ھستی«.
من دفعتا ً تکان خوردم و گفتم »نه؛ من اين کاره نيستم«.
رحيم که چند بار در خيابانھا به جذابيت دختران اشاره کرد و من به
جذابيت مردان اشاره کردم ،او ناراحت میشد و حتی به من فحش خواھر و مادر
میداد .يک بار به من گفت »مادر و خواھرانت حتما ً خيلی بیتربيه ھستند
جانم«.
 »مادرم از جوانی بيوه شد ،ساليان سال بیسکسی را تحمل کرد و با ھيچمردی رابطه بر قرار نکرد .خواھرم ھم خيلی جوان و جذاب است ،اما به
شوھرش وفادار مانده است و با ھيچ مرد ديگری نمیرود«.
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»تو که از آنھا طرفداری میکنی ،پس حتما ً دوست شان داری و به من
دروغ گفتی که من کار خوبی کردم که آنھا را سرافکنده و شرمسار کردم«.
 »بلی عزيزم من برای اينکه حرف ترا تأييد کنم اين حرف را زدم ،وگرنهآنھا مثل من بیتربيه نيستند .آنھا تربيه شرقی دارند«.
»نه جانم؛ من مطمئن ھستم که خانواده تان خيلی بیتربيه و رذيل ھستند«.
 »شايد که باشند؛ چون ھر کس تربيه را از مکتب خودش تعريف میکند«.»پس به نظر تو چه ،آيا بیتربيه ھستند يا نيستند؟«
 »من که نمیدانم به خدا«.»تو که خدا را قبول نداری ،چرا به خدا قسم خوردی؟«
 »نه عزيزم؛ من خدا را قبول دارم و تمام خدايان را قبول دارم ،من ھمخدای ترا قبول دارم و ھم خدايان ديگران را قبول دارم«.
***

در روزھای اول آشناييم با رحيم حتی يک شب رحيم قصد کشتنم را کرد.
ھنوز در مرکز پذيرايی بودم که يک شب رحيم ساعت يازده شب آمد و از من و
دو تا دوستانش که در آنجا بودند خواست که گردش برويم .چشمانش کامالً قرمز
و قيافه اش ديوانهوار و ھيجانزده به نظر میرسيد .من از چشمان قرمز و تشنج
سيمايش فھميدم که حتما ً سو ِء قصدی نسبت به من دارد .اما با آن ھم من با او
رفتم تا خيال نکند که من او را دشمن خودم احساس میکنم .اگر آن دو تا
دوستانش نبودند ،من تنھايی با رحيم نمیرفتم و به خاطر آنھا رفتم که شايد از
بودن آنھا احساس خطر کند .البته من نمیدانستم که رحيم موضوع کشتنم را با آن
دو نفر نيز در ميان گذاشته بود و آنھا اختيار را به رحيم سپرده بودند .ساعت
يازده شب سوار متروی بلور شديم ،در ايستگاه يانگ پياده شديم و سوار متروی
يانگ شديم ،سپس در ايستگاه شپرد پياده شديم و سوار متروی شپرد شديم ،در
ايستگاه دانملز پياده شديم و سوار اتوبوس شديم ،در خيابان خلوتی پياده شديم و
در حاليکه رحيم خيلی ھيجانی شده بود کمی قدم زديم .رحيم گفت اين خيابان
وکتورياپارک است .از آنجا سوار اتوبوس ديگری شديم و در ايستگاه نامعلومی
پياده شديم .شب سردی بود ،در تاريکی شب در امتداد خيابان پھن و خلوت بدون
مقصد شروع کرديم به قدم زدن .راه زيادی را قدم زديم ،ھمه مان سرد مان شده
بود ،آن دو تا افغانھای ديگر نيز از مردمان عقب افتاده و متعصب بودند ،در
تاريکی شب که داشتيم قدم میزديم ،آنھا خودشان را از من و رحيم جدا کردند و
فاصله زيادی از ما گرفتند ،مطمئنا ً که فقط منتظر برگشت رحيم بودند و بس،
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رحيم ھيچ آرامشی نداشت ،مثل ديوانهھا شده بود و کامالً ھيجانزده و متشنج به
نظر میرسيد .وقتی که آن دو نفر خودشان را از ما جدا کردند و فاصله زيادی
گرفتند ،من متوجه شدم که چه رازی بين آنھا و رحيم است .خوب میدانستم که
سو ِء قصدی به من دارد و مطمئن بودم که جرأت عمل را ھم نخواھد کرد؛ چون
از تشنج سيمايش پيدا بود که دلش پر از واھمه و وسوسه بود .من کامالً خونسرد
بودم ،تعجب میکردم و با خود میگفتم اگر کس ديگری جای من بود اوالً که
جرأت آمدن را نمیکرد و ثانيا به اين خونسردی با رحيم قدم نمیزد .راه درازی
را قدم زديم ،کامالً سرد مان شده بود ،باالخره رحيم جرأت نکرد که دست به
عمل بزند و از سو ِء قصدش صرف نظر کرد .در جايی بوديم که حتی خود رحيم
اولين بارش بود که به اين منطقه آمده بود .دوباره سوار اتوبوس شديم و دقيقا ً يادم
نيست که با يک يا با دو اتوبوس دوباره به ايستگاه دانملز رفتيم ،سوار مترو
شديم ،رحيم در وسط راه از ما جدا شد و ما سه نفر دوباره برگشتيم به مرکز
پذيرايی.
رحيم آدمی بود ديوانهخو ،ھر روز مرا تھديد به مرگ میکرد .چند روز
بعد از قضيه آن شب بیآنکه من در اين مورد چيزی بگويم ،خودش موضوع را
به من اعتراف کرد »جانم من در ھمان شب قصد کشتنت را داشتم .بیناموس
باشم ،بیوجدان باشم و بیشرف باشم که دورغ بگويم .اما آن دو نفر به من اجازه
ندادند که ترا بکشم و گفتند از کشتنش صرف نظر کن .وقتی که خودش میگويد
من اصالح میشوم پس حتما ً اصالح میشود و حتمی نيست که دروغ بگويد .اما
من که ترا میبينم ،تو ھيچ وقت اصالح شدنی نيستی و به من دروغ میگويی که
من اصالح میشوم«.
 »نه عزيزم؛ مطمئن باش که من اصالح میشوم ،من که به تو میگويماصالح میشوم ،اصالح شده ام ،من از ھمان روز اول که با تو دوست شدم
اصالح شدم«.
»جانم اگر به من دروغ بگويی ،به دين و ايمانم قسم که ترا میکشم ،من
اوالد آدم نباشم ،اوالد خر باشم که ترا نکشم«.
 »نه عزيزم؛ مگر من مجبورم که به تو دروغ بگويم؟ اگر نخواھم اصالحشوم که نمیخواھم با تو دوستی داشته باشم و نمیخواھم که با تو قدم بزنم .خيال
کردهای من از تو ترسيده ام که با تو دوست شده ام؟ نه عزيزم؛ من میدانم که تو
آدم خطرناکی ھستی ،اما من از آدمان کلهگندهتر از تو ھم ترسی ندارم«.
»اگر تو دروغ بگويی من با تو در يک راه نمیروم ،اگر من بدانم که تو
اصالح نشدهای بیشرف باشم که يک قدم با تو راه بروم ،من از آدمان کونی
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نفرت دارم ،کونیھا از کثيفترين و پستترين آدمان روی زمين ھستند ،من آدم
بیارزشی نيستم که با يک آدم کونی راه بروم و حرف بزنم«.
***

چند روزی گذشت .من و رحيم پيوسته با ھم در ارتباط بوديم .من از مرکز
پذيرايی بيرون شدم و خانه گرفتم .نياز به وسايل خانه داشتم .رحيم به من گفته
بود که يک جايی وسايل ارزان میفروشند .من به تلفن رحيم زنگ زدم و ازش
خواستم که آدرس يکی از فروشگاهھايی که وسايل ارزان میفروشند را به من
بگويد .او به من گفت »من ھم میخواھم که بروم از آنجا خريد کنم ،پس بيا تا با
ھم برويم«.
رفتم پيش رحيم تا او فروشگاه وسايل ارزان را به من نشان بدھد .با ھم
حرکت کرديم بسوی فروشگاه .داشتيم قدم میزديم که رحيم به يک دختر اشاره
کرد و گفت »ببين عجب چيزی است!«
من به دختر نگاه نکردم ،به يک مرد اشاره کردم و گفتم »نه آن عجب
چيزی نيست ،اين عجب چيزی است!«
رحيم کمی عصبانی شد ،مرا فحش کاری کرد و گفت »من میدانم که تو از
کون دادن دستبردار نيستی«.
 »نه عزيزم ،حرفھايی که من میزنم تو جدی نگير ،بعضی وقت آدمدوست دارد که ياوه گويی کند«.
اين موضوع گذشت و ديگر حرفش را تکرار نکرديم .رحيم غذا نخورده
بود ،گفت »اول برويم رستوران غذا بخوريم«.
رفتيم رستوران .داخل رستوران داشتيم غذا میخورديم که رحيم در آنجا به
يک دختر اشاره کرد و گفت »عجب چيزیست!«
من ھم دور و بر مان را نگاه کردم تا ببينم کدام مرد جذابتر است که به او
اشاره کنم .به يک مردی اشاره کردم که کارگر رستوران بود و گفتم »اين مرد
خيلی جذاب است«.
بعد از آن چند بار چشمم به ھمان مرد افتاد .به رحيم گفتم »اين طوری
مردان را که میبينم ،خودم چه بخواھم يا نخواھم ،چشمم ھر لحظه به آنھا میافتد
و خودم از حرکت میافتم«.
چند بار ديگر نيز چشمم به او افتاد و نگاھش کردم .رحيم متوجه بود که من
به او نگاه میکنم ،خشمگين شد و گفت »خيلی دوست داری که اين کارگر
رستوران ترا بکند و به من دروغ میگويی که من اصالح شده ام .من ھم از آدم
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کونی نفرت دارم و ھم از آدم دروغ گو .پدرم به من گفته بود که با آدم کونی در
يک راه نرو .من آدم کثيف و بیارزشی نبودم که با آدم کونی در يک راه بروم.
بخاطری که تو به من دروغ گفتی من وقتم را برای رفاقت با تو گذاشتم ،با تو قدم
زدم ،ترا به خانه ام بردم ،با تو در يک سفره غذا خوردم .من باوجودی که از آدم
کونی نفرت دارم ،کون دادنھای گذشته ات را ناديده گرفتم تا اصالح شوی ،اما
تو به من دروغ گفتی«...
در حاليکه داشت میگفت ،از رستوران بيرون شديم .در بيرون نيز قدم
زنان شايد ده دقيقهای با يکديگر بحث کرديم .باالخر من که ديدم او خيلی تند پيش
میرود ،يکجا ايستادم و برايش گفتم »من نخواسته ام که با تو دوست شوم،
خودت اين را از من خواستی ،خيال نکن که من از تو ترسيده ام ،خودت میدانی
که من از افغانستان و از مرکز کسانی مثل تو آمده ام ،وقتی در آنجا کسی
نتوانست که به من ضرری برساند ،مطمئن باش که تو ھم در اينجا ھيچ غلطی
نمیتوانی بکنی ،من که با تو دوستی را قبول کردم ،بخاطری قبول کردم که
خواستم خودت را از نادانی نجات بدھم ،آدم کونی بھتر است از آدم نادان و
مرغصفت ،اين من ھستم که تا حاال با تو حرف زده ام .،تو ھم خودت را بشناس
و از من انتظار احمقانه نداشته باش ،تا حاال چندين بار مرا تھديد کردهای ،اما من
در مقابل تو گذشت کرده ام ،شايد که يک روزی من روبروی خودت در اين
مورد با يک مردی کنار بيايم و به تو ھيچ ربطی نخواھد داشت«...
رحيم با دقت به تمام حرفھايم گوش کرد ،خشم بيش از پيش در چھره
اش پديد آمد ،چشمانش که قرمز بود قرمزتر شد ،صورتش قرمز و وحشتناکتر
شد و با صدای بلند و لرزان شروع کرد به جواب دادن .چھار  -پنج دقيقهای
پيوسته داد زد ،زشتترين کلمات را به من گفت ،با لحن غضبناک به مرگ
تھديدم کرد ،در حاليکه سيگار روشن کرده بود و داشت سيگار میکشيد،
سيگارش را به من نشان داد و گفت »اين را میبينی؟« و سپس سيگار را به
زمين انداخت ،با فشار زير پا له و خاموشش کرد و گفت »...آدم کشتن پيش من
به ھمين سادگیست ،از پيش رويم برو و ديگر به چشمم نگاه نکن«.
من ھم از پيشش رفتم و ديگر با او حرف نزدم.
***

در محلی که خانه گرفته بودم رحيم آن محل را میدانست ،اما آدرس دقيق
خانه را نمیدانست .يکی از آن دو رفيقان افغانيش که او نيز حساسيت
ھوموفوبيک داشت ،کوچهای که در آن خانه گرفته بودم را نيز میدانست .ترسيدم
که مبادا رحيم از طريق او کوچه را پيدا کند ،يک روزی راھم را بگيرد و با
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چاقو بزندم .به پليس شکايت کردم تا اخطارش بدھند که سو ِء قصدی نسبت به من
نداشته باشد .پليس موضوع را ازم پرسيد و من جريان را توضيح دادم .پليس
گفت »آيا میخواھی که مجازاتش کنيم يا فقط اخطارش بدھيم؟«
 »کافی است که فقط اخطارش بدھيد«.پليس در غياب من رحيم را خواست ،او را مورد بازجويی قرار داد ،دوباره
خودم را خواست و ازم پرسيد »از شخصی که شکايت کردهای ،آيا میخواھی که
مجازاتش کنيم يا فقط اخطارش بدھيم؟«
 »کافی است که فقط اخطارش بدھيد«.»ما آن شخص را احضار کرديم و موضوع شکايتت را ھم بررسی کرديم.
آنگونه که تو در مورد اين شخص به ما معلومات دادی ،ممکن است که آدم
خطرناکی باشد .بھتر است که تو از ما بخواھی که ما او را مجازات کنيم«.
 »من با او خصومتی ندارم که بخواھم شما مجازاتش کنيد«.»بلی؛ ما میدانيم که تو با او خصومتی نداری ،اما جرمی را که او مرتکب
شده است بايد که مجازات شود .در کانادا کسی را تھديد کردن به مرگ جرم
است ،چه اينکه واقعا ً قصد کشتنش را داشته باشد و يا خير .اما جرمی را که اين
شخص مرتکب شده است ،سنگينتر از اين است که کسی را به مرگ تھديد کند؛
چون اگر ترا بخاطر گرايش جنسیات به مرگ تھديد کرده است ،نه تنھا به تو،
بلکه به انسانھا نفرتش را نشان داده است ،اين شخص نه تنھا به تو ،بلکه به
خيلی کسان ديگری نيز ممکن است که خطرناک واقع شود .پس بھتر است که تو
از ما بخواھی که او را مجازات کنيم«.
 »نه؛ من نمیخواھم که او مجازات شود؛ چون اگر جرمی را مرتکب شدهاست از نادانی مرتکب شده است و اگر نادان نبود نفرتی ھم از انسانھا نداشته
بود«.
»بلی؛ ما میدانيم که از نادانی است ،اما ما نمیتوانيم که بخاطر نادانی او
از امنيت مردم بگذريم .اين شخص بايد که مجازات شود و اختيار دست تو است
که ما مجازاتش کنيم .بھتر است که تو از ما بخواھی که ما مجازاتش کنيم تا
اينکه فقط بخواھی که اخطارش بدھيم«.
کمی فکر کردم و به خود گفتم اگر من بخواھم که يک نفر نادان در اينجا
مجازات شود ،پس ھزاران نادان ديگر که در کشورھای مثل افغانستان قدرت را
بدست دارند و فرھنگ کشورھا به دست آنھا میچرخد ،با آنھا چه کاری میتوانم
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بکنم؟ پس با مجازات شدن يک نفر نادان ھيچ مشکلی حل نمیشود .به پليس گفتم
»نه؛ من نمیخواھم که او را مجازات کنيد ،کافی است که فقط اخطارش بدھيد«.

»چرا نمیخواھی؟ ما ترا اينجا خواسته ايم تا تو از ما بخواھی که اين
شخص را مجازات کنيم .اگر ما فقط اخطارش بدھيم ،ممکن است که برای تو
خطرناک واقع شود«.
 »اگر شما اخطارش بدھيد و او بداند که شما از موضوع باخبر ھستيد،ديگر ھيچ کاری نخواھد کرد«.
»شايد که با وجود آن ھم کاری بکند«.
 »نه؛ اگر در افغانستان بود ممکن بود که کاری بکند ،اما در اينجا اگر بداندکه پليس از موضوع باخبر است و مورد بازجويی قرار خواھد گرفت ،ھيچ کاری
نخواھد کرد؟«
»آيا تو مطمئن ھستی که اگر ما به او اخطار بدھيم ،او ديگر ھيچ کاری
نخواھد کرد؟«
 »بلی؛ من مطمئن ھستم که او ديگر ھيچ کاری نخواھد کرد« .من نخواستم که رحيم مجازات شود ،اما با اين وجود پرونده به دادسرا
راجع گرديد و در اين مورد دادگاه تشکيل شد .رحيم ھنگام دادگاه جرمش را
انکار کرد و مرا به دروغگويی متھم کرد .برای اثبات رد اتھام عليه خودش،
يکی از آن دو تا رفيقان متعصب افغانی اش را به عنوان شاھد دروغگو با خودش
به دادگاه آورد .اما با وجود شاھد دروغگويش ھم دادگاه را باخت ،خودش مقصر
شناخته شد و مورد تنبيه قرار گرفت .رحيم کسی بود که میگفت من از آدمان
ھمجنسباز و دروغگو نفرت دارم ،اما اين شخصيت خودش که با دروغگويی
میخواست از زير دادگاه کانادا در برود! خوشبختانه که اينجا دادگاه طالبانی و
آخوندی نبود و اگر بوده بود ،شايد که رحيم در دادگاه ھم برنده میشد و
میتوانست که بر عليه من ادعای حيثيت کند .رحيم در دادگاه اتھام تھديد به مرگ
عليه خودش را انکار کرد ،اما آنقدر ساده بود که حتی در دادگاه ھم نفرتش را از
ھمجنسبازان ابراز کرد و به ھمين خاطر دادگاه او را مقصر شناخت؛ وگرنه
برای من کار آسانی نبود که بدون مدرک بتوانم ادعای خودم را ثابت کنم که او
مرا تھديد به مرگ کرده است.
***

من تا زمانی که کانادا نيامده بودم ،در بين افغانھا ھيچ کسی را نديده بودم
که خودش را ھمجنسگرا معرفی کند ،بجز اينکه از طريق انترنت با چھار نفر
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افغانی آشنا شده بودم که سه تا از آنھا در افغانستان بودند و يکی ھم در عربستان
سعودی ،خودشان را برای من ھمجنسگرا معرفی کرده بودند .سه نفر از آنھا با
زن ازدواج کرده بودند و به من تعريف میکردند که از داشتن رابطه جنسی با
زن بیاندازه احساس ناراحتی میکردند ،اما میگفتند مجبور ھستند که ھمين شکل
زندگی را تحمل کنند و چاره ديگری جزء اين ندارند.
زمانی که کانادا آمدم ،در اينجا با يک ترنسجندر افغانی آشنا شدم ،که از
بچگی با خانوده شان افغانستان را ترک کرده بودند ،چندين سال در روسيه
زندگی کرده بودند و سپس خودش از روسيه آمده بود کانادا .اين ھم بزرگ شده
روسيه بود که حتی خودش را تغيير جنسيت داده بود ،اما با اين وجود او ھم
بخاطر حفظ حيثيت و آبروی خانواده و اقاربش به من اجازه نداد که اسمش را در
اينجا ذکر کنم .وقتی که او اين اجازه را به من نداد ،برای من جالب نيست که از
او به اسم مستعار ياد کنم .اتفاقا ً اصليت اين شخص در افغانستان به ھمان
دھکدهای تعلق دارد که اصليت خودم از ھمان دھکده است .او به غير از خودش
يک گی و يک لزبين ديگر را ھم میشناسد که اصليت ھمين دھکده را دارند و
آنھا ھم در روسيه زندگی کرده اند و در روسيه بزرگ شده اند .در اولين روز
آشنايی مان من که اسم دھکده مان را برايش گفتم ،او با شنيدن اسم دھکده غرق
خنده شد و گفت »وای چقدر شرم! اگر مردم خبر شوند که ما چھار نفر ھمه مان
اھل يک دھکده ھستيم ،خواھند گفت که خاک اين دھکده چقدر سست است ،که
زن و مرد آن ھمه ايزک ھستند«.
او در جمله افغانھای که در خارج از افغانستان زندگی میکنند ،فقط سه -
چھار نفر ھمجنسگرايان ديگر را نيز میشناسد .به اين صورت متوجه میشويم
که فرھنگ افغانستان ھمجنسگرايان را آنچنان سرکوب کرده است که حتی در
سطح دنيا تعداد انگشت شماری از ھمجنسگرايان افغانی جرأت کرده اند که
خودشان را رو کرده اند ،در حاليکه از ھر ملت ديگری تعداد بیشماری از
ھمجنسگرايان در ھر طرف آشکار به نظر میرسند .در شھر تورنتو ھر ساله
يکشنبه آخر ماه جون روز »گی پرايد« است ،که ھمجنسگرايان اين روز را در
مرکز شھر جشن میگيرند .من روز گی پرايد رفتم به مرکز شھر و ديدم که به
صدھا ھزار ھمجنسگرايان ،دوجنسگرايان و دوجنسگونگان در اين جشن حضور
داشتند ،يک خيابانی به طول چند کيلومتر پر از مردمانی بود که به ھر ملتی از
دنيا تعلق داشتند و اين روز را با شکوه خاصی برگزار کرده بودند .من در
گذشته شنيده بودم که ھمجنسگرايان در بين انسانھا حدود پنج  -ده درصد و حتی
بيشتر از آنرا تشکيل میدھند ،اما تا حاال اين حرف را باور نکرده بودم .در روز
گی پرايد من برای اولين بار باور کردم که ھمجنسگرايان در بين انسانھا واقعا ً
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که يک جمعيت بزرگی ھستند ،در حاليکه در افغانستان مردم ھنوز نمیفھمند که
ھمجنسگرايی يعنی چه و عمدتا ً تعبيری که از ھمجنسگرايی دارند ،تجاوز به
بچهھای نابالغ را به معنی ھمجنسگرايی میشناسند.
آخرين روزھايی که نوشتن کتاب خاطراتم نزديک به تکميل شدن بود ،من به
ارتباط نشر کتاب با يک ناشر افغانی تماس گرفتم که آدرسش را از طريق گوگل
سرچ پيدا کردم .اين ناشر در شھر تورنتو زندگی میکند و چندين سال در زمينه
نشر کتابھای افغانی در سطح دنيا فعاليت داشته است .من برای اينکه او را به
نشر کتاب تشويق کنم ،به موضوع منحصر به فرد بودن کتاب اشاره کردم و در
ايميل برايش نوشتم:
 »...نکتهای را که بايد خاطرنشان کنم ،موضوع منحصر به فرد کتابمیباشد .من اين کتاب را در خصوص شرايط ھمجنسگرايان در افغانستان نوشته
ام و فکر میکنم که در سطح افغانستان تا حاال کتابی در اين خصوص نوشته
نشده است ،از اين رو اميدوارم که نشر آن به سود شما خواھد بود«...
اما او با تمام بیميلی در پاسخ به من نوشت:
»پرداختن به موضوع ھمجنسگرايی در سطح افغانستان حرف تازهای
نيست ،در کتاب بادبادکباز و بخشھای از نوشتهھای زرياب نيز قبالً به اين
موضوع پرداخته شده است ،با اين وجود شما بخشھای از کتاب تان را برای من
بفرستيد ،اگر امکان نشر آن وجود داشته باشد ،من شما را ھمکاری خواھم کرد«.
من نخست بخش ششم کتاب و سپس نسخه کامل آنرا برايش فرستادم ،اما او
ھيچ عالقهای نشان نداد.
اين ناشر بزرگ افغان موضوع تجاوز به بچهھای نابالغ به علت تضادھای
قومی که در کتاب بادبادکباز ذکر شده است را به معنی ھمجنسگرايی دانست.
وقتی که يک ناشر بزرگ افغان که ساليان سال در خط فعاليت فرھنگی بوده
است ،ھمجنسگرايی را اينگونه تعبير میکند ،پس آن اکثريت فقير و بينوای جامعه
که از امکانات آموزش ھر گونه فرھنگی محروم بوده اند ،چگونه برداشتی از
اين موضوع خواھند داشت؟
***

آخرين روزھايی که قرار بود از اسکیشھير ترکيه بسوی کانادا حرکت
کنم ،مکی شيخ علی ،دوست سودانیام به من نظر داد که در کانادا خاطراتم را
بنويسم .بنابر نظر او من تصميم گرفتم زمانی که کانادا بروم خاطراتم را بنويسم.
وقتی که وارد کانادا شدم تصميم داشتم که خاطرات نويسی را شروع کنم .در اول
تا دو  -سه ماه دنبال کارھای معمولی بودم و برای خاطرات نويسی امروز و فردا
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میکردم .باالخره به خود گفتم عمل بھتر است از گفتار ،زمان دارد میگذرد ،من
امروز و فردا میکنم ،پس تا زمان را از دست نداده ام ،بھتر است که در تصميمم
عمل کنم .يک کمپيوتر لپتاپ گرفتم ،کار نوشتن را روی آن شروع کردم .کمپوتر
تايپ فارسی نداشت ،صفحه کليد فارسی را از انترنت دونلود کردم و با تايپ
فارسی مطالب را روی برنامه ورد تايپ کردم .کار تايپ پر درد سر بود؛ چون
مستقيما ً روی برنامه ورد نمیشد که فارسی تايپ کنم ،تمام مطالب را نخست
روی يک فايل جداگانه تايپ کردم و سپس ھمه را با کپی کردن روی فايل ورد
انتقال دادم ،مخصوصا ً موقع ويرايش و اصالحکاری ،انتقال کلمات و حروف
بطور جداگانه از يک فايل روی فايل ديگر کاری بود بسا پر دردسر .البته
کمپيوتر در اصل تايپ فارسی ھم داشته بود ،اما من نصب آنرا روی برنامه ورد
بلد نبودم.
من در گذشته نه اھل کتابخوانی بودم ،نه اھل روزنامه خوانی و نه تجربهای
در داستان نويسی داشتم .به اين لحاظ در عالم بیتجربگی نوشتن خاطراتم حتی اگر
کيفيت خوبی ھم ندارد ،برای من کاری بوده است پر محنت .من يک چيزھای از
دوره مدرسه به ياد داشتم ،ھمچنان چشمم به داستانھای کوتاه نيز خورده بود ،مثالً
در صفحات روزنامهھايی که اين بر و آن بر میافتند و مخصوصا ً به منظور
يادگيری زبان انگليسی و ترکی گاھی اوقات صفحات روزنامه ھا را ورق زده
بودم و از آنھا نيز يک چيزھای در ذھنم داشتم .با استفاده از ھمان چيزھايی که
در ذھنم داشتم ،آنھا را نمونه قرار داده شروع کردم به کار نوشتن .در گذشته از
اينکه به کتابھای رمان و داستان بر نخورده بودم ،نمیدانستم که از نظر حجمی
چه کتابی برای خواننده جالبتر است ،کتابی با حجم کوچک و فشرده يا با حجم
بزرگ ،پرجزئيات و ريزبينانه؟ از اينکه من اھل کتابخوانی نبودم ،بالفرض اگر
میخواستم کتابی را بخوانم ،حتما ً کتابی با حجم کوچک را انتخاب میکردم؛ چون
خواندن کتابی با حجم بزرگ را خارج از حوصله خودم میدانستم .از آنرو
تصميم گرفتم که تمام خاطراتم را به صورت کامالً فشرده بنويسم که از پنجا -
شصت صفحهای تجاوز نکند تا خوانندگان بيشتری برای آن پيدا شود٢٠ - ١۵ .
صفحهای نوشتم که يک روزی رفيق پسر دايیام به نام زلمی شينواری از شھر
ھاميلتون آمد تورنتو خانه من .شماره تلفنم را پسر دايیام برايش داده بود تا در
تورنتو پيش من بيايد .برای اولين بار بود که من زلمی شينواری را ديدم و با او
آشنا شدم .از زلمی شينواری پرسيدم »وقتی که در افغانستان بودی چه کار
میکردی؟«

»خبرنگار بودم«.

خاطرات حميد نيلوفر

 »خبرنگار که بودی پس حتما ً اھميت يک کتاب را درست میتوانی ارزيابیکنی .من نوشتن يک کتابی را روی دست گرفته ام که محور اصلی آنرا خاطرات
خودم تشکيل میدھد ،اما در کل ،شرايط تمام ھمجنسگرايان در افغانستان را بازگو
میکند .تا حاال فقط چند صفحهای نوشته ام ،شما به اين صفحات نگاه کنيد تا ببينم
که در اين مورد چه نظری میدھيد«.
زلمی شينواری آن چند صفحهای که نوشته بودم را خواند و نظرش را در
آن مورد گفت »موضوعی که در مورد آن مینويسی جالب است .تو در سطح
افغانستان در مورد يک سوژه داری مینويسی که تا حاال ھيچ کسی ننوشته است.
اگر اين کتاب را تکميل کنی من مطمئن ھستم که بازتاب خواھد يافت .اما اينکه
بازتاب مثبت میيابد يا منفی ،من نمیتوانم که در اين مورد پيش گويی کنم؛ چون
من نمیدانم که در حال حاضر سطح فکر افغانھا به کجا رسيده است ،که آيا
میتوانند ھمچو موضوعاتی را ھضم بکنند و يا خير؟«
 »گفتی مطمئن ھستی که بازتاب خواھد يافت؟«»بلی من مطمئن ھستم که بازتاب خواھد يافت ،اما در مورد مثبت يا منفی
بودنش نمیتوانم پيش گويی کنم .ممکن است که بازتاب مثبت بیيابد و يا منفی،
اما حتما ً يک بازتابی خواھد داشت«.
 »برای من مھم فقط ھمين است که بازتاب بیيابد ،مثبت يا منفی بودنش مھمنيست«.
»اگر فقط بازتاب يافتن آن برايت مھم است ،پس مطمئن باش که حتما ً
بازتاب میيابد؛ چون در بين افغانھا تا حاال کسی در اين مورد ننوشته است.
ادبيات نوشتنت ھم بد نيست و کوشش کن که حجم کتاب را حد اقل به دويست
صفحه برسانی«.
 »اگر حجم کتاب اينقدر بزرگ شود که ديگر ھيچ کسی حاضر به خواندنآن نخواھد شد«.
زلمی شينواری لبخندی زد و گفت »نه اشتباه فکر کردی .اتفاقا ً حجم کتاب
ھر قدر که بزرگتر باشد خوانندگان بيشتر پيدا میکند«.
 »ھی! من اگر کتابی با حجم بزرگ را ببينم حتی بيم دارم که به آن دستبزنم تا چه برسد بر اينکه بخواھم آنرا بخوانم!«
»من میدانم که کتابھای با حجم بزرگ طرفداران بيشتر دارند«.
 »نوشتن بسياری از مطالب برای من مھم است ،اما برای اينکه حجم کتابباال نرود ،من خواسته ام که از نوشتن آنھا صرف نظر کنم«.

آنسوی وحشت

271

»نه ھر مطلبی که داری بنويس و کوشش کن که حجم کتاب را حد اقل به
دويست صفحه برسانی«.
ھمين بود که به توصيه زلمی شينواری من تصميم گرفتم که حجم کتاب را
به دويست صفحه برسانم و شروع کردم که مباحث بيشتری را در اين مجموعه
بگنجانم .در اول تصميم داشتم که اسم کتاب را »وحشت مدرن« بگذارم ،اما با
باال بردن حجم آن و گنجانيدن مباحث جديد اسم آنرا به »جھنم تو در تو« و سپس
به »آنسوی وحشت« تغيير دادم .اسم »آنسوی وحشت« را بخاطری انتخاب کردم
که در دورهھای مختلف زندگی برخوردی را از انسانھا ديدم که حتی از حيات
وحش ھم رد کرده بود.
***

از اينکه من در گذشته ھيچگاه کتابھای رمان و داستان را نخوانده بودم
نمیدانستم که يک داستان را با چه روشی بايد نوشت .اما با آن ھم کار نوشتن را
شروع کردم .بیآنکه از تجربيات حد اقل يک نويسنده استفاده کنم ،نوشتن را
رساندم به حدود  ١۵٠صفحه .نقل و قولھا را اصالً نمیدانستم که به چه شکلی
بنويسم .تمام نقل و قولھا را عينا ً به مثلی که يک خبرنگار از طريق راديو
گذارش میدھد» ،من گفتم ...او گفت ...من گفتم ...او گفت ...من گفتم ...او
گفت « ...نوشته بودم
از خيلی نظرات ديگری نيز نواقص زيادی در نوشتهھا وجود داشت.
باالخره يک روزی فکر کردم که من ھيچ کتابی را ناخوانده از فکر خود نبايد
بنويسم و در قدم اول حد اقل يکی دو تا کتاب معروف را بايد بخوانم و در نوشتن
از آنھا تقليد کنم .در افغانستان يک ضربالمثل است که میگويند »ناخوانده کسی
مال نمیشود «.به خود گفتم واقعا ً که ،اگر من ناخوانده به تالشم ادامه بدھم تمام
تالشم بيھوده خواھد بود .بنابران در محله نارثيورکسنتر از يک کتابفروشی دو
تا کتاب برداشتم .من در گذشته به غير از کتاب »بادبادک باز« که نويسنده آن
خالد حسينی ،يک امريکايی افغانی االصل ھست و نام آنرا روی سايت بیبیسی
ديده بودم ،به نام ھيچ کتاب و نويسنده معروف ديگری آشنايی نداشتم .يک جلد
کتاب بادبادک باز برداشتم و به صاحب کتابفروشی گفتم که يک کتاب معروف
ديگر نيز برايم بدھد .او کتاب »کوری« ،اثر ژوزه ساراماگو که برنده جايزه
نوبل  ١٩٩٨شده بود را نيز به من داد .من اين دو کتاب را خواندم و در نوشتن تا
جايی که توانستم از سبک و سليقهھای نوشتاری اين دو نويسنده پيروی کردم.
مثالً در موارد نقل و قولھا ،تشريح جريانات گذشته بصورت زمان حال و
ريزبينی در مورد شرح رويدادھا از شيوهھای نوشتاری اين دو نويسنده استفاده
کردم .ابتداء من تمام جريانات گذشته را بصورت زمان گذشته شرح داده بودم،
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اما در اين دو کتاب متوجه شدم که در صورت شرح بعضی جريانات گذشته
نويسنده خودش را در زمان گذشته قرار داده و گذشته را در زمان حال تشريح
کرده است .از اين رو من ھم در بعضی موارد ،جرياناتی که در گذشته اتفاق
افتاده بودند را به شکل زمان حال تشريح کردم .ھمچنان من ابتداء در مورد
توضيح دادن وقايع به پيرامون واقعه توجه نداشتم .اما زمانی که اين دو کتاب را
خواندم ،به اين نتيجه رسيدم که در مورد شرح وقايع نه تنھا به تصوير کشيدن
واقعه را بايد مد نظر گرفت ،بلکه جھت تابش نور ،ھايالت پردازی ،سايه افکنی
و پيرامون آنرا نيز بايد در نظر داشت .در گذشته خيال میکردم که خواننده فقط
بخاطر باال بردن معلومات عمومی اش کتاب میخواند و بس ،و اصالً فکر
نمیکردم که شايد کتابخوانی جنبه سرگرمی نيز داشته باشد .از ھمين رو ابتداء
فقط به جنبه معلوماتی فکر میکردم .اما زمانی که اين دو کتاب را خواندم متوجه
شدم که سرگرمی نيز يکی از جنبهھای مھم کتابخوانی را تشکيل میدھد .بدان
سبب تصميم گرفتم که بعضی موضوعات ديگری که برای خواننده جنبه
سرگرمی داشته باشند را نيز بايد بگنجانم ،و ھمين باعث شد که به يکبارگی حجم
کتاب را به شدت افزايش دادم.
نوشتن اين کتاب برای من کار پر زحمتی بود ،زيرا من قبالً در اين زمينه
ھيچ تجربهای نداشتم .برای کسانی که در نويسندگی تجربه دارند شايد که نوشتن
ھمچو کتابی کار پر درد سری به حساب نيايد؛ اما من در زمينه نويسندگی
تجربهای نداشتم که ھيچ ،حد اقل در زمينه کتابخوانی ھم تجربه نداشتم .من در
شش  -ھفت ماه آخر سال  ٢٠٠٨نوشتن کتاب را آغاز کردم و تا شروع سال
 ٢٠٠٩قسمت اعظم آنرا خلق کردم .تنھا چيزی که بعد از شش  -ھفت ماه باقی
ماند ،ويرايش و اصالح مجدد آن بود که دو  -سه بار نياز به ويرايش و
اصالحکاری داشت تا اينکه تکميل میشد .اين شش -ھفت ماه پر تالشترين دوره
زندگيم بوده است؛ زيرا در طول اين مدت روزھا اکثراً مشغول کارھای
ساختمانی بودم و شبھا و روزھای بيکاری به نوشتن میپرداختم .کار نوشتن را
روی دست داشتم ،اما کار کردن و پول بدست آوردن برايم در اولويت قرار
داشت .زيرا من در افغانستان خودم را به خواھرم ،خاله ام و دو تا دايیھايم
بدھکار میدانستم و در زمستانی که پيش رو بود آنھا را بايست کمک میکردم.
از پول کارگریام به آنھا کمک کردم و اگر کمک شان نمیکردم ،وجدان آرامی
نداشتم که بتوانم به نوشتن فکر کنم.
زمانی که ما در افغانستان ھمه بچه بوديم و پدرم توسط دولت کشته شد ،ده
سال با خاله و دو تا دايیھايم در خانه آنھا زندگی کرديم .البته آن زمان سه تا
دايیھايم بودند و متأسفانه که يکی از آنھا چند سال پيش به اثر بيماری کليه
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درگذشت .در طول اين ده سال آنھا در ساختن خانه نيز ما را کمک کردند و به
کمک آنھا خودمان صاحب خانه شديم .زمانی که به خانه خودمان رفتيم ھم در
بدترين شرايط اقتصادی قرار داشتيم و آنھا بطور خستگی ناپذير ما را برای
ھميشه از ھر نظری مورد حمايت شان نگھداشتند .مادرم زنی بود مطلقا ً بيسواد،
اما خاله و دايیھايم ھمه شان تحصيل کرده و ما نيز زير سايه آنھا بزرگ شديم و
تعليم يافتيم ،در غير اينصورت اگر سايبانی بر سر نباشد بچهھای بیسرپرست در
افغانستان بعيد است که آينده درخشانی در انتظار داشته باشند .حاال زمانه بر
عکس شده است ،آنھا صاحب بچه و خانواده شده اند ،در افغانستان زندگی میکنند
و مشکالت در زندگی آنھا بيشتر شده است ،اما خواھر و برادران من اکثريت در
اروپا زندگی میکنند و مرجانم نيز با برادرم در لندن زندگی میکند .خالصه
اينکه من بخاطر بدھکار بودن خودم از احسانی که خاله و دايیھايم در حق ما
کرده بودند يادآور شدم.
فشرده خاطرات زندگيم تا اين لحظه در ھمين جا به پايان رسيد .سپاسگذارم
از شما دوست عزيز که خواننده خوب من شديد .اميدوارم که اين کتاب برای شما
جالب بوده باشد و از خواندنش لذت برده باشيد .به اميد سالمتی ،شادابی،
خرسندی ،پيروزی ،بھروزی ،عمردرازی و سرافرازی شما!
حميد نيلوفر
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