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»به چهاردیواری خانه بازگردید و بچه بزایید!«

شعله ایرانی، اکتبر 2012

در دانشگاه ها، برچیدن طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده 
که به ویژه به زنان از طبقات کم درآمد امکان اشتغال و 
کنترل بر زندگی می داد از جمله نکات اصلی این یورش 
همه جانبه هستند. در نظر گرفتن سقف۵۰ درصدی در 

رشته های تحصیلی آزمون سراسری چون کشاورزی، آبیاری، 
باغبانی، مهندسی معدن، پزشکی و فیزیوتراپی دختران را از 
شرکت در رشته های »پول ساز« و مهم در ساختار اجتماع 

باز می دارد و بی شک قدم اول در راه ایجاد محدودیت بیش 
از ۵۰ درصدی برای تحصیل دختران در این رشته هاست. 
در حالیکه طبق آمارهای رسمی میزان اشتغال زنان حدود 
12 تا 13 درصد از کل میزان اشتغال کشور است، باز هم 
بحران بی سابقه ی بیکاری را به گردن زنان می اندازند و 
می گویند که زنان به لحاظ برتری در تحصیل مشاغل را 

علی رغم استحقاقشان اشغال کرده اند. درحالیکه طبق آمار 
رسمی آموزش عالی در سال 84-83، تعداد دختران تنها 

در رشته های علوم انسانی و هنر از پسران فزونی یافته است. 
در دیگر رشته ها، یعنی رشته های درآمد ساز پزشکی و فنی 
پسران از اکثریت برخوردارند و هر چه مقاطع تحصیلی باالتر 

می رود، حضور دختران کاهش می یابد.

یکی از اصول پایه ایی برای عینیت بخشیدن به حقوق 
زنان، به رسمیت شناختن حق زن بر بدن خود است. یعنی 

نه دولت، نه دین و نه مرد هیچ کدام حق ندارند در مورد 
بدن زن و چگونه گی نمایان شدن یا نشدنش، حامله شدن 
یا نشدنش...تصمیم بگیرند. حق سقط جنین و جلوگیری 
از بارداری ناخواسته از جمله حقوقی است که در غرب از 
همان اهمیت سمبولیک برخوردار است که حق پوشش 

آزاد در مقابل حجاب اجباری در ایران. در سال های اخیر با 
سقوط بی سابقه ی موقعیت اقتصادی غرب و ورود نیروهای 

محافظه گرا، نژادپرست و مذهبی افراطی به مراجع قدرت و 
رسانه ها، سیاست بازگشت به عقب در زمینه ی مسائل زنان 

نیز روی میز دولت های غربی قرار گرفته است. مخالفت با 
حق سقط جنین و تشویق زنان به باروری به بهانه ی واهی 
مقابله با »به تقلیل رفتن تعداد نژاد سفید و فروپاشی نهاد 

خانواده« و توجیهات مذهبی و اخالقی، مقوالتی هستند که 
نیروهای ارتجاعی را در اروپا و آمریکا به هم پیوند می دهد. 

بسیاری از سیاستمداران غربی از هم اکنون با پیشنهاد و در 
مواردی چون کشورهای اروپای شرقی و اسپانیا با تصویب 

لوایحی به مقدمات سخت تر شدن قوانین مربوط به حق 
سقط جنین پرداخته اند و در سال آینده پیشنهادهایی در 

این زمینه توسط احزاب راست گرا و مذهبی به پارلمان اروپا 
برده می شود. در واقع عقب گرد در زمینه ی حقوق مربوط 
به باروری که به اصل حق زن بر بدن خود باز می گردد سر 
لوحه ی کار و موضوع ائتالف نیروهای راست گرا در سراسر 
جهان است. در راستای همین موج جهانی ارتجاعی و زن 

ستیزانه است که دولت های ترکیه و جمهوری اسالمی 
نیز از قافله عقب نمانده اند و بحث مربوط به غلط بودن 
کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را پیش کشیده اند. در 

ایران طرح تعطیلی آن را به بهانه ی پیری جمعیتی عرضه و 
توجیه می کنند و در قدم اول به جای آموزش کتاب کنترل 
جمعیت و تنظیم خانواده که از دروس دانشگاهی بود کتاب 
ازدواج و آیین همسرداری سر هم بندی و برای تدریس در 

دانشگاه های ایران تصویب می شود.
طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده که پس از جنگ 

هفت ساله و به یاری کمک های میلیون دالری بانک جهانی 
به راه افتاد در واقع یکی از شروط این نهاد برای اعطای 

وام به کشورهای نیازمند و از شاخص های رشد اقتصادی 
به تشخیص کارشناسانش است. آنچه مسلم است بسته ی 

سیاست های نظام در رابطه با زنان، از حذف آنها از دانشگاه ها 
تا تبدیل آنها به همسران فرزند زای خانه نشین، همان 

سیاستی است که از ابتدای تاسیس نظام دنبال شده بود 
و اکنون با حذف طرح کنترل جمعیت و تنظیم خانواده با 

پرتره این شماره

حذف زنان از عرصه ی زندگی اجتماعی و به خانه راندن 
آنها همواره یکی از اهداف کلیدی و ایدئولوژیک نظام 

جمهوری اسالمی بوده است. اجرای فوری و یک سره ی 
این سیاست با مقاومت زنان و عدم تطابق با الزامات نظام 

سرمایه داری نیمه صنعتی و جامعه ی نیمه مدرن ایران به 
تعویق افتاد. یک گام به پیش و دو گام به پس پیش رفت، اما 

هیچگاه از دستور کار خارج نشد.

طی سال های حاکمیت نظام جمهوری اسالمی، زنان ایران 
علیرغم ممنوعیت ها و سرکوب، با تالش مستمر برای حضور 
و مشارکت در عرصه عمومی و سازماندهی این مقاومت در 
سازمان های مستقل زنان، با این سیاست رژیم ایران دست 
و پنجه نرم کرده اند. زنان ایرانی، همچون خواهرانشان در 

سراسر دنیا، به طور مستمر، هوشمندانه و آگاهانه، با حذف 
خود از حیات زندگی اجتماعی مقابله می کنند. البته روند 

مبارزه ی متشکل و با برنامه در این نبرد نابرابر، با نگرش ها و 
شیوه های گوناگونی دنبال شده است: آنان که به چانه زنی و 
پیوستن به نهادهای قدرت در حاکمیت برای تغییر موقعیت 

زنان اعتقاد داشته اند عمدتن از راه حل »اصالحات گام به 
گام« که در چارچوب گفتمان سیاسی ایران چیزی نیست 
جز »از این ستون به آن ستون فرج«، دفاع کرده اند. آنان 

که اتکا به نیروی مصمم زنان را موثر دانسته اند برای حضور 
آشکار و متکی به اراده ی زنان در جامعه، به سازماندهی 

مقاومت به شکل جنبش های نوین اجتماعی دست زده اند. 
دست آوردهای این مبارزه هر چند با توجه به ماهیت 

نظام قابل بازپس گیری است، اما به لحاظ تقویت روحیه ی 
مبارزاتی و افزایش حس خودباوری زنان و سازمانیابی 

جامعه ی مدنی حول خواسته های دمکراتیک، اهمیت تاریخی 
دارند. در واقع تاثیر همین روشنگری ها، سازماندهی و بسیج 

از پایین بود که به مدافعان سیاست هم نشینی و مذاکره 
با صاحبان رای و قدرت فرصت تنفس و عمل داد. دست 

آوردهای آنها اندک تر بودند و همه گی بازپس گرفته شده اند 
و متد کارشان تاثیر چندانی بر تقویت روند مبارزه برای 

کسب حقوق برابر زنان نداشت. در شرایط فعلی که کشور 
هر چه بیشتر به سوی نظامی گری در ترکیب با استبدادی 

مذهبی سوق داده می شود و بحران اقتصادی ناشی از 
تحریم غرب و بی لیاقتی و فساد حاکمان، مردم را غرق در 
روزمره گی بقا کرده است، در شرایط سرکوب کم سابقه و 

تسلط ترس و رواج روحیه ی یاس، روزنه ی امیدهای واهی 
به مذاکره با باالیی ها به کلی از میان رفته است. با این حال 
هنوز کسانی به جای درس گرفتن از سی سال تجربه، زنان 

را به قانع کردن و نصیحت آقایان دل خوش می کنند و تصور 
می کنند در حالیکه خیابان ها از مشت های گره شده خالی 

شده است، می توان کسب حق و حقوقی را به قدرتی تثبیت 
شده و تا دندان نظامی تحمیل کرد. چنین نیست و نبوده. 

)الهه کوالیی در گفتگو با شرق. 91/6/۵« 

عقبگرد جهشی در زمینه ی حقوق زنان درحالیکه جنبش 
سازمان یافته زنان در مرحله ی افول و التیام زخم های مهلک 

سال های اخیر به سر می برد، واقعیتی غیر قابل انکار است. 
مجموعه ای از طرح ها و اقدامات به هم پیوسته دولت در 

دوره ی ضعف نیروی بسیج گر مخالف، جوانب مختلف حضور 
اجتماعی زنان را محدود و حاکمیت را با قدم های بزرگ به 
اهدافش نزدیک تر می کند. یکی از پیامدهای درازمدت این 

طرح ها عالوه بر تعمیق بحران اقتصادی و اجتماعی کشور و 
محرومیت مردم از توانمندی های نیمی از جمعیتش، بلکه 

همچنین مشروعیت بخشی هر چه بیشتر به کهتری زن 
و تثبیت فرهنگ پدرساالرانه است که از رژیم ماندگارتر 

میباشد.

 اجرای طرح پوشش دختران دانشجو و اجباری شدن چادر 
در برخي از دانشگاه ها، اعمال سهمیه بندی جنسیتی به ضرر 

دختران، جداسازي جنسیتي و طرح بومي گزیني جنسیتي 

شتاب دنبال خواهد شد. 

حال پرسش اصلی در مقابل فعاالن و متفکران جنبش 
زنان که از اینک حتی از حضور در خیابانها و روزنه ها ی 
کوچکی که برای اعتراض به وجود آورده بودند محروم 

شده اند، این است که »چه باید کرد«؟ آیا می توان حول این 
محرومیت های جدید فعالیت های زنان را دوباره گسترش 
داد؟ آیا اکنون با وجود خشونت بی سابقه، سرکوب، قلع و 

قمع گروه ها و افراد، امکان بازسازی سریع تشکل های زنان 
وجود دارد؟ بی شک پاسخ زیاد امیدوار کننده نیست. جنبش 

زنان علی رغم پتانسیل قوی اش گرفتار یکی از تاریکترین 
دوره های تاریخی کشورمان شده است و به جهت سرکوب 
پیوسته طی سال های اخیر توان سازمانگری یک مقاومت 
سراسری در مقابل این یورش را ندارد. آیا این بدین معنا 
است که مقاومت در بطن جامعه و در میان میلیون ها زن 

زنده نیست؟ پاسخ به این پرسش امیدوار کننده است! آنچه 
بیشتر امیدوار کننده است عدم سکوت نسل جوان زنان ایران 

در مقابل تحقیر و محرومیت همه جانبه است.

این شرایط جدید ما را به این نتیجه می رساند که برای 
یافتن پاسخ به پرسش اصلی در این دوره از حیات جنبش 

زنان باید استراتژی های نوینی برای تقویت و بازسازی 
نیروی جنبش زنان یافت. استراتژی هایی که هم ثمربخش 

باشند و هم با در نظر گرفتن میزان خطرات و دستگیری ها، 
هوشیارانه. همین جاست که بار دیگر باید به استراتژی هم 

پیوندی افقی با جنبش ها و نیروهای اجتماعی گوناگون 
به منظور تغییر توازن قدرت به نفع مردم و حقوق شان 

اندیشید. هم پیوندی که از عرصه ی جغرافیایی ما هم پا 
فراتر بگذارد و با افکار عمومی مردم جهان و منطقه به منظور 

جلب حمایت های معنوی و عملی آنان برای افزایش امنیت 
کنشگران گره بخورد. 

متدی که بسیاری فمینیست ها معتقدند در شرایط جهان 
پیچیده ی امروز راه گشاست متد اینترسکشنالیتی است. 

تئوری اینترسکشنال که ایده پایه ایی فمینیسم امروزی را 
تشکیل می دهد، قدرت را امری نسبی و مشروط تعریف 

می کند که توازن آن را می توان با پیوند دادن مبارزه علیه 
ستم های مختلف و هم سویی نیروهای مترقی، به نفع 

سرکوب شده گان تغییر داد.

اشکال گوناگون نابرابری اجزای ساختاری هیرارشیک 
درهم تنیده ایی را تشکیل میدهند که جامعه ی بشری را 

سازماندهی و اداره می کند. تبعیض از هر نوع آن، طبقاتی، 
جنسیتی، نسلی، و یا ملی و نژادی، زاییده ی نظامی است که 

بر مبنای برتری فرد یا گروهی بر دیگری شکل گرفته و در 
نتیجه برای بقا به طور سیستماتیک ناگزیر از بازتولید اجزای 

خود است. 

نیروهایی که تحت سلطه ی انواع ستم قرار می گیرند باید 
بتوانند با همسویی هوشمندانه و هدفمند بدون مسابقه و 

الویت بندی انواع ستم، برای از میان برداشتن ساختاری که 
حاصل تداخل و بهم پیوستگی ذاتی سیستم های ستم است 

مبارزه شان را منسجم کنند. درک و پذیرش جمعی این 
نکته ی اساسی که هیچ ستمی مستقل و بدون پایان پذیرفتن 
ستم های دیگر از میان نمی رود قدم اول در راه مسدود کردن 

طبیعت متداخل سیستم های فشار و ستم است.

 جنبش زنان باید بکوشد با الهام تئوری های فمینیستی و 
درک بهینه ی آن در چهارچوب شرایط و متناسب با معادالت 
سیاسی ایران، کنشگران جنبش های مترقی و مردمی دیگر را 
حول یک استراتژی رهایی بخش متحد سازد و با راه اندازی 

جنبشی متحد از پایین و مستقل از قدرت های داخلی و 
خارجی، پیشگام مبارزه برای رهایی مردمان ایران باشد. برای 
چنین راهکاری باید اندیشید و برنامه ریزی کرد. در بحرانی 

ترین گذرگاه تاریخ مدرن کشورمان، ما با زمان نیز مصاف 
داریم!



۵ 4
آوای زن، شماره 75آوای زن، شماره 75  

حالمو نگیر بارمو ببین 

متروی تهران و چهره ی زنانه فقر 
شیرین اردالن 
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 زن کیسه های بزرگ را با کیف دستی اش بر روی شانه جابجا 
می کند. روپوش بلندی به تن دارد و مقنعه ای که تا زیرسینه ها 

را  می پوشاند. در ایستگاه مترو ایستاده به انتظارآمدن قطار.
ایستگاه شلوغ نیست و او عجله ای برای فروش لباس ها ندارد 

اما چند زن با اشاره به بسته ها، قیمت می  پرسند و او چند 
تاپ و تی شرت با شلوارک از ساک دستی اش بیرون می آورد. 

خریداری برای تی شرت نارنجی رنگ پیدا می شود همینکه 
زن خریدار می خواهد پول لباس را بدهد فریاد مردی به گوش 
می رسد: جمعش می کنی یا بیام همه رو ازت بگیرم. این صدای 

مامور انتظامات مترو است که به طرف زن فروشنده می آید. 
قطاربه موقع می رسد و زن به کمک خریدارها کیسه ها را جمع 

می کند و خود را به داخل واگن می اندازد. 

با ورود او به قطار، زن فروشنده دیگری از آن سوی واگن به او 
اعتراض می کند: دیروز بهت چی گفتم؟ زن با لبخندی می گوید: 

بارم را ببین حالم را نگیر. از حرف هایی که بینشان رد و بدل 
می شود می فهمم که چون هردو لباس زنانه می فروشند و آن 
دیگری زودتر در این خط شروع به کار کرده فروشنده دوم 

نباید در این خط کار کند اما زن قول می دهد تا چند ایستگاه 
بعد پیاده شود.

جایی برای نشستن پیدا می کنم و به اومی گویم شما بنشینید 
تعدادی از کیسه هایش را کنارم می گذارد ومی گوید من باید 

برم تا اون سر قطار این ها بفروشم فقط مواظب این ها باش 
تابرگردم. چند تا از ساک دستی ها را برروی شانه اش می اندازد 
وچند تکه از لباس ها را در دست می گیرد و می گوید: خانم های 

محترم! دختر خانم های مشکل پسند! تاپ های مرغوب دارم! 
تی شرت های ارزون دارم با جنس اعال! من هرروز تو این خط 

هستم چند تا چند تا ازین ها فروختم. خانمم ببر اگه ناراضی 
بودی پس بیار من هرروز تو این خطم. 

در ایستگاه بعدی دختر جوانی سوار می شود. کوله پشتی 
بردوش دارد وکیف بزرگی برشانه  انداخته است. آستین 

مانتو اش را باال می کشد. از مچ دست تا نزدیک آرنج پر است 
از النگو ودستبندهای بدلی. روسری اش راهم که کمی عقب تر 
می کشد بر روی موهایش از کنار پیشانی تا نزدیک گوش، با 

گیره و سنجاق سر های زیادی تزیین شده است. آلبومی  هم در 
دست دارد و می گوید: شش هزار تومن مغازه فقط دو تومن. 

گرون نخرید. هفتاد تا مدل دارم. من ارزون خریدم ارزون 
هم می فروشم. واسه همه سلیقه ها جنس دارم. مهمونی شب 

می خوای بری. اسپرت پوشی؟ طال پسندی؟ هرچی بخوای دارم 
این هایی که به خودمه و این هایی که تو این آلبومه فقط دو 

هزارتومن.

در این بین گاهی فروشندگان مرد هم به واگن مخصوص زنان 
می آیند و چیز هایی مانند چراغ قوه، جلد شناسنامه، کیف 

مخصوص نگهداری کارت های الکترونیکی و چیزهایی از این 
دست را می فروشند.

در میدان هفت تیرباید خط دیگری سوار شوم. ازقطار پیاده 
می شوم و به سمت دیگری می روم. این بار مسیری به سمت 

مرکز و جنوب شهر را انتخاب می کنم. نزدیک ظهر است و در 
این ساعت فروش خوراکی هم بیشتر است. 

زنی با کیسه های پالستیکی در دست وارد می شود. کمی چاق 
است و به زحمت از البالی مسافران می گذرد. می گوید: خانمم 

دونات بدم؟ دونات های تازه. مال امروزه فقط پانصد تومان. 
پول خرد بدین اگه نداری دوتا ببر. خوش مزه وتازه. لواشک هم 

دارم صادراتیه. از مغازه ارزونتره.

دختری زیبایی به جمع فروشندگان اضافه می شود آرایش 
مالیمی دارد با تتو ابرو. لوازم آرایش می فروشد: خانم ها ریمل 

دارم خط چشم و رژلب های اصل. ریمل النکوم دارم. کرم 
پودرهای برنزه دارم ست کامل سایه ورژگونه فقط چهارتومن. 

خط چشم و ریمل ماکس فاکتور، با اشک چشم پاک نمیشه 
واترپروفه. بیست وچهار ساعت می مونه.فقط شش هزارتومن.

در ایستگاه سعدی زن مسنی وارد می شود او بارهایش را 
برروی چرخ دستی کوچکی حمل می کند. می گوید: خواهرم، 

دخترم، جوراب زنانه جوراب مردانه، پدهای آرایشی، پد الک 
پاک کن، قیچی ابرو هرچی بخوای فقط هزارتومن. یه چیزی از 
من بخرین. خدا عمرتون بده. مریض سکته ای دارم توخونه. یه 

کمکی بکنین. یه چیزی ازم بخرین.

به ایستگاه پانزده خرداد که می رسم دخترکی با یک جعبه 
آدامس وارد می شود آنقدر با خواهش والتماس حرف می زند 
که قلبم می گیرد. خودم را به میله کناری می چسبانم. برایش 

جای کوچکی باز می شود دستم را به آرامی روی دستش 
می گذارم ومی گویم عزیزم اگر کمی اینجا بنشینی من همه 
آدامس هایت را می خرم. می گوید راست می گویی خاله؟ 

می گویم بله باور کن. می پرسد چند می خری؟ می گویم تو بگو. 
بعد می پرسم کجا می روی؟ تنها هستی؟ می گوید نه مادرم 

هم اونجاست اونی که چادر سیاه سرشه وبه زنی اشاره می کند 
که لیف های دست باف می فروشد. از دخترک می پرسم 

چند سالته می گوید: هشت سال. می پرسم مدرسه نمی روی؟ 
می گوید شناسنامه ندارم. دوباره می پرسد خاله چند می خری؟ 

وبه جعبه آدامس اشاره می کند. می گویم نمی دانم می خواهی 
از مادرت بپرسیم. با خوشحالی به طرف مادرش می رود وبعد 

از صحبت کوتاهی با اوبرمی گردد. می گوید: پنج هزارتومان. 
اسکناس پنج هزارتومانی را به دستش می دهم. جعبه آدامس 

را به من می دهد می گویم حاال بنشین کمی خستگی در کن. 
دوباره می پرسم خونه تون نزدیکه می گوید نه خاتون آباده. تا 
شهرری با این قطار می رویم. در ایستگاه شوش مادر دخترک 

به ما نزدیک می شود: یک تا لیف بخرید. خودم بافته کردم. سه 
تا اشتوک خرد دارم. شووروم بی کار است. از او لیفی می خرم 
وبقیه پول را نمی گیرم. می گوید مانده نباشید. می پرسم هرروز 
در همین خط هستید. می گوید ها از وقتی شووروم را گرفتند و 
راهی کردند افغانستان. می پرسم چرا؟ می گوید بر روی زمین 
کار می کرد نزد یک مهندسی. یک روز با وانت کارگاه بر سر 
زمین می رفتند در بین راه آنها را گرفته می کنند اویه با یک 
تا رفیق دیگرش اوهم افغان بود راهی مرز کردند. می گویم 

اون مهندس کاری برای آنها نکرد. می گوید: نه بنده خدا را 
خودش جریمه کالن کردند. می پرسم حاال شما چکار می کنید؟ 
می گوید: خو باز پس می آید. یک پول کالن می دهد باز از مرز 

پس می آید. تا بیاید ما یک جوری گذران می کنیم.

به ایستگاه شهر ری می رسیم. می خواهند پیاده شوند. دخترک 

دست مادرش را می گیرد. جعبه آدامس را به دخترک می دهم 
می گویم اصال یادم نبود که دندونم درد می گیره وقتی آدامس 

می جوم. 

و این درد ادامه دارد. 

متروی تهران...عکس از شیرین اردالن
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»آنکه«4۰ سال و »ساسکیا« باالی6۰ سال سن دارد. هر دو 
لزبین هستند و با هم زندگی مشترک دارند و درباره نقاط مثبت 

و منفی زندگی مشترک لزبین ها به ویژه واکنشی که این نوع 
زندگی در جامعه و حتی در میان دوستان و نزدیکان به وجود 

می آورد، به گفتگو نشسته اند.
ساسکیا می گوید: مسئله اصلی این است که آیا واقعن فرقی 

میان زندگی مشترک هم جنس گرایان با زندگی مشترک 
میان دگرجنس گرایان وجود دارد؟ این دو نوع زندگی مشترک 

تشابهات زیادی دارند. هرچند که می بایست میان زندگی 
مشترک هم جنس گرایان زن با مردان هم جنسگرا تفاوت قائل 

شد.

آنکه می گوید: نقش زنانه و مردانه که در جامعه شکل گرفته 
است، در روابط دگرجنس گرایان، میان زن و مرد توزیع می شود. 
مرد چرخ ماشین را عوض می کند، زن لباس های شسته را پهن 

می کند. این قانون نانوشته، در میان هم جنس گرایان زن یا مرد 
نیز بازتولید می شود. سئوال این جاست که آیا چنین تقسیم 

نقشی میان هم جنس گرایان مرد همانند هم جنس گرایان زن 
پیش می رود؟ واقعیت این است که میان هم جنس گرایان نیز 
به طور معمول یکی از پارتنرها نقش »مردانه« و دیگری نقش 

»زنانه« را به عهده می گیرد. اما چون در مورد زندگی مشترک هم 
جنس گرایان تحقیقات زیادی انجام نمی گیرد، نمی توان به دقت 

و با آمار میزان واقعی ِتقسیم نقش در میان آنان را تعیین کرد. 
تنها تحقیقاتی که می توان به آن تکیه کرد، مربوط به سال های 

7۰ و 8۰ میالدی است. در واقع تحقیقات در آن دوره ایی به عمل 
آمده که کلیت جامعه در مقابل و علیه هم جنس گرایی موضع 

می گرفت. اما همین که جامعه شروع به نرمالیزه کردن مسئله ی 
هم جنس گرایی کرد، تحقیقات در این رابطه متوقف شد. 

برای مثال هم اکنون تحقیقات بر روی ترانس سکسوئل ها و 
اینترسکسوئل ها متمرکز شده است. پدیده ای که هنوز جامعه 

آن را نپذیرفته و به آن به مثابه یک »استثناء« یا یک »مشکل« 
می نگرد. همان گونه که در سال های 7۰به هم جنس گرایی 

می نگریست. گویی پدیده هایی شامل تحقیقات قرار می گیرند که 
به عنوان »آسیب« شناخته می شوند. اما اکنون دیگر عالقه ای به 

تحقیقات در مورد هم جنس گرایی ِ»نرمال« شده وجود ندارد!
ساسکیا: به همین دلیل برای روشن شدن موضوع می بایست از 

تجربه های شخصی صحبت کرد. برای مثال پارتنرهایی را که من 
می شناسم، چه هم جنس گرا و چه دگرجنس گرا، مناسباتی 

میان خود به وجود آورده اند که تفاوت چندانی با یک دیگر 
ندارند. زنان هم جنس گرایی را می شناسم که خود را با نقش 

»مردانه« هویت یابی کرده اند و تالش می کنند در زندگی مشترک 
همان نقش را به عهده بگیرند. مثال از انجام کارهای خانه سرباز 

می زنند.
آنکه: درست است. یا کار خانگی را به عهده پارتنر می گذارند و 

یا این قبیل کارها را به سبک »مردان« انجام می دهند. یعنی 
مدت طوالنی به چیزی در خانه دست نمی زنند و یک باره در یک 

آکسیون پرسروصدا همه خانه را تمیز می کنند و برای کارشان 
می بایست تشویق شده و »پاداش« بگیرند. در حالی که »زن« به 
طور دائم و مستمر در حال جمع و جور کردن و تمیز کردن خانه 

است، اما کارش اصال به نظر نیز نمی آید.
ساسکیا: من هم بعد از تجربیاتی که با زنان »مردنما« و با صفات 

و مشخصه های »مردانه« که در جامعه مردساالر حاکم است، 
داشتم، دیگر اجازه استثمار خودم را توسط نه زن و نه مردی 

ندادم. هرچند که ابتدا برایم جالب بود که می دیدم، حتی زنان 
نیز در زندگی مشترک به خود اجازه می دهند که از زنی دیگر 

آیا مسائل و مشکالت زندگی زوج های 
همجنس گرا با دگرجنس گرایان متفاوت است؟

 زوج لزبین آلمانی، »آنکه« و »ساسکیا«  به این پرسش پاسخ می دهند. آن دو عقیده دارند که 

تفاوت ها چندان زیاد نیستند و تقسیم کار و قدرت بر اساس نقش های جنسیتی رایج در حاکم بر 

جامعه جامعه، در رابطه ی هم جنس گرایان هم تاثیر می گذارد و مشکل آفرین است.

نشریه اما، شماره 304

برگردان: الله حسین پور

مسائل زندگی مشترک 
هم جنس گرایان 

Ross Angus :عکس
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در انجام کارهای خانه بهره برداری کنند. اما کم کم توانستم به 
این موضوع به مثابه یک پدیده اجتماعی بنگرم. پدیده ایی که 

جنس نمی شناسد. چه زن و چه مرد می توانند حامل این پدیده 
باشند. با این وجود اما مشکل اینجا بود که در مورد زنان نمی شد 

مشخصه های بهره برداری را به آسانی تشخیص داد. تشخیص 
این مشخصه ها در مردها بسیار راحت تر بود. نکته دیگر این است 
که در یک رابطه دگرجنس گرا، وقتی زن برابری طلب و به دنبال 
استقالل است، تالش می کند تا رابطه اش را طوری با مرد تنظیم 
کند که بتواند به خواسته های خود برسد، اما نابرابری هم چنان 
به طور غیرمستقیم حاکم است. درحالی که در زندگی مشترک 
دو زن، قاعدتن نمی بایست حداقل در حرف هم شده هیچ گونه 
نابرابری وجود داشته باشد. هر آن چه یکی »می تواند«، دیگری 

هم »می تواند«. در چنین حالتی تنظیم رابطه ویژگی های دیگری 
دارد که می بایست تجربه شود. 

آنکه: این ویژگی ها را می توان طور دیگری فرموله کرد. چون بین 
زن و مرد تفاوت معینی وجود دارد، زن می خواهد این تفاوت 
را از بین ببرد و در یک عمل مشابه آن را نشان می دهد. برای 

مثال وقتی مرد مدتی رانندگی می کند، زن احساس می کند که 
او نیز می بایست به همان میزان رانندگی کند، حتی اگر تمایلی 
نداشته باشد. اما وقتی این رابطه میان دو زن است، اگر یکی از 
دو زن تمام مدت رانندگی کرد، مشکلی نیست و این جا تالشی 

برای اثبات »برابری« و رفع »تفاوت« انجام نمی گیرد. درحالی که 
واضح است که نابرابری در میان زنان نیز وجود دارد.

ساسکیا: باید بگویم گاهی تالش برای برابری در یک زندگی 
مشترک زن- زن بسیار سخت تر از ایجاد برابری در زندگی 

مشترک زن و مرد می باشد. برای مثال زنی را می شناختم که 
کارگردان موفقی بود، اما موفقیتش از جانب پارتنر خود که او 

نیز یک زن بود، پذیرفته نمی شد و زندگی سراسر جنگ اعصاب 
بر آنان حاکم بود. اما در یک رابطه دگرجنس گرا، اگر مرد 

کارگردان موفقی می بود، زن نه تنها رقابتی با او احساس نمی کرد 
بلکه به او یاری رسانده و به او افتخار نیز می کرد. رابطه ای که 

عموما در جامعه حاکم است و »نرمال« به حساب می آید.
 زندگی مشترک زن- زن نسبت به زن- مرد پدیده جدیدی در 
جامعه به شمار می رود که مختصات حاکم بر آن می بایست به 
مرور تجربه شده و نقاط مثبت و منفی آن عیان شود. تا زمانی 

که این مختصات تبدیل به یک قانون نانوشته و عرف جامعه 
نگشته، هر پارتنری تجربه خود را می کند و برداشت خود را از 

چگونگی این نوع زندگی پایه می گذارد.
آنکه: زنانی که در یک خانواده و محیط سنتی رشد کرده اند و 
در عین حال گرایش به زنان دارند، به طور اتوماتیک احساس 

می کنند که چون به زنان عالقه دارند، می بایست نقش »مرد« را 
بازی کنند. این زنان متأسفانه از هویت زنانه خود فاصله گرفته 

و حتی ظاهر و رفتار خود را نیز مردانه می کنند و با خود و 
بدن شان بیگانه می شوند.

بنا به تجربه دیده شده است که زندگی مشترک زن- مرد با 
عدم موفقیت در رابطه جنسی بسیار سریع تر و بیشتر از زندگی 
مشترک زن- زن از هم می پاشد. یکی از دالیل این امر آن است 
که زن بدون این که بتواند یک رابطه دوستی با مرد برقرار کند، 
فقط با او به بستر می رود و در عوض دوستان بسیاری دارد که 

می تواند راجع به همه چیر با آنان صحبت کرده و رابطه عمیقی 
برقرار کند. در چنین حالتی اگر رابطه جنسی میان آنان به 

شکست انجامید، زندگی مشترک آنان نیز به اتمام می رسد و گویا 
دیگر دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد. اما در زندگی مشترک 
زن- زن سکس همه چیز نیست و یک رابطه همه جانبه میان 

آنان برقرار می شود.
ساسکیا: در چنین حالتی این خطر نیز وجود دارد که سکس 

در زندگی مشترک زن- زن حذف شود. به ویژه برای زنانی که 
در یک محیط سنتی رشد یافته اند، سکس نقش چندانی در 

زندگی شان بازی نمی کند. این زنان اکثرا تمایل جنسی شان را 
سرکوب کرده و به علت ترس از پاشیدن زندگی مشترک شان 

حاضرند از آن به طور کامل بگذرند. 
آنکه: این درست است. اما در زندگی مشترک هم جنس گرایان 

نیز ما شاهد این هستیم که یکی از طرفین عاشق فرد دیگری 
می شود و یا آن که رابطه سکسی با دیگری برقرار می کند. چرا 

این اتفاق می افتد؟ آیا زندگی مشترک خسته کننده و عادی شده 
است؟ یا رابطه جنسی آنان با شکست مواجه شده است؟ در مورد 
چنین حادثه ای ما تفاوتی میان زندگی مشترک هم جنس گرایان 
با زندگی مشترک دگرجنس گرایان نمی بینیم. تنها تفاوت میزان 
گفتگو و تبادل نظر و تجربه در میان این دو نوع زندگی مشترک 

است. باید گفت که نوع زندگی مشترک هم جنس گرایان یک 
بهشت موعود نیست. اما در مجموع در تمام زمینه ها  شانس 

بیشتری برای تداوم و سرپا نگاه داشتن آن وجود دارد.
ساسکیا: یکی از مسائلی که در رابطه با هموسکسوئل ها هنوز در 
جامعه وجود دارد، رفتار و برخورد هتروسکسوئل ها با آنان است. 

البته تحمل و پذیرش در میان کسانی که رابطه نزدیک با هم 
جنس گرایان دارند، امری طبیعی و نرمال به شمار می آید. اما 

در واقع دو دنیای متفاوت هموها و هتروها را از هم جدا می کند. 
من به عنوان یک هموسکسوئل جائی در دنیای هتروها ندارم و 
دوستان هتروی من نیز دنیای دیگری برای خود دارند. زمانی 

که این دوستان با همسران خود و دوستان هتروی خود دور هم 
جمع می شوند، دیگر من را دعوت نمی کنند. اما در جمع های 

زنانه من هم دعوت می شوم. احساس من در واقع این است که به 
هیچ کدام از این جمع ها تعلق ندارم. 

هم چنین در محافل و مکان های عمومی مثل رستوران، هتل و 
یا در جشن های عمومی، درست است که زنان هم جنس گرا نیز 

هماند مردان همو )هم جنس گرا( پذیرفته می شوند و عموما 
واکنش منفی وجود ندارد. اما تفاوت بزرگی میان برخورد با 

زنان همو و با مردان همو دیده می شود. همو بودن مردان گویا 
مد روز است و مردان در این مجامع بازتر و راحت تر خود را 

نشان می دهند و با آن ها نرمال تر رفتار می شود. اما زنان همو 
هنوز خود را به راحتی عیان نمی کنند و رفتار با آن ها نیز در 
مقایسه با مردان با تأمل بیشتری همراه است. مقایسه رفتار با 
زنی که همراه یک مرد است، با زنی که همراه با یک زن دیگر 
است، واضح می کند که هم چنان قضاوت عمومی سخت گیرانه 

پیش می رود. مسلما نسبت به زنان همو نیز تولرانس نشان داده 
می شود. اما نه به عنوان یک عضو در یک جمع هماهنگ. چون 

روابط من اکثرا با هتروسکسوئل ها هست، این تفاوت ها را بیشتر 
احساس می کنم.

آنکه: البته من نیز جمع های زنانه و تفاوتش را با جمع های 
زنانه- مردانه حس کرده ام. اما در مجموع احساس نمی کنم که از 
این جمع ها دور نگه داشته می شوم. هرچند تجربه ای داشتم که 
همسر یکی از زنان به علت این که در یک مهمانی تعداد زیادی 

لزبین حضور داشتند، در مهمانی شرکت نکرد و در نتیجه زن 
نیز از رفتن به مهمانی صرف نظر کرد. وباید بگویم که روابط من 

اساسا بیشتر لزبین و هموها هستند. 
ساسکیا: در دنیای هتروها )دگر جنس گرایان(، آن ها هستند 
که »قانون« روابط فی مابین را تنظیم می کنند و در این دنیا 

کاتاگوری »ما« و »تو« وجود دارد. و در دنیای هموها »قانون« 
توسط هموها وضع می شود و رفتار طرفین نیز بر همان اساس 

تعیین می گردد.
آنکه: من اما با زنان هترو مشکل دیگری دارم. کلیشه ای که 

حاکم است، این است که گویا هر زن لزبین قصد »از راه به در 
بردن« زنان دیگر را دارد. حاکمیت این کلیشه در اذهان باعث 

می شود که یک رابطه دوستی نرمال میان این زن با دیگر زنان به 
معنی واقعی شکل نگیرد. تصور من همواره این است که البد او 

فکر می کند که من تالش در تصاحب او دارم!
ساسکیا: دقیقا! این تصور اساسا در زنان هترو و به ویژه در میان 

همسران شان وجود دارد و از این زاویه، مردان، زنان لزبین را 
رقیب خود به شمار آورده و غیرمستقیم با آنها می جنگند. این 

پدیده در سال های 7۰ در اوج خود بود. 
مسئله دیگر تشکیل خانواده و بچه دار شدن است. آمار نشان 

می دهد که 93 درصد پارتنرهای لزبین بچه دار شده اند و مردان 
همو اساسا از سرپرستی فرزند خودداری می کنند. در واقع 

کلیشه ای که در جامعه در رابطه با نقش مادری حکم فرماست، 
در مورد زنان همو نیز صدق می کند. هرچند زنان لزبینی که مادر 

شده اند، عموما شاغل بوده و تالش می کنند زندگی خانوادگی 
خود را با کار بیرون و برابر حقوقی درخانه تنظیم کنند. اما 

آنان نیز در همین جامعه زندگی می کنند و همیشه این گرایش 
وجود دارد که زن کم کم خود را در خانواده، نگاه داری فرزند و 

کارخانگی گم کند.
آنکه: از طرف دیگر روند در پیش روی، نشان می دهد که در 

آینده نزدیک پدیده خانواده ی متشکل از والدین دو نفره خارج 
می شود و می توان خانواده ای با سه و یا حتی چهار والدین تصور 

کرد. مثال دو مادر و یک پدر یا حتی دو پدر. اکنون در کانادا 
قانونی به تصویب رسیده که طی آن دو زن و یک مرد، هر سه به 

طور یک سان از حق سرپرستی کودک خود برخوردار می شوند.
ساسکیا: یکی از عقب نشینی هایی که در امر گرایش جنسی دیده 
می شود، این است که در سال های 7۰ و 8۰ کلیشه معینی برای 

هم جنس گرایی وجود نداشت. درواقع گرایش جنسی هرکس 
عاری از پیش قضاوت بود. انسان عاشق مرد یا زن می شد و 

گرایش جنسی اش نیز به همان نسبت تغییر می کرد. در واقع مرد 
یا زن بودن نقشی بازی نمی کرد، بلکه انسان مطرح بود. اکنون 
اما افراد متعلق به دو کاتاگوری هم جنس گرایی و دگرجنس 

گرایی مرزی میان خود کشیده اند و دنیای متفاوت خود و 
قرارهای معین میان خود را دارند. گویا انسان با گرایش جنسی 

معینی به دنیا می آید و می بایست با همان گرایش نیز از دنیا 
برود. چنین کلیشه ای در جامعه حاکم است و به همان صورت 
ترویج می شود، اما در زندگی واقعی طور دیگری عمل می شود. 

برای مثال به فراوانی دیده شده است، زنانی که سال ها با مردان 
رابطه داشته اند، بعدها عاشق یک زن می شوند و یا برعکس.

در پایان شاید بتوانم بگویم که در جامعه کنونی ما زندگی برای 
هتروها راحت تر می گذرد و هموها با مشکالت بیشتری درجامعه 

مواجه اند.
آنکه: برعکس، به نظر من زندگی با یک مرد کم کم غیرقابل 
تحمل می شود. زن مجبور است در هر لحظه با مرد بجنگد و 

هویت خود را اثبات کند. 
ساسکیا: در هرحال درمقایسه، زندگی مشترک هتروهایی که 

با  هارمونی همراه است، بسیار راحت تر پیش می رود تا یک 
زندگی همو با پیچیدگی ها و مشکالت عدیده. اما یک امر قطعی 

است. زنان به علت شباهت های هویتی و جنسیتی و شناخت یک 
دیگر شانس بیشتری برای یک زندگی مشترک دارند.

 زنانی که در یک خانواده و 
محیط سنتی رشد کرده اند و 

در عین حال گرایش به زنان 
دارند، به طور اتوماتیک احساس 
می کنند که چون به زنان عالقه 

دارند، می بایست نقش »مرد« را 
بازی کنند. این زنان متأسفانه 
از هویت زنانه خود فاصله گرفته 

و حتی ظاهر و رفتار خود را 
نیز مردانه می کنند و با خود و 

بدن شان بیگانه می شوند.

کلیشه ای که حاکم است، این است 
که گویا هر زن لزبین قصد »از راه 

به در بردن« زنان دیگر را دارد. 
حاکمیت این کلیشه در اذهان 

باعث می شود که یک رابطه دوستی 
نرمال میان این زن با دیگر زنان 

به معنی واقعی شکل نگیرد.
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IN FOCUS

مقــدمـه

تبعیض و خشونت علیه شهروندان افغان در ایران یکی از صفحات تاریک 
تاریخ سه دهه ی اخیر کشور ماست. بی حقوقی و سرکوب وحشیانه افغانها، 

زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین حقوق شهروندی دو نسل از افاغنه ی ساکن 
ایران توسط دولت های گوناگون جمهوری اسالمی چراغ سبزی است به 
راسیسم و مشروعیت بخشیدن به دگرستیزی در بستر جامعه ی ایران. 

در این شماره گوشه هایی از تبعیض ، بدرفتاری، خشونت و تحقیری را 
که شهروندان افغان در ایران متحمل شده اند به یاری روایت های چند 
زن و مرد افغان که اکنون از ایران خارج شده اند، زیر ذربین گذاشتیم. 

تصمیم گرفتیم که برای حفظ امنیت این عزیزان از نام کوچک و مستعار 
برای معرفی شان استفاده کنیم. طبق اطالعات رسیده به آوای زن مقامات 

جمهوری اسالمی افغانها  و اعضای خانواده ی کسانی را که با رسانه ها در 
مورد حقایق سرکوب و تبعیض سیستماتیک علیه افاغنه صحبت می کنند 

مورد آزار و اذیت قرار می دهند. به جا بود که می توانستیم در این شماره 
روایت کنشگرانی که از حقوق برابر افغان ها در ایران دفاع می کنند و با راه 

اندازی مدارس و تاسیس انجمن های دفاع از کودکان افغان برای حقوق برابر 
این شهروندان مبارزه می کنند را نیز بشنویم. اما به دلیل  خطراتی که چنین 

گفتگوهایی در شرایط فعلی برای این کنشگران در بر دارد از این مسئله 
چشم پوشی کرده و این مهم را به موقعیتی دیگر موکول می کنیم.  

ذربین زیر 

افغان در ایران



1۵ 14
آوای زن، شماره 75آوای زن، شماره 75   افغان در ایرانافغان در ایران

سکینه 
سکینه 26 ساله متولد ایران و از خانواده ایی اهل هزاره است. خوشبختانه 
والدینش توانسته بودند مدارک الزم را برای اقامت قانونی در ایران فراهم 

کنند. درحال حاضر سکینه با همسرش در کابل زندگی می کند. او 
تحصیلکرده ی رشته اقتصاد است و از اینکه به کشورش بازگشته راضی است.

وقتی از سکینه می پرسم منظورش از مدارک قانونی چیست می گوید:

- در ایران دو دسته افغان زندگی می کنند. یک دسته کسانی که مدارک 
اقامت قانونی دریافت کرده اند و دیگران که مدرکی ندارند و غیر قانونی به 

حساب می آیند. با اینکه خانواده ی من مدرک اقامت قانونی داشت ولی این 
مدرک تنها در منطقه ایی که صادر شده اعتبار داشت.

- مثلن اگر مدارک اقامت می گوید که شما ساکن اصفهان هستید به محض 
خروج از منطقه ی اصفهان دیگر پناهنده ی قانونی به حساب نمی آیید. 

این قانون باعث شده که افغان ها نتوانند از شهری به شهر دیگر سفر بروند 
و بسیاری افغان ها به این دلیل نمی توانند حتی در مراسم خاک سپاری 

اعضای خانواده که در شهرهای دیگر زندگی می کنند شرکت کنند. ما در 
تهران زندگی می کردیم در حالیکه عمویم در مشهد ساکن بود. وقتی عمویم 

درگذشت ما نتوانستیم برای مراسم او برویم چون احتمال دستگیر شدن 
و فرستادن به کمپ بود. گشت و بازجویی افغان ها در جاده ها، در اتوبوس، 

مغازه ها و محل های کار و توهین و تحقیر آنها از مسائل روزمره است.

- عالوه بر اینها حتی در شهرهای بزرگی چون تهران تعداد انگشت شماری 
از افغان های ثروتمند می توانند در مناطق باالی شهری زندگی کنند. اکثر 
افغان ها مجبور هستند در مناطق پایین شهر یا بهتر بگویم در مناطقی که 
»محالت افغانی نشین« است زندگی کنند. محالتی که از امکانات و شرایط 
بسیار بدی برخوردارند. و البته مناطقی هم هستند که محالت ممنوع برای 
افغان ها هستند که در آنها افغانها اجازه ی زندگی و کار و تحصیل ندارند و 

حتی حق ورود به آنها را ندارند. 

- با آنکه من خوشبختانه از آن دسته افغان ها بودم که توانستم به مدرسه 
بروم و درس بخوانم اما از شر تبعیض در امان نبودم. به ویژه اینکه به لحاظ 

ظاهر به دلیل هزاره بودنم با عموم ایرانیان متفاوت بودم. با وجود اینکه نسبت 
به بسیاری هم کالسی هایم، دانش آموز باهوش و ممتازی بودم اما هیچ گاه 
به شکل علنی مورد تشویق قرار نگرفتم. آن معدود معلمان خوب و مهربان 
هم از ترس از تشویق و تقدیر من یا دیگر شاگران افغان سر باز می زدند. با 
توجه به تجربیات خودم و بسیاری افغان های دیگر می گویم که زندگی در 

چنین شرایطی برای بچه های افغان خیلی سخت بود. از وقتی به کابل آمده ام 
احساس آزادی می کنم. حتی در جامعه ی مردساالر و سنتی افغانستان بیشتر 

احساس محترم بودن می کنم. ما، زن و مرد افغان باید بتوانیم این جا در 
کشور خودمان از حقوق و آزادی، احترام و کرامت برخوردار باشیم. امیدوارم 

اگر خودمان این چیزها را نبینیم الاقل فرزندانمان از این مسائل بهره مند 
شوند.

ایران جای زندگی افغان نیست... سحر صبا از فعالین با سابقه ی جنبش زنان و آزادی خواهی 
افغانستان است. از او خواستیم تا گفتگوهایی با زنانی که از 

ایران به کابل بازگشته اند ترتیب دهد. سحر صبا با چهار زن 
افغانستانی به نام های زیبا گل، سکینه، نرگس و مادر نرگس 

در شهر کابل گفتگو کرده است.

تجربیات تلخ و گاه هولناک میلیون ها 
شهروند افغانستان که مجبور به 
مهاجرت به ایران شدند یادآور 

زندگی در شرایط آپارتاید نژادی 
است. این مهاجرها و پناهنده ها 

زندگی مملو از آزار، تهدید و هراس 
مستمر را تجربه می کنند.

تقریبن هر افغان مهاجر، حتی آنها 
که در شهرهای بزرگ ایران زندگی 

کرده اند روایت های هولناکی از 
تجربیات خود دارند. ایران برای 

آنها کشوری است که درآن به جرم 
افغان بودن تحقیر شده اند. ایرانیان 
افغان ها را »افغانی« صدا می زنند. 

افغانی در واقع واحد پول کشور 
افغانستان است. اما در ایران »افغانی« 

ناسزاست و به منظور تحقیر استفاده 
می شود. بسیاری از افغان های مهاجر 
در ایران مجبور شدند برای در امان 
ماندن از شر اتهامات و توهین هایی 

چون »افغانی کثیف«، »افغانی گورت 
رو گم کن«، »افغانی پدرسگ«... و 

برای آنکه از شکنجه ی افغانی بودن 
رها شوند، هویت خود را پنهان کنند. 

افغان های جوان از خود می پرسند 
مگر ما عیبی داریم که ایرانی ها این 

همه ما را با خود متفاوت می بینند. 
افغان های بزرگسال نمی فهمند چه 
گناهی کرده اند که مستوجب این 

مجازات های غیر انسانی هستند. 
خانه هایشان به آتش کشیده می شود. 

به حمل مواد مخدر، قتل و تجاوز 
متهم می شوند. مدارک شناسایی شان 

از آنها گرفته می شود و پس از 
سال های متمادی سکونت و کار 

در ایران از آن اخراج و بی خانمان 
می شوند. 

سحر صبا

عکس: زنان جوان برای تغییر
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نرگس و مادرش
نرگس که سالهای سی ساله گی را پشت سر می گذارد مادر سه 
فرزند است و در حومه ی کابل در یک خانه ی اجاره ایی محقر 

زندگی می کند. همسرش تحصیالت دانشگاهی دارد اما تاکسی 
می راند. زندگی شان را به این ترتیب اداره می کنند. زادگاه آنها 

استان فراه در نزدیکی مرز ایران است.
در سال 1979 پس از اشغال افغانستان توسط نیروهای 

نظامی شوروی، پدر نرگس که مرد وطن دوستی بود و مخالف 
حضور شوروی ها، به زندان افکنده شد. او به محض آزادی ازدواج 
کرد و بعد به اتفاق همسر و شش برادرش به ایران مهاجرت کرد. 

دو سال اول را در یک قریه درشرایطی سخت زندگی کردند. پس از 
مدتی مردهای خانواده به کشور برگشتند تا به جنگ علیه روس ها 

ملحق شوند. زنها و از جمله مادر نرگس مجبور شدند برای امرار 
معاش قالی بافی و گلدوزی کنند زیرا زیر پوشش سازمان ملل 

نبودند. 
هنگامی که نرگس را برای مصاحبه مالقات کردم مادر او نیز که 

برای مداوا رهسپار هند بود حضور داشت. وقتی ابتدا از مادر نرگس 
خواستم در مورد سال های زندگی اش در ایران تعریف کند. بسیار 

مودب و آرام گفت:
- از کجا شروع کنم؟ نمی توانم برای توصیف آن زندگی کلمه پیدا 

کنم. هر لحظه از زندگی من در ایران خاطره ایی تلخ است. کاش 
جنگ در کشور ما به راه نمی افتاد و ما مجبور نمی شدیم آنرا ترک 

کنیم. 
آثار رنج های جسمی و روحی را می توان در چهره اش بازشناخت. 

او از بیماری نادری رنج می برد اما عالوه بر آن در اثر سال ها قالی 
بافی در شرایط تاریک و مرطوب به دردهای مزمن کمر مبتالست و 

دست هایش از شکل افتاده اند. 
هنوز آن راه طوالنی را که برای رسیدن به ایران هنگامی که عروس 

جوانی بود طی کرده به یاد دارد. با رویای زندگی بهتر و شرایط 
امن ساعت ها پیاده رفته بودند. اما آنچه انتظار او و ملیون ها نفر 

دیگر را می کشید، آن چیزی نبود که به آن امید بسته بودند. 
- خدا نصیب هیچ کس نکند. 

 او می گوید که آنها به طور روزمره به خاطر افغان بودنشان مورد 
تحقیر قرار گرفتند و در ترس دائم زندگی کردند. اگرچه همسایگان 

ایرانی شان در یزد ابتدا آنها را دوست نداشتند ولی بعد از مدتی 
رابطه ی خوبی با هم برقرار کردند. 

- بعد از 13 سال در یزد باالخره به شهر کرمان رفتیم به این امید 
که امکانات شغلی بهتری پیدا کنیم و بچه ها بتوانند تحصیل کنند. 

اما با ترک یزد و نقل مکان به شهر دیگر، اقامت بچه ها به شکل 
غیر قانونی در آمد و این موضوع بر زندگی شان تاثیر بدی گذاشت.

بعد از سپری کردن چند سال در کرمان باالخره در سال 2۰۰1 
بچه ها شنیدند که قرار است دولت ایران پناهنده ها را اخراج کند و 
سازمان ملل هم افغانستان را نسبت به پذیرش مهاجرین بازگشته 

تشویق کرد. آنها ابتدا به زادگاهشان فراه بازگشتند. مادر نرگس 
می گوید:

- وقتی بعد از این همه سال رنج و زحمت برگشتیم هیچ چیز 
نداشتیم. زندگی سخت بود و همه جا با مشکل روبه رو بودیم. 

مجبور شدیم از صفر شروع کنیم. اما به هر حال احساس امنیت 
می کردیم. باالخره آزاد و محترم در افغانستان، در مملکت 

خودمان، بودیم. بچه هایم آنقدر خوش حالند که حاال می توانند 
برای جبران آن سال ها دوباره به تحصیل بپردازند.

- پسر بزرگم که بیست سال در ایران زندگی کرد می گوید که 
زندگی اش تلف شد. او مجبور بود از کودکی کار کند و مدام با 
مقامات ایران مواجه و درگیر بود. چندین بار بدون هیچ دلیلی 

فقط به دلیل افغان بودن کتک خورده است. اگر به خاطر کمک 
یکی از دوستان ایرانی مان نبود داشتند او را همان موقع بدون 
ما دیپورت می کردند. به همین دلیل هیچ کدام از فرزندان من 

دوست ندارند حتی برای دیدار کوتاه هم شده به ایران برگردند. 
البته دلشان برای بعضی دوستان ایرانی و افغان شان تنگ می شود 

ولی زندگی این جا علی رغم همه ی مشکالتش برایشان بهتر 
است.

نرگس که یکی از شش خواهر و برادر خانواده است در شهر 
یزد متولد شده است. پدر بزرگ نرگس قبل از آنها در شهر یزد 

زندگی می کرد و آنها را به آنجا دعوت کرده بود. نرگس 13 سال 
اول زندگی اش را در یزد گذراند. از آنجا که خانواده اجازه ی 

اقامت قانونی داشتند نرگس توانست تا کالس چهارم به مدرسه 
برود. وقتی از پدرش خواستند که برای ثبت نام او و برادرش 

شهریه پرداخت کند مجبور شدند مدرسه را رها کنند. پدر نرگس 
استطاعت پرداخت شهریه را نداشت. 

- بزرگترین آرزویم این بود که درس بخوانم و معلم بشوم. ولی به 
عنوان یک پناهنده در ایران این آروزی محالی بود. من معتقدم 

بزرگترین حقی که مقامات ایرانی از ما سلب کردند حق تحصیل 
بود.

نرگس می گوید که او به زحمت به یاد دارد که از خانه خارج 

می شده است به استثنای وقت هایی که به پارک یا دکتر برده 
می شد. او هیچ وقت افغانستان را ندیده بود و چون کودک فکر 

می کرد که زندگی همین است و باید بسازد. 
- هیچ کس برای مسائلی که برای افغان ها اتفاق می افتاد 
مسئولیت به عهده نمی گرفت. و ما فکر می کردیم که این 

سرنوشت ماست که این طور زندگی کنیم.
نرگس در سن 19 سالگی با پسر عمویش که به شغل باغبانی 

در ایران مشغول بود ازدواج کرد. همسرش مجبور بود ساعتها در 
حالیکه پاهایش در آب بود کار کند. در نتیجه حاال به دردهای 

مزمن در پاها گرفتار است. نرگس تعریف می کند:
- هرگز آن روز را فراموش نمی کنم که شوهرم در حالیکه بغض 

گلویش را گرفته بود به خانه برگشت. بغضی که از سر درد و 
تحقیر بود. او توسط چند پلیس ایرانی در راه خانه مفصل کتک 

خورده بود. کسی گزارش دروغ داده بود که شوهرم در دستبردی 
که چندی پیش در محل صورت گرفته بود دست داشته است. 

خوشبختانه پلیس نتوانسته بود مدرکی برای جلب او جعل کند و 
آزاد شده بود. 

اشک در چشم های نرگس حلقه می زند و ادامه می دهد:
- اما حاال با اینکه کار روی تاکسی برایش سخت است، او و 

همه ی ما خوشحال و راضی هستیم که در این خانه ی خشتی که 
برایمان مثل بهشت می ماند زندگی می کنیم. تنها آرزویمان این 
است که در کشورمان هر چه بیشتر صلح برقرار شود، خشونت و 
جنگ نباشد و مردم بتوانند کار و شغل مناسبی پیدا کنند و ما 

هیچ وقت مجبور به ترک مملکتمان نباشیم. به ویژه هرگز مجبور 
به فرار به ایران نشویم.

این روایت ها و تجربیات تلخ چهار زن افغان بود، مشتی نمونه ی 
خروار. مادر نرگس در حرف هایش گفت که آرزو داشت که باسواد 

بود و می توانست تمام لحظه های رنج آور زندگی پناهندگی در 
ایران را بنویسد تا دیگران بدانند. بدانند و رژیم ایران را که مسئول 

اصلی این رنج هاست مورد سوال قرار دهند و محکوم کنند. 

ایران جای زندگی افغان نیست...

زیبا گل
زیباگل به سی ساله گی 

نزدیک می شود و حاال در 
ایالت فراه که هم جوار 

ایران است زندگی می کند. 
هنگام این مصاحبه او برای مداوا 

به کابل آمده است و در منزل برادر شوهرش به سر 
می برد. او نیز چون هزاران نفر ساکنان مناطق مرزی 

مجبور شد به خاطر جنگ و بمباران به همراه خانواده 
به ایران مهاجرت کند. زیباگل هنگام فرار پنج سال 

بیشتر نداشت.

او که حاال مادر چهار فرزند است می گوید بخش اعظم 
زندگی اش را در ایران سپری کرده است. جایی که 

فرزندانش به دنیا آمده اند و همسرش شب و روزهای 
بی شمار در سخت ترین شرایط در بندرعباس کار کرده 

است.

زیباگل زنی خانه دار است و تا کالس چهار درس 
خوانده است. او می گوید ایرانی ها تصور می کنند که 

افغان ها از لحاظ فرهنگی از آنها عقب مانده تر هستند. 
مثلن وقتی برادرشوهرم که تحصیل کرده و شاعر است 

برای دیدن ما از پاکستان به ایران آمد برای یافتن 
کتابی به کتابخانه رفت. وقتی برگشت برآشفته بود. 
می گفت که با هر کس حرف زدم می پرسید »آیا تو 
واقعن افغان هستی؟« و وقتی می گفتم که بله من 

افغانم می پرسیدند پس چرا مثل ما هستی. 
زیباگل می گوید:

- هر چند وضعیت مالی ما نسبت به دیگر افغان ها 
بهتر بود ولی ما هم به لحاظ روحی عذاب می دیدیم. 
توهین های روزمره نسبت به همسر و سه برادر شوهر 

در محیط کار طاقت فرسا بود. 
بدترین خاطره ام از ایران روزی بود که فرزند اولم 

متولد می شد. همسرم برای آوردن قابله راهی شد. 
نمی دانم چرا ولی ماما وقتی فهمید زائو افغان است 

از آمدن خودداری کرد. خوشبختانه همه چیز به خیر 
گذشت. اما هیچ وقت آن روز را فراموش نمی کنم.
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فرزانه 37 ساله و اهل افغانستان است. اکنون با 
خانواده اش ساکن کاناداست. پنج پسر دارد که 

کوچکترینشان پنج ماهه و بزرگترینشان 21 ساله 
است. فرزانه به مدت شش سال به عنوان مهاجر 

در ایران زندگی کرده است. با من به گفتگو 
نشست و از رنجهائی که در آن شش سال زندگی 

در ایران کشیده بود سخن گفت.

فرزانه در 21 ساله گی و قبل از قدرت گیری طالبان به ایران 
مهاجرت کرد. می گوید که در افغانستان بطول عمر او جنگ بود.
- جنگ، بمب و مین، من و همسرم را برای ساختن یک زندگی 
بهتر، دور از خطر کشته شدن و به خاطر پسر نوزادمان به ایران 

پناهنده کرد. 
همسر فرزانه در ایران مثل بسیاری دیگر از افغانها به کار 

ساختمانی پرداخت.
- بر خالف خیلی از دیگر صاحب کارها، صاحب کار همسرم 
آدم روشنفکر و غیرمذهبی و فرد بسیار خوبی بود. خیلی از 

دوستانمان دستمزدی بمراتب کمتر از کارگرهای ایرانی داشتند. 
تازه خیلی وقتها همان دستمزد را هم صاحبکارها نمیدادند و 

افغان هایی که غیر قانونی کار میکردند کاری از دستشون برای 
گرفتن حقشون بر نمیامد. 

وقتی از او میپرسم در ایران رفتار مردم با شما چطور بود بغض 
می کند و می گوید که فکر نمیکند هیچ کجای دنیا رفتاری بدتر 

از ایران با افغانها وجود داشته باشند.
- من مرگ در زیر بمب را به زندگی در ایران ترجیح میدادم. 

تعریف می کند که وقتی پسرش در کوچه بازی میکرد و بچه ها 
او را کتک میزدند جرئت نمیکرد به مادر بچه شکایت کند و تازه 
اگر مادر آنجا و شاهد بود میگفت: »خوب کردی زدیش خاک بر 

سرشون، غلط کردند آمدن تو مملکت ما.«
- در صف نانوائی ایرانیها مرا عقب می زدند و جلوی من 

می ایستادن. اگرهم اعتراض میکردم میگفتند »چه تونه اومدین 
تو مملکت ما فضولی هم میکنید شماها زیاد نان میخرید، 

ما همش دو تا نان میخواهیم شماها ده تا«. و وقتی میگفتم 
خب چه کنیم تعداد خانواده ما زیاده و دستمونم تنگه، باید با 
نون شکممون را سیر کنیم، میگفتند: »چیه سه میلیون افغان 

ریخته اینجا. دستمزد کم میگیرید. بیکاری را شما آوردید. قبال 
که شماها نبودید اصال صف نبود، حاال صفه از بس شماها نان 

میخورید.« 
- اگه یکوقت یک تلویزیونی و یا فرشی چیزی میخریدیم 

میگفتند »هان اینها با فروش مواد مخدر خریدند« در صورتیکه 
صبح تا شب کارگری میکردیم. اگه یک النگو طال میخریدم 

میگفتند »با آدمکشی و فروش مواد اینو خریدی.«
فرزانه با چشمهای پر از اشک بمن نگاه میکند و میگوید: 

- ارزش یک سگ در آن کشور از یک افغانی بیشتر بود.
- آن سال ها که در ایران بودم یک مرد که زنها را می دزدید و 

بعد از تجاوز میکشت را بعد از چندین قتل بازداشت کردن. او به 
دروغ میگه افغانیه در صورتی که از لهجه اش معلوم بود که اصلن 

افغان نیست. بعد از آن خیلی از افغانها را کشتند. از پشت بام 
پرت کردند پائین و یا دست جمعی ریختند سر یکی و کشتند 
تا اینکه یک عده از افغانها جمع شدند و رفتند شکایت کردند 

که اون قاتل که افغانی نبوده. خالصه پس از شکایت ما و مدتی 
بعد اعالم کردند که طرف افغانی نبوده ولی در آن مدت کلی از 

افغانها را کشتند.
فرزانه باز به گریه می افتد. و من به عنوان یک ایرانی با شرم به 
چشمهای اشک آلودش نگاه میکنم و همراه با او اشک میریزم.

تعریف میکند که دو تا از دوستان همسرش در مغازه ایی با هم 
کار میکردند. صاحب مغازه و کارگرهای دیگرش در آنجا مواد 

مخدر میفروختند. وقتی مسئله لو میرود، صاحب مغازه تقصیر را 
به گردن آن دو افغانی میاندازد. یکی از آنها اعدام شد و دیگری با 

حکم خیلی زیاد به زندان افتاد.
فرزانه می گوید که وقتی میخواست خانه اجاره کند از او 

می پرسیدند مسلمان هست یا نه و وقتی میگفت آری، بعد 
میپرسیدند آیا شیعه هست یا سنی. 

 »ساکت شو وگرنه میگم
 افغانیه بیاد بخوردت«

گفتگوی سیمین دبیری با 
فرزانه افغان ساکن کانادا

Canada in Afghanistan :عکس   
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- مردم سنی ها را مسلمان حساب نمیکردند.
- در خانه ای که اجاره کرده بودیم، زن صاحبخانه وسواس داشت 

و بچه اش را که یک دختر 3-4 ساله بود مدام در هوای سرد با 
شلنگ آب میشست. تا بچه از سرما شروع میکرد به گریه، مادر 

به بچه میگفت: »ساکت شو وگرنه میگم افغانیه بیاد بخوردت ها!« 
و بچه از ترس ساکت میشد. 

- بعد از مدتی زندگی در آن خانه به این دختر که مثل بچه 
خودم دوستش داشتم و دلم براش میسوخت که مادری با 

بیماری وسواس داره و رنج میبره، محبت میکردم. وقتی یکبار 
مادرش از افغانها میترسوندش بهش اعتراض کردم، گفت: »افغانها 

آدم کشند.« گفتم آیا تا حال به چشم خودت دیدی افغانی آدم 
بکشه یا کسی را بزنه و اذیت کنه. گفت نه!

محبت های فرزانه به آن بچه باعث می شود که روزی وقتی داشته 
زیر شلنگ آب سرد از سرما میلرزیده و گریه می کرده، در جواب 
مادرش که دوباره تهدید می کند که میگم افغانیه بیاد بخوردت، 

می گوید: »فرزانه افغانیه و من او را دوست دارم.« 
- وای به روزی که خانه را از دست میدادی. دیگه بدبخت بودی 

تا دوباره خانه پیدا کنی. پول آب و برق را که چند برابر ازمان 
میگرفتند و صاحبخانه هر شب میامد گوش وایمیستاد و یا 

کفشها را میشمرد ببینه چند نفریم. چون اجازه نداشتیم مهمان 
داشته باشیم.

پدر و مادر همسر فرزانه نگهبان باغی بودند. 
- صاحب باغ فقط جمعه ها برای تفریح به باغ سر می زد. یکبار 
دزدها به باغ دستبرد زدند و کلی اینها را کتک زدند که هر چه 
پول وطال دارید باید بدید. هر چه داشتند را دزدیدند. کلی هم 

کتک خورده بودند ولی جائی نبود که شکایت بکنند.
همسر فرزانه ساز می نواخت و با چند تا از دوستانش برای تمرین 

به کارخانه ایی متروک و نیمه خراب در بیرون شهر می رفتند. 
- چون تفریح دیگه ای نداشتند. یکبار موقعی که رهسپار بودند، 
پاسدارها موقع گشتن ماشین وسائل موزیک را میبینند. از آنها 
میخواهند که قبض خرید نشان دهند و چون وسایل دست دوم 

بود و قبض نداشتند همه آنها را به زندان بردن.
فرزانه با دو فرزند دو و چهار ساله یکهفته تمام دنبال همسرش 

می گردد. باالخره او را پیدا میکند و با گریه و زاری و این که دو 
بچه کوچک دارد دل یکی از نگهبانها را به رحم می آورد.

 - گفت که میره ببینه پرونده چیه. وقتی اومد گفت دیر شده. 
اینها اتهام فروش مواد مخدر در پرونده دارند. در صورتیکه 

هیچکدامشان حتی سیگار هم نمی کشیدند. بقیه دوستاش مجرد 
بودند. آنقدر رشوه دادم و التماس کردم که زن جوانی هستم با 
دو تا بچه تا باالخره بعد از یکسال همسرم آزاد شد. او تعریف 

کرد که چقدر در زندان شکنجه شد و اگر همون موقع دستگیری 
پول داشتند و به ان پاسدارها رشوه میدادند این بال به سرشون 

نمیامد.
آخرین صاحبخانه فرزانه در ایران که سال ها بچه دار نشده بوده 

بعد از نقل مکان خانواده ی فرزانه به آن خانه، حامله میشود. 
چون تجربه فرزند داری نداشته فرزانه خیلی به او کمک میکند و 

با هم دوست میشوند. 
- میگفت خودت صاحبخانه ای. میگفت اوائل ازتان میترسیدم 

ولی خوش قدم بودی و به من محبت کردی. تنها دوستی که 
پس از شش سال زندگی در ایران داشتم او بود.

 وقتی از لحظه جدائی با این زن صاحب خانه می گوید دوباره 
گریه می کند و می گوید:

- بهم قول دادیم همدیگر را فراموش نکنیم و قسم میخورم که 
هنوزم تو فیس بوک دنبالش میگردم که شاید پیداش کنم ولی 

نام فامیلیش را فراموش کرده ام.
وقتی از فرزانه میپرسم آیا ایرانیان دیگری هم بودند که با او و 

خانواده اش رفتاری انسانی داشته باشند می گوید:
- غیر از این دوستم که گفتم، آره همسایه هائی داشتم که 

کاری به کار ما نداشتند و اذیت نمیکردند و آنها کسانی بودند 
که مذهبی نبودند. مذهبیها هر چه بیشتر مذهبی بودن بدتر 

بودند. مثال تو خانه هیچکدام از ما جلوی همسر آن آخرین 
صاحبخانه ام که باهام دوست شد حجاب نداشتیم و آستین کوتاه 
هم می پوشیدیم. جالب این بود که بقیه همسایه ها که میدیدند 

صاحبخانه ام با من دوست شده میگفتند اونم حتما جدش افغانی 
بوده.

وقتی از او میپرسم که آیا پسرش در ایران به مدرسه رفته است 
میگوید فقط بچه های افغانهائی که اول انقالب آمدند ایران، شیعه 

بودند و کارت گرفتند میتوانستند مدرسه بروند. 
- وقتی اولین پسرم که عاشق رفتن به مدرسه بود را به کالسهای 
سواد آموزی که برای زنهای بزرگسال بیسواد گذاشته بودند بردم، 
معلمشان که زن مهربونی بود گفت پسرت باهوشه، حیفه که بیاد 

اینجا. ببرش مدرسه شاید مدیر مدرسه اجازه بده. با چه شوق و 
شادی براش کیف و قلم و دفتر خریدیم و رفتیم مدرسه. مدیر 

مدرسه که مرد میانسالی بود تو صورت من گفت: »خاک بر سر 
ایران که به یک مشت خر اجازه داده بیان ایران و این مملکت 

پر شده از خر افغانی.« از همانجا گریه کنان برگشتیم خانه. من و 
همسرم هر دو گریه میکردیم که این چه زندگی است. نه قانون 
از ما حمایت میکنه و نه مردم از ما خوششان میاد. آخه ما که 

هم زبون هم هستیم، مگه ما چه گناهی کردیم؟ آنقدر آدمهای 
تحصیل کرده دکتر، مهندس، نویسنده، معلم و. ... در میان 

افغانهائی که در ایران کارگری میکردند وجود داشت. اگر درس 
نخوانده و کارگر هم بودند فراوان بودند انسان های درستکاری که 

بهشون اتهام دزدی، فروش مواد فروش و آدمکشی میزدند. 
دوباره بغض فرزانه ترکید. اشک هایش از سر درد تحقیری که به 

او و هموطناش رفته بود سرازیر شد. منهم با احساس خجالت 
از ایرانی بودن و درک رنج او، به گریه افتادم. همراه با او برای 

همدردی با انسانهائی که برای فرار از جنگ و کشتار به کشوری 
که من از آن گریخته بودم، پناهنده شدند اشک ریختم! 

- فردای آنروز که بچه ام را به مدرسه راه ندادند به پدر همسرم 
که استاد دانشگاه در امریکا بود و االن دیگه بازنشست شده زنگ 
زدیم و گریه کنان داستان را گفتیم. او هم گفت هر جور شده از 
آن مملکت بیائید بیرون. در حقیقت همین مدرسه نرفتن بچه ام 

باعث شد از ایران خارج بشیم. البته برای اجازه خروج آنقدر رشوه 
دادیم به این اخوندها و خرج کردیم تا باالخره اجازه خروج را 

گرفتیم و رفتیم تاجیکستان. 
شش سال هم در تاجیکستان زندگی کردیم تا تونستیم اقامت 

کانادا را بگیریم و االن هفت ساله که اینجا زندگی میکنیم. 
در جواب من که رفتار ایرانیهای کانادا با شما چگونه هست 

می گوید:
- همانطور که میدونی اینجا قانون نمیذاره کسی چیزی به 

کسی بگه. ولی بارها شده همسایه هام که 4-۵ تا خانواده ایرانی 
هستن و یا وقتی به مدرسه میرم و ایرانیها هستند، میگن که 

»این افغانیهای گدا گشنه و دزد چه آدم شدند اینجا. وضعشان 
خوب شده...« که یکبار با عصبانیت به یکیشان گفتم اینجا ایران 

نیست، ها! این جا کاناداست.
- یکبارم بچه ام با بچه یک ایرانی که همسایه هستیم دعوا کرد. 
پسر ۵ ساله ام گویا بچه او را که همسن بود زده بود. مادرش با 
فحش و داد و بیداد آمد سراغم. بهش گفتم خوب بچه هستند. 

گفت: »غلط کردی جنده! بچه ات بچه منو زده.« گفتم ببین 
اینجا ایران نیست کانادا هست درست حرف بزن. اینها دو تا بچه 
هستند دعوا کردند یکساعت دیگه هم با هم آشتی میکنند. االن 

بچه هامون دوست خیلی صمیمی هم هستند.  
وقتی با شرمساری از فرزانه بخاطر تمام رنجهائی که کشیده 

معذرت میخواهم میخندد و مرا بغل میکند و میگوید:
- میدونم تو ایرانیها هم آدمهای مهربان و انسان هستن. اتفاقن 

وقتی رفته بودم فیلم بادبادک باز را ببینم بغل دستم یک خانواده 
افغانی یاد خاطره ای افتادند و برای خودشان زدند زیر خنده و 
چون این فیلم در رابطه با یک بچه افغانی بود و متاثر کننده، 
یکهو یک خانم ایرانی که جلو نشسته بود و تمام مدت اشک 

میریخت آنچنان از خنده آنان عصبانی شد که بهشان دعوا کرد 
که مگه اینهمه درد و رنج خنده داره. که آنها گفتند برای فیلم 

نبوده!
در مورد زندگی در کانادا از فرزانه سوال کردم. 

- خیلی خوبه برای اینکه اینجا قانون همه را یکسان نگاه میکنه. 
با اینکه تو ایران هم زبان بودیم ولی غریب بودم. ولی اینجا با 

اینکه اولش انگلیسی اصلن نمیدونستم و زبان مشترک نداشتم 
اما اصال احساس غریبی نمیکردم.

از او پرسیدم آیا تازه  گی به افغانستان سفر کرده است. 
- آره چند سال پیش رفتم و خوب شده. با اینکه هنوز بجز شهر 

کابل جاهای دیگر خیلی امن نیست. زنها هنوز یک روسری رو 
سرشان میزارند که آ نهم بیشتر از ترس آزار مردها هست وگرنه 
تو مهمونیهای خونه گی، زن ومرد قاطی هستند و خانمها حجاب 

ندارند. 

برای فرزانه آرزوی زندگی پر از شادی و سالمتی کردم و از رفتار 
ایرانیها از صمیم قلب احساس تاسف! 

                  

با چه شوق و شادی برای پسرم 
کیف و قلم و دفتر خریدیم و 

رفتیم مدرسه. مدیر مدرسه که مرد 
میانسالی بود تو صورت من نگاه 

کرد و گفت: »خاک بر سر ایران که 
به یک مشت خر اجازه داده بیان 

ایران و این مملکت پر شده از 
خر افغانی.« از همانجا گریه کنان 

برگشتیم خانه.

انجمن حمایت از حقوق کودکان
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فرید سی و چهارساله است. بیش از ده سال در ایران زندگی 
کرده است. اکنون با همسر و دو فرزندشان در سوئد زندگی 

می کند. ازکودکی کار کرده تا به اقتصاد خانواده یاری برساند. 
با اینکه مدت کوتاهی است که به سوئد آمده اما با پشتکار 

مغازه ایی راه انداخته و از زندگی راضی است.
- با همسرم تقسیم کار کردیم. قرار شد اول او درس بخواند 

و من کار کنم تا زمانی که او بتواند شاغل شود. ما هر دو 
زحمتکش و کاری هستیم. فکر می کنم در مدت کوتاهی بتوانیم 

زندگی خوبی بسازیم. چیزی که در ایران در همه ی سال هایی 
که شبانه روز کار کردیم و زحمت کشیدیم نتوانستیم برای خود 

و بچه هایمان فراهم کنیم.

فرید و همسرش اصلن هراتی هستند. فارسی هم روان صحبت 
می کنند. به همین دلیل در محل زندگی و کار در ایران به کسی 

نمی گفتند که افغان هستند تا شاید از مشکالت و اتهامات و 
تبعیض ها کمی در امان بمانند.

یعنی هویت خودتان را پنهان می کردید؟ این پنهان کاری 
چه تاثیری در شما و بچه ها داشت؟

- داغون شدیم. مرگ بهتر بود. در محل کار هم من نمی گفتم 
که افغان هستم چون هزار مصیبت داشت و اشتغال را در 

حرفه ایی که به آن مشغول بودم مشکل می کرد. این تظاهر 

به ایرانی بودن باعث می شد که شاهد توهین ها و بدگویی ها 
در مورد افغان ها باشم بدون اینکه بتونم لب از لب باز کنم. یه 
جا کار می کردم و ظهرها می رفتم با کارگر ها به نهار خوردن. 
یک روز صاحب کار گفت چرا می ری با این »کثافت ها« غذا 

می خوری. اینا افغانی هستن، »کثیفن«... و من نمی توانستم بگم 
که من هم افغان هستم. ...می دانید این چه قدر زجرآور بود؟ 
- یک بار سوار اتوبوس شدم دیدم ته اتوبوس سر و صداست. 

یک کارگر ساختمانی افغان با لباس کار سوار شده بود و مردم 
مجبورش کردن پاشه بره ته اتوبوس و بایسته چون می گفتن 

کثیفه. توی اتوبوس بارها دیدم که مردم سوار می شن و اگه یه 
افغان نشسته باشه شروع می کنن به بد و بیراه گفتن که اگه 

این »کثافتا نبودن جای نشستن بود«. یه بار تو صف بانک یه 
سری خانم ها اعتراض کردن که چرا باید با افغان ها توی یه صف 
بایستن. آنقدر شلوغ کردن که یه صف برای افغان ها جدا کردن.

آیا همه ی مردم چنین رفتاری دارند؟
- نه. یک بخش کوچکی از جامعه که روشنفکر و تحصیلکرده 
هستن متفاوتن. البته توی اونا هم راسیست هست. ولی کمتر. 

من به لحاظ شغلم با همه جور آدمی تماس داشتم. چون 
نمی دونستن من افغان هستم راحت در مقابلم حرف می زدن و 
ته دلشون رو بیرون می ریختن. می دونین اکثرن همون دیدی 
رو دارن که بعضی ایرانی ها همین جا تو سوئد نسبت به مثلن 

پناهنده های سومالی دارن. می گن اینا بو می دن و کثیفن... توی 

ایران این حرفا رو در مورد افغان ها می زنن. 

به نظرت افکار و رفتار ایرانی های مقیم سوئد نسبت به 
ایرانی های داخل کشور یکسان هست؟ فرقی با هم ندارن؟

- چرا، اون ایرانی هایی که جدید از ایران می آن خوب هنوز همون 
رفتار و اعتقادات رو دارن. ولی ایرانی های قدیمی تر و روشنفکر 
متفاوتن. اصل نمی شه اینا رو با اونا که تو ایران هستن مقایسه 

کرد. اون چه در ایران نسبت به افغان می شه نهایت وحشی گری 
هست که عامل اصلی اش هم دولت هست. 

 به نظرت ریشه ی تبعیض و آزار افغان ها را باید در میان 
مردم جست یا دولت؟

- این دولت هست که اجازه می ده و حتی از رفتار تبعیض آمیز 
و وحشیانه نسبت به افغان ها حمایت می کنه. دولت ایران آخر 

راسیسته! یک نمونه اش اداره ایی است که افغان ها باید برای 
کارهاشان به آن مراجعه کنند. مامورانی که آنجا به کار گماشته اند 

بیشتر به شکنجه گران و بازپرس ها می مانند. با مراجعان افغان 
مثل حیوانات رفتار می کنند. اول دویست سیصد تا آدم رو یک 

دفعه با باتوم و کتک هول می دن تو و وقتی همه مجبور می شن 
هجوم ببرن این مامورین حراست می خندند و مسخره می کنند. 

وقتی دولت و اداراتش با افغان ها این طور رفتار می کنه شما انتظار 
داری که مردم بی سواد و بی فرهنگ نکنن؟ خوب اونها هم از 

دولتشون یاد می گیرن. وقتی دولت رعایت نمی کنه بعد راننده ی 
تاکسی می خواد رعایت کنه؟ مردم از دولتشون یاد می گیرن.

- خوب این چه داستانی هست که اینا به مردمی که هم مذهب 
و حتی هم زبانشان هستن رحم نمی کنن بعد رییس جمهورش 
می گه که ما با مردم افغان مثل خواهر و برادر زندگی می کنیم. 

آره جون خودت! اگه دین و مذهبمون با هم یکی نبود که حتمن 
پوست مارو زنده زنده کنده بودین! جلوی چشم خودم پلیس چند 

افغان رو که می خواستن برن مترو سوار بشن گرفت که »اصلن 
کی به شماها اجازه داده مترو سوار بشین«. با کتک هفت هشت ها 

آدم رو مثل گوسفند چپوند توی یک پیکان و بردشون.

در چنین مواردی، وقتی پلیس و یا مردم افغان ها را اذیت 
می کنند آیا کسی اعتراض هم می کند؟

- ای بابا. نه تنها نمی کنند بلکه بدتر بنزین روی آتیش می ریزند! 
مگه یه آدم با فرهنگی جرات کنه بیاد جلو و پا درمیانی 

کنه. من که ندیدم، خیلی کم پیش میاد. یه سری مردم که 
ریشه ی مشکالت خودشون رو نمی فهمن فکر می کنن علت 

بدبختی هاشون افغان ها هستن. فکر می کنن اگه کسی در زندگی 
موفق نشده برای این هست که یه افغان موفق شده. اگه یه افغان 

ماشین بخره همه شاکی می شن که چرا یه افغانی ماشین داره. 
نمی گن که زحمت کشیده. اگه یه زن افغانی یه گوشواره بیاندازه 

می گن چرا و از کجا آورده.

چرا این طوریه؟ چرا مردم این طور شدن؟
- نژاد پرستی در ایران ریشه داره. افغان ها از همه بیشتر می کشن 

چون غریبه هستن. ولی شما ببینید که مثلن با ترک ها چه 
رفتاری می کنند. مگه هم وطن خودشون نیستن؟ ایرانی هستن 
دیگه. من کلی خانواده ی ترک می شناسم که در تهران زندگی 

می کنن و پدر و مادر در خانه به زبان مادری شون حرف نمی زنن 
و بچه ها اصلن ترکی یاد نگرفتن. بچه ها خجالت می کشن به مردم 
بگن که پدرشون آذری هست. چرا این طوریه!؟ شما ببینید وقتی 

به هم وطن خودشون رحم نمی کنن دیگه وای به حال ما.

فرید از ابعاد گوناگون نژادپرستی تعریف می کند. می گوید بخشی 
از تبعیض علنی نیست و با استفاده از قوانینی که دولت برای 

مهاجرین افغان وضع کرده صورت می گیرد.
- خیلی وقتا آزار و اذیت زیرکیه. زخم زبان و تحقیر. هر وقت 

کسی می خواد اذیت کنه فوری می گه شناسنامه ات کو. می دونن 
که افغان ها شناسنامه ی ایرانی ندارن و می شه اذیتشون کرد. یه 

دوستی داشتم اهل هزاره بود و قیافه اش داد می زد که افغان است. 
تقریبن هر روز پلیس ماشین اش را نگه می داشت و می پرسید این 
ماشین رو از کجا آوردی و مدارک می خواست و اکثرن ماشین رو 

می خوابوندن. یه بار تو پارک یه مردی جلوی بچه ی منو گرفت 
که شناسنامه داری یا نه. مادرش عصبانی شد و رفت به یارو گفت 
که به تو چه که این بچه شناسنامه داره یا نه. هر کسی به خودش 

اجازه می ده که زور بگه.
- بچه ی من می گفت توی مدرسه هر وقت چیزی می خواسته 

مدیر بهش می گفت: برو از کرزای بگیر!

بچه های شما می تونستن مدرسه برن؟
- با هزار بدبختی و دوندگی و رشوه می تونستیم اسمشون رو 

بنویسیم. اون هم باید آموزش و پرورش اجازه بده. باید همه ی 
مدارک جور باشه و برای هر ثبت نام به حسابشون پول بریزیم. 

نهایت تا دیپلم برای بعضی ها که پولی دارن که از این سد ها 
بگذرن می شه رفت. ولی بعدش دیگه دانشگاه اصلن می شه. مگه 

اینکه با اون دم کلفت ها دوستی و معامله ایی داشته باشی و با 
پارتی بازی یواشکی بشه کاری کرد.

نظر بچه ها نسبت به ایران و مردم چیه؟
- بچه ها اونقدر در مدرسه آزار و اذیت و تحقیر شدن که از ایرانی 

متنفرن. کلن بچه ها حالشون زیاد خوب نیست. صدمه زیاد 
خوردن. ولی این جا رو دوست دارن.

- وقتی پامو از ایران بیرون گذاشتم انگار کوهی از پشتم برداشته 
شد. دیگه الزم نبود هویتم رو پنهان کنم. دیگه الزم نیست شاهد 
تحقیر و آزار هم وطن هام باشم. زندگی اونجا کابوسی بود که حاال 

تمام شده. خیلی سختی کشیدم. 
 

» نژاد پرستی در ایران ریشه دارست«
گفتگوی آوای زن با فرید از پناهندگان افغان

وقتی پامو از ایران بیرون گذاشتم انگار 
کوهی از پشتم برداشته شد. دیگه الزم 

نبود هویتم رو پنهان کنم. دیگه الزم 
نیست شاهد تحقیر و آزار هم وطن هام 
باشم. زندگی اونجا کابوسی بود که حاال 

تمام شده. خیلی سختی کشیدم. 

Canada in Afghanistan :عکس   
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اسماعیل 23 ساله است. از پدر و مادر افغان در ایران 
به دنیا آمده و تا کالس سوم راهنمایی در مدرسه درس 

خوانده است. پس از آن شبانه نزد معلم افغان دروس 
دبیرستان را خوانده و روزها کار کرده است. 

- مدرسه ی دولتی برای افغان ها یک رویاست. من یک سال 
با هزار رشوه و دوندگی پدرم توانستم مدرسه دولتی بروم. با 

اینکه دو ماه از سال تحصیلی گذشته بود که توانستم سر کالس 
بروم آن سال شاگرد دوم شدم. با این حال نگذاشتند آنجا ادامه 
تحصیل بدهم. خیلی به تحصیل عالقه داشتم. اما هم مشکالت 

ثبت نام و هم وضعیت مالی نگذاشت. 

اسماعیل هم چون بسیاری از جوانان افغان که در ایران بزرگ 
شده اند تا آن جا که می توانست خودش را ایرانی جا میزد 

تا اندکی از مشکالت در امان باشد.
- کار تعمیرات می کردم. به صاحب کار نمی گفتم که افغانم. 
مشتری ها هم نمی دانستند. اما وقتی صاحب کار فهمید که 

من افغان هستم چهار میلیون پول مرا خورد. هیچ کاری هم 

نمی توانستم بکنم. هر دادگاهی می رفتم کسی حرف من افغانی را 
گوش نمی کرد. پول برای رشوه دادن هم که نداشتم. پدر صاحب 

کار می آمد سرکار و مرا تهدید می کرد که اگر بخواهیم همه ی حقت 
رو هم می خوریم، جد و آبادت هم نمی تونن از ما پولی بگیرن. 

خواهر و برادر داری؟
- یک خواهر و یک برادر کوچکتر دارم. خواهر و مادرم هر دو با 
پدرم کار کشاورزی می کند. برادرم هنوز مدرسه می رود. خیلی 

باهوش است. مخارج زندگی باالست. به همه رایانه می دهند ولی 
از ما رایانه می گیرند! ما افغان ها با آنکه هیچ کدام از امکانات را 

نمی گیریم باید هر شش ماه کارت مان را تمدید کنیم و برای هر 
کارت دویست هزار تومان بدهیم. پدرم بیش از سی سال است 

که در ایران زندگی و کار کرده است. 

از تجربیاتت در مورد تبعیض های روزمره بگو.
- در ایران به افغانی می گویند افعی! پدر من هر روز که از سر 

کار خسته و کوفته بر می گردد در محل می شنود که می گویند 

این افغانی ها کارهای ما را گرفته اند. دائم زخم زبان می شنویم. مردم نقش 
زیادی در این تبعیض ها دارن. بچه های افغان را چپ و راست در خیابان 

می زنن. جیب هاشون رو می زنن. در مال عام موبایل جوونها رو ازشون 
می گیرن. گوشی برادرم رو در خیابون ازش گرفتن و نتونستیم حتی 

شکایت کنیم. چون قانون از ما حمایت نمی کنه. ماموران دست فروش های 
افغان رو کتک می زنن و جلوی مردم خوارشون می کنن. در بعضی مناطق 

مثل خراسان که تعداد افغان ها زیاده آزارها کمتر هست. ولی توی یه 
مناطقی اصلن افغان جرات نداره بره. مثلن در کرمانشاه و تبریز افغانی 

نیست! خود مردم جلوش رو می گیرن. رفتار مردم افتضاحه. البته دولت هم 
حمایت می کنه. 

- مامورها جا و بی جا از آدم کارت می خوان. بعضی هاشون کارت رو 
می گیرن و قیچی می کنن و دیگه آدم بیچاره می شه بدون کارت. 

در محل زندگی آیا همسایه ها با شما معاشرت می کنند؟
- معمولن افغان ها با هم معاشرت می کنن. دلیلش هم اینه که معاشرت 

با ایرانی ها دردسر داره! البته بعضی ایرانی ها هم که تحصیل کرده هستن 
یا دین و ایمون درست حسابی دارن با افغان ها خوبند. معمولن اون قشر 
ضعیف و بی سواد که ضد رژیم هم هستن رفتارشون بیشتر غیر انسانی 

هست. مثلن اگه بیان توی عروسی افغان ها و ببیند که کسی لباس خوب 
داره و یا طال گردنشه واویال می شه. من خودم از ترس اینکه دوستای 

ایرانی ام حسودی اشون نشه موبایل جدیدی رو که خریده بودم قایم 
می کردم. نمی گن که آدم کار کرده و زحمت کشیده تا چیزی خریده. همه 

ی اعضای خانواده ساعت ها کار بدون اضافه کاری زحمت می کشن.

آیا این جا در سوئد با ایرانی ها معاشرت می کنی؟
- راستش بعد از اون همه بدی دیدن از ایرانی ها کمی معذب می شم با 

ایرانی ها معاشرت کنم. ایرانی هایی که تازه می آن همون رفتار رو دارن. اما 
اینجا با ایرانی هایی آشنا شدم که پاره ایی از وجودم شدند. به آدم احترام 
می ذارن و می شه باهاشون صحبت کرد. اصلن نمی شه با ایرانی های توی 
ایران مقایسه اشون کرد. توی ایران از باال تا پایین افغان ها رو آدم حساب 

نمی کنن. رفتار مردم سوئد هم که خیلی انسانی است. راستش من این 
جا اصلن احساس غربت نمی کنم. احساس آزادی و راحتی می کنم. حتی 

بچه هایی که به آلمان رفتن با وجود این که می گن در آلمان راسیسم 
بیشتره، ولی می گن اصلن با ایران قابل مقایسه نیست. راستش من در 

سوئد فهمیدم که معنا و حس آزادی و برابری یعنی چی.

»از باال تا پایین، افغان رو آدم حساب نمی کنن«

گفتگوی آوای زن با اسماعیل از پناهندگان افغان ساکن سوئد

 اینجا با ایرانی هایی آشنا شدم که پاره ایی 
از وجودم شدند. به آدم احترام می ذارن و 

می شه باهاشون صحبت کرد. اصلن نمی شه با 
ایرانی های توی ایران مقایسه اشون کرد.

خاطرات یک مهاجر
کریم غول

نامش کریم بود. مردی چاق و میان سال با 
صورتی تراشیده، لباس نیروی انتظامی تنش 
بود. افغانهای مشهد او را »کریم غول« صدا 

می کردند شاید نه تنها به خاطر هیکل گنده 
و بزرگش بلکه به خاطر اخالقش. 

پیر و جوان، زن و مرد کسی نیست که کریم 
غول را نشناسد.  به هر یک از آدم هایی که 

گفتم اگر هیچ از کرامت های کریم غول 
نرسیده باشد، الاقل یک دشنام از او دریافت 

کرده اند. پیرزن ها و پیر مردهای افغان 
می گفتند چشم های کریم غول کاسه خون 

است هر کسی می خواهد شمر را ببیند بیاید 
و کریم غول را نگاه کند. بچه جوان ها فحش 

خواهر و مادر نثارش می کردند. 
کریم غول با ده پانزده سرباز وظیفه الغر 

سر چهار راه ها در کمین می نشستند تا یک 
افغان بخت برگشته به دامشان بیفتد انگاه 

او را می گرفتند و پرتش می کردند به گوشه 
مینی بوس یا ون که ببرندش اردوگاه سفید 
سنگ. گویی کریم غول ازهیچ چیز در این 

دنیا به اندازه این کار لذت نمی برد.
مردم از زور گویی ها، بد خلقی ها و لگد 
زدن های کریم غول داستان ها ساختند 

و افسانه ها گفتند. می گفتند اگر کسی از 
کریم غول سیلی بخورد حتما گردنش از جا 
کنده می شود. هرکسی، دیگر مامورین اداره 
مهاجرت را با او مقایسه می کند و می گوید 

فالنی از کریم غول مهربان تر است یا 
بدخلق تر است. 

گاهی کریم غول را برای نظم دادن به 
صف های طوالنی اداره مهاجرت به اداره 
اتباع می فرستادند. وقتی می امد هیکل 

بزرگش از دور پیدا بود صف ها خود به خود 
منظم می شد می گفتند بروید توی صف تان 

که کریم غول امد تا دمار از روزگارتان در 
اورد. 

بدون شک کریم غول صفحه ای از تاریخ 
در میان ما افغان های مهاجر در ایران را به 
خود اختصاص داده است. او همان طور که 

یکباره پیدایش شد یکباره هم رفت. عده 
ای می گویند او باز نشست شده، برخی هم 

معتقدند کریم غول به خاطر ظلم هایش 
سرطان گرفته و مرده است. کسی چه 

می داند. 
نوشته شده در جمعه پنجم آذر 1389

ساعت 21:7 توسط مهاجر پامیر|
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محمد علی 19 ساله هست. اکنون به مدت دو و نیم سال 
است که در سوئد زندگی می کند. ده سال در ایران زندگی 

کرده است. گفتگوی امید محمودی را با محمد علی در 
مورد تجربیاتش از زندگی در ایران می خوانید.

زندگی در ایران چگونه بود؟
- ده سال زندگی ام را در ایران گذرانده ام. علیرغم آن که طفلی 

پنج ساله بودم از کشور جنگ زده افغانستان با کوله باری از 
امید با خانواده ام به سوی ایران رهسپار شدم. ولی نه تنها 

نتوانستم دوران کودکی ام را با درس و تحصیل آغاز کنم بلکه 
از تمام امکانات و تسهیالت ممکن و معمول محرم بوده ام. نه 

تنها در دوران کودکی من، بلکه هم اکنون طفالن و کودکانی در 
ایران هستند که متولد ایران هستند و از تمام امکانات همچون 

تحصیالت، بیمه، طبابت، مسکن و.... محروم هستند.

چند سال مدرسه رفتی؟
- من مجبور بودم که برای تحصیل به چندین اماکنی که خود 

افاغنه تشکیل داده بودند عزیمت کنم ولی باز هم علیرغم 
آن که این اماکن در محالت مسکونی دایر بود از تهدیدات و 

مزاحمت های نیروی پلیس و مردم ایران در امان نبوده ایم. مردم 
جنگ زده افغانستان به دلیل نداشتن امکانات تحصیالت و بی 

امتیاز و محروم بودن آنها از تمام امکانات اولیه در ایران مجبور 
به کار می شدند و من هم از جمله کسانی بودم که از سن 

کودکی مجبور به کار شده ام.
- از سن کودکی در محیط کار به دلیل این که افغان بوده ام با 

آزار و اذیت های عده ای از مردم و از طرف نیروهای دولتی به 
لباس های مختلف چندین بار مکرر، ضرب و شتم شده ام چون 
می بایست تمام آن چه را که از صبح تا شب کار کرده بودم به 

آنها پرداخت می کردم. 

نمونه هایی از تبعیض ها و آزارهایی را که بر خودت، فامیل و 
آشنایان رفته را تعریف کن؟

- کاش می شد عمل تبعض را فقط با یک کلمه تبعیض بیان 
کرد و به سادگی گذشت. مردمی که به امید شعار »اسالم مرز 

ندارد«، »اسالم تبعض ندارد و اسالم دین برادری و برابری است« 
رهسپار کشوری به نام جمهوری اسالمی ایران شدند نه تنها 

مورد نابرابری و نابرادری قرار گرفتند بلکه به تافته جدا بافته 
تبدیل شدند. توقع ما از آنها چیز دیگری بود و ما توقع برادری 

و برابری نداشتیم و نه داریم بلکه ما توقع تبعض نژادی، قوم 
گرامی نداشتیم. با دولتی برخوردیم که همیشه و تا ابد درگیر 
حوادث تاریخی خود به نام قوم گرایی، برتری طلبی قومی بر 

قومی دیگر، برتر بودن نژاد آریایی و جای تآسف دارد که دولتی 
که دم از حقوق بشر و دموکراسی و آزادی میزند نه تنها مردم 
و اتباع خارجی دیگر را زیر لگد های سنگین خود به نام اسالم 

پایمال می کند بلکه مردم و ملت خودش هم دچار این گونه 
تبعیضات میباشد. برای مثال اقلیت های مذهبی و قومی در ایران 
همچون کرد ها، بلوچ ها، سنی ها، کلیمی ها و بهایی ها از امکانات 

خود بهره مند نیستند چه برسد به مردم افغانی که به قول آقای 
احمدی نژاد سربار دولت و مملکت شده اند. کجا این حرف صحت 

دارد و خواهد داشت؟ مردم افغان که در طی طول تاریخ نشان 
داده اند که هیچ وقت سربار کسی نبوده اند و نخواهد بود. آیا این 
ملتی که جنگ زده و پناهنده به کشور دموکراسی و اسالمی به 
بهای نفس کشیدن، کارکردن، زنده ماندن و حتی راه رفتن و 

برای هر کدام عوارضی پرداخت می کند سربار است؟ این کجای 
دنیا است و کجای دنیای اسالمی شما است که برای راه رفتن 

در خیابان هم پول پرداخت باید کرد؟ آیا تبعیضی باالتر از این، 
که حق تحصیل، حق کار، حق امنیت، حق خرید اموال منقول و 
غیر منقول را سلب کردید؟ بخشنامه ای به استانداری ها فرستاده 
می شود که هر چی می توانید بر افاغنه فشار بیاورید که کشور را 
رها کنند و به کام مرگ یعنی کشور جنگ زده افغانستان روند. 

آیا خانواده ی شما با ایرانی ها معاشرت می کردند؟ 
- اینطور نمی توان گفت که مشت نمونه خروار است بلکه اینجور 

می توان گفت که انگشتان دست مثل هم نیستند. در ایران 
هم خانواده های بودند که ما با آنها معاشرت می کردیم و حتا 

خانواده هایی که با ما هم دردی می کردند و با ما همدل و هم 
زبان بودند، که خود آنها هم از تبعضات و آزار ها آزار می دیدند.

چه احساسی نسبت به ایران داری؟
- احساسات که فراوان دارم ولی آن چه که عقل می گوید صحت 
دارد. دولتی که دم از اسالم میزند، ایرانی که دم از حقوق بشر و 

مدنیت می زند می توانست حقوق مان را پایمال نکند. می توانست 
خون هزاران بیگناه که هر روز در سرتاسر ایران و یا در راهی 
که به سوی ایران هستند را زیر پا نگذارد. صد ها واقعیت های 

عینی دارم که بنده از بیان آن در وقت کم ناتوانم. در سرزمین 
که دولت آن مردمی را که هر روز لت و کوب می شوند و مرده و 

یا دست و پا شکسته به افغانستان برمی گردانند، کجا حقوق بشر 
و انسانیت وجود دارد. جدیداً و یا اخیراً خبری شنیده ام که برای 
خرید خوراک باید اتباع افاغنه کارت شناسایی خود را ارائه کنند 

در غیر این صورت باید گرسنگی بکشند.

آیا تبعیض ها بیشتر از جانب مردم است یا دولت ایران؟
- فعاًل در موقعیت ایران این دولت است که ملت را به دنبال 

خود می کشاند و یا این مردم ایران است که دولت ایران را در آن 
موقعیت قرار میدهد. و تبعیض هایی که خود می کشند را که از 
نظر من ناشی از غریزه برتری گرایی و یا غریزه ملی گرایی است، 
را بر سر مردم افغانستان اعمال می کنند که شاید از تبعیض ها 
منفعیتی بر خود ببرند. ولی این چنین نیست چون طبق مثال 

ایرانی هر چی کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی.

آیا رفتار خوبی هم از مردم ایران دیدی؟ چه کسانی؟ 
کسانی که تبعیض نگذارند و اذیت نکنن....

- آن دسته از مردمان که رفتار خوبی با قشر افاغنه داشتند 

خودشان هم زیر تاثیرعمل کرد های مردم دیگر قرار می گرفتند 
که تعداد انها بیشتر بود. و این همان مثال است که میگویند 

خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. 

آیا با ایرانیها در سوئد آشنا شدید؟ به نظر شما آیا آنها 
تفاوتی در مقایسه با مردم در ایران دارند؟ تعریف کن.

- بلی با ایرانی ها زیادی در سوئد آشنا شده ام تفاوت ایرانی ها 
در سوئد با ایرانی ها در ایران مانند تفاوت قانون ایران و قانون 

سوئد است. در کشور سوئد راسیسم وجود دارد ولی طبق قانون 
سوئد کسی جرئت این را ندارد که با افراد بیرونی و یا مهاجران 
اینطوری که در ایران برخورد می شود برخورد کند. این قانون 
سوئد است که این قوه ای یکسان بودن حقوق انسان ها را نگه 

داشته است و احساس من این را میگوید که همان ایرانی که در 
ایران با افاغنه اینگونه تبعیض اعمال می کنند شاید کشور سوئد و 
یا قانون آن بتواند وی را متحول بسازد. محیط و قانون مهم ترین 

عاملی است که باعث شده نه تنها ایرانی ها بلکه اقوام دیگر هم 
نتوانند آن فرهنگ های غلط و تبعیض گرایانه و افراطگری های 

خود را اعمال کنند.

تفاوت پناهندگی در سوئد و زندگی در ایران را تعریف 
کن؟

- هر موقعی که انسان توانست تفاوت خود را با یک حیوان 
بفهمد خواهد توانست تفاوت پناهندگی در سوئد و زندگی در 

ایران را بفهمد و بیان کند. تفاوت پناهندگی در سوئد و زندگی 
در ایران مانند تفاوت زندگی یک پرنده ای مهاجر است که در 

آسمان سوئد پرواز می کند و پرنده ای که در درون قفس در 
ایران محبوس است. پرنده ای که بال هایش را بریده اند علیرغم 

این که در قفس است و نمی تواند از قفس تبعیضات بگریزد 
و پرواز کند و رهایی یابد. زندگی در ایران تبعیض، توهین، 
بی حرمتی، ضرب و شتم و چه بسا مرگ به دنبال دارد. اما 

پناهندگی در سوئد یک رنگی، امید، میل پرواز به همرا دارد. در 
ایران، افغان ها حق تحصیل، کار، امکانات بهداشتی، بیمه، زندگی، 

خرید ماشین، خرید مسکن، دریافت خون و حق این که مانند 
یک انسان با آن برخورد شود را ندارد.

آیا در آخر چیزی برای گفتن داری؟
- سخن آخر خودم را با یک بیت شعر پارسی به پایان می رسانم.

سینه ماال مال درد است ای دریغا مرهمی 
دل به تنهای به جان آمد خدا را همدمی

برادری و 
برابری؟ 

 

سهم افغان مقیم ایران 
تبعیض نژادی و 
محرومیت است. 

آیا تبعیضی باالتر از این، که حق تحصیل، 
حق کار، حق امنیت، حق خرید اموال 

منقول و غیر منقول را از ما سلب کردید؟

Unisefiran :عکس
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از هرات تا تهران
نویسنده: محسن نکومنش فرد

انتشارات آرش / سوئد 
چاپ نخست، زمستان 2011

شمار صفحه ها: 30٨

محسن نکومنش در گفتگو با رادیو زمانه:
 در کتاب دومم، »از هرات تا تهران« مسئله  مهاجران افغان در 

ایران را مورد توجه قرار دادم. »از هرات تا تهران« رمان است و به 
وضعیت افغان ها در ایران می پردازد. چرایش مشخص است، برای 
این که افغان ها در ایران به صورت خیلی شدیدی مورد تبعیض و 

ستم واقع می شوند. مشخصاً از طرف حاکمیت و حتی متأسفانه 
از طرف بخش زیادی از مردم. موضوع عدالت هم موضوعی نیست 
که مرز بشناسد. حاال چون من ایرانی هستم، الزاماً نمی توانم فقط 

به مسئله  ستم به مهاجران ایرانی توجه کنم، بلکه عدالت مرز 
جغرافیایی نمی شناسد و برای من به شدت مسئله ای جدی ست 

که افغان ها در ایران به این صورت مورد ظلم و ستم واقع 
می شوند.

نقدی بر کار تازه محسن نکومنش فرد “از هرات تا تهران” 
نوشته پروین بختیارنژاد

» کتاب از هرات تا تهران  داستان رنج و اندوه انسانهایی است که 
به اجبار خانه خود را رها کرده اند و به ایران پر از بغض و درد 
پناه آورده اند و تاوان این تنهایی و بایکوت را نه فقط آنانی که 

قصد ترک میهنشان را کرده اند، میدهند، بلکه حتی کودکان نیز 
باید برای آن هزینه دهند و البته بار رنج کودکان بیش از دیگران 

است. « 
»کامران، فرزند لطیفه و نور محمد که مرتبا در مدرسه از پسران 

حاج حبیب کتک می خورد و لت و پار به خانه می آید و بدون 
کمترین مکثی به اتاقش می رود، در را به روی خود می بندد 

و فکر می کند که چگونه خود را از اتهام افغانی بودن رها 

کند؟ چگونه خود را از کتک های بی امان پسران حاج حبیب 
نجات دهد ؟ کامران سرگردان بین دو هویت ایرانی و افغانی 

در کلنجاربا خود و با جامعه ای است که برای او به عنوان یک 
کودک هم روزنه ای از امید و حس و حال کودکانه باقی نگذاشته 

است. 
...محسن نکومنش« با بازگویی سر گذشت مهاجرین افغان که 

ناخواسته به دنیای بی وطنی پرتاب شده اند رنج مهاجر بودن را 
به رخ خوانندگانش می کشد و یادآوری می کند طی سه دهه پس 

از انقالب افغانها که بسیاری از خانه ها و برجهای سر به آسمان 
کشیده ما را ساختند، جاده های ما را هموارنمودند، کارهای 

سخت و مشقت باری که ایرانی ها رغبتی به انجام آن نداشتند، 
افغانها آن کارها را در قبال اندک دستمزدی انجام دادند ولی 

سنگینی نگاه های حقارت بارشهروندان ایرانی هرگز از روی آنها 
برداشته نشد.« 

نقد کتاب از شهریار حاتمی :
» از هرات تا تهران« کاِر تازه ایست از محسن نکومنش. تازه نه 
از این نظر که تازه ترین کاِر اوست بلکه از این زاویه که نگاه تازه 
ایست به یک مساله کهنه که بازنگری آن و نه تالش در توجیه 
آن بر ما الزم است. این بازنگری براِی ما که خود مهاجر هستیم 

بسیار آسانتر است تا برای هموطناِن داخِل ایران. خواندن این 
کتاب را به همگان نه به عنوان یک رمان سرگرم کننده که البته 

نویسنده در این امر موفق بوده، بلکه برای بازندیشی در آنچه 
که، به نگاه من ،بخش سیاه و نادرست فرهنگ ما را می سازد از 

ضرورتها بشمار میرود.

نکومنش در جای جاِی رماِن »از هرات تا تهران« کنایه هایی  به 
ناسیونالیسِم ایرانی  دارد که در گزافه گویی در بارِه افتخارات 

تاریخی و فرهنگی  خود دریغ نمیورزد. ناسیونالیسمی که بیشتر به 
چماقی برای سرکوفت زدن به دیگران، همزمان که »باال« برده 
میشود »فرود« نیز میاید. این گزافه گویی ناسیونالیستی تا آنجا 

پیش میرود که ،معتقد است که حقوِق زنان در ایران بیش از 
غرب و اروپا رعایت میشود. 

... رمان »از هرات تا تهران« به قلم توانای محسن نکومنش 
تالشیست که نه تنها بیانگر دردیست که به ناروا بر همنوعان 

افغان در ایران روا شده است بلکه بیش از هر چیز آینه رخ نما 
ایست که زوایای تاریک فرهنگ ایرانی  را می نماید تا نقط عطفی 

گردد برای بازنگری در طرز تفکر ما نسبت به دیگر ملیتها. 
مطالعه این رمان را به همگان به ویژه آنان که رنج مهاجرت را 

بر خود هموار ساخته اند، توصیه می کنم.

همگام از هرات تا تهران: عزیزاهلل نهفته، نویسنده ی افغان 
مقیم سویدن

»رمان با روایت نوستالوژیِک لطیفه که به گذشته ای دور 
»عمارت و عشق دوره نوجوانی اش« فکر می کند، آغاز می شود. 

اما این آغاز، شروع رمان نیست. وسط رمان هم نیست. تنها 
آغازی است برای بیان قصه ای که ماجراهای دیگری را دنبال 

می کند.

»از هرات تا تهران«، تالش دارد در ساختار مدرن ریخته شود؛ 
تالشی که موفقانه صورت گرفته است. نویسنده در استفاده از 

زمان غیرخطی موفق است. داستان از وسط قصه آغاز می شود و 
شخصیت های داستان با  اندیشیدن و گاهی فالشبک به گذشته 
می روند و رویدادهایی را که در زندگی شان تاثیر داشته است، 

مرور می کنند. نویسنده ذهن شخصیت های داستانش را می کاود 
و به نحوی در بخش هایی از رمان به »رمان درونگرا« نزدیک 
می شود. نویسنده تالش دارد که با جابه جایی شخصیت های 

داستان در متن اثر و شرح بی طرفانه از رویدادها در واقع 
مرکزیت زدایی کند و به این ترتیب رمانش را با مولفه های 

رمان مدرن همسو سازد. نویسنده همین گونه به آشنایی زدایی، 
انزوا و ابهام از دیگر مولفه های داستان مدرن چشم دارد و تا 

جایی موفقانه از آن ها استفاده می کند: »مرد میان سالی از خیابان 
به طرف باال آمد و درست از کنار سردخانه رد شد، درست وقتی 
که او باز هم صداهایی می شنید. اما مرد بدون هیچ عکس العملی 

عبور کرد، بی  آن که او را ببیند. هیجانش شدید تر شده بود و 
بدنش عرق کرده بود، عرق ترس، عرق هذیان، عرق تشویش و 

عرق تردید. چرا فقط او صداها را می شنید. لحظه ای به هوشیاری 
خودش شک کرد....« نکومنش فرد در این بخش، به جنایتی 
در حال اتفاق می پردازد. نورمحمد از یک کامیون سردخانه 

صداهایی می شنود. تصور می کند که کسی یا کسانی غالبا چند 
مهاجر افغان را در آن حبس کرده و انتقام می گیرند؛ انتقام تجاوز 

به یک زن ایرانی را که در اطراف شهر تهران پس از تجاوز به 
قتل رسیده است. این اتفاق در حد تصور باقی می ماند. شخصیت 

داستان از وقوع آن تردید دارد؛ تردیدی که تا آخر هم چنان 
ادامه می یابد. به این صورت ابهامی ایجاد می شود که در کل 

کتاب تعمیم می یابد و تلویحا اشاره می کند که در واقعیت بودن 
جنایاتی که افغان ها به آن متهم اند نیز، جای تردید می تواند 

باشد.« 
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اسد بودا

یادگاري 
نویسي هاي 

مهاجرین 
 افغاني بر 

دیوار اردوگاه 
عسکرآباد 

ورامین
از سایت جام غور

…

من از »اردوگاه عسکر آباد ورامین« براي 
شما مي نویسم، از شکنجه گاه روح و از 

آن جا که بوي گنِد تعفن و کثافت در فضاي 
آن مي پیچد. اکنون من پشِت میله هاي 

اردوگاه زنداني ام، منظورم از »من«، تنها 
خودم نیست، این »من« هر آن که را بنام 
»اتباع بیگانه« دسته بندي مي شود، در بر 
مي گیرد. ما هم مثل دیگر مردمان جهان 

انسان هستیم، تقدیر ما را به درون اردوگاه 
کشانده؛ اکنون که من در پشت میله هایم 
بیرون همهمه است، نعرة هولناک سربازان 
به گوش مي رسد، سیاهي، انبوه و انبوه تر 

مي گردد و فرجام مهاجرت انسان افغانستاني، 

اقامت به زور مرا به این جا آوردند که از در 
و دیوارش توحش مي بارد، به این  »تاریکي 

و سرماي سخت و در این دره که آه و فغان 
و غوغاي« زنان و کودکان و مسافران خسته 

به هیج جا نمي رسد؛ به این جا که در قرن 
بیست و یک »مرگ زنده« جریان دارد و از 

زمین و آسمان، درها و پنجره ها، از دیوارهاي 
رنگ پریده ي که پر است از خاطره رهگذارن 
بي پناه، از میله هاي آهنین، توالت هاي کثیف 

که تنها محل قضاي حاجت نیست، محل 
خواب و استراحت و خوردن غذا نیز هستند، 

از هر آن چه در این جا رنگ هستي دارد، 
مصیبت و تیره بختي مي بارد. این جا فاجعه 

در اوج است؛ اردوگاه عسکرآباد ورامین 
»سپاهي ار ارواح سرگردان« را در کام 
خود فرو برده، خش خش صداي نفس 

لشکریان اموات که روي سنگ فرش هاي 
خیس و کثیف و تخته هاي چوبین سقف 

توالت بي رمق افتاده و آخرین امیدها 
و آرزوهاي شان را از دست داده اند به 

گوش مي رسد، تعفن همه جا را فرا 
گرفته این جا »آخرالزمان« است، این جا 
آخر دنیا است، ایستگاه حساب و کتاب 

و دنیاي مهاجران به پایان مي رسد؛ 
صداي »آژیر« خطر که هر از چندگاه 

بلند مي شود، بر اندام ها لرزه مي اندازد، 
جیغ آژیر گوش ها را مي خراشد. انسانیت 

مرده است، »خدا« حضور ندارد، این جا 
»مجازات گاه« آوراگان »بیگانه« است و 
فاجعة اخالقي دوراز چشم خدا، اخالق، 

انسان، سازمان هاي حقوق بشر، جامعة جهاني 
و هر آن که با این فاجعه یکي نیست، اتفاق 

مي افتد. این جا خدا وجود ندارد، اخالق وجود 
ندارد، انسانیت بي معنا است، تنها چوب و 
چماق فرمان مي راند، مسئولین اردوگاه و 

واقعیتي که مفاهیم قادر به بیان آن  نیستند 
و دوربین از به تصویر کشیدن آن شرم دارد، 

چشمان دوربین معصوم تر از آن است که 
این فاجعة اخالقي و گناه انساني را تاب 

آورده و ببیند، من هم با نوشتنم به قربانیان 
این فاجعه خیانت مي کنم. آن چه در این 

جا اتفاق مي افتد قابل »گفت« نیست، 
نوشتن آن در حقیقت فروکاستن آن در 

مفاهیم است، تحریف و مخدوش نشان دادن 
آن. تجربه اي هولناکي را که در عسکر 

آباد، تل سیاه، سفیدسنگ و پاسگاه ها 
به وقوع مي پیوندند، نمي توان به زبان 

مفاهیم ترجمه کرد و یا با چشم دوربین 
به تصویر کشید. چگونه مي توان زبان 

حال پیر مردي را که تازه از »زیارت 
کربال« برگشته، یکي از پاهایش از کار 
افتاده و به کمک عصا راه مي رود، اما 

سرباز عصایش را مي گیرد و از راه پله ها، 
به میان جمعیت پرتاب مي کند، به 

پشت میله هاي مرگ، به روي  سنگ هاي  
سخت و کثیف، به کمک مفاهیم ذهني 

بیان کرد؟ چگونه مي توان احساس دختران 
جوان را که به خاطر مالقات با اعضاي 
خانواده شان احساس فروشي مي کنند، 

معصومیِت چشمان شان را عرضه مي کنند 
و لبخند شان را، با نگاه دوربین روایت نمود 

و به تصویر کشید؟.سخن گفتن در باره 
این فاجعه از اساس غلط است، تنها کسي 
مي تواند این فاجعه را درک کند که با آن 
یکي شود و من چقدر خوش شانس بودم 
که »سرنوشِت دژخو« مرا به این جا آورد 

تا با فاجعه یکي شوم، با این »آشنایان 
غریب«، با »این دوزخیان روي زمین«، با 
این »اتباع بیگانه«. بخت با من یار بود که 

سربازان دست گیرم کردند و به رغم داشتن 

و لشکر ارواح سرگردان، پیکرهاي کرخت 
و سرد و بي روح روي سنگفرش ها به چشم 

مي خورند، همه چیز به سردي گراییده و 
دهشت و هراس چند برابر شده است، فضا 

نفس گیراست، سکوتي از سرخستگي و اجبار، 
سکوتي از روي ترس و وحشت بر همه جا 

سایه افگنده، زوزه اي دهشت بار سگ هاي هار 
از دور دست ها به گوش مي رسد، از میان 

مزرعه ها، به نظر مي رسد سگ ها با این 
زوزه هاي مرگ بار خشم و نفرت شان را نثار 

این »بیگانگان« مي کنند، سگ ها نیز هار 
شده اند و تشنه اي شکنجه و گوشت و خون 
آوارگان هستند. به گذر نامه ام نگاه مي کنم، 

به تاریخ اقامتم که هنوز چهار ماه باقي 
مانده است، گذرنامه را در جیب کیف ـ  ام 

مي گذارم، چشمم به دیوارها مي افتد؛ 
دیوارهایي که در آن  یادداشت هایي چندین 
ساله »لشکریان اموات« به چشم مي خورند، 

یادگارنویسي هاي رهگذران؛ خاطره هاي 
جالب، خاطره هاي خنده آور، خاطره هاي 

وطن پرستانه، خاطره هاي کفرآمیز، 
خاطره هاي از روي دلتنگي، خاطره هاي از 
سر پوچي و بي معنایي، خاطره هاي از کار، 

از افغانستان، از راه هاي قاچاقي، خاطره هاي 
از سفید سنگ، تل سیاه، و از خود این 

اردوگاه، اشعار عاشقانه، آیات »قرآن کریم«، 
شماره موبایل و تلفن و من هم براي تکمیل 

این دیوارنویسي ها آدرس امیلم را بر روي 
»دیوار خانة مردگان« مي نویسم: خاطره ها، 

محکومیت ما را روایت مي کنند و اینکه 
هر انسان افغانستاني در این اردوگاه و در 
این سرزمین محکوم است. آن ها »اتباع 

بیگانه« اند، فرقي نمي کند شیعه باشد، سني، 
هزاره باشد، ازبیک، پشتون تاجیک و یا 

از اقلیت هاي دیگر. همگي یکسان قرباني 

کذب نهفته در این ایده را که »بني آدم 
اعضاي یکدیگر اند« بر مال مي سازد و در 

این جا از »اسالم مرز ندارد« که روزي شعار 
مسلمانان انقالبي بود، خبري نیست، همه 
این ادعاها بي معنا شده اند و در اعماق غار 
افالطوني »دولت ـ ملت« به سایه هاي گذر 

مي مانند که روزي از ذهن انسان هاي صادق 
و ساده اندیش عبور کرده اند. درست است که 
مهاجرین نه تنها »انسان«، بلکه »مسلمان« 

نیز هستند، اما از آن جا که در این جا 
سنجیداِر انسانیت و اسالمیت نه »پاکي« 

و »کرامتِ انساني«، بلکه »کارتِ ملي« است 
و انسانیت و اسالمیت را شماره ها و اعداد 

تعیین مي کند، نه ایمان و اخالق و پیروي از 
»قرآن« و قانون »محمد)ص(«، انسان بودن 
و مسلمان بودن کساني که فاقد کارتِ ملي 
هستند نه تنها اعتباري ندارد، بلکه کامال 

مضحک و خنده آور به نظر مي رسد. 

…

همان گونه که در ”فهرست شندلر“ سرباز 
نازي دختر یهودي را به جرم اینکه 

»مهندس« است و به گناه اینکه بلد است 
مثل »کارل مارکس« بعضي چیزها را بفهمد 

با شلیک گلوله در مغزش به کام مرگ 
مي فرستد، در اردوگاه عسکرآباد نیز وقتي 

»سرباز« فهمید در کیفم کتاب وجود دارد، 
با سیلي به صورتم زد، با لگد به ساق پاهایم 
و با خشونت و قساوِت تمام مرا از پلة پنجم 
راهرو به روي »سنگفرش ها خیس و کثیف« 

اردوگاه انداخت. نه، بازهم اشتباه مي کنم، 
حتي فیلم »فهرست شندلر« نیز نمي تواند این 

صحنة تراژیک روایت کند، آن چه مي بینم 
فیلم نیست، رؤیا و توهم هم نیست، واقعیت 
دارد؛ واقعیتي که در تصور انسان نمي گنجد؛ 

سربازان و البته گاهي هم اگر بخت یارت 
باشد »سکه هايِ اسکناس« و »چک هاي 

تراول« باالتر از »سه صد هزار تومان« این 
امکان فراهم مي سازد که یک بار از دیوار 

مرگ و از »خانه اي مردگان« آن سوتر بروي، 
اما هیچ تضمیني وجود ندارد که دوباره 

به دام نیافتي، اردوگاه همیشه انتظارت را 
مي کشد، همین طور چوب ها و چماق ها و 

لگدهایي که به بدنت عادت کرده اند. خدایا 
به کجا رود این مسافران؟ چگونه تاب آورم 

این شِب پلید و نا پاک را. وقتي صداي 
سربازان به گوش مي رسد، هراسي مهیب 

چون نالة محتضران در فضاي تنگ و کثیف 
مي پیچد، در راهروهاي دهشت بار که زندگي 
جالل و درخشندگي اش را به کلي از دست 

مي دهد؛ قیامتي بر پا است، گناهکاران 
صف مي کشند، بعد از اتمام ثبت نام 

همچون جنازه هاي بي روح به درون اردوگاه، 
این جهنم عصر جدید پرتاب مي شوند، 

این جا بخشایش وجود ندارد، فریادهاي 
»دوزخیانِ روي زمین« در دل شِب هولناک 

صحراي ورامین و دود اشک هاي تلخ »لشکر 
مردگان« ناپدید مي گردند؛ در پشت میله ها، 

تل »مردگانِ زنده« جان  مي دهند »در رنج 
بي کران خویش«، دلم از این دنیا مي گیرد. 

روشنفکران، علماء دیني، مراجع مذهبي 
همگي سرگرم کار خویش اند و در بارة این 
فاجعه سکوت کرده اند، رسانه هاي جهاني 

این جا را از یاد برده اند و خدا نیز این قربانیان 
را فراموش کرده است.

اکنون ساعت 3 شب است، پلیس ها اغلب 
به خواب رفته اند، دور بین مخفي این نماد 

»سیکلوپِي« عصرجدید که چشم دوم 
سرهنگ است در سالن اصلي فعال مي گردد 

اردوگاه عسکرآباد ورامین
ویکی پدیا، دانشنامه آزاد:

اردوگاه عسگر آباد ورامین ویژه نگهداری 
مهاجران افغان در ایران است. این زندان 

در سال 13۸3 در اطراف تهران در ورامین 
بنا شد و مهاجران افغانی که غیرقانونی از 

افغانستان به ایران آمده اند و یا کسانی که 
کارت دارند ولی همراه شان نباشند به آن 

اردوگاه برده و مورد بررسی قرار می گیرند. 
مهاجران غیرمجاز که در استان تهران 

دستگیر می شوند به این اردوگاه برده شده 
و پس از انتقال به مرز دوغارون، از ایران به 
افعانستان بازگردانده می شوند. برخوردهای 

نامناسب با افراد بازداشت شده در این 
اردوگاه خبرساز شد. در سال 13۸۸ نیروی 

انتظامی 393۸ تبعه غیر مجاز افغانی را در 
شهرستان کرج دستگیر کرده و برای اخراج 

از کشور به این اردوگاه تحویل داد. 



33 32
آوای زن، شماره 75آوای زن، شماره 75   افغان در ایرانافغان در ایران

سفر از تایباد 
تا مشهد

 )ارائه شده از وبالگ جدال با خاموشی(
منتشرشده در دسامبر 7، 2۰1۰ 

باالخره بعد از دوشب انتظار نوبت به 
پدر و مادر من رسید که به سمت مشهد 
حرکت نمایند. طبق قرار ساعت حرکت 
قبل از نیمه شب بود. یک خانواده دیگر 
هم قرار بود در همان شب همسفر آنها 
باشد. دلهره سفر در چهره مسافران آن 
شب هویدا بود. مهاجران که تا رسیدن 

به ایران از ترس گروه های مجاهدین 
لباس محلی فقط به تن داشتند از 

حاال باید هرگونه عالمتی را که هویت 
افغانی انها را نشان بدهد ار خود دور 

کنند. لباس ها باید عوض می شد. زن ها 
در طول سفر از هرات تا ایران باید 

برقع بر سر می گذاشتند چرا که دیده 
نشدن چهره آنها به خصوص در ایست و 
بازرسی های مربوط به ملیشا های وابسته 

به دولت برایشان حاشیه امنیتی ایجاد 
می کرد. با توجه به اینکه گروه های 

ملیشای وابسته به دولت معموال از افراد 
بدنام و اوباش بودند ممکن بود با دیدن 

زن جوانی در بین مسافران، برای وی 
ایجاد مزاحمت نمایند. شنیدن اخباری 
در مورد دست درازی به نوامیس مردم 
توسط ملیشا ها باعث می شد که ترس 

و اضطراب مسافرانی که با خانواده سفر 
می کردند بیش از دیگران باشد. ولی از 
این لحظه به بعد برقع باعث شناسایی 

مسافران توسط پاسگاه های بین راه 
تا مشهد می شد و باید به جایی آن، 

زن ها چادر نمازهای سیاه رنگ بر سر 
می کردند.

مسافران بعد از خوردن شام که زن 
صاحب خانه آماده کرده بود شروع به 
جمع کردن وسایل خود کردند و در 

عین حال با آنانی که هنوز در آن خانه 
می ماندند خداحافظی می کردند. باالخره 

زمان حرکت فرا رسید. مسافران ساک 
به دست به دنبال صاحب خانه در 

کوچه های تاریک شهر براه افتادند. پس 
از طی مسافتی نه چندان طوالنی به 

محلی رسیدند که یک وانت سرپوشیده 
و یک موتر باری در نزدیک در ورودی 

یک خانه متوقف بود و چند نفر مشقول 
بار زدن کیسه هایی به داخل موتر باری 

بودند. صاحب خانه به مسافران اشاره 
کرد که باید در پشت وانت بنشینند و 

گفت که موتر باری جلو حرکت می کند 
و شما از دنبال آن.

هردو خانواده سوار شدند ولی با گذشت 
زمان و طوالنی شدن انتظار اضطراب انها 
بیشر می شد. پدرم ارام به مرد همراهش 

گفت:
- قرار نبود بار همراه ما باشد. چرا 

حرکت نمی کنند؟
- نمی دانم. چی بار می کنند؟

- همین. جنس قاچاقی یا مواد مخدری، 
چیزی نباشد. اگر گیر بیفتند می اندازند 

گردن ما. پلیس هم حرف آنها را به حرف 
یک افغانی غیر قانونی ترجیح خواهد داد.

پیرمرد در حالی که دست و پایش 
می لرزید با صدایی ضعیف به پدرم گفت:

- خدا خیر پیش کند. چه کار کنیم؟
لحظه دشواری بود. نرفتن با آنها شاید 
باعث می شد که در این شهر بمانند و 
کسی دیگر را هم برای بردن شان پیدا 

نکنند ولی رفتن به همراه باری که معلوم 
نبود چه هست، هم خطرناک بود. به هر 

فاجعه اند. هم دیوارنویسي ها این را مي گویند 
و هم خودم به چشم خویش دیدم که 

همان گونه که مرد سالخوردة، پشتون  از 
قندهار بي حال و زخمي به زمین افتاده بود، 

غالم حضرت تاجیک دستش شکسته بود 
و »آصف« ازبیک از پیشاني اش خون سرخ 

جاري بود و صفدر کربالیي هزاره را سربازان 
از پله ها به پایین پرتاب کرده بودند. دیدن 
این همه فاجعه، دیدن این همه قساوت را 

چگونه مي توان تاب آورد و این شِب دیجور 
و ترس آور که فضاي ذهنم را سیاه و مرگ بار 

ساخته چگونه به پایان خواهد رسید؟ 

…

 در کنار یادگاري جمعه سرخک یادگاري 
محمد علي را مي بینم به این مضمون: »دو 

ساعت بعد براي همیشه ایران را ترک خواهم 
گفت؛ بودن در ایران، مخصوصا اردوگاه 

عسکرآباد دردي بود بي دوا، این جا صداها 
در اعماق خاموش مي شوند، شماره موبایلم 
را روي دیوار مي نویسم، خدایا! از این بعد 

به کساني در این گورستان ارتباطش با 
همه جا قطع مي شود، تلفن بزن«، در اغلب 

این خاطرات، افراد از خدا مدد خواسته ند 
و به نحوي با او راز نیاز کرده اند، اما در 

این میان خاطره اي کفرآمیزي توجهم را 
جلب مي کند که کسي بنام اسکندر روي 
گچ خط خطي کرده است: »کاش من هم 

یک شماره موبایل داشتم تا روي این 
دفترچه اي دیواري که از جنس گچ است 

شماره آن را به خدا مي نوشتم، ولي مي دانم 
که این جا شهر شیطان است و موبایل خدا 

در شهر شیطان آنتن نمي دهد. من چند 
بار به خدا تلفن کردم، جوابم را نداد، دیگر 

هیچ گاه به او تلفن نمي کنم. من از چشم 
خدا دور مانده ام. او صدایم را نمي شنود« 
سعي مي کنم پاره اي از یادگاري ها را یاد 

داشت کنم، اما هنگام خواندن و یاد داشت  
»یادگاري هاي روي دیوار« متوجه مي شوم 
که سرباز که در کنار پنجره قدم مي زند به 
من مشکوک شده است؛ از ترس به درون 

جمعیت پناه مي برم؛ دو باره وسوسه مي شوم 
بر گردم و خاطرات روي دیوارها را مرور 

کنم، اکنون حس مي کنم به یک منبع عظیم 
ـ ام، این جا »خانة  ازخاطرات دست پیدا کرده 
مردگان« است، آخرین گذرگاه، واقعي ترین 

و ناب ترین احساس ها در دیوار این خانه 
وجود دارند؛ اکنون این اردوگاه برایم حکم 

»غار افالطونِي« را پیدا کرده که بر دیوار 
آن سایه هاي حقیقت نقش بسته اند. از کنار 

اتاق شماره 1 مي گذرم؛ این اتاق رو بروي 
دست شویي قرار گرفته؛ عبور از این جا برایم 
کمي تکان دهنده است، زیرا اول شب وقتي 

تشنگي بر من فشار آورد از شدت تشنگي 
از شیر کثیف دست شویي آب نوشیدم، 

اکنون که تشنگي ام کمتر شده یاد آن لحظه 
حالم را به هم مي زند. جلو اتاق شماره 2 

مي ایستم، دو باره به دیوارها خیره مي شوم، 
دو باره آخرین »ردـ نشان«ـ هاي لشکریان 
اموات را مرور مي کنم. روي چوکات آهني 
در سالن، یادگاري بسیار کمرنگ به زبان 
»پشتو« وجود دارد، کمرنگي و همچنین 

تاریکي فضاي سالن سبب مي شود که نتوانم 
آن را بخوانم. فقط در بخش اول آمده: »ده 

خداي. ..،« ادامه اش قابل خواندن نیست. 
در دیوار راهروها یا داشت هاي زیادي وجود 
دارند ، ناصر نوشته است : »آن روز که فلک 

از تو بریده است مرا«، یادگاري علي اصغر 
جالب تر است و چیزهاي بیشتري را بیان 
مي کند. او یادگاري اش را این گونه نوشته 

است:»فردا بر مي گردم، مقصدي بعدي سفید 
سنگ است، این جا برزخ بود، اما فردا از برزخ 
به دوزخ مي رویم، افغانستان صحراي محشر 
خواهد بود و رستاخیز بعد از مرگ، دو باره 
زنده خواهم شد، آري، دوباره زنده خواهم 
شد براي رنج بسیار، خدایا! مرا زیستن چه 

سود؟ من از تو نیستي مي خواهم، مرا از شر 
زیستن برهان!«. اکنون حس مي کنم، جنس 

این دیوار آجر و گچ و سیمان نیست، این 
دیوار، دیوار احساس است، دیوار، مرا حس 
مي کند و با من سخن مي گوید، این دیوار 

تصویر شکستة من است، تصویر شکسته ي 
انسان هاي مفلوک و مغضوِب روي زمین، 

تصویر مسافران که از این جا عبور کرده اند. 
این اردوگاه به معناي واقعي کلمه، همان 

غار افالطون است و این مهاجران زنداني، به 
معناي واقعي کلمه پدیدارهاي حسي، گذرا 
و ناپایدار که براي جهانیان ارزش شناختن 

ندارند. اما باید این احساس ها را خواند، 
باید به زبان این دیوار گوش داد. چشمم به 

یادگاري حسین داد مي افتد که با خودکار 
سیاه و با خط شکسته نوشته است:

فردا بر مي گردم، چند روز بعد به خانه ام 
خواهم بود، اما دیگر خانه اي وجود ندارد، 

بعد از آمدنم به ایران مادرم مرده است. 
وقتي مادرم نیست کسي به استقبال من 

نخواهد آمد، سال هاي سختي را پشت 
سر گذاشتم، اما از همه سخت تر زماني 

بود که شب خسته از کار برگشتم و مرگ 
مادرم را شنیدم. شنیدن مرگ مادر در این 
دنیاي غربت سخت است. کاش در دم آخر، 
آن لحظه هاي که مادرم به کام مرگ شتافت 
در کنارش مي بودم تا بر دست هاي مهربان 
و پر مهر مادرم بوسه مي زدم، کاش هنگام 
مردنش سرش را در بغل مي گرفتم! او در 
حسرتِ دیدار من چشم از جهان فروبست. 

پیش از شنیدن مرگش براي او لباس و چادر 
خریده  بودم، مقعنه سفید عربي و انگشتر 
عقیق و یک دست کفني، عید نوروز سال 
گذشته دوستانم مرا از مرگ مادرم با خبر 

کردند؛ وقتي به وطن بر گردم، پیش از رفتن 
به خانه به مزار مادر خواهم رفت و تمام 

غم هاي غربتم را در آن جا خواهم گریست، 
برخاک هاي مقدس گورش بوسه خواهم زد. 

»آه! یادم نرود. بودن در اردوگاه از شنیدن 
مرگ مادرم هم سخت تر بود.« شکنجة این 
اردوگاه را فقط مزار مادرم تسکین مي دهد، 

سختي ها و شکنجه هاي اردوگاه ها را مو 
به مو براي مادرم تعریف خواهم کرد، اگر 

مادرم مي دانست در این اردوگاه بر من چه 
مي گذرد، نمي مرد، حتما براي دل داري من 

زنده مي ماند، بعد از مزار مادرم به سراغ پدر 
تنهایم خواهم رفت، آه! خدایا بعد از مرگ 
مادرم پدرم چه قدر تنهایي کشیده است، 

دیگر به ایران بر نمي گردم، بهتر است سنگ 
مزار خاکي مادرم باشم، خدمت گار پدرم، 
تا آواره در بهشِت دیگران، دیگر این جا بر 

نمي گردم، من از دو باره آمدن به »اردوگاه 
عسکر آباد« هراس دارم، از این توهین 
و تحقیرها و شکنجه ها. »آه! یادم نرود. 

بودن در اردوگاه از شنیدن مرگ مادرم هم 
سخت تر بود.«

یادگاري حسین داد، اردوگاه عسکر آباد 
ورامین، 2۵/ 7/ 138۵

یادگاري حسین داد، غمگین ترین خاطره 
نیست، خاطره هاي از این نوع بر در و دیوار 

اردوگاه بسیار است، و حتي خاطره هاي 
غمگین تر از آن نیز وجود دارند. شیرمحمد از 

والیت ارزگان، قریه حمزه، روي چوکات در 
سالن نوشته است:»من نفهمیدم که زندگي 

چیست؟ ولي باالخره معني مرگ را فهمیدم. 
مرگ، یعني زنداني شدن در پشِت میله هاِي 

آهنین اردوگاه عسکر آباد. وقتي به من 
توهین مي شود و من نمي توانم پاسخ دهم، 

این یعني مرگ، من یادگاري نخواهم نوشت، 
چرا بنویسم؟ وقتي حتي خدا یادگاري ام را 

نمي خواند« جمیل تاجیک مي گوید: »خدایا 
کاش زود تر از اردوگاه عسکرآباد برویم« و 
مقبول جگرخون در کنارش نوشته: »فردا 
سفید سنگ، و دیگر چه؟«، احمد حسین 

زیرش نوشته:»دیگر هیچ!« تقي، شعر ناصر 
خسرو را تحریف کرده و نوشته: »خدایا 

راست گویم فتنه از تو است/ ولي از ترس 
نتوانم جغیدن/ اگر ریگ به کفش تو نباشد/ 
چرا »افغاني« باید آفریدن« و محمدرضا با 
خودکار نوشته: »از همة کساني که گذرش 
به این اردوگاه مي افتد خواهشمندم که نام 
»خدا« و »مادر« را در این دیوارهاي کثیف 

ننویسند، زیرا خدا و مادر مقدس تر از آن 
است که نام مبارک شان را در این دیوارها 

بنویسم.«. کاش مي توانستم این یادگاري ها 
را بیشتر بخوانم، کاش مي توانستم تمامي 
این  خاطرات را بنویسم، کاش مي توانستم 

با »دیوار خانه مردگان بیشتر گفتگو کنم!«، 
در این جا انواع خاطره نویسي وجود، ملي، 
سیاسي، اخالقي، کفرآمیز، عاشقانه و هر 

آن چه که در تخیلت عبور …

حال باید تصمیم می گرفتند. پدرم آرام 
راهنما را صدا زد و به او گفت که قرار 

نبود باری همراه آنها باشد. راهنما با 
خونسردی گفت:

- مهم نیست اینطوری توجه پاسگاه ها 
به موتر باری جلب می شود و موتر شما 

راحت تر از ایست و بازرسی ها عبور 
می کند.

پدرم در حالی که نمی خواست چیزی 
بگوید که این تنها شانس سفر را از 

دست بدهد گفت:
- اگر مواد مخدر بود چی؟ ما که اینها را 

نمیشناسیم. قرار ما با شما این نبود.
- بابا ما شب های قبل هم مسافر ها را 

همین طوری فرستادیم. چرا می ترسید؟ 
اگر نگران مواد هستید، داخل همین 
وانت هم ممکن است جاسازی کرده 

باشند. االن حرکت می کنیم.
و با گفتن این جمله دوباره به سمت 

دوستانش برگشت.
لحظات با کندی و اضطراب پیش 

می رفت و هر دو خانواده چشم به هم 
دوخته بودند شاید یکی تصمیمی بگیرد 

ولی راننده که نگران شده بود یک 
مشتری آماده را از دست بدهد، به سمت 

آنها آمد و پشت فرمان نشست.
- ما حرکت می کنیم آنها هر وقت بار 

گیری شان تمام شد می آیند.
به این ترتیب فرصتی برای فکر کردن و 
تصمیم گرفتن باقی نمانده بود و بعد از 
این نگرانی از گیر افتادن در پاسگاه های 
بین راه و طرد از مرز آنقدر ذهن آنها را 

اشغال کرده بود که موتر باری و راهنما و 
هر انچه تا حاال پشت سر گذاشته بودند 

جائی برای خودنمایی نمی یافت.
آوای زن تنها به باز انتشار بخش هایی از این مطلب بلند 
و خواندنی پرداخت. برای مطالعه ی کامل مقاله به سایت 
جام غور مراجعه کنید.
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در ایران به دنیا آمدم و تا بیست و چهار سالگی آنجا بودم. 
ساکن مشهد بودم. هیچ وقت حاضر نشدم بروم اداره ی اتباع 
خارجی و نامه ی عبور بگیرم تا حق داشته باشم به شهرهای 
دیگر سفر کنم. حتی وقتی دانشجویان افغان در شهری گرد 

هم می آمدند و دوستانم می رفتند. همیشه از رویارویی با 
موقعیت های توهین آمیز دوری می کردم. دلم نمی خواست 

بروم به اداره ی اتباع و چهره ی عالی جنابان سپاهی را ببینم 
که با یقه حسنی به من پوزخند می زنند. عطای مسافرت 
را همیشه به لقایش می بخشیدم.برای همین برخالف هر 

متولد هشتاد و دویِی معمولی که تا بیست و چهار سالگی 
حداقل یک بار به تهران یا نیشابور یا شمال سفر کرده، من 

اصلن هیچ شهری دیگری غیر از مشهد را ندیده ام. خب بله. 
این دردی نیست. فقط گفتمش تا نمونه ی غیر قابل توجهی 

از وضعیت غیر نرمال یک نفر از نسلی را بگویم که زاده ی 
غربت هستند.

ارتباط من با ایرانی ها بیشتر در محیط های آموزشی و 
علمی و فرهنگی بوده است و طبیعی است که در چنین 

محیط هایی به خاطر فضایی که وجود دارد، اهانتی پیش 
نمی آید. من به مدرسه ی خوبی می رفتم وقتی ابتدایی 
بودم. در مدرسه ی ابتدایی همان اول خاله ام به من یاد 

داد که نگذارم توهینم کنند. و هیچ وقت توهین نکردند و 
نشنیدم. جز معلم بی فرهنگی که شاید آن زمان سی سال 

داشت و خشمش را بر سر دختر نه ساله ای خالی کرد و 
تالش کرد تحقیرش کند. آن دختر، خواهر من بود که دیگر 

نمی خواست برگردد به مدرسه. ولی برگشت. این اتفاق 
همیشه من را در حال آماده باش برای دفاع از خود قرار 

می داد. اما آدِم تشنج طلبی نبوده ام.
در نوجوانی که کله ی همه ی ما داغ می کند، یک حس 

میهن گرایی در من به وجود آمده بود. محیط مدرسه مان 
هم طوری بود که عده ای خیلی می خواستند متلک پرانی 
کنند. ولی موقعیت خوب تحصیلی بیشتر شاگردان افغان 
مانع از این کار می شد. عده ای از دانش آموزان افغان هم 

بودند که بدشان نمی آمد کار به دعوا بکشد. این مال وقتی 
بود که هورمونهای مختلفی وضع آدم را قاتی پاتی می کند. 

هنوز دقیق نمی دانستیم که چطور میهن پرستی بکنیم.  
نه ما و نه ایرانی ها. فکر می کردیم پایین بردن هویت ملِی 

دیگری یعنی تاییدی بر هویِت ملی خودمان. البته وضع 
به این شدت هم بد نبود. اما فضای کلی ذهنی همه ی ما 

همین بود.

بعد دبیرستانی شدم و خانم شدم و عقلم رسید که تندروی 
کیلویی چند. بد و خوب همه جا و همیشه هست. آن حالت 

دفاعی ام را که با آن بزرگ شده بودم، شل کردم. با وجود 
همان حالت دفاعی هم به طور جالبی همیشه صمیمی ترین 

دوستانم در مدرسه ایرانی بودند.

پیش از دبیرستانی شدنم روزگاری رسیده بود که وزارت 
کشور و به تبع آن اداره ی اتباع خارجی تصمیم گرفته 

بودند، پدر ما را دربیاورند تا تن به زندگی تحت حکومت 
طالبان بدهیم. پدرم شغل آبرومندی داشت. از کارش اخراج 
شد. بیکار شد و مجبور شد دستفروشی کند. من برای این 
بدبختی ها به افغانستان لعنت می فرستادم. همیشه. به طور 

بسیار تناقض آمیزی هم کسانی را که حاضر نشده بودند 
آواره ی غربت شوند و در افغانستان مانده بودند، تحسین 
می کردم. مادرم می گفت از سر شکم سیری است. راست 
می گفت. همان سالها خشکسالی ای شده بود که مردم در 

مناطق مرکزی افغانستان علف می خوردند.
بعد روی در و دیوارهای محل زندگی مان که بیشتر مهاجر 

بودیم، نوشته می شد» افغانی خر، برگرد به کشورت« یا تک 
و توکی پسرک های شرور، روزی زمین می نوشتند افغانی و 

تف می کردند. اینها کسانی بودند که وزرات کشور بهشان 
اینطور تلقین کرده بودند که افغان ها شغل آنها را گرفته اند، 

برای همین است که شما امکانات زندگی مرفه را ندارید. 
مشکالت اقتصادی یک مملکت افتاده بود به گردن وجود دو 

میلیون مهاجر افغانی)هیچ وقت آمار دقیق تعداد خودمان 
را نفهمیدم(. خب من هم یک جورایی حس بدی داشتم از 
این که اینطور شده بود. از این که در مخمصه بودم. از این 

که نکند من که در این ممکلت به دنیا آمده ام راستی مقصر 
هستم در نابسامانی اقتصادی این مردم. اما بعد فهمیدم که 

دولت ایران ساالنه کمک های کالنی از سازمان ملل می گیرد 
به خاطر حضور این تعداد افغان در ایران. ای که چه حرصی 

می خوردم وقتی دولت می گفت از جیب خودش )صرفن 
مالیات ایرانی ها( برای افغان ها هزینه می کند و مهمان نواز 

است.
بعد شروع شد قصه های ناجور و گاه غیر واقعی روزنامه ی 
خراسان در مورد دزدی ها و قتل و تجاوزهای افغان ها در 
ایران. یک باره شروع شدند این حکایت ها. بعضی هایشان 

واقعیت داشتند. بعضی ها هم کلن از بیخ دروغ بودند. پلیس 
اول یک شک هایی می کرد در مورد یک افغان. روزنامه 

فورن بدون تحقیق تیتر درشت می زد و جرم ثابت نشده ی 
یک افغان را همانجا ثابت می کرد و امید اجرای عدالت را 

می داد. بعد کشف می شد که اتهام ثابت نشده. اما روزنامه ی 
خراسان ادامه ی ماجرا را مسکوت می گذاشت و دیگر خبری 
نمی شد که آن افغان اصلن وجود خارجی داشته یا نه. خودم 
در جریان یکی از این حکایت ها بودم چون قربانی حادثه را 
به نوعی دورادور می شناختم. گاهی هم به راستی عده ای از 
افغان ها جنایت های وحشتناکی مرتکب می شدند. خب هیچ 
توجیهی برای ارتکاب جرم نیست. باید که سرافکنده بود و 

می شدم سرافکنده، خیلی زیاد.
اردوگاه بود و هر چهار ماه یک بار موج دستگیری مهاجران 

غیر قانونی. عجیب بود که بعضی از این مهاجران غیر قانونی 

مثل من متولد ایران بودند که ماموران اداره ی اتباع هوس 
کرده بودند کارت آنها را قیچی کنند، یا آنها پول کافی 
برای تمدید مدرک اقامتی شان نداشتند. من هیچ وقت 
نفهمیدم چطور می شد اگر من که یک بار کل مدارکم 

را در کتابخانه ی آستان قدس گم کرده بودم، با این که 
آنجا به دنیا آمده بودم و هیچ وقت از مشهد پا به بیرون 

نگذاشته بودم، ناگهان می شدم یک مهاجر غیر قانونی و به 
اردوگاه سفید سنگ فرستاده می شدم. پدربزرگم را به سفید 

سنگ بردند و من هر هفته می رفتم به مالقاتش. برایش 
گوشت آب پز می بردم اما هیچ وقت نتوانستم غذا را زیر 

لباسم مخفی کنم تا ماموران نبینند. همیشه وقتی دستم 
را مهر می زدند و بازرسی ام می کردند، لو می رفتم و فقط 

می توانستم آب میوه را به او برسانم. زمستان بود و او را با 
آن سنش روی زمین خیس می نشاندند تا نوبت مالقاتش 
شود. آنجا بود که گریه می کردم و حس حقارت شدید به 

من دست می داد. اما کینه را نمی گذاشتم رشد کند. چون 
پیوندهای زیادی با ایرانیان و دوستان و همسایگان ایرانی ام 

داشتم.
کشتاری در اردوگاه سفید سنگ انجام شد که خبرش 

سالها بعد درز پیدا کرد. آنجا را خراب کردند و به جایش 
ساختمان تازه ای بنا کردند. ماجرا دهان به دهان گشت 

اما هیچ وقت رسمن چیزی اعالم نشد. نه واکنشی از سوی 
سازمان ملل در خاطرم هست، نه پاسخی از وزارت کشور 

ایران. از افغانستان که هیچ وقت انتظاری نداشته ام.
خب چنین صحنه هایی را در یونان هم می توان شاهد بود. 

در فرانسه شاید یا در ترکیه. اما آیا می شود توجیه کرد؟ 
خیلی ها سفید سنگ و اردوگاههای مشابه آن را تجربه 

کردند. شاعران، نویسندگان، نقاشان و خوشنویسان و… در 
کنار کارگران بی سواد و دزدان و اوباشان. نمی شود وجود 

نخاله ها را در یک اجتماع انکار کرد و من اصلن قصد ندارم 
یک تصویر پاک و بی لک از جامعه ی مهاجر افغان در ایران 

بسازم.

فرصتی که برای رشد به افغان ها داده می شد، بسیار اندک 
بود. رشد اقتصادی خانواده، رشد فرهنگی، علمی و هنری 
برای نسل من آسان نبوده است. اصلن آسان نبوده است، 
آنطور که یک ایرانی در اروپا فرصت داشته یا یک افغان 
در استرالیا. کشورهای اروپایی هم مثل هر جای دیگری 

بغض و غرض هایی در سیاست هایشان با خارجیان دارند. 
اما همیشه چیزی به نام قانون مدنی وجود داشته. آنجا 

همه چیز تدوین شده است و برای برخورد با هر شرایطی 
قانونی در نظر گرفته شده است. اگر هم در نظر گرفته 
نشده، تالش می شود که ابهامات رفع شوند و وجهه ی 

تمدن اروپایی شان را حفظ کنند. اما در ایران چنین خبری 
نبوده و نیست. یک پناهنده هیچ وقت نمی داند با او چه 

خواهند کرد. هر روزه و هر هفته هر سازمانی و هر نهادی 
ساز تازه ای می زند. یک سال حق تحصیل از مهاجران گرفته 
می شود و ما نمی توانیم درس بخوانیم. بعد درست در وسط 
سال تحصیلی تصویب می کنند که اگر مبلغ تعیین شده ای 

پرداخت کنیم می توانیم به مدرسه برویم. با این حال ما این 
کار را می کنیم و سعی می کنیم عقب افتاده های نیم ساله 
را جبران کنیم و به کالس برسیم. بعد آخر سال می گویند 
می توانید امتحان نهایی را بدهید اما مدرکی به شما ارائه 
نخواهد شد. با این وضع تالش های یک افغانی مثل من 

به جایی نمی رسد. بنابراین نمی شود ادعا کرد که در اروپا 
ایرانیان اگر به جایی رسیده اند مطلقن تالش خودشان بوده 
و دولت های اروپایی رفتار شایسته ای با ایرانیان ندارد و بعد 

آن را با وضعیت افغان ها در ایران مقایسه کرد. اصلن قابل 
مقایسه نیست. چون اگر محیط فراهم نباشد، تالش ایرانیان 
خارج از ایران هم مثل تالش مهاجران مقیم ایران به جایی 

نمی رسد.
من همیشه فکر می کرده ام آخر چرا من که در ایران به دنیا 

آمده بودم، می شدم کسی که ایران نخواسته و ناچار بودم 
بدرفتاری های دولتی و گاهی مردمی را اینطور توجیه کنم 
که ممکلت ایران با مردم خودش هم مشکل دارد چه رسد 

به من.
در مدت این همه سال اما فقط این نبوده. من هیچ وقت 

زندگی در ایران را فراموش نمی کنم. در ایران که بودم 
خود را جزیی از ایران نمی دانستم و همیشه بیگانه بودم. 

نه فقط به این دلیل که از سوی جامعه و دولت ایران پس 
زده می شدم بلکه به این دلیل که خودم هم نمی خواستم 

در آن جامعه حل شوم. اما حاال که اینجا هستم، حس 
می کنم من حل شده بودم، فقط نمی خواستم بپذیرم. آن 

حس دفاعی ای که از کودکی در من ایجاد شده بود، به واقع 
در من مانده بود و همین بود که نمی گذاشت بپذیرم که 
من مثل یک ایرانی زندگی می کنم. می گفتم من همیشه 

صد در صد افغان هستم. حاال می فهمم که من نیمه ایرانی 
شاید باشم. چون اشتراکات زیادی که با محیط زندگی ام 

ایجاد کرده بودم، چنان در من نفوذ کرده اند که هیچ 
وقت نمی توانم دلتنگی ام را برای ایران خاموش کنم. من 

ایرانی ای بودم که مرا نمی پذیرفتند. افغانی ای هستم که با 
هم وطنان خودم به راحتی نمی توانم بجوشم. برزخی است 

که در آن باقی خواهم ماند و واقعیت هم همین است.

خاطراتی از مهاجرت در ایران
فاطمه راشدی

کشتاری در اردوگاه سفید سنگ 
انجام شد که خبرش سالها بعد درز 
پیدا کرد. آنجا را خراب کردند و به 

جایش ساختمان تازه ای بنا کردند. 
ماجرا دهان به دهان گشت اما هیچ 

وقت رسمن چیزی اعالم نشد. نه 
واکنشی از سوی سازمان ملل در 
خاطرم هست، نه پاسخی از وزارت 
کشور ایران. از افغانستان که هیچ 

وقت انتظاری نداشته ام.
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سپیدهجدیریشاعرو
رنگینکمانفعالیتهایش
سهیال میرزایی

سپیده جدیری متولد 13۵۵، دانش آموخته ی 
مهندسی شیمی )طراحی فرآیندهای صنایع 

نفت( ست. او از کودکی به نقاشی هایش رنگ 
داستانی می داد و نوشتن داستان را به این 

ترتیب تجربه می کرد تا کم کم به شعر گرایش 
پیدا کرد. ابتدا با غزل و چارپاره شروع کرد و در 

این پروسه به شعر سپید نزدیک شد و حاصل 
تجربیات و مطالعاتش کتاب هایی شدند که 

عالوه بر شعر، داستان، ترجمه را نیز در بر می 
گرفت. 

سپیده جدیری، شاعر و روزنامه نگار فعالی ست 
که نقدهایی نیز در ارتباط با آثار شاعران نوشته 

است. جایزه ی شعر خورشید زنان به همت او 
بنیاد گذاشته شد و به این ترتیب در تشویق 

زنان شاعر جوان، نقشی ویژه داشت.  شعرها و 
مصاحبه های او سال هاست که در مجالت و 

سایت های ادبی معتبر منتشر می شود.
  

زهرا باقری شاد از رادیو زمانه با ایشان گفت 
و گویی انجام داد و در بخشی از آن سوال 

می کند:
»خانم جدیری؛ چرا شاعر شدی؟ نقد و 

یادداشت هم می نویسی، شاعری زودتر از اینها 
به سراغت آمد یا دیرتر؟ شاید هم تو رفتی 

سراغ شاعری؟ 
ـ خب، این ها اصال با هم قابل مقایسه نیستند. 
شعر با آدم هست، همیشه هست، به طوری که 

نمی توانی برای شروع شاعری ات تاریخ مشخصی 
را در ذهنت پیدا کنی. دست کم، برای من 

این طور بود. شعر جدای از من نبود. همیشه؛ 
از زمانی که می توانم به یاد بیاورم، چنین بود. 

حتی در سال های پیش از دبستان... اما این 
شعر چه بود که با من بود؟... قدر مسلم ادعا 

نمی کنم که آنچه در آن سال ها می سرودم یا 
حتی آنچه همین االن می نویسم، حتما شعر 

بوده و حتما شعر است! نه، چنین ادعایی 
احمقانه است. اما آنچه می گویم با من بود و 

با من هست، آن چیزی است که مدام می آید 
و می رود و در گوشم زمزمه می شود. گاهی 

حتی در خواب. من خودم اصال نقشی در آن 
ندارم. تنها نقش من، ویران کردن لحظه ی ناب 
شعر است، وقتی که ویرایش اش می کنم. یعنی 

مجبورم که ویرایش اش کنم متاسفانه. شاید 
برای این که مردم نگویند طرف دیوانه است! 
این  ها چیست که می نویسد... البته زمان هایی 
هم پیش آمده است که دل و جرأت به خرج 

داده ام و آن جاری شدن را، آن زمزمه  های 
توی گوشم را عینا به کاغذ منتقل کرده ام. 

مثل »سلّوْل صندلی ست.../ سلّوْل صندلی ست؛/ 
جایی که با وجود دو پایت شکسته ای!« که 

عینا کلماتی است که یک نیمه شب در خواب 
شنیدم و آن را در همان خواب مدام با خودم 

تکرار کردم که وقتی بیدار شدم از یادم نرود... 
اما می بینید که دیوانگی ست!

خالصه این که برای شعر، لحظه ی شروعی وجود 
ندارد. اما اگر منظورتان از زودتر، چاپ کتاب یا 
چه می دانم چاپ شعر در مجله ای چیزی باشد، 
باید بگویم که بله، شعرها زودتر از ترجمه ها و 

نقدها چاپ شد. یعنی آن موقع هنوز »مهارت« 
الزم را برای ترجمه کردن یا نوشتن مقاله و نقد 

پیدا نکرده بودم. شاید هنوز هم پیدا نکرده ام. 
واقعا نمی دانم که اسم این هایی که می نویسم 
چیست. ترجمه ی شعر است، نقد، یادداشت، 

مقاله یا چه می دانم، مثال معاشقه ی من با شعر 
دیگران!... به هر حال، دوستان به من لطف دارند 

و چاپ اش می کنند. اما این که روی کلمه ی 
»مهارت« تاکید دارم، دقیقا فرق بین شاعر شدن 

و مترجم یا منتقد ادبی شدن را نشان می دهد. 
از نظر من شعر گفتن به هیچ روی، مهارتی 

محسوب نمی شود که بتوان کسب اش کرد. شاید 
نحوه  ی ویرایش  شعر یا همان طور که گفتم، 

»ویرانِش«اش آموختنی و کسب شدنی باشد. 
اما آن جریانی که در تو هست، آن زمزمه ها 
که مدام آزارت می دهد و نمی گذارد بخوابی، 

نمی گذارد درست از خیابان رد شوی، نمی گذارد 
که در آن لحظه بفهمی که بچه ات یا شوهرت 
چه چیزی دارد به تو می گوید، آن جریانی که 

باعث می شود در اتوبوس و در خیابان شروع 
کنی به حرف زدن با خودت و نفهمی که دارند 
چپ چپ نگاهت می کنند، اصال مهارت نیست، 

کسب شدنی نیست. حتی کشف شدنی هم 
نیست. چون همان طور که گفتم، با تو هست، و 

نیازی به کشف شدن ندارد.«

سپیده جدیری از سال 139۰ به دعوت انجمن 
قلم ایتالیا، همراه همسرش احسان عابدی 

)روزنامه نگار( و کودک خردسالشان، میهمان 
این کشور شد تا با فراغت خاطر و دور از فضای 

سانسور بتواند به فعالیت های خود ادامه دهد.
 آثاری که او تاکنون منتشر کرده 

است،عبارتند از:
ـ مجموعه شعر »خواب دوزیست«، 

1379
ـ مجموعه شعر 

»صورتی مایل به خون 
من«، 1386

ـ مجموعه داستان 
»منطقی«، 138۰

ـ ترجمه گزیده ی 
اشعار ادگار آلن پو به نام 

»کالغ«، 138۵
ـ مجموعه شعر »دختر 

خوبی که شاعر است«، 139۰ 

ـ گزیده اشعار »به آغوِش دراِز نی«، 139۰

سپیده جدیری، سروده های ایستادگی سه 
سال اخیر شاعران ایرانی را از داخل و خارج 

از وطن گردآوری کرده و در صفحه ای هفتگی 
با عنوان »وارتان سخن بگو« در فیس بوک و 

سایت آزادی بیان منتشر کرده است که به زودی 
توسط ناشری در امریکا به صورت کتابی تحت 

همین عنوان منتشر خواهد شد.
 

از او می پرسم چه نکات مثبت و منفی را به 
عنوان یک هنرمند تبعیدی در فضای خارج از 

وطن تجربه کرده است و اینکه چرا خود را 
یک تبعیدی می داند؟

ـ از این نظر به کار بردن واژه ی تبعیدی برای 
وضعیت من صحیح تر است که امکان بازگشت 
به وطنم فعال از من سلب شده است و از آنجا 

که فقط در صورتی می توانید نویسنده ی مهمان 
انجمن قلم در یکی از شهرهای امِن آن شوید 

که در کشور خودتان تحت فشار و سرکوب بوده 
باشید، خود این مهماِن انجمن قلم شدن نیز از 

نظر جمهوری اسالمی یک جور ُجرم به شمار 
می آید. در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی 

تعدادی از نویسندگان ایرانی از این امکان 
استفاده کردند و آمدند این طرف و سپس بعد از 
پایان یافتن دوره برگشتند به ایران و مشکلی هم 

برایشان پیش نیامد، اما االن با توجه به شرایط 
سال های اخیر ایران که کوچکترین حرکت 

اعتراضی، از دید حکومت ُجرمی نابخشودنی 
محسوب می شود، بازگشت من به ایران عین 

خودزنی است. این است که چاره ای جز برگزیدن 
زندگی در تبعید برایم باقی نمانده است و البته 
تاکید می کنم که اصال زندگی خوشایندی نزد 

من نیست و اگر به خاطر فرزند خردسالم نبود، 
همین دعوت انجمن قلم را نیز نمی پذیرفتم و در 

ایران می ماندم چرا که بیشتر می توانستم فعال 
و مؤثر باشم. این طرف، عمال دست ما برای اثر 

گذاشتن بر داخل ایران بسته است متاسفانه. تنها 
نکته ی مثبتی که این تبعید برای من داشت این 
بود که شعر زیاد نوشتم. کال هر وقت در فضای 
زندگی ام تغییر عمده ای به وجود می آید لبالب 

می شوم از شعر.

چقدر با شعر زنان ایرانی دارای ملیت های 
دیگر مانند ترک، کرد، عرب، بلوچ و ... که 

به زبان مادری شان شعر می سرایند، آشنایی 
دارید؟

ـ چندان آشنایی ندارم، در واقع چون آن زبان ها 
را بلد نیستم. فقط زمانی که ترجمه ی شعرشان 

به فارسی را نیز در کنار نسخه ی اصلی می آورند 
از آن سر درمی آورم. اما در کل، نگاهم به این 

موضوع که شاعرانی در ایران وجود دارند که به 
زبان مادری شان شعر می سرایند بسیار مثبت 
است و حتی بر آن تاکید دارم که باید چنین 

باشد، چرا که شعر باید با زبان احساس نوشته 
شود که برای هر کسی، فقط زبان مادری 

می تواند چنین نقشی را ایفا کند. مثال من 
هر چقدر هم به زبان انگلیسی مسلط باشم، 
نمی توانم احساساتم را به شکلی که شایسته 

است، به آن زبان بیان کنم. خاصیت شعر انتقال 
حس است و انتقال حس هم به نظر من فقط به 

زبان مادری ممکن است.
ـ وضعیت شاعران ایرانی را که به علت ممنوعیت 

تحصیل به زبان مادری، دچار تضاد در انتقال 
حس بین زبان مادری و زبان مسلط )آموزش 

اجباری فارسی نه در کنار زبان مادری بلکه به 
جای زبان مادری(، شده اند را چگونه می بینید؟ 

آیا تاکنون به این مورد فکر کرده اید؟
ـ بله، بارها به این ظلمی که در حق ملیتهای 

ایرانی با فرهنگ و زبان مختلف از فارسها شده 
است، فکر کرده ام. مسئله ی بسیار مهمی 
ست که اهمیت آن طی این همه سال که 

صمد بهرنگی در کتاب پژوهشی اش به آن 
پرداخته بود، اصلن کاسته نشده و وضعیت 
همچنان همانی ست که صمد در آن زمان 

گفته بود. کودکی که تا پیش از ورود به مدرسه 
که حتا با زبان فارسی حرف نزده و سخنی به 
فارسی نشنیده است، مجبور می شود به زبان 

غیرمادری اش خواندن و نوشتن یاد بگیرد، این 
عالوه بر اختالل هایی که در یادگیری کودک در 
آن سنین ایجاد می کند، جزو بزرگترین ظلم ها  

در حق بشریت است.

 این روزهای خارج از کشور را چگونه می 
گذرانید؟

- دست روی دلم گذاشتید! خوب نیست، اصال! 
البته قبل از خروج از ایران هم می دانستم که 
این روحیات را پیدا خواهم کرد چون از اول 
عمرم، بسیار وابسته به محل زندگی و بزرگ 

شدن ام بودم و به محض دورِی حتی چند روزه، 
هوم سیک می شدم. اما واقعا چاره ای برایم جز 

رفتن و رفتن باقی نمانده بود. کاش برگشتی در 
کار باشد، یک روز، دور یا نزدیک.

در پرتره ی ادبی این شماره برای آشنایی بیشتر 
با سپیده جدیری به درج چند اثر و نمونه از 

نقدها و مطالبی که در مورد کارهایش منتشر 
شده است می پردازیم. 
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شعر فارسي در روزهایي که مي گذرد به خالقیت و تولید اندیشه هاي 
نو بیش از هر چیز نیاز مبرمي دارد. شعرهاي سپیده جدیري در کتاب 

»دختر خوبي که شاعر است« که اخیرا از سوي انتشارات نگاه روانه 
ویترین کتاب فروشي ها شده است از نمونه هاي خوب چنین شعري به 

شمار مي روند. جدیري شاعري گزیده کار است و از او در طول دهه 8۰ 
تنها کتاب »صورتي مایل به خون من« )نشر ثالث 1386( منتشر شده 

است. همین موضوع باعث مي شود که شعرهاي او جایي خارج از جریان 
روزمره شعر قرار بگیرند.

در کتاب »دختر خوبي که شاعر است« زبان محملي براي خلق 
لحظه هایي گروتسک مي شود. معناي این سخن آن است که شاعر در 
این کتاب به جاي آن که از واحدهاي زباني کارکردي مشابه کارکرد 

نشانه اي در زبان روزمره بگیرد نشانه ها را دوباره به مقتضاي شعر 
خویش وضع مي کند و به این ترتیب به زباني شخصي دست مي یابد که 

در عین نزدیکي با زبان روزمره و استفاده از واژه هاي آشنا در آن براي 
خواننده به شدت ناشناس است و او را به کشف خویش فرا مي خواند.

تم کلي شعرهاي کتاب تنهایي، مرگ اندیشي و تخیالتي است که 
در زندگي آپارتماني انسان امروز به او هجوم مي آورند. از این زاویه 

شعر جدیري حکایت گر تنهایي و تک افتادگي انسان مدرن در کالن 
شهرهاست و به این ترتیب با هستي انسان همروزگار خویش نسبتي 

مستقیم برقرار مي کند. در جریان این فرایند چنان که گفته شد 
جدیري به بازنمایي صرف قناعت نمي کند و با بازسازي دنیاي مشهود 

در قالب واژه هایي که صرفا براي هر شعر بخصوص در تعریف آنها 
تجدید نظر شده است مي کوشد تخیل آپارتماني خودش را وسعت 

ببخشد. کلیدواژه هایي مانند بو، صورت و خون در شعر جدیري 
نمونه هایي بارز از این رویکرد تکرار شونده اند که در هر شعر به فراخور 

همان شعر معنایي جدید و دیگرگونه مي یابند.
در پاره اي از شعرهاي کتاب این وضعیت را مي بینیم که به شکلي که 

در ادامه مي بینید توسط شاعر به زبان شعر اجرا شده است

وقتی شعرهای بی شعور می گویم،
دهان هایم توی ماسه فرو می روند

چشم هایم بوی آب می دهند
چراغ های دریا  کنارم می زنند  مثل الشه های صدف.

چنان که مشهود است در این پاره از شعر تصویري از لحظه هاي تنهایي 
شاعر با طنزي گروتسک و با تصاویري سورئال به تصویر کشیده شده 

است. نقطه موفقیت شاعر در این است که میان توصیف، طنز و تصویر 
سورئال تعادلي برقرار مي کند که در نهایت منجر به شعري منحصر به 

فرد و خواندني مي شود.
اگرچه همین ویژگي مي تواند به خلق مجموعه شعري مهم در روزگار 
ما بینجامد اما در مورد شعرهاي جدیري این همه ماجرا نیست. او از 
سویي دیگر به عنوان شاعري تجربه گرا از خطر کردن در زبان و ورود 

به عرصه هاي کمتر آزمایش شده هراسي ندارد مانند این شعر کوتاه که 
در آن جسارت شاعر در تلفیق زبان شعر و ترانه و ایجاد منطق شعري با 

زبان شکسته به خوبي برجسته مي شود.

زجر میاد از دستام
پایه ی شعْر لَّقه

می چرخه   چنگ می خوره به دستام
                      لَّقه

میُفته می ْشکنه
تیّکه تیّکه   زجر میاد از دستام.

ترکیب زجر آمدن از دست از آن ترکیب هایي است که به راحتي زبان 
شکسته را در این شعر بیگانه گرداني مي کند و آن را به شعري تبدیل 

مي کند که با ظاهري ساده و در دسترس از عمق قابل توجهي برخوردار 
است. در عین حال و به رقم تجربه فرمي این شعر هنوز مي توان 

ویژگي هاي پیش گفته در برخورد گروتسک با زندگي شهري را نیز در 
آن بازشناخت که این موضوع آن را به دیگر شعرهاي مجموعه پیوند 

مي دهد.
در انتهاي کتاب بخشي با عنوان »و شعرها دیگر نور ندارند« وجود دارد 

که به شعرهاي کوتاه تر شاعر اختصاص یافته اند. در این بخش شاعر 
دریافتي یگانه و لحظه اي را با اجرا در قالب کلمات عمق مي بخشد. این 
دریافت ها اگرچه فاقد روایت شعرهاي دیگرند اما به پاره هایي از همان 
شعرها مي مانند و با شعرهاي کوتاهي که این روزها معمول شده و در 
آن هیچ دریافت شاعرانه اي دیده نمي شود زاویه مي سازند. در یکي از 

این شعرها مي خوانیم:

آب می رفت هر روز 
از صبح تا شب

صدایم
در لباس هایم.

چنان که دیدني است در این شعر اگرچه استعاره هاي به کار رفته قابل 

شناسایي تر از شعرهاي بخش اول اند اما شیوه کنار هم قرار گرفتن شان 
مجموعه اي ابتکاري و ناخودآگاه را به وجود مي آورد که تازگي دارد. در 
نمونه اي دیگر از این شعرها دوباره با قراردادهاي شخصي شاعر رو به رو 

مي شویم که ما را به کشف خویش فرا مي خوانند:

از بدنم زمان می ریزد
و ساعت های قرمز  روی هم می چینََدم؛

مثل خوْن بزرگ می شوم.
ریختن زمان از بدن و بزرگ شدن مثل خون تعابیري است خاص 

جدیري که بر تخیل ویژه این شاعر داللت مي کند و خواننده آشنا با 

نقد:

اجرايگروتسك
لحظههايآپارتماني

نگاهي به مجموعه شعر »دختر خوبي که شاعر است« سروده ی سپیده جدیري

علیرضا بهنام

بهکودکان»حوله«

سپیده جدیری

این آواز تُرش کرده است
غم، تُرش کرده است

برکت برای زمین
        بی کاست و بی کم

                تُرش کرده است؛

عبور
و مرگ های چشم داِر شما

که می ریزد روی هم
بدن اش را دیدنی تر می کند…

امشب این آِه لعنتی کدام گوشه است و من کدام گوشه؟
آوازهای یک طَرفه 

در هوای تکراری
به گوش    می رسد

و گوش
کنار کشیده می شود   از گوش کردن.

گناِه ُخرد شده ی من!
دلم از تو پُر است

و لحظه ای که تحمل َشویم
نزدیک تر می شود...

دلم برای قصه ای تنگ است
که گفتن  اش از همه چیز ممنوع تر بود

و خواندن  اش از همه چیز آرام تر
دلم برای آرام آرام همه چیز شدن تنگ است

برای آرام آرام همه چیز شدن.

خاک بر َسِر من و 

       َهوی و 
        حّوا

که هر چه شدیم
  عاشقانه بود.

از بس که خندیدیم و شکل نداشت
از بس که هوا خوردیم و شکل نداشت

از بس ُمردیم و شکل
          نداشت.

    گناهِ ُخرد شده ی من!

اینجا انقالب است
اینجا با خیابان نسبتی ندارد؛

در گوش های بزرگ
صدای طبل  نمی پیچد

هوا  کم ترین حّد تحمل است
و غصه ها هم دل دارند   دل دارند

و من   که مثل غروب از کنار تو رد می شوم
به خانه می روم

در گذشته های سپید   سپید...

کالفه ام از کالف های َسر در ُگم
کالفه ام از کالف های َسر در ُگم؛

ترازو به احترام چه کسی   ترازو شده است؟
و آب به احترام چه کسی    آب

گناِه ُخرد شده ی من!؟

مه و ژوئن 2012
ویرایش نهایی: 3 ژوئن 2012 

شعرهاي پیشین شاعر مي تواند به راحتي با این تعابیر احساس همذات 
پنداري کند در عین حال این شعر براي خواننده ناآشنا نیز فضایي 

مي سازد که مالل زندگي روزمره از آن به سادگي دریافتني است.
به این ترتیب دختر خوبي که شاعر است به تجربه اي شاعرانه و جذاب 

در فضاي شعر امروز تبدیل مي شود که شکل قابل قبولي از استفاده 
خالق از فضاها و واژه هاي روزمره را پیشنهاد مي دهد. به نظر مي رسد 

فصاي شعر این روزها براي شکستن بي بست شعرگونه هاي فاقد 
خالقیت که ویترین بعضي کتاب فروشي ها را پر کرده اند به جسارت هایي 

از این دست بسیار نیازمند است.
منبع: روزنامه ی شرق، یکشنبه 21 خرداد 1391

شعر
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پرتره این شمارهپرتره این شماره پرتره این شماره

توپروانهمیشوی،مناعدام
سپیده جدیری

1
در آمریکا در باب همنشینِی شعر و سیاست، دو نظریه ی کاماًل متضاد، 

مطرح است: نخستین آنها که به نوعی غیرعلمی ترین نیز به شمار 
می آید و در عین حال، چندان سطحی هم به نظر نمی رسد، این است 

که »شخصی« همان »سیاسی« است)1(، و از این رو، شعر رسانه ای 
کاماًل مناسب برای اظهارات سیاسی محسوب می شود. کرولین فورشه 

و آدریان ریچ در اشعار و آثار فلسفی شان، از مطرح ترین پیرواِن این 
نظریه به شمار می آیند. دومین نظریه که بیشتر میان محافل آکادمیک 

طرفدار دارد، این است که شعر هرگز رسانه ی مناسبی برای اظهارات 
سیاسی نبوده و قرار هم نیست که باشد. مثال بارز نظریه ی دوم نیز 

آرچیبالد مک لیش است با شعر کالسیک مشهورش، Ars Poetica که به 
نوعی بیانیه ی نهایی او در باب »هنر برای هنر« محسوب می شود و در 
آن به تعریف دیگری از شعر پرداخته است. تکیه کالم او همیشه این 

بوده است: »روزنامه نگاری با رویدادها مرتبط است و شعر با احساسات. 
روزنامه نگاری با صورِت جهان مرتبط است و شعر با حِس جهان.« 

این نظریات تا حدودی ریشه در این دارد که شعر را با محتوایش به 
رسمیت بشناسیم یا با فرم  آن. امروزه شاعران اغلب معتقدند که شعر 

تنها بر مبنای فرم آن تعریف می شود و به ندرت می توان شاعری را 
پیدا کرد که مدعی شود این یا آن موضوع برای اجرا شدن در یک شعر 
مناسب است. بسیاری از شاعران نیز زبان شعر را برای سنجش شعریت 

آن، در درجه ی اول اهمیت قرار می دهند. برخی حتی از این فراتر 
می روند و زبان را به عنوان مهم ترین وجه تمایز سبک یک شعر از اشعار 

دیگر در نظر می گیرند. به طور مثال، چارلز برنستین و در مجموع، 
پیروان مکتب »شعر زبان« در آمریکا این گونه می اندیشند.

با این حال، می بینیم که خود برنستین در عین این که شهرتش را 
مدیون سرودن به سبک و سیاق این مکتب است، یکی از سیاسی ترین 

شاعران آمریکا به شمار می آید. کتاب Girly Man او در عین 
هنجارگریزی های آشکاِر فرمی – زبانی، حول حادثه ی یازده سپتامبر 

و نیز در واکنش به جنگ عراق نوشته شده است؛ یعنی به تنهایی 
می تواند به عنوان بیانیه ای کاماًل سیاسی علیه جنگ مطرح شود. 

البته فراموش نکنیم که چارلز برنستین یکی از معدود استثناءهایی ست 
که اثرشان هم سیاسی ست و هم شعر. 

بد نیست سخنان پیروان نظریه ی اول را نیز بشنویم و ببینیم که 
مثاًل آدریان ریچ، شعر را چگونه تعریف می کند. او در مقاله ی »جیغ 

معتکف«)2(، شعر را به ُکد رمزی  تشبیه می کند که به شکلی زیرزمینی 
در راه گسترش عقاید به کار می رود... البته این نظریه چندان قابل دفاع 

نیست چون در حقیقت، شعر جهان به ویژه از آغاز عصر روشنگری، 
به امری آنچنان خصوصی و پر رمز و راز تبدیل شده است که عامه ی 

مردم اصاًل به آن به عنوان چنان رسانه ای نگاه نمی کنند.
مسلماً کسی به شعر رو نمی آورد تا چیزی درباره ی سیاست دستگیرش 

شود. اما ریچ در مقاله ی معروف دیگری تحت عنوان »خون، نان و 
شعر: جایگاه شاعر«)3(، اشاره ی جالبی به ماجرا دارد: »شاید از شعر به 

این دلیل می ترسیم که می تواند ما ]جامعه[ را از نظر حسی به سمت 
چیزی متمایل کند که خود بر این باوریم که عقل ، آن را رد می کند؛... 
شاید شعر، آن امنیتی را که برای خود ساخته ایم، ویران می کند و ما را 

به یاد چیزی می اندازد که بهتر بود فراموشش کنیم.«

2
در ایران، با شعر هوشنگ ایرانی ]که پربیراه نیست اگر آن را جنبشی 

بنیادین در شعر نوی ایران بنامیم[ و همچنین بعدها با شعر برخی 
شاعران حجم گرا، کم کم زبان برای تعدادی از شاعران در اولویت قرار 

گرفت تا این که در دهه ی هفتاد، این نگرش به اوج خود رسید و 
شاعراِن بسیاری به سمت »شعر زبان« گرایش پیدا کردند.

در بحبوحه ی جنبش سبز، چالشی که شاعران مستقل، شاید بتوان 
گفت دوباره بعد از سال ها به شکلی جدی با آن روبه رو شدند، مسئله ی 

شعر متهد و شاعر متعهد بود. اما آیا تعهد شاعر و هنرمند نسبت به 
جامعه، الزاماً با نوشتن یا به تصویر کشیدِن امر سیاسی، تحقق می یابد؟
محمود درویش که خود، اسطوره ا  ی است در شعر ایستادگی می گوید: 
»هر شعر زیبایی، یک جور ایستادگی است.« )4( این مهم را می توان 
این گونه تعبیر کرد که شعر زیبا؛ شعری که مستقل است و فرمایشی 
نیست، اما در عین حال، به امر سیاسی نیز نپرداخته است، خودبسنده 
است برای این که شعر ایستادگی به شمار آید. هنر واقعی، اگر دارای 

مضمون سیاسی و انتقادی نیز نباشد، در مقابله با هنر فرمایشی، 
خودبسنده است که هنر متعهد محسوب شود. مثال بارز این نوع هنر، 
فیلم های عباس کیارستمی ست، که سیاسی نیست اما چون هنر ناب 
ا ست، در ایران اجازه ی اکران پیدا نمی کند. یا مثاًل، شعر اروتیک، که 
سیاسی نیست و به معنای عام اش، متعهد نیز نیست، اما تیغ سانسور 

امانش نمی دهد. 
محمد آزرم، شاعر و منتقد، درباره ی جنبش شعر زبان مدار و فرم محور  

در ایران و رابطه و نسبتش با امر سیاسی بر این باور است که: »این 
شعرها با تعریفي که از امکان یکي دانستن بنیان هاي سیاست و شعر 

بیان شد، شعرهایي بودند که مفاهیم سیاسي را در فرم خود اجرا 
مي کردند یا به همان تعبیر، به جاي سعي در بازنمایي امرسیاسي، 

سیاستي در فرم پیش مي گرفتند که زبان شعر را به سمت مفاهیمي 
مثل مرکزیت گریزي، چندصدایي و دموکراسي پیش مي برد. قوانین 

متني در خود شعر ساخته مي شد، پیش مي رفت و تغییر مي کرد. 
روایت غالب از فرم شعر حذف مي شد یا به بیاني، مرزهاي بین متن 
و حاشیه برداشته مي شد و صداي مسلط متن با صداهاي دیگر هم 
پایگان مي شد. پس سیاسي ترین شعرها همین شعرهاي زبان مدار و 

فرم محور بودند که براي ساختن جامعه اي متکثر در متن خود مرزهاي 
هر ژانر ادبي و هنري و غیر هنري را برمي داشتند؛ یا مي خواستند که 

بردارند.«)۵(

گفتیم که آدریان ریچ، شاعر فمینیست مطرح آمریکایی از پیروان 
نظریه ی اول؛ یعنی »شخصی« همان »سیاسی« است، به شمار می آید. 

این امر البته چنان که در مورد چارلز برنستین اشاره شد، می تواند با 
حفظ گرایش های فرمی – زبانِی شاعر نیز تحقق یابد. 

در ایران نیز معدود شاعرانی وجود دارند که به نوعی می توان شعر 
آنها را بر اساس نظریه ی اول تعریف کرد و بر مبنای نگاِه ریچ به شعر، 

سیاست و فمینیسم، اما در عین حال، به دلیل توجه ویژه   ای که به 
ساختار های خاِص شعری معطوف داشته اند، نمی توان به آنها عنوان 

شاعرانی صرفاً بیان گرا و ساده نویس را اطالق کرد. آسیه امینی یکی از 
این معدود شاعران است. 

3
انفرادِی تو، بوی ابریشم می دهد.

انفرادِی من بوی شاش.

می رویم؛
تو، پروانه می شوی روزی،

من، اعدام )مجموعه ی »به خواِب من با تفنگ نیا!«، از شعر صفحه ی 41( 

آسیه امینی در »به خواِب من با تفنگ نیا!« همچنان نگرش فمینیستی 
و شاعرانگِی خاص خودش را که با مجموعه ی نخست اش، » هی. .. تو 

که رفته ای« به خوانندگانش معرفی کرده بود، حفظ کرده است،  با 
این تفاوت که اصراِر جدی تری به رعایت فرمی دارد که می توان گفت 
اکثریت قریب به اتفاِق اشعار این کتاب، در قالب آن سروده شده اند؛ 
فرمی که بر مبنای حس آفرینی از تکرار و بازتکراِر جمالت به شکلی 

پُررنگ، ساخته می شود و به این سان، حس و معنایی عالوه بر آنی که 
خوِد واژگان شعر، حامل آنند، تولید می کند.

از این دست است شعری که »برای دوستان و همکارانی« سروده شده 
که »پشت دیوارند«:

نوشته ام،
همه آنچه را که تو می گویی،

گفته ام،
همه آنچه را که تو می گویی،

دیده ام،
همه آنچه را که تو می گویی،

خوانده ام،
همه آنچه را که تو می گویی،

فقط آرامتر بزن! )شعر صفحه ی 24(

پرسش این است که این »همه آنچه را که تو می گویی« چرا باید در 
این شعر، عیناً تکرار شود؟ تکراری ماللت بار اما هدفمند؛ که با نگاهی 

دقیق تر می تواند ما را به این دریافت رهنمون شود که آنچه در این 
جمله ی تکرارشونده مستتر است، جایگاه بازجوست؛ و هدف از استتار 

آن، این بوده که خواننده، خود آن جایگاه را در دیالوگی تمام نشدنی با 
شاعر بسازد، جایگاهی که بر مبنای ریتم یکنواخِت شعر رقم می خورد، 

و یادآور ریتِم یکنواخِت سؤاالت بازجوهاست، و این فضای پُر مالل 
می تواند تا ابد ادامه پیدا کند... تا ابد؟ نه، چون به ناگهان و با یک 

سکوت و سپس با تغییر ریتم در سطر پایانی، می شکند. شکستن ریتِم 
تکرارشونده و یکنواخت سطرهای پیشین، به ذهن ما ضربه می زند؛ 

ضربه، که می تواند یادآور شکنجه باشد و شالق.
و در این یکی:

یک نفر
ایستاده باالی سرم
و تهدید می کند که:

حرف نزن!

یک نفر نشسته روبروی من
و پند می دهد که

حرف نزن!

یک نفر، خوابیده در کنار من
و زمزمه می کند که حرف نزن!

یک نفر درون من است
و می ترساندم که حرف نزن!

این، 
خاطرات روزنامه نگاری است

که حرف نمی زند. )شعر صفحه ی 43(

باز هم با تکراِر یک جمله، که یادآوِر جایگاِه استتار شده ی یک طرِف 
دیالوگ است - این بار، شاعر - مواجه ایم؛ طبیعی ست که این »حرف 

نزن!« ها خطاب به کسی ست که دارد حرف می زند! این بار اما گوینده ی 
جمله ی تکراری، »یک نفر«هایی ُمَجّزایند که شیوه ی بیان شان بند به 

بند تعدیل می شود؛ از تهدید به پند و از پند به زمزمه... و زاویه دیدشان 
نیز تعدیل می شود، از »رو به پایین« به »روبه رو« و از »روبه رو« به 

»کنار به کنار« ]در حالت خوابیده[، اما از آنجا که این تعدیِل تدریجی، 
در نهایت به خاموشی )حرف نزدِن( طرِف دیالوگ می انجامد، شاید 

بیشتر تعبیر »با پنبه سر بریدن« را به ذهن متبادر کند تا تعدیل شدن. 
از این روست که این شعر به خوبی می تواند سیر تدریجِی سرکوب، 

سانسور و فشار به سمت خودسانسوری و خفقان را بازتاب دهد. 
شعر دیگری که باز هم با موضوع »خودسانسوری« سروده شده، به نوعی 

دیگر از تکرار زیبایی شناسانه بهره می برد:
تقدیم به همه سانسورچی های دنیا

صلح همیشه بهتر است
برای این که من آدم شجاعی نیستم.

فمینیسم چیز خوبی است
برای این که من زن دلربایی نیستم.

شعر را می ستایم
زیرا نمی توانم در هیچ روزنامه ای بنویسم

که چقدر از شما بیزارم. )شعر صفحه ی 37(

در این شعر، هیچ جمله   ای تکرار نمی شود بلکه عنصر تکرار در ساختاِر 
شعر مستتر است. یعنی ساختمانِ  بندهای مختلف شعر با مصالحی 
مشابه و بر پایه ی ریتمی مشابه استوار گشته است. این تکراِر ریتم و 

ساختار، همخوانِی شگفت انگیزی با تکراِر زاویه ی دید یکسان و سرشار 
از ناتوانی نسبت به دسترسی به »صلح«، »فمینیسم« و »شعر« دارد که 

از واژگان »نیستم« و »نمی توانم« متبادر می شود.
شاعِر »به خواِب من با تفنگ نیا!« همچنین رویکردی کاماًل خاص و 
نوین به استعاره داشته است که در پاره ای از اشعار کتاب، جلب نظر 

می کند:
 کسی می پرسد

این اتوبان، یادگار کیست
که بهشت زهرا را

این همه نزدیک کرده است؟ )بخشی از شعر بلند »چهارشنبه ها روز اعدام 
است« صفحه ی 119(

روزهای هفته در اعتصابند.
چهارشنبه عصبانی است.

فرزاد معلم را
یک  شنبه اعدام کرده اند. )بخشی از شعر بلند »چهارشنبه ها روز اعدام 

است« صفحه ی 121(
و مهم تر از این همه، آن است که آسیه امینی یک شاعر است چه از 

سیاست بگوید و چه از عشق، و جایگاه شعر را به شعار تقلیل نمی دهد: 
و او رفت

یک فصل پیش،
و شاید یک سال و یک قرن پیش،

رفت
که از مسیر دیگری سروده شود. )از شعر صفحه ی 48(

برای آوا
گربه همبازی است

برای من
نقشه ای جاندار

که از کتاب های جغرافی تا امروز
ما را به بازی گرفته است. )از شعر صفحه ی 87(

و این همانی ست که شعر شعارزده ی سیاسی ما غالباً از فقدان آن رنج 
می برد. 

اشاره: این مقاله پیش از این در وب سایت »تهران ریویو« منتشر شده است. 
پاره ای از تحلیل های مندرج در بخش اول این متن، برداشت آزادی ست 

از مقاله ی Poetry and Politics به قلم لیندا سو گریمز، شاعر و پژوهشگر 
آمریکایی، که در 14 اکتبر 2۰۰۵ در سایت suite1۰1 انتشار یافته است.

)The personal is political )1؛ یکی از مشهورترین عبارات فمینیست ها، که به 
سال 1969 توسط کرول هانیش - رهبر جنبش فمینیستِی معترض به »شوی 

میس آمریکا« - و با مقاله ای از او تحت همین عنوان، به جمله ای پرطرفدار 
تبدیل شد. 

)2( The Hermit’s Scream، نشریه ی PMLA )انجمن زبان مدرن آمریکا(، اکتبر 
.1983
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.1983 ،Review

)4( به نقل از وبسایت سازمان سوسیالیست، فمینیست، ضدنژادپرستی 
.SOLIDARITY

)۵( »شعر، سیاست است«، گفت وگو با محمد آزرم درباره ی نسبت شعر و 
سیاست، مجله ی »صبح آزادی«، شماره ی 13، یکشنبه سوم مهر ماه 139۰.

تأملی بر شعر سیاسی با نگاهی به مجموعه شعر 
»به خواِب من با تفنگ نیا!« اثر آسیه امینی؛

نقد
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سپیده جدیری

تقدیم به تمام هم وطنان تبعیدی ام

چاک

شاید فقط زندگی ِ من بود
که این گونه گیج

بر چشم های قرمزتان نشست

ای روشنایِی تِن من بگذر!

شاید فقط حواِس سیاهم بود
مثِل کسی

که پشِت در افسوس می خوَرد.

از بقیع )1( تا خاوران )2( را   با خود بَِبَرم بزنم به چاک!
آوازهای کوچِک جان را     با خود بَِبَرم بزنم به چاک!

اسِم شیِک تهران را        با خود بَِبَرم بزنم به چاک!

ای روشنایِی تِن من بگذر!

من پُشِت هم جیغ می ِکشم
من پُشِت هم گوش های تو را
می گیرم    َو جیغ می ِکشم...

                        دنیا گناِه من است ای لّکه های بی هدف!
                       دنیا گناِه من است ای خنده های بی شمار!

                       دنیا گناِه من است و 
                       من

                       جیغ.
گناه های خندان را        با خود بَِبَرم بزنم به چاک!

دوازده است آنچه را که می شماریم دوازده است
آرایِش ظالمانه ی صورِت من     می تواند بخندد به زمین: دوازده است!

و از شکافی که بر تن ِفشانم     ببارد هزار شکوفه زار.
چاه های خفته! بگذرید  بگذرید از َسَرم؛ دوازده است!

ای روشنایِی تِن من بگذر!

ای قندیل های بَسته!
ای شکستگی های َسَرم!

تکرارتان برای من
تکراِر طواِف زمین است

که خورشید به خورشید   بلندتر می شود

و »هوا 
که َهوی دارد مرا

بخورد!« )3(

ای مصر!
ای زنانه ترین روز!

صورتت را که لُخت می ُکنی
هرگز
هرگز

چشم های مرا

شعر

سیاه نخواهد کرد! )4(

و نور
در تماِم »تَرین »ها

فرو رفته است...
بِیت، خون و نان )5( را      با خود بَِبَرم بزنم به چاک!

َرنگیَنکی )6( که پُختیم، رنگین تر از خون مان بود
و عشق

درست وقتی باالی َسَرم نشست
افتاد و

شکست!

گوِر پدرسوخته ی پدرم!
»که هر چه دارم از اوست!« 

گورهای نیمه جان را       با خود بَِبَرم بزنم به چاک!

و آنچه از همه چیز باقی مانده ست
و آنچه از همه چیز باقی مانده ست
و آنچه از همه چیز باقی مانده ست

و آسمانی که می چرخد  می چرخد  تا سیاه بماند
مثِل روزهایی که از َسَرم نمی گذرند

و آب هایی که با فشار  با فشار
بی آب ترین آب های جهان اند

مثِل من
که زن نیستم اصاًل

که رنگ نیستم اصاًل
که جان نیستم اصاًل

فقط صورتی
که می گذارد

و می رود.

شروع: 31 اکتبر 2۰11
خاتمه: 21 نوامبر 2۰11

پانوشت:

1. بقیع نام گورستان معروفی  ست در مدینه  
که مزار تعدادی از چهره های مذهبی صدر 

اسالم و از جمله، چهار تن از امامان شیعه در 
آن واقع شده است. 

2. خاوران نام گورستانی ست در تهران که 
در بخشی از آن که قطعه زمین بایری ست، 

زندانیان سیاسی اعدام شده در ایران و از 
جمله، بسیاری از قربانیان اعدام سیاسی در 

تابستان 1367، به طور دسته جمعی دفن 
شده اند. 

3. برگرفته از شعری در کتاب »خواب دختر 
دوزیست« از همین قلم، انتشارات معیار، 

تهران، 1379. 

4. دو سطر نخست، تعمداً یادآور سطر »ای 
یار! ای یگانه ترین یار« فروغ فرخزاد است، به 
منظور القای حس همبستگی با علیا ماجده 

المهدی.

۵. برگرفته از نام مقاله ای از آدریان ریچ، 
شاعر فمینیست آمریکایی با عنوان

 Blood، Bread and Poetry: The
 Location of the Poet، The

.1983 ،Massachusetts Review

6. َرنگیَنک نوعی شیرینی رایج در جنوب 
ایران و متشکل از خرما، گردو، َکره و آرد 

است و غالباً نیز در مراسم عزا با آن از 
مهمان ها پذیرایی می شود. 
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فرارویازگزینشکلمات
مهری جعفری

درباره شعرهای کتاب »صورتی مایل 
به خون من« سروده سپیده جدیری
شما گریه می کنید روی آب های صورتی 

مایل به خون من
خون من مایل است روی دهانم

صورتی مایل به خون من نامی برگزیده 
برای کتابی است که در شعرهای آن 
آمیزش کلمات محور خالقیت ادبی 

آنها بوده و از این نظر این عنوان شاید 
مناسب ترین عنوان برای این مجموعه 

باشد.

این شعر و بخصوص دو مصرع اول آن به شکل روشنی نمایان گر روشی 
است که شاعر در انتخاب کلمات به کار برده و این انتخاب را، فراتر از 

گزینش به نمایش می گذارد.

اگر به نظریه یاکوبسن در مورد کارکرد شعری برگردیم که معتقد است 
این کارکرد کلمات را از محور گزینش به محور آمیزش فرا می افکند، در 

این جا به نمونه بارزی از این کارکرد دست پیدا می کنیم که بعد گزینشی 
کلمات را به سمت خلق موقعیت هایی بدیع برای آنها پیش می برد که این 

موقعیت ها پیش از آن برای آن واژگان وجود نداشته و مخاطب با چنین 
کاربردی برای آنها آشنا نبوده است. 

به عنوان مثال استفاده از کلمه مایل در دو جایگاه متفاوت که در اولی 
خصیصه رنگ بودن و در کاربرد دوم خصیصه انحراف جهت در حرکت 

را به آن می دهد موقعیت و کارکرد مایل بودن را تغییر می دهد و این بار 
می توانیم بگوییم خون تنها واژه ای است که شاعر به آن چنین اجازه ای 

داده یعنی نمی توانیم جای آن کلمه دیگری بگذاریم چرا که این یک 
گزینش از میان کلمه های هم ارز نیست تا بتوانی کلمه دیگری را جایگزین 
کنی این یک آمیزش آگاهانه خاص شاعر است و موقعیت استثنایی است 

که او برای آب و خون ساخته تا بتواند مایل باشد. 

فرا روی از قراردادهای کالمی و زبانی ناشی از گزینش یک واژه از میان 
واژه های هم ارز شگردی است که در شعر کاربرد پیدا می کند و در 

شعرهای این کتاب برجسته شده و دائما در حال تکرار است.

گویا شاعر در همه شعرهای این کتاب به مخاطبی می اندیشد که با ذهنی 
معتاد به جایگاه همیشگی واژه ها به سوی او آمده و او هم اینک باید با فرا 

رفتن از این گزینشی که تاکنون او را در قید تعداد محدودی از واژه ها 
گیر انداخته بوده سعی دارد به محور آمیزش فرا افکنده شود و مخاطب را 

هم با خود به دنیای جدید این واژه ها به پیش ببرد:
شوره می زند زرد
شوره می زند زرد

می تکاند اسب من را   از قصه ها به هوا
از چکه های خشک خودم

...

شوره زدن یک رنگ که زرد است تکانده شدن از قصه ها، کاربرد صفت 
خشک برای چکه که واحدی برای آب است و. ..

در این شرایطی که آمیزش واژه ها می آفرینند هرگز نمی توان هم ارزی آنها 
را کتمان کرد و دقیقا همین هم ارزی است که به این قرار گرفتن واژه ها در 

کنار هم جنبه شاعرانه و در عین حال قالب یک متن را می بخشد. 

این هم ارزی را در دو محور هم ارزی بین اصوات که به نوعی واج آرایی است 
و هم ارزی مفهومی می توان تقسیم کرد:

در محور اول شاعر در تالش است با کنار هم قرار دادن واژه هایی که در 
حروف خود تجانس دارند به خلق متن شاعرانه دست بزند:

من لباس هایم را  پشت سر گذاشته ام

روی دریا   سر گذاشته ام   ببینید!

در استفاده از تجانس بین پشت سر گذاشتن و سر گذاشتن، کاربرد 
شاعرانه این واژه ها باعث ایجاد هم ارزی بین آنها می شود وگرنه ارتباط 

منطقی در کاربرد عادی چنین گزینشی اتفاق نمی افتد.

اما جای دیگر و در بسیاری از شعرها شاعر دنبال ایجاد هم ارزی 
مفهومی است که با آمیزش کلمات ایجاد می کند و گاه حتا با استفاده از 

مفاهیم عمقی واژه ها به این شگرد دست می زند:
اما درد 

درد سینه ام 
سرفه می کند:  خالی

سرفه کردن درد سینه که به لحاظ مفهومی سینه، درد و سرفه را به هم 
می آمیزد.

یا:
قضیه منم

فیثاغورث شک دارد. ..

اگر تمام شده بودی   از چهار زاویه،
بعید بود عشق را قرمز مثلثی کنم

که باز هم در کنار هم قرار گرفتن عشق و مثلث و عشق و قرمز را از 
همین گونه آمیختن های شاعرانه در عین به هم ریختن کارکرد همیشگی 

واژه ها می توان دانست.

در نهایت باید گفت اوج موفقیت شاعر در استفاده از این شگرد و برجسته 
کردن آن در البالی شعرها زمانی خود را نشان می دهد که هم ارزی 

مفهومی همراه با هم ارزی شکلی واژه ها باشد و عادت زدایی از ذهن مخاطب 
در اثر چینش واژه هایی که بنا به خواسته شاعر گزینش شده اند با منطقی 

درونی پیش برود. 

هر جا شاعر توانسته بین این تجانس واژه ها و ایجاد هم ارزی شکلی بین 
آنها و تجانس معنوی بین آنها و خلق موقعیت های مفهومی جدید ارتباط 
ایجاد کند به موفقیت خاصی دست پیدا کرده که مخاطب عام و خاص او 

را هم زمان می تواند به رضایت خاطر برساند:

بخشی از شعر چهاردهم: 
کوتاه
کوتاه؛

مثل دست:
سالم پایت  بدون شلوار

چشم تو توی جیب پایت افتاد
دست بزن!

چشم تو توی جیب پایت افتاد...

منبع: روزنامه اعتماد – شماره 1479 – 1۰ شهریور 1386 

دو شعر از کتاب جدید مانا آقایی
»زمستان معشوق من است«

مردان 

مردان همه در تاریکی
به خانه ی من آمدند

و بی آنکه در بزنند وارد شدند
آنان هر کدام

یک تکه از قلبم را 
که آفتاب را در آن پنهان کرده بودم

ربودند
و بی صدا رفتند

آهسته و پاورچین
مانند دزدان نیمه شب

هر یک 
با چراغی در دست.

اطلس

تنت اطلِس نرِم جغرافیاست
همه فتح اش می کنند

من قاّره قاّره کشفش کردم.

www.bokarthus.se

برای تهیه ی کتاب تازه منتشر شده ی 
»شهر نو« به  این سایت مراجعه کنید

نقد
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سجاده ی نمازش را جمع کرد و چادرش را روی 
رختخواب انداخت، تصویرش در آینه ی مقابل توجه اش را 

جلب کرد، برگشت و روبروی آن ایستاد و به تصویر در آینه 
خیره شد. چهل و پنج بهار عمرش تاکنون نتوانسته از شادابی 

و طراوت دوران جوانی چیز زیادی بکاهد، خطوطی ریز بر روی 
پیشانی و خطوطی ریزتر در دو طرف چشمها که با  اندکی کرم 

مرطوب کننده کامال محو می شوند.  اندامش هنوز کشیده و 
ورزیده بودند و بازوان و دست هایش با دور کمر و رانهایش 

هماهنگ و زیبائیش را دو چندان می نمود. از اضافه وزن و بد 
فرمی کامال بی خبر بود و با وجود دو بار تجربه بارداری شکمش 

هنوز کامال صاف بود و هیچ برآمدگی نداشت.

درزیبا بودنش کسی نمی توانست شک کند اما در این مرحله 
از زندگی گویا زیبائی بالی جانش شده و او را گرفتار مشکالت 

زیادی نموده است. به صورت سفید و صافش نگاه کرد 
میدانست که همین صورت زیبا است که باعث می شود هر روز 
ده و شاید صدها متلک و پیشنهاد وهزار جور کوفت و زهر مار 
بشنود، بشنود و چیزی نگوید! چندین بار در خیابان آرزو کرد 

که کر و الل باشد و این حرفهای را که آقایان نصیبش می کنند 
را نشنود، هر کسی یک چیزی می گفت با لهجه ها و لحن های 
مختلف و با عبارات و کلمات متفاوت بعضی مؤدبانه و برخی 

دیگر بی ادبانه، کوتاه و بلند، از پیر و جوان، از راننده و کارگر و 
حتی گدا تا مهندس و خوشتیپ سامسونت به دست! همه و همه 
حرفهای می زدند که یک معنی داشت و یک خانم طالق گرفته 

زیبا به خوبی مفهوم همه آنها را میدانست!

گاهی از زیبائی خودش بدش می آمد و حتی چندین بار در میان 
جمع گفته بود: »کاشکی خدا به جای زیبائی ذره ای شانس و 

اقبال خوب به او داده بود«.

به چشمان درشت و کشیده اش نگاه کرد، حرفهای چند روز 
پیش یک مزاحم تلفنی ناگهان به ذهنش هجوم برد: »چشات 

خیلی. ..« اما او اجاز نداد که حرفش را کامل کند، میدانست چه 
می خواهد بگوید! به همین دلیل به سرعت گوشی را گذاشت..و 

زنگ های مکرر تلفن را با بی اعتنائی و لجاجت بدون پاسخ 
گذاشت.

زندگی گذشته اش همچون فیلمی تکراری بر پرده ی ذهنش 
نقش بست. احساس آرامش عجیبی تمامی  وجودش را پر کرد، 
همان احساسی که موقع یادآوری خاطرات تلخ گذشته به آدم 

دست می دهد، خاطراتی که در بایگانی ابدیت هستند و هیچ 
امکانی برای بازگشت آنها به زندگی کنونی وجود ندارد! به آواز 

گنجشکان درخت حیاط گوش داد، صدای شان زیبائی صبح 
را به اوج رسانده بود، دوست داشت همین طور بایستد و فقط 
گذشته را با شماتت مرور کند. کمال را در آن روزها به خاطر 

آورد، کلمات و نگاه های پر مهر و محبت اش..هیکل زیبا و 

تنومندش..بوی ادکلن مست کننده اش..همه و همه را به خاطر 
آورد..به خاطر آورد که چگونه تمامی رفتار و کردارش را تحمل 
کرد، سوخت و ساخت و مذهبی بودنش باعث نشد تا کفرگوئی 

شوهرش رابطه آنها را برهم بزند. اما خیانت شوهر دردی در 
سینه اش کاشت که تحمل آن غیرممکن بود. چندین و چند بار 
گذشت کرد؛ و وساطت های خانوادگی و فامیل را قبول کرد و 
به خانه و زندگی اش برگشت؛ اما کمال دست بردار نبود؛ هر 

روز سعی میکرد که به خود تلقین کند که شوهرش به او خیانت 
نکرده است. اما شواهد حکایت دیگری روایت می کردند. برای 

مدتی حس کرد به بیماری وسواس مبتال شده است. اما وسواسی 
که ریشه در حقیقتی تلخ داشت و آخر سر سبزه به گل هم 

آراسته شد و کمال معتاد هم شد. کاسه ی صبرش لبریز شد و 
طالق را انتخاب کرد، مهریه اش را مقابل بچه هایش بخشید و با 

این سوال که چرا جامعه این همه آزادی به مردان می دهد به 
خانه پدرش بازگشت.

- سمیرا..سمیرا.. مادر، نمازت تموم نشده؟

صدای مادرش سررشته افکارش را ازهم گسست و تصاویر 
غمبار زندگی گذشته اش را که بر پرده ی ذهنش نقش بسته بود 
تار کرد؛ درست همانند سنگی که درون برکه ای بیفتد و سکون 

آن را برهم بزند و تصویری که نقش بسته را محو نماید.

استغفراهلل گفت و در حالیکه دعای صبح را زیر لب زمزمه 
می کرد به سرعت به طرف آشپزخانه رفت، مادرش پشت 

میزغذاخوری نشسته بود و انتظارش را می کشید:

- صبونه رو آماده کردم، زود صبونتو بخور که دیرت نشه!

- نه دیر نمیشه هنوز کلی وقت دارم!

- صبونه ی بچه ها را من بهشون می دم! احسان را هم من 
می فرستم مدرسه!

-دستت درد نکنه مادر! 

لباسهایش را با حوصله به تن کرد. آرایش مالیمی کرد و بسم 
اهلل گویان از منزل خارج شد! هنوز از آستانه ی در دور نشده 

که صدای بوق ماشینی او را برای لحظه ای سر جایش میخکوب 
کرد! 

چادرش را محکم گرفت و به راهش ادامه داد، اما این بار ماشین 
درست جلوی پایش ایستاد: بسم اهلل بفرما حاج خانم...

چشمانش را به طرف صدا چرخاند! 

- ببخشید حاج آقا شمایید! معذرت می خوام حواسم جای 
دیگری مشغول بود!

- بفرماید آبجی!

ازدواج موقت
عمار تاسائی

- نه با سرویس اداره می رم! شما زحمت نکشید!

- واهلل زحمتی نیست، شما رحمت خدا هستید! بفرمائید.

- نه حاج آقا مزاحم نمیشم! همین االن سرویس اداره می آید!

- انشااهلل که موفق باشید.

- ممنون با اجازه حاج آقا خداحافظ، ممنون از لطفتون!

احساس غریبی به او دست داد! احساسی که بیشتر شک را در 
دلش می انداخت! کمی تامل کرد تا سوار اتوبوس اداره شود تا 

به خوبی بتواند فکرش را متمرکز کند! در صندلی اتوبوس جای 
گرفت، کیفش رابه کناری گذاشت و چادرش را کمی  رها کرد؛ 

نفس عمیقی کشید و به فکر فرو رفت:

»خیلی عجیبه! درست حاج آقا دوست بابای مرحومه. اما اخه..
چطور شد که درست تو همین لحظه ای که من خارج شدم 
جلوی پام سبز شد...نه! نه! استغفراهلل! این حرفها از حاج آقا 

بعیده. بعیده که این مرد بعد از این همه تحصیل و درس 
حوزوی و ایمان و تقوا بخواهد چنین کاری بکند! نه! غیر ممکنه 

روحانی جماعت با مردم عادی فرق می کنند!«

شلوغی اداره و پرحرفی های کارمندان و ارباب رجوع، سریعا حاج 
آقا و حادثه صبح را از ذهنش پاک کرد.

وقتی به خانه آمد ماجرا را به مادرش گفت و او نصیحت کرد: 
»مادر به خدا سعادت می خواهد که کسی زن یک روحانی بشه!«

سرش را میان دستانش گرفت وسعی کرد حواسش را متمرکز 
کند و سپس با لبخندی تلخ که بر لبانش بود گفت:

-مادر من که چیزی نگفتم! هر موقع اومد خواستگاری من 
موافقت میکنم ولی به دفتر کار حاج آقا نمیرم!

- آخه مادر این با مردم عادی فرق میکنه! این سیده و روحانی 
هم هس! گفته که قبل از خواستگاری می خواد با تو حرف بزنه!

- آخه من که چیزی نگفتم ولی روم نمیشه به دفترش برم!

- آخه چرا؟ برو ببین که چی میخواد به تو بگه! هر روز ده ها زن 
و مرد می رن به دفترش و سؤاالت شرعی جور وا جور میکنن! 

حاال تو هم فکر کن که سؤال شرعی داری!

حوصله اش از اصرار مادرش لبریز شده بود، نفس عمیقی کشید 
و گفت:

- حاال تا ببینم چی میشه!

از لحظه ای که این حرف را زد فکر و خیالش آرام نگرفت، 
می خواست بداند که حاج آقا چه میخواهد بگوید! حادثه آن روز 

صبح جلوی چشمهایش نقش بسته بود! و مرتب آن را مرور 
میکرد.

بی اعتنا از کنار چند جوان که گوشه ی خیابان ایستاده بودند 
گذشت و قدم در خیابان اصلی گذاشت. چندین بار تابلوی های 

رنگارنگ خیابان را با چشمانش دنبال نمود و هنگامی که به 
تابلوی مسائل شرعی رسید، وارد ساختمانی کوچک شد! حاج 

آقا را دید که با هیبت و وقار پشت میزی نشسته بود و کتب و 
ادعیه و اذکار از هر طرف دفتر نمایان بودند و بوی گالب فضای 

دفتر را پر کرده بود. برای لحظه خود را در محیطی بهشتی حس 
کرد و خشوع خاصی به او دست داد! افکار بدی را که از شب 

گذشته شروع شد و تا لحظه قبل از ورودش به دفتر، در ذهنش 
تاخت و تاز می کردند، ناگهان به عذاب وجدان تبدیل شدند، از 

سؤظن خود احساس شرمندگی نمود و از خدا طلب آمرزش!

حاج آقا از صندلی خود بلند شد و به گرمی  از او استقبال کرد. 
بر روی صندلی که حاج آقا به آن اشاره کرد نشست و با اشتیاق 

در انتظار باقی ماند.

لحظه ای سکوت بر فضا حکم فرما شد و در مکان چیزی 
جز صدای ماشینها و هیاهوی عابران خیابان چیزی به گوش 

نمی رسید. ناگهان متوجه شد که حاج آقا به او خیره شده، 
خجالت زده سرش را پایین  انداخت و چادر را زیر چانه اش 

محکم تر کرد.

لحظاتی بعد انتظارش به سر رسید و حاج آقا لب به سخن 
گشود. مقدمه طوالنی اش در مورد ازدواج را، با اشتیاق گوش 
داد، به احادیث و روایاتی که حاج آقا میگفت با اشاره سر و 

کلماتی کوتاه پاسخ داد. دیگر برایش روشن شده بودکه حاج آقا 
چرا دنبال او فرستاده است.

زندگی به عنوان زن دوم در ذهنش مجسم شد. حسادت اش 
تحریک شد. همیشه از زن دوم و مرد دو زنه متنفر بود. اما 

روحانی و سید با آدم های عادی فرق میکرد و به گفته مادرش، 
زندگی به او سعادت دنیوی و اجر اخروی را نصیب زن میکرد.

تالش کرد تا حسادت و کینه اش را در نطفه خفه کند تا حداقل 
بتواند رضای خدا را کسب کند!

حاج آقا مرتب حرف می زد و آیه و حدیث می خواند. ناگهان 
متوقف شد و از جایش بلند شد، سینی چای را از دست آبدارچی 

دفترش گرفت و استکان چای را جلوی او گذاشت. هنگامی که 
میخواست استکان چای را در مقابلش بگذارد ناچار شد سرش را 
بلند کند و استکان چای را از دست حاج آقا بگیرد، چادرش باز 

شد و متوجه شد که چشمان حاج آقا کجا را نشانه رفت! به خود 
تلقین کرد که چیزی اتفاق نیفتاده است و او چیزی ندیده است! 

ولی هنگامی که مجددا حاج آقا را زیر چشمی نگاه کرد، چابکی 
خاصی در حرکاتش حس کرد، یک نوع چابکی نفرت انگیز! 

قلبش به درد آمد و بغض گلویش را گرفت، فهمید که حاج آقا 
دنبال صورت سفید و چشمان درشت اوست و نه تقوا و ایمانش، 

آنچنان که ادعا میکرد! حاج آقا مجددا به پشت میز خود 
برگشت و صحبتش را با لحن و صدایی متفاوت از سر گرفت. 

به حرفهای حاج آقا گوش داد و همچنان که به کاشی کف دفتر 
خیره شده بود، ناگهان سرش گیج رفت و مات و مبهوت ماند..

حاج آقا از ازدواج موقت حرف میزد...با عصبانیت سرش را بلند 
کرد و مستقیما به چشمان ریزحاج آقا نگاه کرد:

- حاج آقا، ازدواج موقت؟!

- بله..بله.. از لحاظ شرعی..

به حاج آقا فرصت کامل کردن حرفش را نداد. چادرش را به 
سرعت جمع کرد و از دفتر خارج شد. هنگامی که به سر کوچه رسید. 

دیگر متلک های مردان خیابانی برایش قابل تحمل تر شده بودند.
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هنوز فکرمان از خطر نابودی دریاچه ارومیه که هم اکنون حدود 
6۵ درصد آن در نتیجه تعلل و بی اعتنایی رژیم جمهوری 

اسالمی خشک شده و هر روز بر وسعت ویرانی آن افزوده می شود، 
خالصی نیافته که.... که خبر زلزله در آذربایجان همچون آوار بر 

سرمان خراب شد.
اهر و روستاهای اطرافش که اکنون ویران شده اند، زادگاه من 

است. من زاده منطقه ارسباران هستم، خطه دالوریها علیه 
سرکوبهای دیرینه، منطقه ایی که از سابقه تاریخی بسیار 

دوری برخوردار است. زادگاه من منطقه ایی است که »بابک 
خرمدین« قهرمان ملی تاریخ مان در آن قلعه اش را برای دفاع 
از سرزمینمان بنا نهاد. قلعه ای که اکنون درسالروز تولد بابک 

خرمدین، امنیتی ترین نقطه آذربایجان می شود، صحنه ی همایش 
خود جوش فعاالن و دگراندیشان و مردم عادی که از همه نقاط 
کشور درآنجا گرد هم می آیند و مراسم اعتراضی برگزار می کنند.

درسوگ زادگاهم اهر و ورزقان

و دیگرمناطق زلزله زده ی آذربایجان
شهناز غالمی

درخانه کارگاه قالی بافی دایرکرده بود و پدربزرگم »حاجی اژدر 
همتی« دربازار اهر مغازه فرشی داشت که قالی های را که مادر 
بزرگم با تعداد زیادی از زنان و مردانی که از روستاهای اطراف 

اهر می آمدند و می بافتند، می فروخت و سود قابل توجهی بدست 
می آورد. ما جزء مردم خوشبخت اهر محسوب می شدیم. هر چند 
که زندگی خود را با سختی های کار کشاورزی و دامداری و تولید 
قالی ادامه می دادیم ولی زندگی مان زیبا و با شکوه بود زیرا ما از 

هر نظر مستقل بودیم.
پدرم »غالمرضا غالمی« پیمانکار ساختمان بود و این حرفه  

را که از تهران یاد گرفته بود به جمع مردان ساکن در 

روستایش»کوربالغ« که اکنون در اثر زلزله ی اخیر با خاک 
یکسان شده است، برد و برای خیلی ها اشتغال ایجاد کرد.

پدرم از شریفترین کارگران شهر اهر بود. مردی درستکار، ساده، 
صمیمی  و از آنجا که به دلیل موقعیت شغلی اش به شهرهای 
مختلف سفر می کرد و با افراد از طبقات اجتماعی و اقتصادی 

گوناگون ارتباط داشت، نسبت به سایرین ایده های روشنگرانه ای 
داشت. او با این که خودش به مدرسه نرفته بود ولی از همه ما 
پشتیبانی کرد تا به مدرسه و دانشگاه برویم و ما را به گونه ای 

پرورش داد که درمسیر درست زندگی گام برداریم. پدرم با 
سختی تمام کار می کرد تا زندگی نه نفراعضاء خانواده اش را 

اداره کند و به این دلیل ازهیچ فداکاری نسبت به ما دریغ نکرد. 
حتی در زمان انقالب با وجود آنکه ما از نظر اقتصادی در وضعیت 

نامناسبی به سر می بردیم، به دعوت همکاری کسانی همچون 
شوهر خاله ام که با برادرش » قاسم روستایی« و پسر عموهایش 

اولین کمیته را درتبریز و چندین شهر دیگر راه اندازی کردند 
و هنوزهم درپست های باالی وزارت اطالعات و امنیت سپاه و 

بیدادگاه انقالب اسالمی به عنوان بازپرس و بازجو و شکنجه گر 
علیه منافع ملی سرزمین مان و مردم محروم و ستمدیده آن 

عمل می کنند، جواب رد داد. پدرم زیر بار چنین ننگی نرفت. 
درزمان جنگ ما همچون دیگران روزگار سختی از نظر سیاسی و 
اقتصادی را تجربه کردیم. روزهایی می شد که ما حتی نان برای 
خوردن پیدا نمی کردیم و گرسنه می خوابیدم. ماهها می شد که 

لب به مرغ و گوشت نمی زدیم و هفته ها میوه نمی خوردیم و 
لباس مناسبی برای پوشیدن نداشتیم و حتی کفشی که با آن به 

مدرسه برویم. اما پدرم همواره سربلند، محکم و استوار ما را به 
ادامه زندگی بدون قید و بند بردگی راهنمایی کرد.

وقتی دراین روزهایی که زلزله در شهرمان اتفاق افتاده تصاویر 

و فیلم های پدرانی را می بینم که در زیرآوار مانده اند و حتی 
کسی نیست تا صدای استغاثه های شان بشنود، یا وقتی کسانی 

را می بینم که در شوک زلزله هنوز نگران از پس لرزه ها به ماتم 
نشسته اند، به یاد پدرخودم می افتم. ولی بیش از پدرم سوگوار 

آنها می شوم. با خود می اندیشم اگر پدرم زنده بود و می دید که 
روستایش »کوربوالغ« به همراه صدها روستای دیگر ویران شده 

است و می دید که همه فامیل و مردم دیگر در روستایش زیر 
خاک مدفون شده اند، به چه حالی می افتاد. او که در نتیجه فقر 

و نابرابری اقتصادی و سیاسی دو بارسکته کرد و دراثر سکته 
سومش ازاین دنیا رفت. مطمئنم اگر اکنون زنده بود درچنین 
غم گرانی که برهمه روستا و منطقه اش رفته، چه زاری ها که 

نمی کرد. برای کسانی می گریست که اکنون دراثر خشم طبیعت 
و سوء مدیریت ارتجاع جمهوری اسالمی به خاک سیاه نشسته اند. 

اینان همه پدران من اند، اینان همه مادران من اند، خواهران 
من اند، اینان همه کس من هستند، آخر ارسباران زادگاه من 

است. آخر همه آنها خویشان دور و نزدیک من هستند. عموها، 
دایی ها، خاله ها و دوستان مبارزم که با بعضی هایشان سالها 

درزندان تبریز و اداره اطالعات سپاه هم سلول بوده ام.
حتی کسانی را که از نزدیک نمی شناسم، آنها نیز همه آشنایان 
من اند، مردمانی مهربان، خونگرم، مهمان نواز و لیکن به مثابه 
دیگرهم میهنمانم اسیر سرپنجه های اختناق، فقر، بیکاری، بی 

خانمانی، نبود بهداشت، اعتیاد، بی سوادی، فحشاء، و هزاران 
آسیب اجتماعی دیگر که مسببش ارتجاع جمهوری اسالمی است.

حال که دراین جا فرسنگ ها دور از آنان هستم، حال که 
مجبورمان کردند تا در تبعید به سربریم، می فهمم چقدر عاشق 
مردم وطنم هستم و چه قدردلم می خواست دراین لحظات سرد 
و سنگین درکنار آنها دراهر بودم، در ورزقان بودم، در آذربایجان 

بودم و با آنها درسوگ رفتگان مان و حمایت از بازماندگان این 
تراژدی انسانی، ساعت ها اشک می ریختیم ودر کنارهم برای 
زندگی بهتر، زندگی در دنیای بدون استثمار و بردگی، بدون 

تبعیض و نابرابری مبارزه می کردیم. روستاهای ویران را از نو آباد 
می کردیم و درجای خالی جان باختگان این فاجعه انسانی گل 

سرخ می کاشتیم.  
عصرروز شنبه 21 مرداد 1391 زلزله ای 6,2 ریشتری اهر و 

6 ریشتری شهرستان ورزقان را به لرزه در آورد. گفتنی است 
درشهرستان اهر32۵ روستا و شهرستان ورزقان 11۰ روستا 
وجود دارد که درنتیجه زلزله سیصد نفرجان باخته اند بیش 

از۵۰۰۰ نفرآسیب دیده اند و ده ها هزار نفر بی خانمان شده اند و 
هنوز معلوم نیست چه تعدادی زیر آوارهای خانه های خود مدفون 

هستند. زلزله مردم این شهرها و روستاها را وحشت زده کرد و 
آنها را به فرار از خانه و پناه آوردن به خیابان ها وادارساخت.
مادری می گفت: میلیون ها تن مس از ورزقان از زیر زمین 

بیرون می کشند ولی کودکان آذربایجان زیر آوارمانده زنده به 
گور می شوند. الزم به توضیح است که 4۰درصد از مس ایران 
را ورزقان تولید می کند درحالی که دراین شهرستان با وجود 
11۰ روستا یک بیمارستان هم وجود ندارد و وضعیت جاده ها 
آنقدرخطرناک است که هنوز تا هنگام نوشتن این مطلب هیچ 
ماشین امدادگری نتوانسته به بسیاری از آنها برود به طوریکه 

خود مردم نیز این مسیر را تنها با اسب و قاطر می پیمایند.
شهنازغالمی - پاریس2۰12/۰۵/1۵

همه خاطرات خوش کودکی ام را از اهر دارم، زندگی پر از شور 
و سرمستی در دامنه سرسبز مخمل کوه با گندمزارهای مواج و 

سراب های پراز گل نیلوفر و دشتهای وسیع شقایق.
خانه مادربزرگم »ناز خانم کالمی« یکی ازبزرگترین وزیباترین 
خانه های شهر اهر بود. خانه ای آجری با سقفی چوبی، پشت 
بامی کاهگلی، خانه ای بزرگ با ردیف درختان میوه به، سیب، 

انگور، کرتی های سبزی کاری شده جعفری، نعناع، تره، شوید و 
گل های محمدی که عطرش هنوز هم که هنوز است بعد از گذر 
دهها سال، کوچه های خاطراتم را معطرمی کند. دوران زندگی ام 

در اهر شیرین ترین لحظات زندگی ام بود. با خاله خدیجه که 
دوسال از من بزرگتر است گاو و گوسفند ها را به مزارع سرسبز 
می بردیم و تا غروب با آنها دوباره از فرازکوهستان ها به پایین 
می آمدیم. ما درخانه مادربزرگم که تا سالها با او آنجا زندگی 

کردیم، کشاورزی و دامداری می کردیم، عالوه برآن مادربزرگم 
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بیست و یکم مرداد 1391 شمسی، شاهد دو زلزله ی حدود 6،۵ 
ریشتری پی در پی در منطقه ی آزربایجان بودیم که به شهرهای 

اهر، هریس، ورزقان و بسیاری روستاهای کوچک آسیب های 
جدی وارد آورد. بیش از 1۰۰۰ نفر کشته و 2۰۰۰ مجروح بر 

جای گذاشت. این زلزله در نوع خود متفاوت بود. انگار خبر 
ابتدا  از طریق مردم به رسانه های دولتی رسید. ولی خبر فاجعه 

باید در نوبت رسانه های رسمی می ماند تا اول اخبار »مهم تر« 
پخش می شد، در نوبت می ماند تا پس از چند روز شاید نگاه 

گذرایی نیز به زلزله ی شهرهای آزربایجان انداخته شود و برای 
خالی نبودن عریضه پیام تسلیتی بفرستند و به شکل فرمایشی و 

نمایشی و با تاخیر چند روزه در منطقه حاضر شوند. 
به گزارش خبرگزاری های جمهوری اسالمی، محمود احمدی 

نژاد، سوم شهریورماه )دو هفته پس از زلزله(، از روستاهای »زغن 
آباد« و »زنگ آباد« شهرستان ورزقان دیدن کرد. در حالی که  

ایشان دو روز پس از وقوع زلزله ی شهرهای اهر و ورزقان، بدون 
توجه به این فاجعه برای شرکت در اجالس سازمان کنفرانس 

اسالمی راهی عربستان صعودی شده بود.*1 
بی توجهی او به حدی بود که نماینده سابق مجلس اعتراض 

کرد که آیا پیام تسلیت شخصی رئیس جمهور به درگذشت مادر 
رئیس جمهور سیرالئون ضروری تر است یا تسلیت به مردم داغدار 

آزربایجان. *2
رادیو فردا علت تاخیر صدا و سیما در خبررسانی زلزله را از 
محمد رضا یزدان پناه، روزنامه نگار در پاریس می پرسد و او 

علت سکوت صدا و سیما و روزنامه ی کیهان و دیگر روزنامه های 
نزدیک به حکومت را در اداره شدنشان زیر نظر رهبر جمهوری 

اسالمی ارزیابی می کند. او با توجه به شیوه ی یکسان این 
رسانه ها برای نادیده گرفتن اخبار مربوط به زلزله تاکید می کند 

که این رسانه ها در آن روزها اخبار مربوط به سوریه و اخبار 
مرتبط با جنبش عدم تعهد را پوشش می دادند. یزدان پناه  
می گوید بخش عمده ای از برنامه های صدا و سیما به پخش 
مستقیم دعای جوشن کبیر از کربال و سایر مراسم مذهبی 

گذشت و به نظر می  رسید نگاهی ارزش مدارانه به اخبار مربوط 
به زلزله نداشتند. *3

با توجه به گزارش رسانه های ایران و اظهارات نمایندگان 
آزربایجان در مجلس شورای اسالمی که وضعیت مناطق زلزله 

زده را وخیم ارزیابی کرده و کار امداد رسانی را کند گزارش داده 
بودند، مدیر کل هالل احمر، علی رغم اعالم آمادگی پزشکان 
بی مرز و کشورهای مختلف خصوصن ترکیه و آزربایجان که 

در اولین ساعات وقوع حادثه پشت مرزها منتظر مجوز ورود به 
منطقه جهت امدادرسانی بودند، نیازی به کمک های بین المللی 

ندیده بود. *4 ، *۵ 
به همت سایت های خبری و صفحات فیس بوکی از سوی مردم، 

به ویژه از منطقه ی آزربایجان، وقوع زلزله از پوشش خبری 
وسیعی برخوردار شد. مردم به کمک مردم شتافتند و در این 
میان عده ای نیز به جرم کمک به زلزله زدگان دستگیر شدند.

امیر کلهر ـ داوطلب کمک به زلزله زدگان که در منطقه حضور 
داشت ـ  در گفت و گویی تاکید کرد که در اول شهریور ماه، 

نیروهای انتظامی و امنیتی قصد هجوم به انبار کاالها را داشتند 
و سپس تهدید به پلمپ انبارها کردند، به همین دلیل با مقاومت 

فعاالن مدنی در منطقه مواجه شدند و پس از هفت ساعت 
محاصره، تعدادی را دستگیر کردند. او از عدم اعتماد مردم به 

نیروهای دولتی و سازمان هالل احمر و از دستگیری وسیع مردم 
گفت و تاکید کرد که افراد غیر دولتی فقط قصد کمک به مردم 
را داشتند و بسیار منسجم عمل می کردند؛ طوری که که حتا به 

فکر حفاظت از دام های محلی نیز بودند. *6
در دستگیری های این منطقه، می توان به دستگیری دکتر یوسف 

بیدار دل دکترای زبان شناسی ترکی )تورکولوژی(، فعال مدنی 
ساکن آزربایجان و همراهان وی غالم دامنه، ولی عباسیان و 

بهنام رضائی اشاره کرد که به منظور پخش کمک های مردمی 
در ورزقان به اتهام »هماهنگی جذب کمک های مردمی و ارسال 
از اورمیه به مناطق زلزله زده و اعتراض به جمعیت هالل احمر« 

دستگیر شدند. *7
به این ترتیب نیروهای دولتی در مناطق زلزله زده برای مقابله 

با کمک های مستقیم مردمی، بسیار فعال شدند و در تقسیم کار 
برای کمک به زلزله زدگان بخش »امنیت« را به عهده گرفتند! 

آنها به تجمع آرام مردم برای عزاداری در تبریز و شهرهای دیگر 
حمله کردند. در پاسخ به کمک های بین المللی نیز نیروهای 

دولتی به بهانه ی امکان آسیب رسیدن به مردم نیمه جان در زیر 
آوارها، آنها را به کشورهاشان برگرداندند تا بتوانند همه چیز را 

تحت کنترل خود داشته باشند. 
»معصوم باقرنژاد« مدیر امور معدن مجتمع مس سونگون ورزقان، 

در مصاحبه ای با خبرگزاری مهر تاکید می کند که این مجتمع 
دومین مجتمع معدنی ایران است که 4۰ در صد از ذخیره 

مس کشور را تشکیل می دهد و رتبه ی دوم کشوری را از نظر 
استخراج و تولید مواد معدنی در اختیار دارد. تولیدات این معادن 
بیشتر در صنعت مهم و پررونق کابل سازی کاربرد دارد. با توجه 
به چنین معدن مهمی که معصوم باقرنژاد به آن اشاره می کند، 

اهالی این منطقه حتا یک بیمارستان ندارند و گزارش های 
مختلف حاکی ست که فقط دو پزشک عمومی در منطقه به کار 

مشغولند. *8
اکنون در آستانه ی پاییز شیوع بیماری های عفونی، زلزله زدگان 
را تهدید می کند. کمبود حمام و دستشویی های سیار در مناطق 

زلزله زده و مهمتر از همه نزدیک شدن فصل سرما، مواردی 
هستند که بر مشکالت می افزایند. گزارش های مردم در فیس 

بوک و وبالگ ها و سایت های محلی، حاکی از آنند که اغلب 
مسئولین رفتارهای مناسبی با مردم آسیب دیده ندارند و این در 
حالی ست که آنها عالوه بر نیاز به پوشاک و خوراک و چادر برای 
خواب و سکونت، صدمات شدید روحی را متحمل شده اند. تصور 

اینکه تجربه ی زلزله و صحنه های خشن محیط اطراف چه تاثیری 
بر روح و روان کودکان می گذارد، دل را به درد می آورد.

حضور پررنگ مردم برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زلزله 
قابل تقدیر است. آنها به دلیل عدم سازماندهی صحیح گروه های 
امداد حرفه ایی و همینطور بی اعتمادی مردم به نیروهای دولتی، 

شخصن جهت کمک به زلزله زدگان اقدام  کردند. بر اساس 
گزارش ها، کمک ها همه منطقه را پوشش نمی دهند و روستاهایی 

که امکان دسترسی به آنها به دلیل صعب العبور بودن جاده ها 
و نیز ناشناس بودن شان از سوی مردم غیرمحلی در سخت ترین 

شرایط به سر می برند.
در این میان افرادی در دستگاه های دولتی و غیر دولتی هستند 

که به یمن زلزله و کمک های مالی مردم و در پروسه ی بازسازی، 
یک شبه بهره های اقتصادی کالن خواهند برد. تجربیات 

زلزله های دیگر در بم و ... بر این نگرانی می افزاید.
سواالتی که این روزهای پس از زلزله با سماجت خود را به رخ 

می کشند عبارتند از:
- این زلزله چه تفاوتی با زلزله های دیگر داشت؟ 

-چرا عکس برداری و فیلم برداری و تهیه گزارش و به طور کلی 
حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در منطقه ممنوع بود؟ 

-چرا از کمک های فوری کشورهای همسایه در روزهای اول زلزله 
ممانعت به عمل آمد؟ 

-چرا رسانه های دولتی این همه در پوشش خبری شان تاخیر 
کردند و سپس به درستی به عمق فاجعه نپرداختند؟ چرا منطقه 

ورزقان با یک معدن مس که 4۰ در صد ذخیره مس کشور را 

تامین می کند، حتا یک بیمارستان ندارد؟ 
- چرا بخشی از مردم خصوصن فعالین ترک فقط به جرم کمک 

به هم وطنانشان دستگیر شدند؟ 
- چرا همدردی آرام مردم تبریز و شهرهای اطراف با برگزاری 

عزاداری برای از دست رفتگان با خشونت دولتی ها مواجه شد؟ 
- چرا مردم این مناطق از ابتدایی ترین حقوق انسانی مانند رفاه 

اجتماعی، جاده های مناسب، بیمارستان و ساختمان های متناسب 
با استاندارد های جهانی ضد زلزله و ... برخوردار نیستند و با یک 

زلزله ی 6،۵ ریشتری فرو می ریزند؟ 

منابع خبری:
www.radiofarda.com/content/f10-ahmadinejad-visits-

   earthquake-stricken-areas-after-2-weeks/24686632.html

www.radiofarda.com/content/news/24677819.html  2ـ

www.radiofarda.com/content/f4_earthquake_azerbaijan_ 3ـ
iran_tv_silence/24675044.html

www.radiofarda.com/content/f8-turkey-aids-blocked-in- 4ـ
the-border-with-iran/24674668.html

www.radiofarda.com/content/news/24674699.html   5ـ

soundcloud.com/frl-journalist/masih-alinejad-amir-kalhor 6ـ

www.cloob.com/club/post/showreplay/clubname/ 7ـ

آزربایجان، دیاری که ترک برداشت

اکنون در آستانه ی پاییز شیوع بیماری های عفونی، زلزله زدگان را تهدید میکند. 
کمبود حمام و دستشویی های سیار در مناطق زلزله زده و مهمتر از همه نزدیک 

شدن فصل سرما، مواردی هستند که بر مشکالت می افزایند.

سهیال میرزایی
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که په نک
سهیال میرزایی

آغیز آچدی اوباشدان بوباشا
اله بیلدیم 

اهر هریس چاددادی

ورزقان نیه قانا باتیپسان

قاراداغیم قارا یئره بوالندی

قویالندیالر جانلی جانسیز یازیقالر 

اوشاقالرین باغیرالری چات دادی

بو باغریالر چینی کیمین یاپیشماز

اله بیل که اوشاقلیقیم قه ییددی

که په نک قوی اوخشاییم قوی چیغیریم

قوی آنا دیلیمه اوشاقالری سه س لییم

که په نک گل قاباغا، قانادالرین وئر الیمه

گدک گؤره ک ندن بو یر چات دادی

ندن هارای چکیب توزتورپاقدا یانیالر
پایال پایال پتو پایال

چؤره ک پایال
سو پایال

قان گتیر قازان قازان قان گتیر

یزدان چال قاوالی

یزدان چال چال چال قاوالی

قره بولوددار آغالسین

یزدان بیر آغیز یوخ یوز آغیر اوخویاق

هانسی دام نان آدامالری سه س لی یاق

دوالشیر دامارالریم بیر بیرینه
باغالنیر قانادالریم

اورگیم بوباشدان تی تیریر
داها سه س ده 

توزدی 
تورپاخدی

چیغیر باغیر آغالماخدی

آدامالرا گجه گوندوز بیر اولدو

ـ بو قوتودان آیری بیر سس چیخمادی،

 هئچ اله بیر انسانیت یوخیمیش ـ

توضیح شاعر:

شعر »پروانه« را روزهایی سرودم که مردم سرزمینم با فقط 6،5 ریشتر زلزله، زیر خروارها خاک مدفون شدند، 
روزهایی که دیگر تشخیص خواب از بیداری برایم سخت بود، در بیداری اخبار فجیع و عکس های وحشتناک تر، عمق 
فاجعه را نشان می داد. این احساسات را خیلی ها تجربه کردند و کمتر کسی این صحنه ها را به خوابهایش نبرد. اکنون 
فصل سرما هم نزدیک است و ما نمی دانیم مردم چگونه روزها و شب هایشان را با چادرهای نامرغوب و حتی بدون 

چادر خواهند گذراند؟

شعر »که په نک« را به فارسی برگردانده ام و این ترجمه بیشتر مضمونی ست تا حس های مشترک این درد بزرگ را 
با مخاطبینی تقسیم کنم که زبان ترکی نمی دانند ولی در همراهی با مردم آزربایجان درد کشیدند. 

با احترام: سهیال میرزایی

پروانه
دهان باز کرد از آن سو به این سو

گمان کردم
اهر هریس َتَرک برداشت

ورِزقان چرا در خون غرقه شدی 
قاراداِغ من به زمین سیاه آغشته شد

بیچاره مردم مرده و زنده زیر آوار ماندند
کودکان َزهَره َتَرک شدند

این َزهَره ها مثل چینی به هم نمی چسبند
انگار کودکی هایم برگشت

پروانه   بگذار شیون کنم   بگذار فریاد بزنم
بگذار به زبان مادری ام کودکان را صدا بزنم

پروانه   بیا جلو   بگذار بال هایت را بگیرم
برویم ببینیم آخر چرا این زمین َتَرک برداشت

پخش کن پخش کن پتو پخش کن
نان پخش کن
آب پخش کن

خون بیاور   دیگ دیگ خون بیاور

یزدان بزن دایره ات را
یزدان بزن بزن بزن دایره ات را

تا ابرهای سیاه گریه کنند
یزدان یک دهان نه صد دهان بخوانیم
از روی کدام بام مردم را صدا بزنیم

رگ هایم به هم می پیچند
بسته می شوند بال هایم

قلب ام از این سر می لرزد
دیگر  صداست

َگرد است
خاک است

سر و صدا و گریه است
برای مردم شب و روز یکسان شد

ـ از این جعبه صدای دیگری در نیامد، انگار هرگز انسانیتی نبوده 
است ـ
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