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ساکنان یک منطقه افغانستانی نشین   از درگیری میان شهروندان و مهاجران می گویند:

گزارشی از یک کابل در منفی فقر
شنیده ها حاکی از آن است که پس از جان باختن دو روحانی
 در مشهد سطح درگیری در مناطق افغانستانی نشین باال گرفت

 مرجان زهرانی: -«اون پشت کابله»-«اون پشت کجاست؟» -«کوچه پشتی دیگه... وقتی راه می روی انگار توی کابل 
قدم می زنی... آن قدر که افغانستانی آنجاســت... اصال خیلی از مغازه های کوچه پشتی مال خودشان است...» با 
دست جایی را نشان می دهد که نمی بینیم. جایی که گویا کابل است. وسط گرمای زود از راه رسیده بهار، بِر یکی از 
خیابان های اصلی منطقه ای حاشیه ای، جایی ایستاده ایم که مرد سن و سال دار امالکی آن را کابل خطاب می کند؛ 
یک کابل در جنوب غربی تهران. جایی که شــنیده  بودیم این روزها در ناامنی تنه به تنه کابل می زند. درگیری هایی 

که میان مقیم و مهاجر یا شهروند و پناهنده در جریان است و البته جزئیاتی از آن در دسترس نیست.

 رمضان در جهان - لبنان
به ساحل بیا و هالل ماه را تماشا کن!

 در میان همه کشورهای عربی، لبنان متفاوت ترین و خاص ترین است؛ درهم آمیختگی 
اسالم و مســیحیت در لبنان چهره ویژه ای به این کشور داده است. این ویژگی خاصه در 
مــاه رمضان بیش از پیش بروز می کند. ماه رمضان لبنان هیچ شــباهتی به ماه رمضان 
عربســتان، عراق، مراکش و مصر و... و حتی کشــورهای مسلمان غیرعربی مثل ایران و 
مالزی و... ندارد. واقعیت این اســت که ماه رمضــان در لبنان بیش از آنکه معطوف به 
دستور و امری حکومتی باشــد، سنتی شخصی و فردی است. نه ساعات کار ادارات کم 
می شــود و نه رســتوران ها و کافه ها در فاصله میان سحر تا افطار تعطیل. روزه دار روزه 
اســت و آداب و رســومش را به جا می آورد و در کنار دیگر شــهروندانی که روزه داری 
نمی کننــد، اموراتــش را می گذراند. حتی پیش از آغاز ماه رمضان ســر فروشــگاه های 
مواد غذایی لبنان هم از انبوه مشــتری شلوغ نمی شود. در لبنان کسی سنت خرید مواد 
غذایی پیش از آغاز ماه رمضان را که رســمی جاری در کشــورهای اسالمی است، به جا 
نمی آورد. فروشگا  ه ها تمام وقت باز هستند و خریدها تازه به تازه صورت می گیرد و نیازی 
به انبارکردن نیســت. تنها شــهری که در ماه رمضان رنگ و بوی خاص این ماه را دارد، 

طرابلس اســت. به عبارت بهتر طرابلس پایتخت ماه رمضان در لبنان اســت! کوچه ها 
و خیابان های طرابلس با فانوس تزیین می شــوند. مســراحاتی ها سحر را با طبالی خبر 
می دهند، عمده کافه ها و رستوران ها تعطیل می شوند و... با همه این حرف ها ماه رمضان 
که از راه می رســد برخی آداب و رسوم که بیشتر به جشــن و شادی تنه می زند تا آیینی 
مذهبی در سراســر لبنان پاس داشته می شود. از جمله این سنت ها، «ِاسِتباَنت» یا همان 
رؤیت هالل ماه رمضان اســت. مسلمانان در آخرین روز ماه شعبان به سواحل و پارک ها 
می روند تا افول این ماه و حلول ماه رمضان را ببینند و جشــن بگیرند و شادی کنند و به 
قولی استبانت را به جا بیاورند. حتی غیرمسلمان  ها در این جشن شریک و حاضر هستند. 
در کنار سنت استبانت، مسلمانان سری هم به دارالفتوا می  زنند تا به طور رسمی از آغاز 
ماه رمضان خبردار شوند و روزه داری را آغاز کنند. موعد افطار که فرامی رسد، سر کافه ها 
و رســتوران های خیابان الحمراء و آرمنیا شلوغ تر می شــود. خیلی از روزه داران به جای 
آنکه در خانه سفره افطار بیندازند به این مراکز می آیند و روزه  هایشان را با غذای کافه ها و 
رستوران ها باز می کنند. روزه داران گاهی سحر را هم در کافه ها و رستوران ها می گذرانند. 

عدســی از جمله غذاهای مورد عالقه روزه داران لبنانی برای افطار اســت. سرو باقلوا و 
فتوش و نوشــیدنی «جالب» هم از آن دست سنت های خاص برای میز افطار این مردم 
است. جالب شربتی است که با شیره انگور و گالب تهیه و با دانه  های بادام زمینی تزیین و 
با تکه های یخ یا سرد سرو می شود. بعد از سرو افطار در کافه ها ، نوبت «َحکاَوتی» است. 
حکاوتی یعنی داستان گویی و داستان سرایی. نقال ها بعد از بازکردن روزه، شروع می  کنند 
به نقل داستان های فولک و شرح افسانه ها و قصه ها. سنت میهمانی افطار ماه رمضان 
در لبنان چندان ربطی به روزه داری ندارد و رسمی چندفرهنگی است؛ مثال رئیس جمهور 
لبنان که همواره از میان مســیحیان این کشــور انتخاب می شود، ضیافت افطار را به جا 
می آورد و همه گروه های سیاسی و مذهبی و اقتصادی را به این میهمانی دعوت می کند. 
از دیگر اتفاقات خاص ماه رمضان در لبنان، تدارک برنامه ها و سریال های تلویزیونی است. 
نــه به اندازه مصر، اما لبنان هم در حد خودش مجموعه های تلویزیونی را برای این ماه 
تهیه می کند و به نمایش می گذارد. ماه رمضان برای لبنانی ها بیش از آنکه ماهی خاص 

آداب و رسوم مذهبی باشد، ماهی سراسر جشن و شادی است.

چهارشنبه
۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۷

نـگـاه

اعتراض درمانگران اعتیاد کشور:
سالمت و امنیت کشور را 

به بازی نگیرید
دبیر کانون سراســری انجمن های صنفی مراکز ســرپایی درمان 
اعتیاد کشــور با اشــاره به تجمع خودجوش جمعــی از درمانگران 
اعتیاد، گفت: تعداد کثیری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به 
اقدام ســازمان غذا و دارو مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر و 
تحت کنترل در داروخانه ها و مداخله غیرعلمی و بدون رعایت اصول 
تحقیق و مصالح مملکت در مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر تجمع 
کردند. به گزارش کانون سراســری انجمن های صنفی مراکز درمان 
ســوء مصرف مواد، علی غالمی، دبیر کانون سراســری انجمن های 
صنفی مراکز ســرپایی درمان اعتیاد کشور، درباره تجمع خودجوش 
تعداد کثیری از درمانگران اعتیاد کشور در اعتراض به اقدام سازمان 
غــذا و دارو مبنی بر توزیع و عرضه داروهای مخدر و تحت کنترل در 
داروخانه ها در مقابل ستاد مبارزه با مواد مخدر تجمع کردند، اظهار 
کرد: افراد شرکت کننده در این تجمع ابالغیه فوق را کامال مخالف با 
مصوبات و ابالغیه های نهادهای باالدستی مبنی بر ممنوعیت مطلق 
عرضه داروهای آگونیســت در داروخانه ها دانسته و اعتراض شدید 
خود را به اقدامات فراقانونی ســازمان غذا و دارو اعالم داشــتند که 
در ادامــه کانون درمانگران اعتیاد با این تجمع مخالفت و اعالم کرد 
مسیر کانون حل مســائل به شیوه گفتمان خواهد بود و از جمعیت 
حاضر خواســته شده محل تجمع را ترک کنند. غالمی ادامه داد: در 
این تجمع، معترضان با اشاره به این مهم که سالمت و امنیت کشور 
را به بازی نگیرید و به حرف استادان مسلم این حوزه و انجمن های 
علمی روان پزشکان و پزشکان عمومی کشور و سازمان نظام پزشکی 
احترام گذاشــته و باعث وقــوع چنان خطای فاجعه بــار و بازیچه 
مافیای دارو نشوید، یادآور شــدند: نتایج مداخله غیرعلمی و بدون 
رعایت اصول تحقیق و مصالح مملکت در امر درمان اعتیاد توسط 
افراد فاقد تجربه در این حــوزه، در صورت خروج بیماران از چرخه 
درمان، می تواند مصداق جرمی در حق ملت و سالمت فرزندان این 

مرز و بوم لقب گیرد.
در بخشی از متن فوق به شخص وزیر بهداشت آمده است:

اگر بیش از یک میلیون و ششــصد هزار معتاد در کشــور تحت 
پوشش مراکز درمان اعتیاد هستند، اگر سونامی اعتیاد تزریقی و ایدز 
و هپاتیت و آسیب های اجتماعی در کشور کنترل شد، اگر از آمار جرم 
و جنایت و طالق و خانواده های بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار 
و فروش جنین و نوزاد و بچه و بسیاری مشکالت دیگر ناشی از اعتیاد 
در کشور و زندان ها کاسته شد، بدون شک یکی از اصلی ترین دالیلش 
حضور و تالش های خســتگی ناپذیر استاد آذرخش مکری به عنوان 
آموزگار و اســتاد بی بدیل حوزه تحقیقات پیشگیری و درمان اعتیاد 
بوده است. به هوش باشید با به تعطیلی کشاندن مراکز درمان اعتیاد، 

مرتکب یک اقدام خطرناک در کشور خواهید شد.

درخواست قرار دادن همه کودکان
 با نیازهای خاص تحت پوشش بیمه

جمعی از والدین کودکان با نیازهای خاص (اتیســم، بیش فعال، 
ســندروم داون، ســی پی) با راه اندازی کارزاری از رئیس دولت، وزیر 
بهداشــت و وزیر کار خواســته اند این کودکان را تحت پوشش بیمه 
قرار دهند. در متن این کارزار که نزدیک به شش هزار نفر آن را امضا 
کرده اند، آمده است: «در سال های گذشته مسئوالن عالی رتبه کشور 
با نگاه به آینده، تأکید ویژه ای بر فرزندآوری و گسترش بعد خانواده در 
جامعه داشــته اند. متأسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش تعداد 
کودکان مبتال به اُتیسم، بیش فعالی، آسیب های مغزی و... در کشور 
هستیم. این کودکان برای رسیدن به عدم وابستگی و تبدیل شدن به 
عضو مفیدی در جامعه، نیاز به مراقبت های ویژه  و دریافت خدمات 

درمانی طوالنی مدت دارند».
والدین این کودکان در متن این کارزار نوشــته اند: «طی کردن این 
مســیر به تنهایی و بدون حضور گروهِ  درمانــی دارای تخصص های 
مورد نیاز برای خانواده ها امکان پذیر نخواهد بود. هیچ نهاد و ارگانی 
حامی کودکان با نیازهای خاص نیســت و فشاری مضاعف بر دوش 
خانواده ها سنگینی می کند. هم اکنون شرایطی ایجاد شده که بسیاری 
از خانواده ها مجبور به حذف کالس یا کاهش کالس های آموزشــی 
فرزندان خود شده اند؛ چون هیچ بیمه ای هزینه ها را تقبل نمی کند».
آنها می گویند در کنار هزینــه کالس ها، هزینه ویزیت متخصص 
مغــز و اعصاب، روان پزشــک، هزینه های جانبی مثــل ام آر آی، نوار 
مغزی، داروها  هم به این هزینه ها اضافه می شود. این در حالی است 
که با رشد حدود ۳۰درصدی تعرفه های جلسات درمانی (۱۸۰ هزار 
تومان بابت هر جلســه ۴۵ دقیقه ای) مبلغ چهار میلیون و ۵۰۰ هزار 
تومان به خانواده  تحمیل می شــود. آنها بر اساس این خواستار تحت 

پوشش بیمه قرار گرفتن این کودکان هستند.

خـبـر

سحر  طلوعی

حرف از «کابل کوچه پشــتی» که می شــود، همســایه آرایشگر را 
صدا می کنــد. گویی که می خواهد برای حرفش ســند و مدرک زنده 

جفت و جور  کند.
-«آقــا رضا ...یــک دقیقه بیا... دیــده ای افغانســتانی ها اینجا 
دعوا کرده  باشــند؟». آقا رضای جــوان همین طور که حرفش را با 
تلفن نصفه و نیمه می گــذارد، می گوید: «نه واال...» دعوا و درگیری 
ندیده اما شــنیده که بعد از کشته شدن دو روحانی در مشهد کوچه 
پشــتی دعوا و درگیری شده  بود. دوباره که صحبت از کوچه پشتی 
می شــود، مرد امالکی با غیظ دســتش را توی هــوا تکان می دهد 
تا کوچه پشــتی را که نمی بینیم، نشــانمان دهد: «گفتم که کوچه 
پشــتی بروی، افغانستان اســت...کابل اســت. حتی مغازه ها مال 
افغانی هاســت». جمله آخر را طوری می گوید انگار هرکدام از این 
مغازه ها پشــت قباله هرکدام از ما بوده و حاال به دســت غریبه ای 

فتح شده  است؛ همان حسی که به خانه های محل دارد.
-«مــن ۲۵ ســال اســت کــه بنــگاه دارم. مشــتری ایرانی و 
افغانســتانی داشــتم و دارم. اما این روزها اگر ۵۰ خانه برای اجاره 
هم داشــته  باشــم، همه ا ش اجاره می رود. بومی هایی که ۴۰-۳۰ 
سال اســت اینجا زندگی می کنند، برای اجاره خانه می آیند تا برای 
افغانســتانی هایی که تازه مهاجرت کردند،  خانه کرایه کنند. فرقی 
ندارد چه خانه ای باشــد. همه جا می مانند... می گویند فقط سقف 
داشــته  باشد. اصال دیگر خانه خالی نداریم. البته اینجا آپارتمان ها 
را به افغانســتانی ها کرایه نمی دهند... بعضی هاشان که خودشان 
خانــه دارند... چند روز پیش کســی که می شناســمش و می دانم 
خانه اجاره کرده، آمد برای اجاره خانه دیگری. بهش گفتم تو مگر 
خانــه نداری. گفت چرا اما فامیل از افغانســتان آمده اند و از خانه 
ما نمی رونــد... گفتم خودت را خراب نکن... بدبختی اش هم برای 

شماست و هم ما».
آن قدر از موضوع افغانســتانی های مهاجر به وجــد آمده که از 
پشت میز بلند می شود و دهانه در بنگاه می ایستد. حضور ما کمرنگ 
می شود و انگار با مشتری یا شاید دوست قدیمی ای که در مغازه اش 
است، گپ بزند ســر درد دلش باز می شود. انگار که پس ذهنش این 
باشــد که ما شکایتش را به گوش کسی یا جایی می رسانیم، با اغراق 
می گوید: «اینجا سطح تنش خیلی باالست. بروید توی صف نانوایی ها 
تا ببینید زن افغانی ها چه می گویند... کسی هم عین خیالش نیست... 
کی بشــود که یک سری از این طرف و یک ســری از آن طرف بریزند و 
هم را دل سیر بزنند ... همین سه، چهار روز پیش شنیدم یک درگیری 
شــده... ریختند و همدیگر را زدند.. بعد از اتفاقات مشــهد تنش زیاد 

شده  است».
مرد مســن امالکی دســت در جیب، ایســتاده بر دهانه در بنگاه 
قدیمی اش، طوری که انگار هم مســتأصل اســت هم حق به جانب 
و می گوید: «اینهــا باید بروند چون یک روز درگیری می شــود و از هر 
دو طرف کشــته می شــوند». بعد گویی آوارگانی که از ترس جان بر 
بال هواپیما آویزان بودند، یک باره از چند صد پایی ســقوط می کنند و 

چندصد تکه می شوند.
چند قدم آن طرف تر یک نفر با دســت های سیاه روغنی پی چیزی 
برای تعمیر پراید مشکی جلوی مغازه اش می گردد. روی خوشی نشان 
نمی دهد. مثل اغلب کسانی که از خبرنگارها رو برمی گردانند. حرف 
از افغانســتانی های مهاجر که می شود، بیشتر رو ترش می کند. کوتاه 
و محکــم جواب می دهد. از آن جواب هایــی که در دلش یک جواب 

بزرگ تر نهفته دارد؛ «نمی خواهم حرف بزنم».
-«من چیزی در مورد درگیری بین ایرانی ها و افغانستانی ها ندیدم و 

نشنیدم... هرچه بوده در فضای مجازی بوده».
۱۵ سال است که در حاشیه  افغانستانی نشین تهران مکانیکی دارد. 
هرچه سر صحبت را باز می کنیم، او حرف را کوتاه می کند. به نظرش 
اینجا با ۱۵ سال گذشته هیچ تفاوتی نکرده، جز اینکه «مهاجران بیشتر 
شده اند». جایی این اصرار و انکار تمام می شود که با لحن بی اعتنایی 
می گوید: «من مشــتری افغانستانی ندارم. پیش من نمی آیند... یعنی 

بیایند هم قبول نمی کنم... دوست ندارم که قبول کنم...».

از   رنجی که  می برند
صدای وانت سبزی فروش همه فضای کوچه باریک 
را پر کرده. آن قدر که هر لحظه منتظری دیوار کاهگلی 
ته کوچه با صدای بلندگوی «ســبزی خوردن، ســبزی 
آش، کرفس و ...» فرو بریزد. آخرین در ســفید ته کوچه 
بن بســت که از غبار به خاکســتری می زند، باز می شود 
و یک صورت ســفید با لباس رنگی، موهای روشــن و 

چشم های آشنای افغانستانی ها می پرسد «با کی کار دارید؟».
سراغ پدرش را می گیریم که شنیده ایم «ریش سفید» محل است. 
ساعت بدی ســراغ نان آور خانه  را گرفتیم. ساعت بی ربطی که حتی 
دختــر نوجوان را عصبانی می کند و می گوید: «بابا بی کار که نیســت. 
رفته ... ســر کار. بی کار که نمی نشــیند». یک دختر هم سن و سال عین 
برق پشت سرش ظاهر می شــود و وقتی درمورد کتک زدن بچه های 
افغانســتانی می شــنوند، هر دو ســری تکان می دهند تا تأیید کنند. 

می پرسم خودتان دیده اید؟
-«فامیل های مان می گویند زدند...  ».

-«شــما دیدید؟ مدرسه می روید؟ کســی را که کتک خورده باشد 
می شناسید؟».

از پــدرش می گوید. داســتان کتک خوردن ریش ســفید را از دختر 
نوجوان دیگری در همسایگی شــان شــنیده  بودیم و البته از دو خانم 
ایرانی که با چادر و روبنده مشــکی می گفتند شوهران شــان بهتر در 
جریان هســتند و حاال هم ســر کار. صحبت از کتک زدن که می شود 
مستأصل بین بستن و نبستن در می گوید:  «بابام داشت از نماز می آمد 
چند نفر زدنش. گفت دم مسجد زدند. چند تا موتور هم با چوب اینجا 

رد می شدند و داد می زدند».
حرف زدن بیشــتر از کتک خوردن پــدر در حوصله اش نمی گنجد. 
حرف از مدرســه رفتن و طالبان و... روی زمین و هوا می ماند. به اینکه 
اینجا به دنیا آمده اکتفا می کند و با دســت مسجد محل را نشان مان 
می دهد. «اینجا مسجد محل است. مسجد افغانستانی ها. می توانید 

از آنها بپرسید».
تنها نشــانه ای که این ســاختمان کوچک با سنگ های سفید و در 
قهوه ای را شــبیه مسجد کرده، آیه ای اســت که روی سنگ باالی در 
حکاکی شده. متولی مسجد که شش ماهی است از شر طالبان به ایران 
پناه آورده، دعوت مان می کند تا شکستگی های پنجره مسجد را ببینیم.

-«بچه هایی که سن شــان بین ۱۵ تا ۱۸ ســال بود، سه نفری سوار 
موتور می شوند. دســت یکی شان چوب است. با چوب می زنند به در 
خانه ها و می روند تا ترس ایجاد کنند. این شیشــه ها را هم شکستند. 
من ندیدم؛ اما شنیدم بعضی از بچه های افغانستانی  را با چاقو زدند. 
البته بیشتر جوان ها هستند که درگیر می شوند». بعد از جان باختن دو 
روحانی در مشهد اوضاع برای افغانستانی ها سخت شده، آن طور که 
روحانی مســجد می گوید «کمی ترس و وحشت ایجاد شده و بعضی 
در خانه ها می مانند و خارج نمی شوند». اما گویا یکی، دو روزی است 
که فضا بهتر شده. از پلیس امنیت هم به مسجد آمدند و گفته اند که 
«حکومت ایران مصمم است امنیت افغانستانی ها را حفظ کند»؛ اما 
مشخص نیست که کسی دستگیر شده یا نه. چشم های روحانی مسجد 
با شــانه های افتاده و صدای آرام نه اینکه امیدوار باشد،  بیشتر تسلیم 

است؛ پیش روی تقدیری که او را به این طرف مرزها رسانده.
از این خانه به آن خانه به دنبال کســی می گردیم که شاید در یکی 
از همین درگیری ها بوده. دختر قد بلند با پیراهنی آبی و شــالی ســیاه 
در را باز می کند و از اتفاق اینجا همان خانه اســت. بی حوصله است 

و معترض.
-«توی همین کوچه چند تا را زدند. ریش ســفید را 
جلوی مسجد افغانستانی ها زدند. شیشه های مسجد 
را شکســتند». به پسری که با دوچرخه کنارش ایستاده 
اشــاره می کند که «این را هم زدند». نگاه پسر نوجوان 
بین ما و زن افغانســتانی ســرگردان است و به محض 
اینکه حرف درگیری به میان می آید، عزم رفتن می کند. 
انگار که به غرور نوجوانی اش برخورده  باشد. دختر نوجوان که معلوم 
نیســت خواهر بزرگ تر است یا کســی دیگر می گوید: «این نمی تواند 

صحبت کند. کار دارد. باید برود سر کار».
- «همــه ما که آن روحانی ها را نزدیم. همه مهاجرها که با چاقو 
حمله نکردند. ما چندین سال است که اینجا هستیم. اتفاق بوده. شاید 
هم قسمت این بوده. بعد هم این اتفاق در مشهد افتاده. این طور نیست 

که همه افغان  ها، ایرانی ها را بزنند».
عجله دارد که زودتر پسر را راهی کند و در را ببندد. حوصله سؤال و 
جواب بیشتر هم ندارد. طوری جواب می دهد و در را می بندد که انگار 
همین ها را هم گفته که غصه در دلش نماند. گفته  بود از این در بیرون 
نمی رود. پشت در انگار دنیایی موازی باشد،  در را می بندد تا ارتباطش با 
هرچه بیرون خانه است، قطع شود. انگار هیچ دل خوشی از هر چیزی 
که پشــت این در، در جریان است،  ندارد. حق دارد. آنچه پشت این در، 

در جریان است، چندان شورآفرین نیست.
چند دختربچه مدرســه ای می گویند که از دوســتان و اقوام شان 
روایت کتک  زدن و درگیری را شنیده اند. پیرمرد خمیده که به سختی راه 
می رود،  می گوید که دیده جوان ترها پیرمردهای افغانســتانی را اذیت 
می کنند. پسر جوان افغانستانی هم می گوید یکی از همکارانش را با 

چاقو زده اند.
ســراغ خانــه حاجــی ... را می گیریــم. او را به عنــوان مســئول 
افغانســتانی های منطقه معرفی می کنند. نوه و عروسش می گویند 
که خانه نیست. هرچه درمورد درگیری ها میان مهاجران و شهروندان 
می پرسیم،  چیزی نمی گوید. عروس جوان برای اینکه آب پاکی را روی 
دست مان بریزد که چیزی برای گفتن ندارد،  می گوید: «ما بیشتر اوقات 
در خانه ایم. شــاید مردهای مان درگیری بین ایرانی ها و افغانستانی ها 
را دیده  باشــند؛ اما وقتی از سر کار می آیند، ما خیلی از مردها سؤال و 
جواب نمی کنیم. نمی دانیم که دعوا کرده اند یا نه. البته آنها هم به ما 
نمی گویند». صالت ظهر است. مردها پی لقمه نان و زن ها بدون هیچ 
پرســش و پاسخ اضافه ای مشــغول رتق و فتق امور خانه. چیزی که 
شاید نقطه وصل عروس جوان مهاجر با هزاران زن خاورمیانه ای باشد.

حق  زندگی
-«آنها هم حق دارند. حق زندگی دارند. مگر می شود بهشان گفت 
چرا اینجا آمدی. حاال یکی یک خالفی کرده مگر می شود به همه گفت 

چرا از افغانستان آمده اید ایران. مگر آنها حق زندگی ندارند؟».
 زن میانســال ایرانــی با ته لهجه ترکــی و دلســوزی مادرانه ای از 
افغانســتانی ها حــرف می زند. اغلب مشــتری های بقالی کوچکش 
افغانســتانی ها هســتند. با آنها بیش از ایرانی ها در طول روز سالم و 

علیک و معاشرت دارد.
-«من هم شنیده ام اذیت شان می کنند... دلم می سوزد... شنیده ام 
درگیری شده... بعد از اینکه روحانی ها را کشتند این درگیری ها بیشتر 
شد... اینها گناهی ندارند. بعضی هاشان در باغ ها می مانند چون کارت 
ندارند. یکهو چند هفته بیــرون نمی آیند. همین چند وقت پیش یک 
مشتری داشتم که می گفت با چاقو زدندش...» حرفش نصف و نیمه 

روی هواســت که دخترش از گوشه مغازه می گوید «اون خفت گیری 
بــود مامــان». هم زمان که مادر بــه زبان خودش از ســختی زندگی 
افغانستانی های در هجرت می گوید، دختر جوان به حضور مهاجران 
معترض اســت. صداهایی که از یک بقالی کوچک در کوچه باریکی 
در حاشیه جنوب تهران شنیده می شود،  در هم می شود. صدای مادر 
ســالخورده و دختر جوانش به هم گره می خورد. درست مثل همان 

چیزی که در جامعه در جریان است.
مــرد ابزارفروش همین طــور کــه مشــتری اش را راه می اندازد، 

حرف هایی می زند شبیه همه آنچه مادر و دختر بقالی محل گفتند.
-«باالخره برای مهاجر زندگی ســخت است. مثل این است که 
یک ایرانی برود خارج. همین اســت دیگر. البته خیریه های ایرانی 
کمکشــان می کنند. بعضی ها هم که سال هاســت اینجا هســتند 
پولدارند. نه اینکه همه شــان وضع مالی خوبی داشــته  باشند، نه. 
اما می شــود گفت ۳۰ درصدشان پول دارند. همین جا کسی هست 
که جک شاسی بلند سوار می شود و خانه ویالیی ۴۰۰ متری دونبش 

دارد که مثل قصر است».
می گوید در صف نانوایی شــنیده که درگیــری و زد و خوردی بین 
ایرانی ها و افغانســتانی ها بوده اما با چشــم ندیده. از اوضاع و احوال 
جایــی که کار می کنــد راضی اســت و برایش فرقی ندارد مشــتری 
افغانستانی داشته  باشد یا ایرانی. با همه سالم و علیک دارد و خوش رو 
اســت، همان طورکه با ما. اما او هم مثــل خیاطی محل عالقه ای به 
مصاحبه ندارد. خیاط محل که مرد سالخورده ای است از شنیده هایش 
برایمــان می گوید اما حرف از مصاحبه و صدا و تصویر که می شــود،  
اتوی شلوار مردانه را نیمه کار می گذارد، به این طرف پیشخوان می آید 
و بــا صدای آرام می گوید «من نمی خواهم مصاحبه کنم. به هر حال 

سیستم خوشش نمی آید».
از روزهای هجرت

مهاجرت ســخت اســت، اگر ناخواسته باشــد سخت تر هم 
می شــود و اگر از مصیبتی بزرگ، از فقر، از گرسنگی، از ترس جان 
پناه آورده باشــی احتماال بسیار طاقت فرســاتر. زمان می برد تا با 
جامعــه مقصد اخت بگیری و آنها با تو. اگــر به جایی پناه برده 
باشــی که خود درگیر هزار و یک بحران حل ناشده باشد یعنی از 
بحرانی به بحرانی دیگر کوچ کرده ای. همین می شود که مهاجر، 
پناهنــده و مقیــم با مدرک و بــدون مدرک تفاوت چشــمگیری 
در اوضاع و احوال شــان دیده نمی شــود و هرکــدام با مصائبی 
دســت به گریبان هســتند. مرد کفاش ۲۵ ســال پیش مهاجرت 
کــرده. یک دهانه مغازه کوچک دارد و انگار زیر انبوهی از کفش 
تعمیری غرق شده  است. دوست و آشنایی نداشته که این اواخر 
به ایران آمده  باشند اما در محل خیلی ها را دیده. از روی صندلی 
کوتاهش نیم خیز می شــود تا در روبه رویی را نشان دهد که چند 

خانوار افغانستانی تازه به ایران آمده با هم زندگی می کنند.
-«من شــش تا بچه دارم... وضعیت کســی که چند ماه است 
آمده با من که ۲۰ سال است اینجا زندگی می کنم و بچه هایم اینجا 
به دنیا آمده اند فرق زیادی ندارد...». از پول تمدید پاســپورت یک 
خانواده هشت نفره در این اوضاع و احوال اقتصادی گالیه می کند، 
از وضعیت کارت بانکی اش، از خفت گیری هایی که بیشتر شده، از 
مالیاتی که باید بدهد... دغدغه هایش بیش و کم مانند دغدغه یک 

شهروند ایرانی نیست.
اوضاع افغانستان به غایت وخیم است. از خطر سوءتغذیه کودکان 
تا بحران غذا، از حذف و حصر زنان تا ازکارافتادن مردان. اینجا شــاید 
خطر آن قدر ها عینــی و علنی توی صورت پناهنده ها نمی زند. خبری 
هم از جنگ نیســت اما سایه فقر بر ســر مردم افتاده. ترس از هر روز 
فقیرترشــدن و هر روز به عقب بازگشتن آدم ها را تنگ نظر کرده. شاید 
همین است که در یک مکالمه روزمره چندساعته خانه و ماشین داشتن 
مهاجران افغانســتانی آن قدر در گفته های راویــان ایرانی توی ذوق 
می زد. همه اینها موقعیت همه «ما» را کنار هم دشــوار کرده  است و 
راه گریز از این دشــواری را پیچیده؛ اما مگر غیر از این است که «انسان 

زاده  شدن تجّسد وظیفه بود».

این گزارش را ببینید


