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صفر
#عمه رابهسفربرد

فاطم�ه تق�وا :عمهجان��م س�لام!
راس��تش را بخواهی هنوز هم باورم
نمیش��ود از پیشمان رفته باش��ی.
گاهی وقتها همهچیز را #فراموش
میکنم و فکر میکنم سفر مشهدی
و به زودی برمیگردی! یا فکر میکنم کربالیی و قرار
است بعد برگشتنت به خانهات بیاییم اما بنر «زیارت
قبول» نزنی��م! چون خودت آندفعه گفتی دوس��ت
نداری! یادت هست؟ گفتی« :اگر #قسمت شد دوباره
بروم ،برایم #بنر نزنیدها! که چه بشود؟ دوست ندارم
خب!» همهی ما منتظر بودیم که برگردی خانهات.
فکر میکردیم مثل بیستوهش��ت صفر هر س��ال،
جم��ع میش��ویم دورت و از آش ن��ذریات تعریف
میکنیم! اما #صفر تو را به #سفر بیبازگشتی برد...
هنوز هم دلم به همان چند ثانیه ویسی که در آخرین
روزهای زندگیات از من شنیدی خوش است .ویسی
که هنوز که هنوز اس��ت -بعد از چه��ل روز -جرأت
نکردهام دوباره م��رورش کنم! هرچ��ه فکر میکنم
هم یادم نمیآید دقیقا چه گفتهام! نه که سرم ضربه
خورده باش��دها! نه! آن کرونایی که تو را برد ،هوش و
حواس مرا هم با خودش برده! پاک گیج و منگم این
روزها! یعنی آنقدر ناخوش��م که وقتی رانندهاسنپ
برای ادامهی مس��یر و فرار از ترافیک ،اتوبان صیاد را
انتخاب کرد ،با او #بحث کردم! اما هرچه فکر میکنم
به این نتیجه میرس��م که #حق داش��تم! البته که
حق داش��تم عمهجان! س��رم توی گوش��ی بود ولی
یکآن که بیرون را نگاه کردم و تابلوی اتوبان صیاد را
دیدم ،بغضم ترکید .آخر این اتوبان ،جز خانهات جای
دیگری نمیرفت .حاال که تو نبودی ،من آنجا چهکار
میکردم؟ دوهفتهی پیش هم با باب��ا گذرمان افتاد
آنسمتی .نمیدانی #بابا چه آهی کشید که ناگهان
برداش��ت گفت« :آخرینبار که از اینجا رد شدم ،با
عمه و مادرب��زرگ بودم!» عمهجانم! عال��م ،تو را کم
دارد! دنیا ،تو را کم دارد! لعنت به دنیا که از اس��مش
هم پس��تتر اس��ت ...عمهی عزیزم! نیستی و جایت
از همیشه خالیتر اس��ت .چند روز پیش که بابا رفته
بود خانهات ،دیده بود گلهای گلدانهای قش��نگت
افتادهاند اما خیالت راحت! به همهش��ان رس��یدگی
کرد و خاکشان را آنقدری #آب داد که دیگر #تشنه
نباشند و باز بتوانند کمر راس��ت کنند! یادت میآید
همیش��ه میگفتی« :نمیدانم چ��را گلهایم زود به
زود #خشک میشوند و برگهایش��ان آنجور که
دلم میخواهد #قشنگ نمیشوند!» اگر میماندی،
دلهایمان وسط پاییز ،بهار میشد و گلدانهایت به
عشق «یا مقلبالقلوب» شکوفهباران میشد! ببین که
در این غروب برگریز ،چه آتشی به برگوبار دلمان
زدی و چگونه تنهایمان گذاشتی! فصل پریشانی ما
را ببین...

روضهی حق

یار هفتاد و سوم

کوثر کوهس�تانی :همیشه وقتی
خود را البهالی اف��کار و تصوراتم در
#کربال فرض کردهام ،زنی با پوششی
شبیه حضرت زینب سالماهلل علیها
و مش��غول جهاد ب��ودهام؛ ولی نه در
وسط میدان جنگ و میانهی آتش! هرچند در نهایت،
میدان جنگ به خیمهگاه ما و کودکان هم کش��یده
میش��ود و در خیاالتم زمانی هم میرسد که من در
میان آتش مان��دهام اما با دو دس��ت نحیف و جثهی
کوچکم مگر میتوانم چند کودک را پناه بدهم و تنم
را سپر تازیانهی چند تا از اشقیا کنم؟! همیشه وسط
روضههای جگرس��وز ،این حرفه��ا در ذهنم جان
میگیرد .مثل روضهی امس��ال که اگرچه در هیئت
نبود ،ولی با عکسی در میان صفحات مجازی ،باز هم
همین حرفها را برایم تداع��ی میکرد .میدانید آن
#عکس چه بود؟! طاقت روضهی مصور دارید؟! تاب
دارید ببینید خواهری رفته برای برادر کوچکترش
#آب بیاورد ولی تکتیرانداز سعودی ،او را زده و حاال
برادر ،خواهرش را روی آسفالتهای خیابان میکشد
که به خانه ببرد؟! طاقتش را دارید بشنوید اینها هم
فرزندان علیبن ابیطالبان��د و اینگونه آتش نفرت
بر سرشان میبارد؟! حاال اصال میتوانید بفهمید که
این ماجراها مال چند قرن پیش نیس��ت و در همین
حوالی رخ میده��د؟! دقیقا همان زمان��ی که ما در
خانه ،دلمان را خوش کردهایم که جملهی «یا لیتنا
کنا معک فافوز فوزا عظیما» ورد زبانمان است! حال
مگر نه اینکه «کل یوم عاشورا و کل ارض کربال»؛ بیا
و ببین چه کربالیی است در یمن و فلسطین و بحرین
و سوریه و عراق و کشمیر و...
موالی من! اگر من ی��ار هفتاد و س��ومتان بودم ...به
گمانم فعل را #غل��ط انتخاب کردم! درس��تش این
است« :حاال که میخواهم یار هفتاد و سومتان باشم»
کودکانتان را به من میسپارید تا درد و زخم جنگ
را از تنشان پاک کنم؟! و آیا من را قابل میدانید که
خانوادهام را فدای امنیت و آسایش شیعیانتان کنم؟!
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چهار پرده و چند خط هم بیشتر از تعامل بعضی ایرانیها با بعضی افغانستانیها به قلم مریم اردویی

هم قریب و هم غریب

پردهی اول :تنه�ا روایتی که تا س�الها از
مردم افغانستان میدانستم ،بیشناسنامه
ماندن فرزندانی بود که حاصل ازدواج یک
تبعهی افغان با ی�ک دختر ایران�ی بودند.
فرزندانی که س�ربند همین بیشناسنامه
بودن ،ن�ه ایرانی محس�وب میش�دند و نه افغ�ان! همین
ش�نیدهها و دیدههایی که گاه خیلی به من نزدیک بودند،
تصویری ناموزون از افغانس�تانیها در ذهنم س�اخته بود.
کم نبودند دختران�ی در همین ی�زد خودمان ک�ه به عقد
ی�ک تبعهی افغ�ان درآمدن�د و با وج�ود داش�تن فرزند،
همسرانشان از کشور #اخراجش�دند .زنانی که باید برای
فرزندانشان -که فقط به اعتبار نداشتن یک سجل ،نه حق
ازدواج داشتند ،نه تحصیل و نه کار -هم مادری میکردند
و هم پدری...
پ�ردهی دوم :یکی از روزهای دههی هش�تاد ب�ود .برادرم
کفری از دس�ت بچههای هنرس�تان مح�ل تحصیلش به
خانه آمد .قضیه از این قرار بود که بچههای مدرس�ه پشت
س�ر امامجماعت -به عل�ت افغان ب�ودن -نم�از نخوانده
بودند .برادرم #نژادپرس�ت نبود و نیس�ت؛ مثل همهی ما!
آخر ش�ریعت اسلام به ما یاد داده که مرزها بیاعتبارند.
مضاف بر آن ،مرجع تقلیدمان در رس�الهاش نوشته است:
ی دوازدهامامی،
«امامجماعت باید فردی عاقل ،بالغ ،شیع ه 
عادل و حاللزاده باش�د .مهم اس�ت ایض�ا صحیح بخواند
نماز را!» برادرم و چند نفر مع�دود که تاب توهین به مردی
را نداشتند که بیش�تر روزها #روزه بود و در #سالم عامل
به «فاس�تبقوا الخیرات» پشتس�رش قامت بسته بودند.
گرچه «ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم» اثر نکرد و امامجماعت
از هنرستان برادرم رفت که رفت...
پردهی سوم :جوان افغان تعریف میکرد :دوران اصالحات
بود و خاتمی رئیسجمهور .من و سیدمرتضی هشتساله
بودیم و سرمست از بوی ماه مهر .مادرم که برای ثبتنام من
به مدرسه رفته بود ،ظهر نش�ده با رنگ پریده و عرقکرده
برگشت .با بغضی که عنقریب مانده بود به #اشک بنشیند.
هاج و واج مانده بودم .وقتی مادرم گفت« :ش�اید امس�ال
نتوانی به مدرس�ه بروی» سقف خانه روی س�رم آوار شد.
دستور وزیر وقت بود که اتباع خارجی را نباید در مدارس
ایران ثبتنام کنند .دو ماه بعد من و سیدمرتضی با رایزنی
م�ادرش در روس�تایی دورافت�اده ،حق حض�ور در کالس
درسی را داشتیم که مستمعآزاد آن محسوب میشدیم و
نه شاگردش! مدیر قبول کرده بود برویم #درس بخوانیم اما
توقع #مدرک نداشته باشیم! هرچند عاشق درس خواندن
بودیم و این شرط و شروط برایمان معنایی نداشت ،اما غم
غربت بیخ گلویمان چنگ انداخته و سخت فشار میداد.
احساس حقارت میکردیم .گاهی نگاهمان با نگاههایی گره
ق میزد .هرچند
میخورد که برق نژادپرستیشان توی ذو 
عمر این فرصت برای س�یدمرتضی کوتاه ب�ود! پدرش در
بس�تر بیماری افتاد و باید کمکخرج خانه میشد .همین
شد که مدرسه را رها کرد .س�یدمرتضی اما رفیق نیمهراه
نبود! هر روز ظهر با اتوبوس تا مدرسه میآمد و با هم به خانه
برمیگشتیم .وقتی از او س�ؤال میکردم که «چرا اینهمه
راه را تا اینجا میآیی؟» سنگقالبم کرد که «چیزی نشده؛
عوضش با هم به خانه میرویم!» بعدها فهمیدم اگر اتوبوس

#مسافر نداش�ت ،به علت دورافتاده بودن روستای محل
تحصیلمان ،همان روس�تای قبلی راهش را کج میکرد و
برمیگشت! حاال تمام سهم سیدمرتضی از خاک کشوری
که برایش حق شاگردی هم قائل نبود ،قبری است گوشهی
گلزار ش�هدای خلدبرین یزد .جوان�ی دهههفتادی که در
بیس�تمین بهار زندگیاش ،جانش را فدای انقالبی کرد که
حاال مرزهایش به بلندیهای جوالن رسیده است .او مانند
تمام شهدای «تیپ فاطمیون» مظلومانه و غریبانه زندگی
کرد و مظلومانهتر و غریبانهتر پرکشید و شد اولین شهید
مداف�ع حرم یزد .در عوض حاال س�یدمرتضی یک س�جل
سنگی دارد که رویش تاریخ تولد و شهادتش حک شده .او
شاگرداول کالس درس دنیا شد و اسمش در زمرهی «عند
ربهم یرزقون» ثبت شد و ش�د «مهاجر الی اهلل» .مهاجری
که مرزهای اعتباری را بیاعتبار کرد و همراه با جوانمردان
دیگر افغان ،نام افغانس�تان را با «شهدای تیپ فاطمیون»
گره زد...

پردهی چهارم :در یکی از روزه�ای پاییزی به «کتابخانهی
ش�ر فالدین عل�ی» ی�زد کم�ی آ نس�وتر از می�دان
امیرچخم�اق رفتم .کتاب «س�هدیدار» ن�ادر ابراهیمی را
مرجوع میکردم که چش�مم الب�هالی کتابهای روی میز
به «جانستانکابلستان» امیرخانی افتاد .کتابی که در حال
رعایت پروتکلهای بهداش�تی ب�ود و روی میز کتابهای
برگشتی روزهای کرونایی #قرنطینه شده و فاصلهگذاری
اجتماعی را با کتابهای داخل قفس�ه لحاظ ک�رده بود؛ تا
بعد از منفی ش�دن تس�تش به آغوش خانواده برگردد .با
«جانستانکابلس�تان» از کتابخانه بی�رون زدم و از همان
ایس�تگاه اتوبوس با امیرخانی همس�فر هرات شدم .تنها
جایی که نیاز نبود برای چاقسالمتی با مردمانش زبان دوم
بلد باشد .حتی الزم نبود برای پر کردن فرم پذیرش هتل،
درگیر اسپلکردن اسمش به حروف التین شود.
روایت تاری�خ پرحادثهی ه�رات و منارههای خونآلودش
و دستان هنرمند اس�تاد «عمادالدین معمار» که کاشی به
کاش�ی مناره را باال میبرد ،آنقدر مرا بر سرشوق میآورد
که دل�م میخواهد الس�اعه ی�ک تیکت به مقص�د هرات
بگیرم و می�ان تاریخ بر بخ�ورم با آدمهایی ک�ه هنوز هم
نمیشناسمشان .مثال تصور کن! عدل بخورم به تور «تیمور

گورکانی» همان که لنگش میخوانند و فاتح هرات ،ایستاده
بر کوهی از سرهای هرویان .بگذریم! تازه فهمیدهام استاد
عمادالدین ،هم معمار مس�جدجامع گوهرشاد است و هم
مسجدجامع هرات؛ مسجدی با دوازده مناره که تنها پنج
منارهاش هنوز صابون تجاوز دش�من به تنش�ان نخورده
است.
میان ارگ قدیم هرات ،صحبت از مرزهایی اس�ت که کمتر
از یکصد و هفتاد س�ال میان ما کشیده ش�ده است .آشی
با یک وجب روغن که از میان دیگهای انگلیس�ی سرریز
ک�رده و مرزه�ای اعتب�اری و دروغینی ک�ه از معاهدهی
پاریس ،عروس هرات را -که زمانی از لحاظ پرورش نقاشان،
معماران و موس�یقیدانان به «فلورانس آس�یا» ش�هرت
داش�ت -از آغوش ایران جدا کرده است .نیرنگی که باعث
ش�د تفکر «انا خیر منه» قوت بگیرد و غریبنوازی جایش
را به بیگانهستیزی وارداتی دهد؛ تا جایی که بر روی برخی
دیوارهای بافت تاریخی ش�هرم نوشتههای س�یاه «ورود
افغانی ممنوع» خاطر #دوست را آزرده کند و خاطر #دشمن
را جمع .با خودم میگویم ممنوعیتی اگر هست باید متوجه
سفیر خبیث انگلیس باش�د تا هوای سفر چراغخاموش به
یزد به ذهنش خطور هم نکند.
دلم خون است از سیاس�تهای غلط مهاجرپذیریمان که
به اهل علمش�ان اجازهی تحصیل در م�دارس تربتجام و
زاهدان را نداد تا طلاب اهل سنتش�ان روانهی مدارس
پاکس�تان ش�وند و بخت یار #القاعده گردد تا ت�ور افکار
ب پهن و یارگیری کند و سوخت
تکفیریاش را میان آن طال 
به آتش برادرکشی بریزد .خانهجنگی -جنگ داخلی -به
راه بیاندازد و هرازگاهی با انفجار پلی یا ایرپورتی ،چشمان
دخترکان بالکش هندوکش را بیفروغ و سیاهس�ری را در
ن بهلب کند .سیاس�تی که
انتظار بازگش�ت ش�وهرش جا 
اگر با کیاست پیوند میخورد ،تصویری اینچنین ناموزون
از ملت�ی نجیب ،نیمک�رهی مغزمان را تس�خیر نمیکرد و
جوانمردمردمی قریب را #غریب نمیپنداشتیم .اگر اعتبار
مرزهای «مید این بریتانی�ای کبیر» را بر کرامت انس�انی
افغان مقدم نمیداشتیم ،امروز کارکردن یک مهاجر افغان
در مشاغل سطح پایین را جرم محسوب نمیکردیم و قشر
فرهیختهشان را اسیر بوروکراسیهای دریافت ویزا از نفس
نمیانداختیم.
حاال بعد از س�الها اعتراف میکنم که غل�ط کردم -مثل
پشتون که به اش�تباه کردم میگوید غلط کردم -و به این
فکر میکنم چگونه میش�ود مرزی را که #خباثت و دیوار
بلندی را که #سیاس�ت میان ما کش�یده با فرهنگ اخوت
از میان برداش�ت و خط بطالنی کش�ید بر هرآنچه نامش
#نژادپرستی است .کالم آخر عبدالرزاق کنار مرز اسالمقلعه
که «قدر بدانید ایران را؛ ایران ،پاریس است به خدا» برایم
فحوایی دارد که شاید خود عبدالرزاق هم فحوای کالمش
را نفهمیده باش�د؛ اینکه پاریس بودن ایران ذاتا حس�نی
ندارد و حکایت از آلوده بودنش به «فرهنگ توسعه» دارد تا
«توسعهی فرهنگی»! حسن آن است که ایران ،ایران باشد؛
نه هیچ جای دیگر...

