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 صحبِت هــریوا درهــاگ
 

 

 نگارگرم. ا. سازد.  تبصره بی نیاز می مرا از اگ که بسیار رساست وهریوا دره این هم ترجمهٔ صحبتِ  و

  

 را پُرسی:مـ

 «کجـــا استی؟ بگو تو از»

 !کوچه جنگی انتظارم است هر آنجا که در من از

 بند؛ ه قید وـگون رـفارغ از هآنجا که عشقی  از و

 .تـــایـر پــوی بـــس رــه ر درـیـجـد زنــَزنَ

** * ** * ** * ** 

 زمستانی؛ اِم تاریک وـیک ش ـا که درآنجـ ن ازـم

 خود می فشارد تنگ؛ رم درـوِش عشقی گـترا آغ

 اما وَرد؛ـخ می رـو خنجـیا زانجا که بر پُشِت ت و

 راطـخ نبردی نیست درچ کس قصدی ـیـا هـرا بـت

 خواهی؛ خ میـلـاِر تآنجا که با صد انتظــــ ن ازـم

 ..... می یابیـا را نــایـحِ پـز نشاِن صلرگــی هـول

 

زیبایی های افغانستان  ن ازم تضاد می افتم. میان می آید غالب اوقات من با خود در افغانستان در وقتی صحبت از

ی های تاریخ جا از دهم؛ رای شان نشان میب ان راافغانستتصویر های مناظِر زیبای  گویم؛ برای دوستانم سخن ها می

یگر د روزِ  اما؛ حیرت انگیز دارد. عی وهای طبی گویم که افغانستان چه زیبایی برای دوستانم می کنم و صحبت می
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افغان به کشوِر شان شرکت  ضِد فرستادن جبری مهاجرانِ  مظاهراِت اعتراضی بر که در بینند می دوستاِن هالندی مرا

 .می کنم

ای ه ولی زیبایی جنگ است نشانه بگیرد و که درگیر برخورد را سیماهای منفی یک کشور تواند آدم ِچگونه می

 و ندصدای بل که افغانستان یک سرزمین مصون است من با من بپرسد اگر کسی از طبیعی آنرا بی اهمیت نسازد؟ 

همان شخص برای من تکتی بدهد که سوی افغانستان پرواز کنم  ون نیست ولی اگره نه مصک خواهم زد رسا فریاد

 .به راه می افتم گویم و تشکر می دستش می قاپم؛ من تکت را از

نی من بخشی بزرِگ زندگا دارم هرچند من خود همیشه تعجب کرده ام که چرا با افغانستان این گونه وابستگی نیرومند

« هیچ جا چون خانه نیست» هک آنچه من میدانم این است که من با آن جملهٔ معروف ته ام.زیس هالند ام را اینجا در

ی آن پارچهٔ گمشدهٔ معمای زندگان انستان رفتم برای نخستین بارکه افغ هنگامی اکردم ام چندان احساِس وابستگی نمی

 بحران زده بود ولی من در خاک آلود وبلی کوچه های کابُل  «درخانه یعنی چه بودن» فهمیدم که را دریافتم و خود

چراغ های  بحران زده ماِل من است! این کابُل می انگاشتم که این کوچه های خاک آلود و از ودنخستین دیداِر خ

 ییرنوعی بازی تغ آنرا و کند نمی های شان اعتنا کنند ولی کسی به رنگ بدل کردن دل میترافیک که پیهم رنگ ب

 .کردم چیز نوعی احساِس وابستگی می منصفانه بگویم با هر ستند! من ا از شمارد رنگ می

 هم وابستگاِن شان در هنوز پدرم است و و هرات که زادگاِه مادر در را روم غالب وقِت خود وقتی افغانستان می من

 امنیت درمن با وسوسهٔ  کابُل است و از ران کمتربح رات سطح ه ن دربرای م کنم. سپری می استند؛ بسیار آنجا

مجموع کشوری غیر  که افغانستان در نامم زیرا وسوسهٔ امنیت می من آنرا کنم. اغفال می را هرات به سادگی خود

 .کند انترنت این موضوع را آفتابی می جوی ساده در یک جست و مصون است.

 اردد وجود زنی تصورن افغانستان خوب نیست ولی ای که وضع امنیتی در های فراوان نشان میدهد ارش گز چند هر

دیپورت نمودن  مورد است که به عنوان یک بهانه در همین تصور افغانستان مصون است و در ها که برخی جا

 های مصون بروند آنجا در دتوانن که مهاجران می گویند می و شود گرفته می آن کار شان از مهاجران افغان به کشور

 اما من بدین فکر ای مصون بروند.به همان جاه توانند آنان می باشد برو خطری رو شان با محل زیست احیانا   اگر و

حملهٔ طالبان  چند جانب مورد الح مصون ازبه اصط قهمان مناط برخی از این اواخر که در کنم زیرا تمکین نمی

 .زندگی ها درهمین خشونت ها برباد رفته اند گرفته اند و قرار

این مناطق دیر مصون  برخورد خود تضادی است که پایهٔ منطقی ندارد و کشمکش و گرفتار کشور مناطق مصون در

ه مصون است دلیلش این نیست که ک منطقمدتی کوتاه ی اگر روزه است. چند شان مؤقتی و مصونیت مانند و نمی

 دیگر بلکه دلیلش این است که طالبان و دارند مصون نگاه می آنرا و نیروهای خارجی کنترول دارند آنجا دولت و

 .باشد قابل تالفی می وغیر ها سنگین  زیان کنند له میله نگرفته اند ولی هنگامیکه حمنیروهای جنگی تصمیم به حم

 خواهم افغانستان بروم؟ دانم به چه دلیل بازهم می من که این همه را می
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ه استم که باخت َردکه من کمابیش خِ  کند می همانجا زیست دارد فکر همان کشور بزرگ شده است و شوهرم که در 

های طبیعی  زیبایی بر با او های خود صحبت من در کنم. افغانستان بدل می مصون هالند را با خطر آزاد و محیط

 .های آن یاد میکند کنم ولی او از ُدشواری کشور تکیه می

 خود آگاهی دارم ولی به هرحال خطرات سفر می بندم از استوار را خود وقتی برای سفر به افغانستان کمر بالطبع من

 تصمیم را از قدرت کند و را فَلَج مینیروی ارادهٔ م ان خطر درغیرخود می آفرینم  ذهن در همان وسوسهٔ امنیت را

 .گیرد من می

 پیرامون های دشواری گذارم معنایش به هیچ وجه این نیست که از می تأکید های طبیعی کشور زیبایی که من بر وقتی

که چه پیش  زند ن نهیب میم بر و دارد دقیقه وجود چند هر از بعد و هرجا های امنیتی در بازرسی استم. خود غافل

 می جا هر های امنیتی را در وارکابل دی در دیگر گروه های جنگجو طالبان و خواهد آمد. به دلیل حمله های منظم

 .دولتی قامت برافراخته است تعمیرهای مهم و سفارتخانه ها برابر این دیوارهای امنیتی در توان دید.

ه ک بینید گام دیوارهای خاکی رنِگ امنیتی را می چند هر از بعد زنید و هاگ قدم می که در شما تصورش را بکنید

 را هرقیافهٔ ش این حالت نه تنها ایستاده است. استند برو خطِر حمله رو دیگر که با عمارات سفارتخانه ها و برابر در

که  دهد باش می به شما بیدار این دیوارها کنار عبور از گذارد. می اثر شما نیز شیوهٔ نگرش بلکه بر کند بدل می

 رهااین دیوا کنار از زیرناگ و روید سوی مکتب میه ب  روید؛ می شما برای کار وضع امنیتی چندان خوب نیست اما

 روند نمی راه کنار سر از چون این دیوارها آفرینید.همان وسوسهٔ امنیت را می  خود ذهن در ناگزیر گذرید و می

 اه کوشیده است که قیافهٔ این دیوار هنری بگذاریم توانیم نامش را اِلههٔ آفرینش کابل که می ابتکاری جمعی در ذهنیت

را  طرخ فارغ از این حیله قیافهٔ کابل با و بخش بنگارد های نیرو آن پیام در و بسازد رنگارنگ زیبا رتصاوی با را

 .اعاده کند

 .نندک یک شیوهٔ ابتکاری تعدیل می با را برخورد برای من این شیوه خود مثالی بزرگ است که مردم نمای کشمکش و

 حالتی که قرار کنند تا در هر های خود پکه می دل در را امید که چگونه مردم افغانستان اخگر دهد این نشان می

 .واقعی چه گونه است به جای خود بماند حاال وضع بماندهای شان روشن  دل در آن اخگر دارند

اما  و دهد. را قیافهٔ نورمال می های ما ذهن ما ُدشواری ها در رویداد با پیکار مقابله و کنم که ساخت می من فکر

 من به سوی رفتن مدوستانم هنگا هالند من به یاد می آرم که اینجا در شود مصونیت اساسی مطرح می وقتی موضوع

 گویم: من برای شان می کنند نگرانی می و تشویش  افغانستان ابراز

این گونه  هرات نیز در این اواخر در دهد )هرچند انتحاری رخ می روم که آنجا حمالت ل نمیمن کاب دتشویش مکنی»

 می د وکنن میرا نگاه آنگاه دوستانم خیره خیره م «اختطاف نکنند مرا تا مواظب خواهم بود اما و رخ میدهد( حمالت

سیمای  دو امنیت مصونیت و من در حال آنکه جدی است. گیرم و چندان جدی نمی اختطاف را که من خطر پندارند

ربوط به حمالت است م شنویم و می خبرها همیشه از امنیت است که ما یکی موضوع بزرگ بینم. می ازهم را جدا

گونه  دو هر شنویم. هالند چیزی نمی در بارهٔ آن اینجا در است که ما خطراتی هم متوجه زندگانی شخصی افراد اما
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هرات برای  مثال عمهٔ من در به طور دایمی دارد حضور دهند ادامه می که زندگانی روزمره را ها افغان ذهن امنیت در فقدان

 .بازی کند و خانه بیرون برود که از دهد اجازه نمی خود پسر کوچک

 پیدایش کند و تا رود او می به دنبال مادرش فورا   خانه بیرون برود از او اگر باغچهٔ خانه بازی کند. اجازه دارد که تنها در او

 .که مبادا اختطاف شوند استند ودکان خود نیزک حملهٔ طالبان خانوادٔه من نگران از بدین ترتیب غیر به خانه برگرداندش.

باشم همانند یک  افغـانستان می که در ن هنگامیم روند. ن میخانه بیرو زنان است که از منیتا یک موضوع دیگر موضوع

 دسترسم نیست و افغانستان این آرزو در ان دراما به عنوان یک زِن هالندی افغ خانه بیرون بروم خواهم تنها از هالندی می زن

 .مرا باالتر ببرند تا سطح حفاظت کنند می را آنان این کار همراهی کند. اعضای خانواده باید مرا یکی از

 از وچند دقیقه ا از تنها بعد راه بود.هم من دختران کاکایم با یکی از و خواستم خانهٔ کاکایم بروم  خوب یادم می آید که باری می

به  گذشتند موتر می ما پیاده یا با کنار تبصره های مردانی کـه از نگاه های هرزه و که از من خواست که تکسی بگیریم زیرا

 !آمده بود جان

 خانه بیرون خطر نموده از ولقب استند هم ناگزیر مردم هنوز جّدی است اما سطح بسیار دو هر امنیتی در علی رغم اینکه وضع

 .د زنده دل تر استندافغانستان نسبت به مردم هالن که مردمکرده ام  من غالبا  احساس می بروند.

 رزندانف زن و د دستاینکه به اصطالح عرق پایش ُخشک شو گشت پیش از یم بر کار تابستان کاکایم به مجردی که از هنگام

 ممکن است حادثه ای رخ بدهد نیست و خطر الی ازپارک خ داند که راه خوب می او رفتند. باهم به میله می را میگرفت و خود

به  روز هر او اهمیت دارد.  تفریح خانواده است که برای او وشوقتی وخ کند. حکومت نمی او بر برخورد ولی کشمکش و

 احتمالی به خطرات بدون اعتنا حوصله دارد و کند ولی هنوزهم نیرو و می کار چارعصر هفت صبح تا جمعه از استثنای روز

ه توانم هوای کاف نمی کار از شنبه بعد هالند روزهای دو در ست که من اینجاا یادآوری قابل دوستان بیرون میرود.  خانواده و با

های  یکه علیرغم دشوار افغانستان شده ام زیرا که من عاشق به همین دلیل باشد شاید شنبه است. دو که شب کنم زیرا چایخانهیا 

انی توانند زندگ نمی انعطاف پذیر و اما قابل تأسف است که همین مردم بی پروا استند انعطاف پذیر مردم بی پروا و آنجا موجود

 .جلو ببرند ها پریشانی حمالت و ردناکت های دبدون مزاحم روزمره را

 افغانستان آشتی بدهم؟  برخورد در کشمکش و را باواقعیت رومانتیک خود است که من نظرات ُدشوار آیا بسیار

 این آشتی دادن دست خواهم گرفت؟  تالش در یا ازآبلی. اما 

درم پ و ادرکشمکش رنج برده است اما م گ ونج بسیار از این کشور من همیشه با افغانستان رابطهٔ قوی خواهم داشت. زیرا ه.نـ

 .کرده است ذهنم باز خانه را در محلی است که قفِل فکر بها دارند و خاطراِت گران آنجا از

 .بارهٔ زیبایی افغانستان صحبت کنیم در ما تنها برخورد به پایان برسد و راه دوخته ام که جنگ و من به پیشواِز آن روز دیده بر

 )پایان(
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