»روژان« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ؛ رواﯾﺖ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ دوم «،روژان»
روژان ۴۲ﺳﺎل دارد و اﻫﻞ ﻋﺮاق اﺳﺖ .او ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ،دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻫﻤﺮاه دﺧﺘﺮش و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن و
از راه درﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ .روژان ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ روزی ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﮐﻪ آن زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل داﺷﺖ
از ﻋﺮاق ﻓﺮار ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺼﻮرش را ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽای ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺗﻠﺦ و ﺳﺨﺖ ﭘﯿﺶ رو ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
او از ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮاﺑﺶ را ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ از اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺐﻫﺎ ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ و
ﺑﺮادرش ،او و دﺧﺘﺮش را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺗﺮس ﻫﻨﻮز دﺳﺖ از ﺳﺮش ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .روژان از
ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺑﯽاﻃﻼع اﺳﺖ و در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺑﯿﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ او و دﺧﺘﺮش ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﺸﻮد ,ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﺗﻤﺎس ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اواﯾﻞ ﺑﺮاﯾﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم .زﺑﺎن ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ و ﻫﯿﭻ ﮐﺎر و درآﻣﺪی ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻢ .دﺧﺘﺮم ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و
ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﯽ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻫﺪ .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺗﻤﺎم ﭘﻮﻟﻢ را ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯽﻫﺎ
داده ﺑﻮدم ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺮﺳﻢ .دﺧﺘﺮم ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮد و ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺎن ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻌﺪ از  ۸ﻣﺎه در ﯾﮏ رﺳﺘﻮران ﮐﺎری ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ روزی ده ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﻇﺮف ﺑﺸﻮﯾﺪ.
روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ رﺳﺘﻮران ﺷﺮاﯾﻂ او را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺟﺎزه داده ﺑﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ ﻫﻤﺮاه او در ﻃﻮل روز در رﺳﺘﻮران ﺑﻤﺎﻧﺪ و
او ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﮑﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ،او را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺰﻫﺎ در آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻮران ﻣﯽﺑﺴﺖ .روژان ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:اﮐﺜﺮ وﻗﺖﻫﺎ آﻧﻘﺪر
ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد ﺗﺎ ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭼﺎرهای ﻧﺪاﺷﺘﻢ و اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﮐﻤﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮی در ﺧﯿﺎﻃﯽ ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدم اداﻣﻪ داﺷﺖ.
روژان ﯾﮑﯽ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪات« ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ »اﺳﺖ .او ﮐﻪ در  ۶۱ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی  ۸۴ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﻮادهاش و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ آن ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از ﻣﺎﺟﺮای ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ درﮔﯿﺮش ﺑﻮده و از اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﻄﻮر ﻫﻤﺴﺮش ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ او از ﺑﯿﻢ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮد از ﻋﺮاق ﺑﮕﺮﯾﺰد و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
روژان ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻋﺸﻖ او را ﻓﺮﯾﺐ داده ﺑﻮد ،او و دﺧﺘﺮش را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺧﻮدش ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن روژان و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻫﺮاساﻧﮕﻴﺰش در ﻣﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺟﺰو ﻋﺠﯿﺐﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺷﻨﯿﺪهام .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از آن
روز ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺧﻮدش را درﮔﯿﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده ،ﺑﻪ ﺷﺪت از
ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ او ﻣﺎدری ﻣﺠﺮد اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ او
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و دﺧﺘﺮش را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﺮدی دﯾﮕﺮ ﺑﮑﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺮای او و دﺧﺘﺮ ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪاش ،ﺳﺮآﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﺳﺖ .روژان از اﯾﻨﮑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺗﺤﺼﯿﻞ
در ﻣﺪرﺳﻪ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺮان اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﭗﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺎاﻣﻦ اﺳﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺮﯾﺢ و
ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
روژان از اﻓﺴﻮسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ذﻫﻨﺶ ﻧﻤﯽروﻧﺪ ،ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺣﻘﯿﻘﺖ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﻪ دﺧﺘﺮش ﻧﮕﻮﯾﺪ.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮش را اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺬاب وﺟﺪان دارد و ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ «:ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺮاق ﻣﯽﻣﺎﻧﺪم و ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻢ» .او دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ ﺧﻮدش آورده اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺑﺎور او آﯾﻨﺪهای ﮐﻪ
در اﻧﺘﻈﺎر او ﺑﻮده ،ﭼﯿﺰی ﺟﺪا از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻘﯿﻪ زﻧﺎن در ﻋﺮاق ﻧﯿﺴﺖ.
اﻣﺎ روژان ﻣﺪام ﺑﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ دﺧﺘﺮش روزی ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن داﺳﺘﺎن او ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ او را ﻧﺒﺨﺸﺪ.
روژان از ﻣﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽاش را ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟﻮان ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻧﺘﻈﺎرات دﯾﮕﺮان
زﻧﺪﮔﯽاش را از او ﮔﺮﻓﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ روزﻫﺎی زﯾﺎدی درﮔﯿﺮ رواﯾﺖﻫﺎی روژان ﺑﻮدم .داﺳﺘﺎﻧﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻢ ،درﺳﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای آن ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ .ﺗﻨﻬﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ در اﻧﺘﻬﺎ دو زن را ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺸﺎن آزاد ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در زﻧﺪﮔﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺷﺮﻣﺴﺎر و ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻦ داﺳﺘﺎن روژان و دﺧﺘﺮش را ﺑﺎ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ آزادی ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارم ﺗﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ از« روژان»ﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ،از آرﺷﯿﻮ اﺳﺖ

