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مقدمه
نزد طالبان تعجب آور و بی حس کنند است .که ریک دان به
 100روز ِ
سبک او به دقت ساختن ،باشکوه بودن،
کلمات مثل آینه زرق و برق می دهد؛ ِ
منحصر به فرد بودن ،خشن بودن و گاهی به نحوی شگفتانگیز حومه شهر
و دشت و صحرا های زیبایی افغانستان را ضبط و فیلم برداری می کند.
مهارت بیشتری در مقایسه با هر بانوی عدالت ،مقیاس سادگی و
نویسنده با
ِ
پیچیدگی را که محور آن جنگ است تعادل و توازن میبخشد … آن واقعا یک
ً
زندگی است!! نه! او خواننده را مستقیما بر روی طناب پچیده ای جنگ و
زندگی میگذارد و مرگ به طور مداوم توسط سربازان و مردم افغانستان
هدایت و رهبری میشود؛ در این صورت ،اگر زود گذر و ناگزیری وجود داشته
باشد ،برداشت کلی امید و انسانیت را که خوشبختانه و یا هم اگر بیرحمانه
باشد تحمل خواهیم کرد ،پس از آن که گام دیگر نیز غیر ممکن به نظر
میرسد ،ادامه میدهیم .این کاری است که مانند خود افغانستان به طور
مداوم تحمل خواهد شد.

دربارۀ نویسنده
ریک دان ،پیشکسوت ارتش آمریکا ،عامل ضد جاسوسی و طرفدار
وتانگ از بروکلین است که کوه و کوهستان را دوست دارد و همواره برای
صلح در جهان دعا میکند.
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روز اول
افغانستان؛ این مکان قرار بود ویرانه و مخروبه باشد.
ما در این سرزمین باستانی و ناهموار نفوذ کرده و تحوالت نظامی را به
اندازه شهر رقم زده ایم.
کوههای پربرف و محکم ،اطراف مان را احاطه کرده است ،طبیعت در
اینجا یک نیروی عظیم است ،ساکت و بیصدا از حکمتها و جادههای
قدیمی و باستانی حراست میکند.
قدرتمند شن و ماسه در دشتهای وسیع و غبارآلود خیلی
طوفانهای
ِ
تند در حرکت است و به طور ناگهانی و خشمگین ،همه چیز را سر راهش
میریزد.
موسیقی تندباد در اطرافم ناگهان میپیچد در حالیکه از طریق هر
شکاف ریز و کوچک در زیرساختهایی که میتواند پیدا کند راه مییابد.
این سرزمین ،یک مکانی بسیار قدرتمندی است.
بالفاصله میتوان فهمید که چگونه قرنها این سرزمین ،روحیهی
قدرت و استحکام عمیقی را به ساکنین و مردمش ایجاد کرده است .به نظر
میرسد که یک محیط همزیستی روح و قدرت به مردمش ریشه دوانده است.
ما هرگز به طور کامل متوجه نخواهیم شد که در اینجا چه اتفاقی افتاده
است.
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من این کوههای بزرگ و پر رمز و راز را میبینم ،و میدانم جایی که در
ً
داخل آنها شورشیان پنهان هستند ،که فورا با راکت (موشک) و هاوان به
داخل این پایگاه شلیک میکنند .آنها از اطالعات و مزیتهای نسل جدید
این مناطق در سطوح باالیی برخور دار هستند.
اما حاال میخواهم بدانم که آنها تحت چه عنوانی در اینجا میجنگند؟
چرا آنها در اینجا میجنگند؟ و برای چه میجنگند؟ همچنان باید بدانم ،که
آنها در زمانهای قدیم میجنگیدند ولی اکنون آن زمانها از بین رفته
است.
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روز دوم
من تنها در یک خلیج بیکران و بی پایان میخوابم.
ً
من به اینجا آمده ام تا کار کنم و ببینم دقیقا چه خبر است و
چه میگذرد؟!
اما این نبرد به درازا کشیده است ،دقیقا اکثریت فراموش شدند
و هیچ کسی مطمئن نیست که به خانههای شان بازگردند؛ چرا که
گفتگوهای صلح ،بین ایاالت متحده و طالبان ادامه دارد و هیچ
کسی در هیچ جا از اسرار پشت پردهی آن خبری ندارند .اگرچه من
در بخش استخبارات و جاسوسی کار میکنم؛ من کوچکترین
معلوماتی ندارم و نمیدانم که با چه اصطالحاتی از آنها سوال
بپرسم .آن یادداشت را هم نگرفتم.
از فراز پنجره داستان سوم ،میتوانم رفت و آمدها را طوری
تماشا کنم که گویی پایگاه ،مثل یک شکارگاه ماهی است .خورشید
خیلی زود طلوع میکند و به چهره های کارگران سحرخیز میتابد.
هرکه طرف کار شان میرود .مثل بازیهای «سیمز» منظم و مرتب
به نظر میرسد.
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در اینجا مردم از هر گوشه و کنار دنیا حضور دارند .در میزهای
قهوه خانه پایین ،مردم از اقوام و ملیتهای مختلف نشسته اند،
هرکه به زبان مادری و بومی خود صحبت میکند.
همهی کارمندان زن در اتاق غذاخوری و سربازان شانه پهن
مشابه هم هستند ،همه از مشکالت آخر روز با یک نخ سیگار و
استراحت لذت میبرند.
آرامش در اینجا با یک تقسیمبندی ذهنی خاص افزایش
مییابد ،سنگرها و پناهگاههای زیرزمینی موجود ،برای پنهان شدن
آماده است .پناهگاههای زیرزمینی در برابر حوادث و حمالت
احتمالی ،در هرجا آماده است .برخی از آن زیرزمینیها دارای تخت
و نیمکت نیز میباشند ،که به نظرم خیلی سرگرم کننده و
مسرتبخش است.
درمورد این همه خشونتها و مخالفتها یک طبیعت گاه به
گاه نیز وجود دارد.
جتهای جنگی و آژیرهای نظامی به شکل دورهای این پایگاه
را به لرزه میآورند ،اما امروز به طور کلی ،این مکان در یک آرامش
نسبی و بادگیر قرار گرفته است.
اکنون کارهای دشوارم به اتمام میرسد .از یک سفری صعب
الصعود و دشوار به اینجا میرسم .آنها هم این مشکالت را آسان
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نمیکند .جان خود را به کیسههای تابوت بگذارید و آنها را از طریق
چندین کشور ،در سراسر جهان بکشید و به نمایش بگذارید،
صالحیتها مهم است .من هنوز خیلی خوب تیراندازی میکنم،
اما طنز و کنایه این است و قتی که اینجا باشم خیلی چیزهای
زیادی را تحمل نخواهم کرد.
تصور میکنم ،که در موارد حداقل و ناچیز نیز پیگیری و
جستجو داشته باشم.
من تنها و راحت میخوابم.
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روز دوازدهم
وقت
تقریبا هر روز بارانی فراوان میبارد .برای این منطقه و این ِ
سال غیرمعمول است .ابرهای بارانی و مه آلود ،قلههای کوهها را
پنهان کرده و میپوشاند .پس از چندین روز حمالت مداوم راکتی و
موشکی در اواخر شب و اوایل صبح ،یک آرامش نسبی در منطقه
به وجود آمده و حمالت کاهش یافته است ،زیرا که بارش و باران
روند عملیات را برای هردو جناح دشوار ساخته است.
روز گذشته قبل از روشن شدن هوا در اثر حمله چندین نفر از
نیروهای ایتالف کشته شدند.
باران مانند موهبت و بخشش خداوند است.
گفتوگوهای صلح هنوز ادامه دارد و این سکوت باعث میشود
تصور میکنم که اینجا مثل چه چیزی خواهند بود اگر آتش بس
واقعی حاصل شود و صلح امکان پذیر باشد.
امروز در ساعات ناهارخوری در بازار چهرههای خوشحال و
مسرور زیادی به چشم میخورد و قبال نیز وجود داشت .مردم از
ِ
کشورها و ملیتهای مختلف همه کار شان را رها کرده و کنار
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میگذارند تا از نان و برنج ایرانی ،از یک یا دو پیاله چای ،و از چشمان
خندان غریبهها لذت ببرند.
آشپزخانه کافه افغانستان پر جنب و جوش بود و غذاهای کبابی
را با سرعت فوق العاده برون میکشید.
این چیزی است که در مورد این مکان محبوب وجود دارد .یک
افسر آمریکایی یک آشپز را که پشت محوطه آشپزخانه مخفی شده
بود همرایش دست داده احوال پرسی میکند .سپس او مینشیند و
با دقت غذای او را با دستانش میخورد .او باید اینجا و در این منطقه
با نظم باشد.
در اینجا صمیمیت و آسایش نیز وجود دارد .دو نفر در پهلویم
یک دیگر را به شدت در آغوش میکشند .من نگاه میکنم که آنها
چقدر به طور واقعی و معنادار همدیگر را در آغوش میکشند.
من تعجب میکردم که آیا آنها دوستان صمیمی هستند ،یا
اینکه فقط یک هنجار و قاعده در اینجا است .طوری که مشاهده
میکنم همگان چگونه خوب ،پرمعنا و بیانگر به نظر میرسند .در
این روزگار و دنیای عملیاتی ،همانطوری که من میبینم هیچ
چیزی برایم در حالت عادی نیست .تالش میکنم که آخرین زمان
را در ذهن بیارم که در آغوش کشیدم ،و سعی میکنم که این
موضوع را بخاطر داشته باشم.
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ً
حباب زیبا در میان اختالفات شدید از نوع
یک
تقریبا
این
ِ
خشونت و خستگی میباشد.
ای کاش تمام دنیا میتوانست و مانند این بازار میبود.
آنها از صلح صحبت میکنند ،طالبان و شبکه حقانی از این
موضوع متنفرند .اما آنها اعضای خانواده کسانی که این نوع
مهربانی و محبت را برای ما مهیا و اهدا میکنند ،میکشند .این
یک افسانه است که گفتند طالبان افراد ملکی و غیر نظامیان را به
قتل نمیرسانند .آنها همیشه افراد ملکی را میکشند؛ هنوز از
وسیلهای سیاسی برای بدست آوردن مشروعیت اش به
عنوان«شورشی» استفاده میکنند .این برای مردم بومی و محلی
کامال و شدیدا خطرناک است که با ما مهربان باشند ،اما برخیها
میگویند که ا گر مقدار مالیات به طالبان بپردازند از آنها میگذرد
و چشم پوشی میکنند نه به طور دراز مدت .فقط برای مدت
کوتاهی.
به نظر میرسد که خدا با وجود این همه ادیان در این
جا مرده است .عبادات اسالمی در حین کار مرا غرق خود
میکند که چرا این همه عبادات ،قتل و کشتارها را
متوقف نمیکند.
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گروه رزمندگان از عملیات شبانه بر میگردند ،چهرهها و
احساساتشان را پنهان میکند ،اما عرق و لباسهای کثیف آنها
کار طاقت فرسایی را نشان میدهد .آنها مانند ارواح از کنار من
میگذرند .من تعجب میکنم که آنها در این چند روز گذشته ،چه
کوچک از مردم ،کار فوق العاده
دیده اند .این جنگ برای این گروه
ِ
و دشواری است.
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روز سیزدهم
روزها طوالنی هستند و همیشه خواب از دسترس خارج است .من خود
را در حالتی از جاودانگی میبینم ،جایی که روز و شب در کنار هم محو
میشویم .ساعت در روزهای هفته بیمعناست .آنها ناپدید میشوند و در
لحظه زندگی میکنند و فوری ترین کارها را انجام میدهند.
و در این میان ما گشت میزنیم ...از شن و ماسه ،تا کمی آزادی داشته
باشیم.
من با دوستم ریچارد ویگلز در همه جا سرگردان هستیم و با این لقب
مسخره سرم را تکان میدهم اما میدانم که محیطهای مستقر شده ،فاخته
ای خاصی تولید میکند که منجر به چنین جوانی میشود .ما پیادهروی
طوالنی و گاه و به گاه در گرما انجام میدهیم  -برای گذراندن وقت یا
کارهایی که انجام میدهیم  -و از طریق هر موضوع قابل تصور در طول راه
گپ میزنیم .من میتوانم بیوگرافی کامل خودم را بنویسم و به او میگویم .او
بلوند ،پسر مناسب مزرعه و بسیار زیباست .اما دمدمی مزاج ،باهوش ،بسیار
متواضع و بی پیرایه ،که او را به یک همراه آسان تبدیل میکند .ما اکنون در
سه کشور مختلف با هم دچار انزوا شده ایم .و او هنوز آزار دهنده نشده است.
در واقع ،این با ارزش ترین کیفیت اوست .ما مشترک هستیم که این مسئله
باعث ناراحتی بیشتر افراد میشود .برخی به معنای واقعی کلمه غیر قابل
تحمل هستند.
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اما او ساده است و به همین ترتیب یک نانخور در کنار من باقی مانده
است .من میدانم که هر لحظه او را به یک مأموریت دیگر میفرستند .من
عقب خواهم ماند و باید شخص جدیدی پیدا کنم تا جای او را بگیرد.
من مدت طوالنی است که اینگونه زندگی میکنم و میدانم که زحمت
نخواهم کشید .من دیگر نیازی به تعامل زیاد ندارم و ترجیح میدهم به کار
خود فکر کنم و سرم را پایین نگه دارم.
من دیگر مثل گذشته نمیتوانم رابطه دوستانه برقرار کنم.
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روز چهاردهم
هنوز باران میبارد .گلهای از پرندگان کوچک وجود دارد که باالی سرم
میچرخند .این پرندگان در هوا چرخ میزنند و یکباره بر روی سیمهای
خاردار فرود میآیند و مینشینند .آیا آنها میدانند که در اینجا چه خبر
است؟
ای پرندگان بینوای زیبا !...ما انسانها بر سر خانههای شما چه آورده
ایم؟
هواپیماهای بال ثابت ،در نزدیکی فرودگاه/میدان هوایی تفات
چشمگیری دارند .موتورشان در حال کار کردن است و سر وصدای زیادی
دارند اما پرواز نمیکنند.
صبحانهام را به تنهایی و بیرون در تماشای پرواز هواپیماها و جتها
میخورم.
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روز پانزدهم
امروز باران بند آمد و آفتاب زیبایی را به ارمغان آورد .گرمای که از آن
استقبال میشود اما با ادراک؛ که این بدان معناست که امروز عملیات
سنگینی راه اندازی میشود.
در این روز باشکوه ،به طرز عجیبی ،همه دکان های افغانستان بسته
شدهاند؛ این یک شهر ارواح در بازار است و باعث ناراحتی من میشود ،زیرا
تعجب میکنم که آنها از چه خطر کنونی میهراسند که ما از آن بی خبریم.
ادامه روز را ناآرام میمانم.
اواخر بعد از ظهر فرا میرسد و هواپیماها بیش از حد فعال هستند .سر
و صدای هواپیماهای بدون سرنشین و جتها نیز بیقرار به نظر میرسد و
برای اولین بار اعصابم را خراب میکند .حمل و نقل امدادرسانی پزشکی
ارتش ،به طور ناگهانی حرکت کرده و به ما اطالع میدهد که خشونت و
ً
احتماال مرگ این روز زیبا را آزار داده است.
ً
شب فرا میرسد و تقریبا مانند عقربههای ساعت ،اثرات خمپاره انداز و
راکت انداز ،در فاصله نزدیک دوباره شروع میشود.
امروز من با دیدار یک دوست قدیمی بهتر شد؛ یک همکار مهربان و
ِ
خوش چهره .هر مکانی با چهره ای دوستانه قابل زندگی بهتر است.
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مکان عجیبی برای برخورد با یک دوست است؛ بسیاری از ما دورههای
مناطق درگیری را انجام میدهیم؛ خوش شانسی من است که این دوست را
در کنارم دارم.
او هنوز احساس عجیبی دارد که دنیای من چقدر گسترده و در عین
ً
حال کامال کوچک است.
من از او به عنوان گلولهای یاد میکنم .ما در گذشته برخی از عملیاتها
را با هم کار کردیم؛ او آدم خوبی بود اما لعنتی هیچ هدفی نداشت.
در اینجا با یک دوست راحت تر هستم .حتی فقط یک حدس میزنم
مثل هر جایی باشد .مواردی وجود دارد که در خارج از کشور کار میکنم که
من حتی آن را نداشتهام؛ بعد از مدتی عقل خود را از دست میدهید.
شب فرا میرسد و من استراحت میکنم ،اما هنوز با صدای هواپیماها
درگیرم.
با خودم میگویم :تو قبال این کار را کردی ،تا به ذهنم اطمینان بدهم
که خواب میتواند با وجود این حجم از فضای آزار دهنده بر چشمانم فرود
بیاید.
شبهنگام محوطه بسیار شلوغ است؛ من از همه افرادی که شبانه روز
کار میکنند تعجب میکنم ...خلبانان ،پزشکان نظامی ،سربازان،
فرماندهان ،نیروهای مسلح ...کارگران آشپزخانه ،کارمندان کافیشاپ.
من متحیرم و نمیدانم آنها چه کسانی هستند و چه احساسی دارند؛
خسته شدهاند؟ میترسند؟ در شب تاریک پرواز میکنند و با زخمهای روحی
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و جسمی ،وارد خانهها میشوند خستگی و مشکالت شخصی در خانه را
تحمل میکنند و عملیاتهای شبانه این جنگ ادامهدار را حفظ میکنند .در
تمام این  18سال همین بوده است.
من تعجب میکنم که آیا آنها خانوادهای دارند یا خیر؛ اگر میدانند
خانوادههای آنها هرگز واقعیت کار شدیدی را که انجام میدهند درک
نخواهند کرد؛ آنها هرگز نخواهند دانست .آنها هرگز رزمنده های شان را
دیگر در سختتر از این شرایط نخواهند دید.
حدس میزنم این مربوط به من هم باشد؛ من با این فرایند زندگی
کردهام ،اما این یک تنهایی خاص را به ارمغان میآورد.
اینگونه زیستن برای همه مناسب نیست .ما باید بخشهایی از
زندگیمان را حذف کنیم تا بتوانیم در اینجا باشیم و این خیلی رمانتیک نیست
مثل فیلمها؛ تنها میشود .گرم ،مزاحم ،بیش از حد تحریک کننده ،نشاط
آور ،اعتیاد آور ،بیثبات کننده .شما تصور خود را از آنچه طبیعی است از
دست میدهید .توانایی خود را برای گفتُگوهای کوچک از دست میدهید.
شما عالقه خود را به چیزهای زیادی از دست میدهید و احساسات خود را
برای خیلی چیزها از دست میدهید.
من تحت تأثیر این کارگران شبانه قرار گرفته و احساس سربلندی
میکنم ،زیرا باالخره شروع به خوابیدن میکنم .یک شبکه شگفت انگیز از
محافظها .خداوند امشب آنها را راهنمایی و تحت پوشش قرار دهد.
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روز نوزدهم
خورشید نسبت به روزهای قبل با قدرت بیشتری میتابد.
آنقدری که این گرما در وجود من جریان پیدا میکند گویی که در
یک قرارگاه و پایگاه تابستانی برای مسافرت آمده ام.
سکوت مطلقی در اطراف من حاکم شده است .هیچ نشانهای
از خشونت نیست؛ تنها صدای پرندگان ،جیرجیرک ها و ملخهاست
که در اطراف پخش میشود .من واقعا احساس خرسندی و رضایت
میکنم.
در اینجا صبحگاهها و عصرگاههای دلپذیر و شامگاههای
بسیار خشک و داغ حاکم است .قهوهام را بیرون از خانه مینوشم.
گلهای بنفش و سفید کویر در طول فصول شکوفا میشوند و
آسمان گویای یک احساس قدیمی میباشد.
ً
در نتیجه همه ما روحیهی عالی داریم و واقعا از اینکه در اینجا
هستیم احساس نارضایتی نمیکنیم .مردم دوستداشتنیترند و
وقت بیشتری را بیرون از خانه در قهوهخانهها میگذرانند .من با
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سربازان جوان صحبت کرده و مکالمات تلفنی خانه را قطع میکنم.
بعضی از افراد اینجا فقط بچه هستند .نمیتوانم تصور کنم که چه
عاملی آنها را در این سن جوانی برای جنگیدن در این جنگ به
اینجا کشانده است.
وقتی من هم سن این جوانان بودم در بروکلین مدام در پی کار
و تفریح بودم .با دوستان صمیمی خودم به کافهها میرفتم ،هیپ
هاپ گوش میدادم ،در مهمانیها و کلوپهای شبانه وقتم را
میگذراندم .اما این جنایت واقعی بود و من در آن روز در چند نبرد
مسلحانه در آن خیابان و کوچه ها فرار کرده بودم .برخی از دوستانم
در کار حمل سالح و مهمات بودند و برخی هم مشغول حمل و
فروش مواد مخدر.
حاال میدانم چیزی که در اینجا اتفاق میافتد ممکن است با
وطن و کشور خودم خیلی متفاوت نباشد ،اما میتواند متناقض
باشد.
شاید به همین دلیل است که همه ما در اینجا بسیار راحت
هستیم .اما این شیطنت در اینجا در سطحی است که مردم در خانه
هرگز نباید ببینند؛ مانند افسردگی روحی.
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واقعیت اینکه این جنگ در سطح بین المللی منبع درآمد
است ،به سرعت چهره آن را نشان داده است .برای مقابله با بسیاری
از جنبهها وضعیت در اینجا ،هوشیارانه بوده است.
بنابراین بسیاری از مردم افغانستان برای رای دادن ثبت نام
نکرده اند؛ وظیفه ای احمقانه انتخابات دموکراتیک چیست که اکثر
مردم حتی نمیتوانند رأی دهند؟ گذشته از این ،بیسوادی در اینجا
تحصیالت
بیداد میکند .در اینجا حتی در بین سربازان و کارگران،
ِ
ً
بسیار کمی معمول است؛ بسیاری از سربازان افغان قبال کارگر
منسوجات بودند – خشت مال و کفاش  -برخی از آنها چوپان و
دامدار بودند .چهار سال تحصیل ،هفت سال و هیچکدام خیلی رایج
نیست.
حتی اگر آنها بتوانند رای دهند ،مشخص میشود که بسیاری
از آنها قادر به خواندن و تجزیه و تحلیل رویدادهای سیاسی جاریه
نیستند.
اغلب سربازان کمتر از  300دالر/دالر در ماه درآمد دارند تا جان
خود را به خطر بیندازند و با شورشیان مبارزه کنند؛ داعش در دوران
اوج خود دو برابر این مبلغ را پرداخت میکرد.
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ً
طالبان و تولیدکنندگان تریاک احتماال این کار را در یک روز
انجام میدهند .قاچاقچیان آن را سه برابر میکنند .به راحتی
میتوان فهمید که چگونه بازارهای سیاه و شورشیان گزینه اصلی
برای زندگی بهتر است.
و این یک سیستم گسترهای است ،همه از این راه درآمد کسب
میکنند.
ً
به نظر میرسد که این تمام جنگی است که واقعا وجود دارد.
پول مواد مخدر و کنترل تولید؛ کنترل استخراج و درآمد حاصل از
آن  ...گرچه طالبان این مساله را به عنوان یك مساله حاکمیت
قبیلهای در نظر میگیرند.
ً
صادقانه بگویم ،مذاکرات صلح باید صرفا شامل چگونگی
قانونی کردن و تقسیم کنترل و سود حاصل از تولید و تجارت مواد
مخدر باشد .واقع بینانه ترین چیزی است که در مورد این آشفتگی
ً
وجود دارد .تقریبا تمام هیروئین جهان از اینجا میآید .هیچکس
عالقه مند نیست که به طالبان اجازه کنترل کامل این بازار بسیار
سودآور را بدهد و طالبان میدانند که این سودا گری مواد مخدر،
ً
مجوزی برای مداومت در قدرت شان است و آنها اساسا یک کارتل
بزرگ هستند.
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اگرچه نیروهای امنیتی افغانستان تالش شرافتمندانه خود را
برای مهار شورشیان و فعالیتهای غیرقانونی آنها انجام داده اند،
اما در مجموع این نیروها توانایی موفقیت خود را ندارند.
از آنجایی که نیروهای امنیتی افغانستان به طور
فزایندهای در معرض مرگ و فساد قرار دارند ،سربازان
به طور مداوم در حال فرار هستند تا به فرصتهای
سودآورتر که توسط طالبان و سپاه پاسداران ایران ارائه
میشود ،بپیوندند .شرایط کنونی کنترل شده توسط طالبان
بازگشت آنها به خانهها یا کارهای قبلی را با مشکل روبرو میکند و
کارهای بعدی را که واجد شرایط هستند بسیار محدود میکند.
سربازان افغان در بعضی مواقع ،به احتمال زیاد با هیروئین زیاد کار
میکنند؛ در همین حال ،از زمان حضور در اینجا حتی آبجو
نخوردهام.
میزان فساد در راس دولت ،حیرت انگیز است و پیشرفت را فلج
میکند .اینکه ایاالت متحده مجبور است آنقدر اینجا باشد که
همه ما آمریکاییها در اینجا خانه بخریم یک شوخی و یک رویا
است.
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از دهه  ،1980افغانستان در حال توسعه یک ضد فرهنگی
ً
منقرض شده است که حتی در دورافتادهترین مناطق نیز احتماال
بسیاری از افراد آموزشهای تروریستی یا استخاباراتی انسانی دیده
اند.
طی این سالها ،ایاالت متحده ،پاکستان و ایران
برای کمک به عملیات های کشنده ،کشتارهای هدفمند
و نفوذ به نمایندگان محلی و نمایندگان متکی بوده اند.
بسیاری از افراد محلی اطالعات گسترده و آموزش
اسلحه را از عناصر مورد حمایت دولتها دریافت کرده
اند.
همه ما این افراد را آموزش داده ایم و آنها را برای کار در راه
مبارزه با مواد مخدر آزاد گذاشته ایم.
از سوی دیگر ،چندین نسل از خانوادهها به گروههای مختلف
تروریستی و شورشی کشانده شده اند .این پویایی مخلوط با تخریب
شدید اقتصادی  -اجتماعی جنگی که بر منطقه وارد کرده است،
فضایی را ایجاد کرده است که مردم محلی اغلب برای باالترین پیش
نهاد کار میکنند.
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شما میتوانید برای ایاالت متحده ،ائتالف ،داعش ،طالبان...
یا تعداد بیشماری از جناحهای دیگر کار کنید ،حق انتخاب دارید.
حق انتخاب.
ایدئولوژی ،دیگر در میان بازپرداختهای عظیم ،ادامه بی
ثباتی ،ترس و فقر در خط مقدم نقشی ندارد .جنگ ،تروریسم،
کشتارهای هدفمند و عملیاتهای اطالعاتی و استخباراتی برای
چندین نسل به یک شغل تبدیل شده است.
اما در دراز مدت این فعالیت باعث از دست رفتن چشمگیر
درآمد و رفاه همه طرفها میشود ،در حالی که ما در مجموع
میلیاردها میلیارد دالر/دالر را برای مبارزه با آنها و اختصاص بودجه
برای مصرف کردن هدر میدهیم .فاجعه ای این اتفاق ادامه دارد و
آن را بهم میزند ،هر چقدر هم که سعی کنیم خودمان را منحرف
میکنیم.
دگرگونی چنین فضایی گویا قرار نیست هرگز اتفاق بیفتد.
بازار سیاه همچنان به قوت خودش باقیست.
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روز بیستم
دوباره بارش سنگین و طغیان سیل ،جریان تگرگ و طوفان.
این باران فایده ای ندارد ،زیرا مانند بارش طاعون شوم و
عجیب است .اما ،هنگام خواندن به روزرسانیهای عملیات روزانه،
میخندم و به این فکر میکنم که چگونه خدا بهترین نقشههای
شنیع انسان را برای همیشه خنثی میکند.
ما به طرز شگفتانگیزی افراد زیادی طالبان را میکشیم؛
متنفرم که بگویم این بسیار دلگرم کننده است که تیمهای ویژه
عملیاتی افغانستان بسیار خوب عمل میکنند ،اما آنها در یک سال
گذشته درگیریهای وحشیانهای داشتند.
این جنگ ،دهها هزار نفر را به طور مشترک در هر دو طرف
کشته است.
سال گذشته یکی از خونین ترین سالها بود.
از پنجره به بیرون پنجره به ژالههای طوفانی نگاه میکنم و
تصور میکنم که این چه بالیی سر اجساد مردگان خواهد آورد.
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امیدوارم تیمهای ما از این تگرگ (ژاله) پوشیده شده و بتوانند به
راحتی در گل و الی به عقب بروند.

 | 26روز بیست و پنجم

روز بیست و پنجم
ویگلز اکنون از بین رفته است و من همانطور که انتظار داشتم
به تنهایی در حال گردش و پرسه زدن هستم.
من اغلب دست از غذا خوردن میکشم  -فقط راهی دیگر برای
فرار از نگاه مردم میخواهم پیدا کنم  -همه به همه چشم دوخته
اند که گویا میپرسند شما که هستید؟ چه کار میکنید؟ چه
احمقانه!.
آیا در این سفر میتوانم شما را وادار کنم با من بخوابید؟ یا شاید
دوست شما چطور؟
بسیاری از آدمهای مختلف در تیم ها مانند برج ثور هستند؛
ً
سنگ
عظیم،
است.
دیدنی
کامال
زیاد .وقتی همه با هم هستند
ِ
مانند سازهها .آنها این را میدانند و پنهان نمیکنند .مردان دیگر
فقط با حسادت نگاه میکنند.
چه اسلحههای زیبا ،وظیفه تان چیست؟ کار برای رژیم؟ یا
رژیم غذایی؟
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دخترانی که در سالن غذاخوری کار میکنند از جریان
خواستگارهای خزنده وحشت دارند .دختران آفریقایی پرشور؛ آنها
مودب و حرفهای هستند .اما شواهد عبور از مرز با چندین مرد را
نشان میدهد که وقت حمله به زنان را دارند .از حرکات و زبان بدن
آنها میتوانید تشخیص دهید؛ همه ما میتوانیم جز تماشا با بیانات
خردمندانه یکدیگر کار دیگری انجام داده نمیتوانیم.
اقدامات زیادی در دستگاه های قهوه سازی اتفاق میافتد.
من تعجب میکنم که آیا این دختران در خانه خانواده ،شوهر و
ً
بچه دارند؟ آنها معموال این کار را میکنند.
ً
شرط میبندم که این مردان همسر دارند؛ آنها معموال این
کارها را میکنند.
فقط اینجا برای امرار معاش و انجام کاری که برای گذران
زندگی باید انجام دهند .هرکسی برای بودن در اینجا آنچه را که
میتواند انجام میدهد و بعض دیگر این کار را بهتر از کشور خود
دارند… از نظر جسمی و مالی ،اما من متنفرم که فکر میکنم برای
روح آنها چه کاری انجام میدهد.
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شما همیشه در این مناطق جنگی بهترین رفتار انسانی را
تجربه نمیکنید .این همه شجاعت و اخالق باال نیست؛ بعضی از
این افراد که در اینجا کار میکنند حقیر هستند.
این مکانها افرادی را جذب میکند که نمیتوانند در جوامع
عادی وجود داشته باشند .افرادی که به یک دلیل یا دالیل دیگر
نمیتوانند به خ انه برگردند ...بیش از حد ناکارآمد ،یا شاید در لیست
سیاه یا مجرمان جنسی باشند...
افرادی که به کشورهای قاچاق رابطه جنسی مکرر مراجعه
میکنند و از این مناطق جنگی به عنوان بالشتکهای زنبق سود
آور خود استفاده میکنند .هر از گاهی درباره این موضوع میشنوید
که چگونه باالخره پسر بزرگ و عجیب و غریب به دلیل رابطه جنسی
ً
زیر سن قانونی در تایلند یا جایی دیگر اخراج شد .بعضی از افراد واقعا
گول خورده در این ترکیب هستند .ماهیت تقسیم شده عملیات
جنگی فضا را برای آنها ایجاد میکند.
میتوانید آنها را انتخاب کنید و این مساله زمانی است که
آنها در معرض دید قرار بگیرند و یا اخراج شوند یا به سمت پست
دیگری منتقل شوند.
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و این همان کاری است که ما وقت صرف غذا را در سالن
پذیرایی صرف میکنیم .طبقه بندی افراد ،دسته بندی و قرار دادن
همه در جعبه های مربوطه ،برای ایجاد نوعی آشنایی با محیط .این
فقط روشی است که ما با کار و زندگی  24ساعته در شبانه روز با یک
ً
گروه بیگانه که دایما در حال تغییر است و ممکن است با آنها کشته
شویم و یا به خاطر آنها روبرو هستیم.
تا وقتی از اینجا میروم ،میدانم که آن پسر سه شنبهها ،وقتی
لباسهایش را میشوید ،چه میخورد .این پسر دیگر در چه ساعتی
کار خود را انجام میدهد و آیا وقتی که اینجا است میتواند آرامش
داشته باشد یا نه و توسط چه کسانی.
و من؟ آنها به من نگاه میکنند ...بالفاصله لباسهایی را که
میپوشم مشاهده میکنند که من به سرعت از آنجا عبور میکنم
و چیز زیادی نمیدهم اما آنها مشاهده خواهند کرد که من چه
کاری انجام نمیدهم ،چه چیزی نمیگویم ،چگونه عمل
نمیکنم ...آنها متوجه میشوند که من همیشه تنها هستم و
میآیند که من را در سرویس اطالعاتی و استخباراتی طبقه بندی
کنند .آنها خواهند گفت من یک روح هستم آنها اشتباه نخواهند
کرد و من نمیخواهم در مورد آن صحبت کنم.
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پس ،سرم را پایین میآورم ،با عینک آفتابی و کاله.
این مکان مملو از افراد خارجی دارای تلفن همراه است و
زبانشناسانی که من مطمئنم جاسوس هستند .یا من فقط این را
به خودم میگویم ،بنابراین مجبور نیستم درگیر شوم.
گیرندههای  IMSIخارجی ،شبکههای فواره برج سلولی و
پیگ گیبوپ وجود دارند که همگی به نوعی به گوشی هوشمند من
دسترسی دارند .این تقریبا یک نبرد شکست خورده است ،به عنوان
تمام تالشهای نیروهای ناتو برای بهرهبرداری از نزدیکی آنها به
یکدیگر و جمعآوری بیشترین حجم اطالعات تا جایی که میتواند
در مورد هر کسی که در این محدوده است انجام می دهند.
هم یک محیط شدیدا ایزوله کننده و هم شدیدا مزاحم است.
من از آذربایجان ،گرجستان هرزنامههای تلفنی دریافت میکنم،
شما هم میتوانید از آنها نام ببرید.
حاال هر روز صبحانه میخورم و ناهار میخورم .ترجیح میدهم
که پشت میزم قایم شوم یا یک جای دورافتاده دیگر .یادم نمیآید
چه مدت این شکلی بودم.
همیشه اینطوری بودم؟
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احساس میکنم مردم را محاصره کردهاند؛ نمیتوانم به تنهایی
ادرار کنم ،یا به تنهایی بخوابم ،یا به تنهایی دوش بگیرم و حمام کنم
و با خودم میگویم این راه رفتنم به فضا است.
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روز سی و یکم
مناطق ساکت و کهن؛ این پایگاهی است که من در آن کار
میکنم همواره در معرض حمالت پیچیده و آتش غیر مستقیم قرار
دارند .هشدارها و گزارشها به طور مداوم در یافت می شود .این
برای این منطقه جدید است و احتماال نتیجه مذاکرات صلح است.
با گذشت زمان ،گروههای تروریستی صالحیت بیشتری پیدا
کردهاند و اکنون کنار گذاشتن تهدیدات معتبر به این آسانی نیست.
در مراحل اولیه جنگ عراق ،تروریستها با پرتاب خمپاره و
راکت به سمت ما ،به طور وحشتناکی از دست خواهند رفت .آنها
 1۵تا  20نفر از این مکندهها را در یک روز کم میکنند و امیدوارند
که به چیزی برسند و این کار را کردند .اما زمان ،تکنولوژی و
دسترسی بهتر به اطالعات و معلومات ما همه چیز را تغییر
دادهاست.
به نوعی دانستن اینکه افراد دوست دارند در واکنش به این
مساله آن را به شدت کنار بگذارند ،احساس رضایت میکند .چند
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روز است که  KIAرا نداریم .اما طالبان و نهادهای افغانستان باید
به معنای واقعی کلمه روی هم انباشته شوند .اجساد مردگان در
باران شسته شدهاند.
من به مادران آنها فکر میکنم که هرگز پسری دفن نشده
نمیخواهند.
ناراحت کننده اما دشوار است که بدانید چگونه احساس کنید.
انتخابهایی که هر یک از ما انجام میدهیم .گزینههای که بسیار
از گزینههای بد است.
من سعی میکنم از ابرهای برفی که از باالی کوهها میآیند،
دیدن کنم .برایم آرامبخش است و من را آرام میکند .ما آنقدر بلند
و کوهها هم همانقدر گسترده و بزرگ هستند که من میتوانم
چندین سیستم آب و هوا را همزمان ببینم و مشاهده کنم.
در اینجا باران میبارد و در آنجا برف میبارد ،از آن طریق
طوفانی در حال میوزد ...که خیلی باشکوه است.
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هوای خنک در هنگام غروب همیشه خوشایند است زیرا من
قدم کوتاه خود را از محل کار به سمت خانه میگذارم؛ انگار استرس
و دلهره من از بین رفته است.
خورشید با شروع به پنهان شدن در پشت کوهها رنگهای
شگفتانگیزی را به نمایش میگذارد.
من هرگز از دیدن این حوصلهام سر نمیرود .حیف است که ما
این مکان را نابود میکنیم.
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روز چهل و چهارم
اتفاقات زیادی افتاده است؛ اما جنگ بدون تغییر مانده است...
من میخواهم درک کنم که مرگ سیاست کلی است .توصیههای
من تفاوت بین زنده ماندن یا مردن را ایجاد میکند.
سعی میکنم تصور کنم که به کشتن چند نفر کمک کرده ام.
هیچ راهی واقعی برای گفتن وجود ندارد.
ً
من معموال این را میپذیرم ،اما احساسی که همراه با آن
مسئولیت میباشد اکنون یک حقیقت دردناک وجود دارد ،زیرا ما
خودمان را به هر هدفی که میتوانیم پیدا کنیم انجام میدهیم و هر
مأموریتی را با مصلحت انجام میدهیم که باعث میشود که ما
منزوی وگوشهگیر شویم.
این جنگ یک نمایش شیطانی است.
احساس خوبی نسبت به این قضایا ندارم.
ما قصد داریم مردم خودمان را از این طریق از دست بدهیم
عجله ،عصبانیت و بی نظمی را دوست ندارم .ما در اینجا کارهایی
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انجام میدهیم که میدانیم نمیتوانیم طوالنیمدت آن را حفظ
کنیم .اما آنها را در غیاب یک استراتژی ملی بهتر انجام میدهیم.
تیمها لیاقت بهتر ما را دارند.
و مردم محلی نیز همین کار را میکنند.
ما سادهلوحانه امیدواریم که این مذاکرات صلح بتواند چیزی را
تغییر دهد ،اما در یک خال استراتژیک گسترده فعالیت میکنیم .به
نظر میرسد رئیس جمهور فقط به عنوان یک مانع روابط عمومی به
این جنگ اهمیت میدهد.
«امید» تمام چیزی است که ما داریم .این بر اساس هیچ چیز
نی ست .تا زمانی که من روی این مجموعه ای مشکل کار کرده ام،
هیچ مدرکی مبنی بر امکان صلح یا اعتماد مشاهده نکرده ام.
ما در حال انجام یک بازی معنادار هستیم و از طالبان
میخواهیم که به ما اطمینان بدهند که هیچ حمله دیگری به
داراییهای ایاالت متحده توسط القاعده یا جر یان های وابسته به
آنها انجام نخواهد شد .این یک بازی خطرناک است.
طالبان قصد ندارند از القاعده یا شبکه حقانی – سازمانهای
برادرانهای که اعضای آنها در برخی موارد دارای موقعیتهای
رهبری دوگانه در هر دو نهاد هستند جدا شوند یا آنها را به حاشیه
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ً
برانند .آنها عمال یک سازمان بزرگ هستند .این پیروزی یک پیمان
افتخاری است که از  18سال عملیات ایتالف در امان مانده است.
افتخار و احترام .این روشی از زندگی است که به نظر میرسد
استراتژیهای ما در اینجا به طور مداوم درک نمیکنند.
برداشت نادرست در مورد طالبان و افغانستان نیز این است که
هر دو موجودات منسجمی هستند که قادر به تصمیمگیری یکسان
اند .طالبان خود یک گروه منشعب شده است ،که به طور مداوم
درگیر درونگروهی است و چشماندازهای گوناگونی از آینده
افغانستان دارد.
افراد نمایندگان طالبان در مذاکرات صلح ،نماینده کل سازمان
نیستند .برخی از خشونتهای منطقهای به دلیل مخالفت عناصر
طالبان است که سعی در ابراز نارضایتی از توافق صلح دارند .این
نوع جناحها در هسته و فرهنگ این منطقه قرار دارد و این
تفاوتهای ظریف منطقهای است که ایاالت متحده در طول تاریخ
جدی نمیگیرد.
همانند پروژه ناموفق آینده عراق و ویتنام ،به نظر میرسد دولت
فعلی باید در قضاوت خطای دیگری قضاوت کند که اثرات پرهزینه
منطقهای خواهد داشت.
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موضوع برجسته ای این توافقنامه صلح با طالبان
بیشتر فعالیت آنها اکنون تحت حمایت دولت ها است.
پاکستان ،ایران و تا حدودی مقامات فاسد دولت
افغانستان بطور مداوم از حمایتهای مادی و پناهگاه
های امن اعضای خود برخوردارند.
شما میدانید وقتی که ایران با گرایشی شیعه از
طالبان سنی حمایت میکند همه چیز وارونه و به سمت
چپ رفته است.
ً
در اینجا وضعیت فرانکشتاین کامال پیش رفته است.
یک سهم جدی جهانی در هیروئین و بودجههای غیرقانونی
حاصل از تولید مواد مخدر ،قاچاق اسلحه و مواد گرانبها وجود دارد
ً
 تقریبا همه آنها توسط طالبان در سالهای اخیر موفق به کنترلآن شده اند.
این حامیان دولت با سالح و شبه نظامیان منطقه را
اشباع کرده اند که پس از آن باقی خواهند ماند .بدون
خرید جدی از جانب اسپانسرهای دولتی ،افغانستان به
عراق جدید تبدیل خواهد شد – قلعهای بی ثبات در ایران،
مملو از بحران انسانی .ما افغانستان را به یک درگیری
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داخلی با طالبان ،داعش ،سپاه پاسداران و تعداد بی
شماری دیگر رها خواهیم کرد.
شاید واقعیت این باشد که این دولت مایل است خود را کنار
بکشد و اجازه دهد این گروهها یکدیگر را بکشند و بگذارید
افغانستان این مساله فاجعهبار منطقهای را به تنهایی حل کند .باید
ً
بگویم ،تماشای داعش و طالبان برای دیدن آن کامال تماشایی
است .مثل اینکه آنها کار را برای ما انجام میدهند و من میتوانم
بنشینم و قهوه بیشتری بنوشم.
اما اگر این چنین باشد ،میتوان انتظار داشت که یک بحران
انسانی گسترده رخ دهد ،و قتلهای بیشتری نیز در پی باشد ،زیرا
ما خانوادهها ،کارگران محلی ،منابع ،داراییهای انسانی را که
سالها با نیروهای آمریکایی کار کرده اند رها میکنیم.
این افراد بسیاری از جوانان در فقر ،تهدید به قتل ،یا در بسیاری
از موارد برای زنده ماندن با پیوستن به یکی از گروه های مختلف
تروریستی که پیشنهاد میشوند ،رها شده میپیوندند.
اگرچه این افراد طبق وعده داده شده به نیروهای ما خدمت
کرده اند ،اما بسیاری از آنها بدون استراتژی خروج خاتمه خواهند
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یافت .آنها کشته خواهند شد یا ممکن است به رهبران شورشیان
در آینده نزدیک تبدیل شوند.
اینکه تصور کنیم این افراد مجبور به انجام حمالت چه در
افغانستان و چه در خارج از افغانستان نخواهند شد ،اشتباه است؛
بسیاری بدون انتخاب باقی میمانند.
شگفتآور است که شما وقتی شخصی اسلحهای به سر شما
بگذارد یا تهدید به مرگ خانواده شما کند ،چه خواهید کرد .اینکه
فکر کنیم این پرسنل بسیار آموزش دیده نقطه شکست ندارند خیالی
است.
واقعیت های جنگ ،را مردم میگویند.
در باورم نیست که این یک واقعیت برنامهریزی ضعیف باشد،
رئیس جمهور لعنت و نفرین نخواهد کرد.
ما باید وقت خود را فدا کنیم و مسئولیت دشوار اخالقی تصمیم
گیری در مورد اینکه چه کسی زندگی میکند و چه کسی میمیرد
را تحمل کنیم ،در حالیکه رئیس جمهور وقت خود را صرف حمله
به شهروندان آمریکایی در توییتر میکند .رفتار او سیلی است به
صورت همه کسانی که جان خود را از دست میدهند.
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اگر او هرگز به جنگ رفته بود و خون و وحشتی را در چهره
جوانان دیده بود  -اگر حتی برای مردم خود یک اونس افتخار یا
ً
ارزش برای بشریت داشت ،هرگز جرات نمیکرد که تصادفا به
احتمال جنگ داخلی در کشور ما را رقم بزند.
من لیوید هستم و حال خوبی ندارم و من خبری جدید برای
شما دارم ...
ما به خاطر این مرد کم افتخار یکدیگر را نخواهیم کشت .ما
برده شما نیستیم .ما با اراده خودمان زندگی و کار میکنیم.
الزم نیست اینجا باشیم ما تالش میکنیم از ارزشهای
جهانی حمایت کنیم ،ارزشهایی که این رئیس جمهور بعنوان رهبر
این کشور قادر به تقویت آنها نیست.
اگرچه من مشتاقانه میبینم که تیمهای ما از این درگیری
کشنده و طاقتفرسا برافراشته شده اند ،اما طرفهای مخالف در
این مذاکره کاری نکرده اند که شایسته اعتماد یا قولهای ما باشد.
در مورد این توافقنامه صلح ،امتیازات باید ابتدا توسط آتشبس
مداوم و طوالنیمدت و نشانههای قابل مشاهدهای که آنها متعهد
به صلح هستند ،اثبات شود.
و این اتفاق نخواهد افتاد.

 | 42روز چهل و هفتم

روز چهل و هفتم
من امروز چیزی دیدم که هرگز ندیده ام؛ نگاهی به یک نفرت.
ً
این چیزی نیست که کسی غالبا ببیند.
نگاه نفرتانگیز از سوی شخصی بسیار جوان؛ این فقط یک
جوان افغان بود ،یک کارگر جوان در پایگاه؛ جوانی که با او بدرفتاری
شده بود .بدرفتاری که از نوع لفظی و کالمی که وی متوجه نشده
بود که من دارم تماشا میکنم.
ً
او ترسیده بود .با دلیل خوب اگر بخواهیم واقعا میتوانیم زندگی
ً
این افراد را فریب دهیم .او این را میداند .او احتماال احساس ناتوانی
میکند .انزجار به خشم تبدیل شد ،به نفرت تبدیل شد؛ او چهره
خالی خود را حفظ کرد تا اینکه آمریکاییها با او صحبت میکردند.
و در آنجا من آن را دیدم .این باعث اشتیاق نسبی از سوی من
شد؛ این جوان تمام تالشش را میکرد .من در آن لحظه متوقف
شدم .این کار برای ما سرگرم کننده ،پاداشآور یا پر از شجاعت
نیست ،این یک جنگ است و زیستگاه بشر و بشریت نیست.
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این وحشتناک است و ساعت طوالنی؛ و به خانواده خود دروغ
ً
میگویید و احتماال مانند فضوالت با شما رفتار میشود .او این
جاست زیرا این بهترین گزینه از همه گزینههای اوست.
وحشت را تصور کنید  -زندگی با تهدید به کشته شدن در هر
دو طرف طیف بهترین گزینه برای او است؛ شرمنده آمریکا و
شرمنده شورشیان است.
ً
او احتماال بچهای است که به هیپ هاپ گوش میدهد و آرزو
دارد که به دانشگاه برود ،یا مخفیانه بکر بودن خود را از دست بدهد.
اما در عوض در اینجا گیر کرده بود و برای ما کار میکرد.
یک حرکت اشتباه؛ بله او میتواند خود را در جایی بازداشت شده
یا در خندقی ببیند.
من به بچههایم فشار میآورم که خردمند ،مرتب و منظم باشند؛
اما احساسات و تعصبات زیاد است .اردوگاهها و پایگاهها از عوامل
نفوذی پر شده است و باعث میشود ما در پرتگاه قرار بگیریم؛
بدگمانی و اتهامات .ما نمیتوانیم در این زمینه خیلی ایمن باشیم.
من میدانم که بی اعتمادی زیاد است ،با وجود هر تشویقی که
فکر میکنم در بازار میبینم .این یک تشویق است که سوء ظن و
خیانت را پوشانده است.
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من با انسانها ،اجسام و موقعیتها همیشه رو به رو میشوم.
هر چیزی که کمی غیر معمول باشد  -مشکوک است  -از نظر ذهن
من یک عروسک کودک ،یک وسیله نقلیه ،افراد ...همه تبدیل به
یک بمب دستساز ،یک بمبگذار انتحاری ،یک جاسوس و یک
عامل نفوذ میشوند.
ذهن شما اجازه نمیدهد که کاری انجام دهید.
هشدارها هم به شما اجازه نمیدهند از آن طریق که طراحی
شده است .اما به جای اینکه بیش از حد مراقب باشیم ،فقط بی
حس میشویم .ما میدانیم که ما خوششانس هستیم که به قلمرو
طالبان سفر نمیکنیم ،به خاطر کمین رنج میکشیم و از تیراندازان
پرهیز نمیکنیم .ما این را میدانیم و درباره شرایط خود در اینجا
بسیار دو پهلو میشویم .تمام نگرانیهای ما به آنها منتقل میشود.
شما مجاهدین و جنگجویان احمق هستید.
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روز پنجاه و دوم
یک هدف با ارزش و واال معین شده است.
من و گروه کوچکی از متخصصان بسیار ماهر در حال رفتن
هستیم .خرد کردن مغز ما در حال طراحی سریع ،جراحی و
برنامههای افراطی برای به دست آوردن مزیت و تاثیر بر این
آشفتگی داغ است .روزانه در طی چند روز گذشته که من چک
میکنم  ،اولین چیزی که در ذهنم هست این است که آیا ما آن پسر
را گرفته ایم؟
هر روز با «آیا او را به دست آوردیم» شروع میشود.
حالت رفتن ،حالت افزایش یافته آدرنالین ،شفافیت و تمرکز
ِ
است .تمرکز گروهی بیش از حد بر روی چالش موجود .چالشهایی
که با آنها روبرو هستیم هیچکدام از آنها نیستند و غلبه بر آنها یک
موفقیت شاد را ایجاد میکند.
احساس
ِ
من معتقدم این میتواند به یک اعتیاد تبدیل شود.
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ً
ما دسترسی و قدرت باورنکردنی داریم که در حال حاضر اصال
به ذهن ما خطور نمیکند .همه افکار اضافی در این شرایط از بین
میروند .خوردن را فراموش میکنیم ،از خواب چشم پوشی
میکنیم .دنیای خارج از بین میرود تا زمانی که آنچه را که قرار
است انجام دهیم کامل کنیم.
رفاقت افزایش مییابد ،اجماع رشد میکند ،زیرا ما مانند یک
آمیب کشنده کار میکنیم.
ِ
آنچه را که آموزش دیده ایم به خوبی آن را انجام میدهیم .من
آموزش دیدهام که مانند یک پیتبول رایانهای به این مجموعههای
مشکل حمله کنم .غیر احساسی ،هدف تثبیت شده ،شکست
گزینهای نیست .مغز من مانند یک ابر رایانه کار میکند.
بعضی اوقات احساس سر بلندی میکنم.
تا زمانی که آرامش وجود داشته باشد.
پس از آن عواقب بعدی میآید؛ سواالت!.
بعد از گذشت چند روز وقت خود را برای ترتیب دادن به کشتن
انسانهای دیگر ،سرانجام این سوال از زیر همه اندورفینها پدیدار
میشود  ...من اینجا چه کار میکنم؟
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این چه زمان به «من» تبدیل شد؟
این قتلها قانونی است و این کارها خیلی درست است.
و مراکز نگهداری مملو از افراد ناپسند است و ما نمیدانیم چه
ً
کار کنیم ...اتفاقا تقصیر آمریکا نیست .در افغانستان طی  18سال
به اندازه کافی تغییر نکرده است .کشتن مردمان هنوز کمتر از پرونده
ً
قانونی است .مخصوصا وقتی مجاز به این کار هستیم.
ما بمب میاندازیم و به سر مردم شلیک میکنیم .این ساده تر
است.
آیا من هم خیلی بیعاطفه شده بودم؟
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روز پنجاه و پنجم
من خودم را در محل کار برانداز کردم؛ خودم را مشاهده
میکنم .چند روز گذشته در مورد میراث خود در اینجا از خودم
میپرسیدم؛ این یک کار پیچیده است.
من تمام دوران حرفهای خود را در زمینه مبارزه با تروریسم
صرف کسب عنوان یک متخصص در زمینه موضوعات و انجام
کارهایی کردم که از طرف عدالت در همه جا به خوبی انجام
میدهم .هرکسی این مطالب را در رزومه (خالصه سوانح) خود
میخواهد .اگرچه بیشتر آن طبقهبندی شده است؛ اما هنوز هم
راهی برای الف زدن فروتنانه در مورد آن وجود دارد.
اما من نگران رزومه خود نیستم.
این رزومه معنوی من است که به آن فکر میکنم .میراث واقعی
من کسی که خدا از من در موردش سوال خواهد کرد.
آیا این مرگها را در رزومه خود میخواهم درج شود؟
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این همکاری مداوم در مرگ هرگز هدف نبوده است؛ هیچوقت.
این کار بیش از حد به گند کشیده شده و بسیار مبهم است .خیلی
گرفتار شده بود .کجاست آن سرزمین مملو از اخالق و انسانیت؟
دیگر چه کسی راست میگوید؟ چه کسی دروغ میگوید؟
بنابراین بسیاری از کشورها ،گروهها و مردم در این زمینه نقش
داشته اند.
ما این کشور را نابود میکنیم .کشوری مملو از مردم ،کودکان،
تاریخ ،هنرمندان ،دانشجویان دانشگاه ،مادران و...
گفتگوهای صلحآمیز ،توفیقی در ایجاد صلح نداشته است .در
ُ
ً
واقع ،اکنون کامال خشونتآمیزتر است .بیش از  18سال جنگ.
داعش و طالبان اکنون شجاع تر به نظر میرسند و به مکانهای
ً
سخت و امن حمله میکنند که قبال هرگز فکر نمیکردند.
غیر نظامیان فراوانی در تیراندازیها گرفتار میشوند .کارگران
و کارگران امداد رسانی ،دفاتر و کافهها درست در وسط شهر منفجر
میشوند .همکار من میگوید در یکی از انفجارها او را از
تختخوابش بیرون انداختند .نسل به نسل ما در این چرخه خشونت
شریک هستیم.
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فکر میکنم دارم به یک خط قرمز و سرخ نزدیک میشوم.
خطی که اگر از آن عبور کنم نمیتوانم عقب بروم .خطی که اگر از
آن عبور کنم ،ممکن است روح من را برای همیشه تغییر دهد.
بعد از این ،من چه کسی خواهم شد؟
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روز پنجاه و نهم
من امشب بیدار در رختخواب دراز کشیده ام .دیر وقت است
و من میخواهم بخوابم .به نوعی دوباره آتشسوزی در بیرون جریان
دارد .جنگافزارها در حال شلیک به چیز های بسیار نزدیک
هستند .آتشسوزی پراکنده است.
دود زیادی در فضا دیدم و به بیرون رفتم و هلیکوپترها را دیدم
که با پرتوهای پرقدرت خود اطراف را جستجو میکنند .شخصی از
من پرسید چه خبر است؟ من بهترین حدس خود را به او گفتم .آیا
باید واکنش نشان دهیم؟ نگران نباش.
اکنون منتظر بمبگذاران انتحاری هستم .دهها نفر از آنها،
که گفته میشود امشب در حال عزیمت به محل ما بودند .یک حمله
پیچیده برنامهریزی شده است ،ما مطلع میشویم .این بدان
معناست که حمله چندین عنصر و مرحله خواهد داشت و
بمبگذاران انتحاری تنها بخشی از آن هستند.
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برای باز نگه داشتن ارتباطات با دوستان خود ،به دروازههای
امنیتی اعالم حضور کردم .آن بچهها توپهای فوالدی دارند .در
ً
صورت خراب شدن احتماال ابتدا به آنها ضربه وارد میشود .من
نمیدانم که چگونه آنها فشار روحی را کنترل میکنند .من میبینم
که آنها رفت و آمد میکنند ،زنان و مردان؛ جلیقههای ضد گلوله،
سالحها و با چهرههای آماده باش .من از آنها احترام و قدردانی
میکنم .این شغلی نیست که بخواهم انجام دهم .عزیزان و
رزمندگان در خط مقدم ایستاده اند.
امشب اولین باری است که مشاهده میکنم چند نفر از
باالترین افراد آموزش دیده ،به نظر ورزیده میآیند .من زودتر
درد کمی در معده ام کردم که اکنون به قسمت فوقانی بدن
احساس ِ
ً
من رسیده و احساس میکنم که واقعا آشفته کننده است.
سرانجام؛ این تهدید مداوم ما را گرفتار کرده است؛ این انتظاری
است که میمکد .در انتظار ،نمیتوانید واکنش یا پاسخ خود را
برنامهریزی کنید .در انتظار و مطمئن نیستید که کجا حمله میکند؟
در کجا حمله میشود؟ بازهم انتظار و این همه سر و صدای لعنتی.
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خوشبختانه برادرم بیدار و مایل به گپ زدن بود .با او پیامک
زدم و او برای مدتی ذهنم را از سر و صدا و آتشسوزی خارج کرد.
ً
ً
بعد از اینکه واقعا خسته شدم احتماال میخوابم.

 | 54روز شصتم

روز شصتم
دیشب ،شب بدی بود.
شکر خدا بمبگذاران انتحاری نیامده اند.
اما اکنون صبر میکنیم .زیرا تا زمانی که آتش جهنم بر سر آن
ً
افراد نریزیم ،این حمالت معموال فقط به تأخیر میافتد .آنها ممکن
است کشف کرده باشند که ما در مورد آن میدانیم و به تعویق
انداخته اند .ممکن بود توسط آب و هوا ،تدارکات مهار شود ،یا شاید
فقط یک آزمایش پروتوکولهای امنیتی باشد .چه کسی میداند؟
اما این حمله به احتمال زیاد هنوز ادامه خواهد داشت.
دوباره بسیار شکر گذارم ،این بار به خاطر اینکه دیدار من و
برادرم ،آخرین دیدار نبود.
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روز شصت و سوم
من دیگر طوالنیمدت ،در سالن غذا نمیخورم.
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روز هفتاد و هشتم
من روزهای زیادی از زمان نوشتنم را از دست دادهام .نمیتوانم
چیزی را ببینم که ارزش نوشتن داشته باشد و من خستهام .تنها
کاری که میکنم این است که بخوابم؛ شاید هم افسرده شده ام.
در این  ۵0روز نتوانستم یک روز بی دردسر استراحت کنم.
شبها فقط استراحت میکنم ،تلفنم را کنار میگذارم و این جایی
است که من افکارم را مینویسم.
در واقع کسی وجود ندارد که بتوانم با او صحبت کنم و از طرفی
هم  Wi-Fiدر حال ضعیف شدن است.
دوستان میگویند آنها تماس میگیرند ،اما تماس نمیگیرند.
من انرژی خود را برای راه رفتن در محیط قرارگاه ،با تالش
برای رسیدن به  Wi-Fiکه آنتن داشته باشد ،یا ایستادن در یک
نقطه در گوشهای از یک راهرو ،هدر میدهم تا متوجه شوم که
دوباره تماس تلفنی من را فراموش کرده اند.
دلگیر است نمیتوانم غیر از این وانمود کنم.
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مشغول بودید ...
من میدانم ...
نمیتوانم این وضعیتم را زیاد به روی شما بیاورم که ناخوشایند
است زیرا من در یک غار بسیار مهم فوق محرمانه کار میکنم و
اجازه ندارم تلفن خود را به مدت  12ساعت در دفتر کار داشته باشم.
نه؛ من فقط وقت میگذارم با شما تماس بگیرم.
نمیتوانم به روی شما بیاورم که بمبها به اطراف من سرازیر
میشوند ،یا اینکه هشدار حمله در حال خاموش شدن است ،این
بدان معناست که من نباید بیرون از خانه گشت بزنم؛ بنابراین
نمیتوانم به  Wi-Fiدسترسی پیدا کنم تا با شما تماس بگیرم.
نمیتوانم به روی شما بیاورم که من به نوعی مشغول کشتن و
ترور مردم هستم و به همین ترتیب وقت برای کنفرانس مزخرف شما
ندارم.
نمیتوانم شکایت کنم که هلیکوپترهای آپاچی در حال شلیک
از اطراف هستند ،یا بمبگذاران انتحاری در حال آمدن به پایگاه من
ً
هستند ،بنابراین من احتماال نباید بیرون باشم.
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من از بهانهگیری و بهانه تراشی متنفرم .من تحمل استفاده از
آنها را ندارم ،پس چرا شما؟
نمیتوانم اینگونه با شما رفتار کنم .از او دلخور میشوید.
هرکسی اگر برای این افراد که هرگز مالقات نکرده ام ،فداکاری
کنم؛ پس میتوانم برای شما که دوستتان دارم ،فداکاری کنم .اگر
بتوانم برای مردن وقت بگذارم ،میتوانم وقت بگذارم تا به متن شما
پاسخ دهم.
این فقط روشی است که این دینامیک کارساز است.
حتی بدتر و خدای نخواسته  -من نمیتوانم بگویم که این هرج
و مرج باعث میشود من گریه خود را از دست بدهم و من وقت و
مسئولیتهای خود را مدیریت نمیکنم یا به قول خود عمل
نمیکنم .گزینهای نیست فقط در اینجا در این دنیا مجاز نیست .ما
تحمل صفر در برابر آن داریم.
به بهانه آنها فقط یک گزینه نیستند .من سخت در برابر آن
چیزها دیگر جان سخت شده ام .در سیاست عدم شکست وجود
دارد.
همه ما در خارج از خانه با تلفن تماس گرفته ایم .هشدارها
خاموش میشوند ،خمپاره ها و راکتها شلیک میشوند ،مردم
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مانند موشها پراکنده میشوند .لجبازترین و بیحس ترینهای ما
فقط همان جایی که هستیم میمانیم و به بهترینها امیدواریم.
فقط معتقدم وقتی زمان مرگ من فرا رسیده باشد ،خواهم
رفت.
به سختی میتوانم از آن اجتناب کنم در صورتی که نمیتوانید
بگویید.
میپذیرم که این کار و سبک زندگی و فشارهای ناشی از آن یک
انتخاب است .بنابراین ،من با این احساس که هر کس باید احساس
بدی برای ما داشته باشد ،دست و پنجه نرم میکنم.
اما چیز دیگری وجود دارد .چیزی اذیتم میکند .و چیزهای که
متفاوت است.
یک الیه دیگر نیز وجود دارد .قرار بود ما در این جنگ پیروز
شویم .این باید تمام شده باشد .ما هنوز نباید به اینجا بیاییم .اما این
را به طور تشریفاتی تخریب کرده ایم.
چشمانم باز است و این دیگر یک وظیفه دراز مدت نیست.
ً
تقریبا دیگر جنگ نیست؛ ما در اینجا برای زندگی مردم میجنگیم.
نه سیاست یا اولویت ها.
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ما به هدف کشتن یکدیگر و به همان سرعتی که میتوانیم
رسیده ایم و هیچ هدف سیاسی مشخصی نداریم؛ این ا کنون یک
فاجعه انسانی است.
ما برای زندگی و زنده ماندن میجنگیم؛ هم آنها هم ما.
افغانستان در میان سه مکان خطرناک در کره زمین قرار دارد.
زندگی مردم برای همیشه نابود میشود ،دیگران میمیرند و من
دیگر نمیدانم چرا .بچه های ما هم همینطور.
من هر روز چهره و روحیه تیمها را نگاه میکنم ،قلبم میشکند؛
زیرا میدانم دالیل بیشماری برای حضور مردم در اینجا وجود
دارد ،اما هیچکاری موثر نیست.
اینجا تفاوت چندانی با سوریه یا کنگو ندارد .معدود کسانی پیدا
ٌ
میشوند که اینقدر نسبت به کشت و کشتار با اشتها باشند.
پس چرا من اینجا هستم؟ زیرا ما مسئول این امر هستیم.
من از نظر احشایی با این چیزها در ارتباط هستم .من سعی
میکنم از افرادی که مانند اسپاگتی به سمت دیوار میپرند
محافظت کنم .من سعی میکنم از جوانانی که در اینجا هیچ
آیندهای ندارند محافظت کنم .من تالش میکنم کاری انجام دهم،
زیرا احساس میکنم که بسیار مسئولتی بزرگ است.
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چشمان من با پول کور نمیشوند .همه اینجا خیلی پول بدست
میآورند .افغانستان بهترین منبع درآمد در اینجاست؛ اما دستان
معاوضه وجوه من را گمراه نمیکند.
دیگر نمیتوانم بمبگذاری ها ،کودکان مرده ،جوانانی را که
هرگز یک روز عادی در زندگی خود را نمیدانند ،تقسیمبندی کنم.
نمیتوانم فساد ،جریان پول ،محافظان امنیتی اوگاندا را که
مانند یک طبقه از کارگران برده هستند ،به صورت جزئی تقسیم
ً
کنمِ ...جدا چه وضعیت خراب و چه لعنتی!
دختران خارجی که میتوانم از یک مایل دورتر بگویم مثل
مهتاب به عنوان فاحشه هستند .غیرانسانی شدن همه افراد درگیر
تجاوز جنسی و سوء استفاده از پسران جوان نسل به نسل ،یک عمل
که بنام بچهبازی است .فقر ،مادران غنا و هند و استونی را به ترک
فرزندان شان و کار در آشپزخانه در این منطقه جنگی سوق میدهد.
این جنگ همه را تغییر میدهد .ما در دنیا چه کار میکنیم؟
این خیلی بزرگتر از افغانستان است .این جنگ در تمام کره زمین به
مکش شده است که مردمان خانه ،حتی نمیتوانند آن را
شکلی ِ
درک یا تجسم کنند.
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این ممکن است قبل از جنگ جهانی سوم باشد؛ در واقع ،این
بزرگتر از آن است ،فقط در فضای کوچکتر موجود است.
و من بی نصیبم و وحشت زده.
و انگار تمام زندگی من را به اینجا رسانده است ،به این مکان
منزوی ،جایی که هیچ چیز خوبی هرگز نمیتواند من را پیدا کند.
جایی که عشق مرا به یاد و خاطرش نمیآورد.
آیا من این را انتخاب کردم؟
من مدتها پیش زندگیام را ترک کردم .دیگر چیزی برای من
باقی نمانده بود.
اما تو را اینجا پیدا کردم؛ امیدوارم که مرا گیر بیاورید و داشته
باشید.
خواب دیدم که شما این کار را کردید.
سرعت شما را کم کردم .نزدیک شدید و بعد ناپدید شدید.
من میخواستم به نوعی از این نجات پیدا کنم توسط شما.
فقط توسط شما.
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قلبم آسیب دیده و شکسته .هیچ کس نمیداند که آخرش این
طور تمام خواهد شد .ما فکر میکنیم دنیا را تغییر خواهیم داد .یا
باعث ایجاد برخی از زندگی در آن شویم .ما فکر میکنیم عدالت را
پیدا خواهیم کرد .صلح پیروزی هیچ مشکلی در این موارد وجود
ندارد .با این تفاوت که آنها دور از دسترس ،قایقرانی کرده اند .من
فکر نمیکنم که آنها هرگز واقعی بوده اند.
تمام آنچه که اکنون باقی ماندهاست وحشت و افسردگی
است .مدیریت نشانههای افزایش استرس پس از حادثه  PTSDکه
مرا پریشان میکند .دستهای عرق کرده ،تپشهای قلب باال،
دستان را به شدت تحریک میکند.
اکنون ساعتها ادامه دارد.
 PTSDمربوط به زخمهای گذشته و زخمهای جدیدی از حال
حاضر است .این یک برداشت عالی ما از این مکان است.
بدون تعویض و بدون کیف هدیه.
چرا نمیتوانم از کسی بخواهم که به این موضوع اهمیت
دهند؟ در مورد ما.
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چرا اینقدر سخت است که از دوستداران تان بخواهد به این
موضوع اهمیت بدهند؟
من به شما رسیدم منتظر ماندم ،منتظر ماندم و منتظر ماندم...
تا اینکه خوابم برد و متوجه شدم که شش ماه بعد هنوز با شما تماس
نگرفته ام ...اما درعوض ،عکس یک کافیشاپ را برایم فرستادید.
امیدوارم از قهوه تان لذت برده باشید.
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روز هشتاد و چهارم

ُ
امروز مثل که از کما بیدار شدم.

ناگهان همانند خودم را در  1۵سال پیش در زندگی دیدم ،به اطرافم
نگاه کردم و تعجب کردم که چگونه به جهنم در این مکان رسیدم.
نزد طالبان.
در افغانستان .زندگی ِ

ً
من خیلی افسرده هستم؛ تقریبا مرا خرد میکند .به سختی از
تخت بلند میشوم .این فقط افغانستان نیست .همه چیز یکنواخت
است و انزوا فقط آن را به سطح زمین میآورد .فکر میکنم سالها
بیش از این گذشته است من خودم را تحت فشار قرار داده ام ،به
عقب برگردم ،درگیری به درگیری ،عملیات به عملیات .فکر میکنم
این پایان راه است .چه رمز و راز بزرگی بر من غلبه کرد که مرا به این
جا کشانده است؟
من این را انتخاب کردم و ترجیح دادم در اینجا نزد طالبان
باشم.
من حیرت زده ،بسیار افتخارآمیز ،بیزبان و شکسته هستم.

 | 66روز هشتاد و چهارم

اینجا چکار کرده بودم؟
من تازه چه دیدم؟ مثل اینکه برای اولین بار خودم را مالقات
کردم.
امروز با رفیقم در فرودگاه و میدان هوایی پرواز کردم.
بستههای سفالی و اشیای عتیقه منزل ارسال شده است.
پیتزا میخوردم.
نزد طالبان سعی و تالش کردم که یک روز عادی داشته باشم.
رفیقم نزد طالبان از برنامههای آینده صحبت کرد و به دنبال
گلهای صحرا بود ...خشخاشهای بنفش و سفید ...اما احساس
خالی بودن میکرد.
همه چیز خالی است.
نزد طالبان.
شانزده روز دیگر ِ
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روز نود و پنجم
من مکان های مختلفی را دیده ام؛ در حال آمادگی خروج از
کشور هستم ،در حال خواندن و تحلیل عملیاتها در نزدیکی
فرودگاه/میدان هوایی قرار گرفتم.
 Wi-Fiخوبی دارم و راحتتر است؛ در یک خانه موقت هستم
و خودم را سرگرم میکنم .شبکه  Netflixرا برای اولین بار از وقتی
که اینجا هستم تماشا میکنم .چندین روز از این گذشته است بیش
از سه ماه است که هیچ نوع تلویزیون یا فیلم ندیده ام .این وقتی
طبیعی است که مشغول و از شبکهها دور باشم.
احساس آرامش میکنم و اجازه میدهم ذهنم از این مکان دور
شود .برنامه من این است که تا پرواز هواپیما کمی با خودم تنها باشم.
من هیچ کاری ندارم و کسی به دنبال من نیست.
ً
هیچ کس دیگری واقعا در اطراف نیست و من شکایت
نمیکنم .هشدارهای حمله میآیند و میروند .من سعی میکنم به
آنها هیچ توجهی نکنم.
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دوباره خاموش میشود.
یک بچهی تازهوارد ،به زمین پرید و زیر تخت پناه گرفت .اگر
درست در گوشه چشمم متوجه این موضوع میشدم ،تعجب
میکردم ...بچه بیچاره آهسته از زیر تخت بیرون آمد و راه شان را
به طرف من ادامه داد و خجالت شدم.
بچهها اینجا چه وقت تعطیل و خاموش میشوند ،در اینجا چه
کار میکنید؟
من شانه باال میاندازم و خودم را به بی اعتنایی میزنم.
پاسخ دادم ...هیچ چیز ...خوب  ...اگر میبینید من در حال
حرکت هستم ،پس حرکت میکنی.
و این خیلی ساده است ،برای امروز.
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روز نود و نهم

ً
شب گذشته در این منطقه که تقریبا ساعت  3صبح بود،
نمیتوانستم بخوابم ،بنابراین زودتر خودم را به کافیشاپ رساندم.
فقط تعداد انگشتشماری از مردم بیرون هستند .یک فنجان قهوه
را گرفتم و پشت میز بیرون نشستم تا با پدر و مادرم تماس بگیرم.
آنها تلفن خودشان را بر حالت بلندگو قرار داده اند ،تا صدای
مرا به خوبی بشنوند ،بامزه است .آنها عزیز هستند و در طول
زندگی ،از حرفهی من و از خوم بی وقفه حمایت کرده اند .آنها
نماینده واقعی وفاداری هستند و من آنها را دوستان خود میدانم.
ما بی قید و شرط همدیگر را دوست داریم ،اگرچه اینکار سخت
بدست آمد و کار باورنکردنی انجام داد .مطمئن هستم که آنها
موافقت خواهند کرد.
من ساده ترین کودک نیستم؛ بیش از حد روی چیزهای تمرکز
میکنم که مرا دور از دسترس قرار میدهند .من به اندازه کافی
افراطی و مقاوم هستم.
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ترجیح میدهم که برون و از دسترس خارج باشم .مجذوب
آدمهای افراطی ،اشیا مکانها و چیزهای که عجیب و غریب است
میشوم.
والدینم را به مکانهای دیوانه میکشانم و اگر نمیتوانند در
کنار هم باشند شکایت میکنم .من از بغل کردن آنها لذت میبرم
زیرا میدانم که آنها میتوانند این کار را انجام دهند .برنامه بعدی
این است که مادر را به عراق ببریم و او را در ترافیک بیرون بیاوریم...
او به معنای واقعی بدترین راننده صندلی/چوکی عقب است و لیاقت
یک مکان جدید برای به نمایش گذاشتن استعدادهای خود را دارد.
نمیتوانم صبر کنم تا این بحران را تماشا کنم.
من و پدر زود در منطقه تبت میرویم .برای رفتن با مرد
کوهستانی صحبت میکنیم .ما باید روح خود را آرام کنیم و کوه
های  EVERESTبا این شعبده بازیها باید کنار بیاید.
نمیتوانم به طور عادی زندگی کنم؛ حاال این حالت عادی من
است .من در دبی ،سایگون ،و نایروبی به تعطیالت میروم .کینشاسا
سفر بعدیام خواهد بود.
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آیا این باعث افزایش خوشبختی یا تنهایی من میشود؟ هرگز!
ً
کامال نمی توانم بگویم؛ اما در حال حاضر این جایی است که در آن
قرار دارم.
در حالیکه با افراد خارج از من چت میکنید ،هشدارهای
حمالت هاون و راکت خاموش میشود.
خیلی زشت و ناخوشایند است.
هنوز هم در بلند گوی تلفن هستم و صحبت میکنم .و
نمیخواهم که آنها مواد مخدر شان را از دست بدهند .آنها مثل
من بیحس نیستند .مادر روان رنجور من منهاتن ،هنگام گپ زدن،
نیازی به گوش دادن به بمبهای ریخته شده روی سر من ندارد .به
همین دلیل است که خرابی تلفنهای همراه ایده بسیار بدی است.
نمیخواهم خانوادهام را در معرض این موضوع قرار دهم .ولی
حاال خیلی دیر است ،من میتوانستم تلفن را قطع کنم ،اما این باعث
میشود خانوادهام تصور کنند که بدترین حالت را دارم .من به سختی
مکث میکنم.
بچههای کافیشاپ برای گرفتن پوشش تالش میکنند .من
قصد حرکت نداشتم و گیر کرده ام که اگر اکنون حرکت میکنم
ممکن است ناامنتر باشد .منتظر میمانم و گوش میدهم که
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خمپاره و موشک ،اول به کجا میخورد؟ معلوم است خیلی دور
نیست.
عالی البته؛ در حالیکه مادرم پشت خط تلفن است.
مادرم سعی میکند طبیعی باشد اما از خود میپرسد که چرا به
جهنمی هستم که از آنجا خارج نمیشوم؛ او از من میخواهد که
ً
لطفا در آخرین شب ،زندگی کسی را در کشور در لحظه دیدارش
نکشم.
ً
بله ،واقعا ناخوشایند است.
با پایین آمدن آخرین سکوت ،به طرف پناهگاه سرگردان
میشوم؛ پسری سرش را بیرون میکند و هر دوی مان لبخند
میزنیم .از خانوادهام به دلیل این قرار گرفتن ناگهانی ناخوشایند در
زندگی واقعی ،در اینجا عذرخواهی میکنم.
من هنوز بازماندهام .همانطورکه انتظار میرفت و برگشتم به
تختخوابم ،قهوه هنوز در دست و در انتظار است .قبل از اینکه
این کیفهای بدن را به اینجا برسانم و به آمریکا برگردانم ،همین
حاال چند ساعت خواب دارم.
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ُ
روز صدم
امروز سفر صعب الصعودم را از اینجا آغاز کردم.
آخرین نگاه طوالنی را به این واقعیت جایگزینی که بخشی از
آن بودم ،انداختم .این تجارت عظیم ،کامل با فست فود ،کافه،
 Bumbleو  ،Tinderدر کوهستان دور میشود .اگرچه به عنوان
یک ملت ،در اینجا ضرر میکنیم ،اما سود مالی برای همه اینها
باید باشد .شرکتهای خصوصی؟ من تعجب میکنم که اگر
توافقات سیاسی صحیح اتفاق بیفتد ،آیا طالبان این مکان را به دبی
جدید تبدیل میکنند؟
اگر برج ترامپ در کابل ساخته شود تعجب نخواهم کرد .افراد
باالتری مانند میلههای سرپوشیده و استخرهای سرپوشیدهای خود
برای تعطیالت آخر هفته و کنفرانسها هستند.
در دو سال گذشته همه چیز تغییر کرده است و این احساس را
داریم که همه روابط سیاسی مشکوک شده است .دیگر نمیتوان
تشخیص داد که چه کسی با چه کسی همسو است؟.

ُ
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به نظر میرسد که  1970و  1980بخاطر بروکلین است .مواد
مخدر و اسلحه در خیابانهای فقر زده جریان داشت .خانوادههای
شکسته و تحصیالت متزلزل؛ من فقط یکی از خوششانس ها
بودم که بیرون آمدم و موفق شدم دور شوم.
اما در حال حاضر ،نگاهی طوالنی به این مکان میاندازم و
ً
فکر میکنم واقعا تا کجا رسیده ام؟
مرگ ،فقر و بیسوادی را قانونی دانسته ایم .وسواس داریم که
هر چیزی را که نمیتوانیم کنترل کنیم یا درک نمیکنیم از بین
ببریم .ما هر چقدر بمیرند وسواس داریم که پول بدست بیاوریم...
داروخانه ،بازارهای سیاه ،زندانها و سالحها.
اگر این را ادامه دهم ،من روزی از خیابانها و کوچه ها ربوده
خواهم شد.
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روز آخر
برگشت به بروکلین؛ تنظیم مجدد زمان.
من باید از اول شروع کنم هنوز مطمئن نیستم که معنای آن
هنوز چیست.
ً
در شهر نیویورک که واقعا وطن است ،من در اعماق مکانهای
تاریک گسترده ،ماجراجویی را آزاد کردم .و اکنون.
 100روز… بعالوه یک دهه.
گزینههایی را که من انتخاب کردم.
تنها در آن مکان متروک ،شما نیز از اعماق به سمت من آمدید.
شما آمدید و خاطرهای از من که بودید آوردید .آمدی و سایهها را
ترساندید؛ شما آمدید و مرا کامل کردید.
من در بروکلین نیز احساس میکنم شما به هسته اصلی خود
متصل هستید .در افق ،من تو را به یاد دارم  -با عشق بسیار  -شما
مکانهای تاریک را ایمن میکنید.
من از کنار خانه قدیمی شما رد شدم و نمیتوانستم لبخند بزنم.
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« به درون ذهن خود تمرکز کنید و زمانی را دریابید که دلتنگ
شده اید»...
شاید مجبور بودیم برای یافتن خود راههای خود را طی کنیم.
شاید مجبور شدیم راههای خود را پیدا کنیم تا یکدیگر را پیدا کنیم.
با من قدم بزنید .مدتی با من بمانید من شما را با خود به مکانهای
تاریک و عمیق خواهم برد؛ به نظر میرسد فقط من و شما
دوستشان داریم.
کسی یک عروسکبچه را جلوی درب ورودی آپارتمان پدر و
مادرم انداخت و در مسیرم متوقف شدم و به آن نگاه کردم.
لبخند کمی بر روی صورتم نقش بست.
افغانستان ،روز های رنگین کمان پیش رو داریم؛ .تو تنها
نیستی ،شما فراموش نشده اید.
همه ما در این موضوع نقش داریم؛ هر دو سلطنتی لعنتی.
ما فقط انتخاب داریم ،همیشه انتخاب بیشتر.
من فقط تو را انتخاب میکنم.
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