»دﯾﺒﺎ« ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ،رواﯾﺖ
ﺳﻮﻣﺎ ﻧﮕﻬﺪاریﻧﯿﺎ ،در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ« آن ﺳﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻦ» ،رواﯾﺎت زﻧﺎن ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.
رواﯾﺖ ﭼﻬﺎرم «،دﯾﺒﺎ»
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را از راه ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺼﻮری از زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ آزاد ﻧﺪارد .او ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﯽ را
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪم ﺑﺰﻧﺪ.
دﯾﺒﺎ دﺧﺘﺮی اﺳﺖ از ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﻨﺘﯽ اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻮادهاش ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او،
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﻣﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد آن ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﻨﺘﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .او ﮐﻪ در ﭼﻬﺎرده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ازدواج ﺷﺪه ،دو ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮش در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ،راه ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ را در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺒﺎ و ﻫﻤﺴﺮش ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﺸﻮر و ﻣﺤﻞ
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ دﻗﯿﻘﺎً ﭼﻪ ﭼﯿﺰی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺮای ﺧﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ راه ،آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،دوری از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺸﮑﻼت زﺑﺎن و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻤﺴﺮ دﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﭼﻬﻞ و ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ،ﻬﻤﺴﺮ اول و ﭼﻬﺎر ﻓﺮزﻧﺪش را در ﮐﺎﺑﻞ رﻫﺎ ﮐﺮده و ﻫﻤﺮاه دﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﮐﺎر در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺮخ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادهاش را در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ .او از اوﺿﺎع اﺳﻒﺑﺎر زﻧﺪﮔﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و از
دورهﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ﺎز اﯾﻨﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻦ ﮐﻔﺶﻫﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،وارد ﭼﺮﺧﻪ ﮐﺎر و ﺑﺎزار ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺸﺖ ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر ﮐﻮﭼﮏاش را اداره ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ واﺿﺢ اﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ او را ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ،ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋﯾﮏ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﺑﺮای
ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ.
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺣﺎﺻﻞ از آن در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮﺧﻮرده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻋﻤﻖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ او ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،زﻧﺪﮔﯽ او و دﯾﺒﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار
داده؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻮدک دﯾﺒﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺎوز ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﺷﮑﺎﯾﺖ و
ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ در ﻗﺎﻧﻊ ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﺮاﻓﺸﺎن در اﺛﺒﺎت ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ دﯾﺒﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﯾﮏ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و اﻧﺰوای ﻣﻄﻠﻖ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎنﺷﺎن ﺳﭙﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﺮﻫﺎد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن در ﻣﻮرد
ﺟﺰﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺿﻮح ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ و ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ و ﻟﺤﻦ ﮐﻼﻣﺶ ﻓﻬﻤﯿﺪ .او از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻣﺘﺠﺎوز اﻧﺘﻘﺎم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش را ﺑﮕﯿﺮد ،اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﭼﻮن در ﺑﺮآورده ﮐﺮدن اﻧﺘﻈﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﮐﺎم
ﻣﺎﻧﺪه ،آﻧﻬﺎ او را رﻫﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ او اﻓﺰوده اﺳﺖ .او ﻣﺪام در ﺑﯿﻦ ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ «:ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری
ﻣﯽﮐﺮدم ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪام ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻮس و ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ را ﻟﮑﻪدار ﮐﺮده ﺑﮑﺸﻢ ،ﻣﺮدم ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻦ دوری ﮐﻨﻨﺪ» .او اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
«اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﺎﻧﻮادهام در ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ را ﻫﻢ ﻧﺪارم.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎدر و ﺑﭽﻪ را ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﺘﻢ .آﻧﻬﺎ از ﻣﻦ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﺮد رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻢ .اﯾﻨﺠﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﻮل
داده ،در ﻋﻮض ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﺒﺎﻟﺶ ﺗﻌﻬﺪ دادم ﮐﻪ دﺳﺖ از ﭘﺎ ﺧﻄﺎ ﻧﮑﻨﻢ .آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﭼﺎره ی ﻣﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮوم و ﻧﻪ راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارم».
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﺸﻐﻮل ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،دﯾﺒﺎ در ﮔﻮﺷﻪای از اﺗﺎق در ﺧﻮدش ﻣﭽﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و آرام ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﺮد.
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ ذﻫﻨﺶ ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮیﻫﺎی ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽﮔﺬرد .دﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﮐﻮدک_ﻣﺎدر ﺑﻮد .از اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت و
اﺗﻔﺎﻗﺎت واﻗﻌﯽ در زﻧﺪﮔﯽاش ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪش را او ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﻖ دﯾﺪن ﮐﻮدک را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ او
ﻧﺪاده ﺑﻮد .دﯾﺒﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،از اﺣﺴﺎسﻫﺎی ﻣﺎدراﻧﻪاش در دوران ﺑﺎرداری و ﺣﺘﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪن
ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺣﺲ اﻧﺰﺟﺎرش از اﺗﻔﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .از ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺷﺐﻫﺎ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﺠﺎوز را
ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﺲ ﻋﻤﯿﻖ ﺷﺮم و ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮدش دور ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ،در
او ﻋﺬاب وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﺑﻮد ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽاش را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ وﺿﻮح در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺆالﻫﺎی ﻣﻦ
ﻣﯽداد ،آﺷﮑﺎر ﺑﻮد .از ﻃﺮﻓﯽ ،ﻓﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﺮاف و ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن او در اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﺒﺎ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺑﯽﭘﻨﺎه
ﻣﯽدﯾﺪ و ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد از ﺧﻮدش دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و از ﺗﺮس ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﺎوتﻫﺎی ﻫﻮﻟﻨﺎک ،او ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻧﮑﺎر آن ﺑﺮای
ﺧﻮدش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻨﮕﺮی ﻧﻪ ﭼﻨﺪان اﻣﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد.

رواﯾﺖ ﮐﺮدن زﻧﺪﮔﯽ دﯾﺒﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﺶ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﻠﻤﺎت ،ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻦ از ﺑﯿﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دﯾﺒﺎ در ﺷﺎﻧﺰده
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎ آن رو ﺑﻪ رو ﺷﺪه ﻋﺎﺟﺰم .ﻫﯿﭻ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدری را ﺑﺎ ﺗﻮأﻣﺎن ﻋﺸﻖ و ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺶ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﺪ.

