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پناهجوي نااميد سوري با سي م خاردار ،کاردستی درست میکند

عکسQZ :

راضــارومــی/آیا تا به حال فکر کردهاید چه چیزی باعث میشــود کســی
چنــد کیلو مــواد منفجره به کمر ببندد ،خــودروی خود را پــر از مواد منفجره
کند یا هواپیمایی را برباید و با آن به ساختمانی مثل برجهای دوقلو بکوبد؟
بــه نظر میرســد دنیای عوامل انتحاری ،دنیایی ســیاه اســت کــه در آن غیر
از خــود و آنچــه طوطیوار تکرار میکننــد ،چیزی را نمیبیننــد .حتی دیدن
چهره معصومانه کودکانی که ممکن اســت کنار او در بین جمعیتی باشند
کــه میخواهد خود را بیــن آنان منفجر کند ،تحت تأثیــرش قرار نمیدهد.
اخیــراً یــک خبرنــگار مســتقر در
پاکســتان بــا مــرد جوانی کــه در یک
شــبکه تلویزیونــی خصوصــی کار
ميکــرد و در پوشــش ظاهــری ایــن
شــغل صــوری قصــد یــک حملــه
تروریســتی انتحــاری طراحــی
شــده توســط طالبــان را داشــت،
مصاحبهای انجــام داده که هرچند
برخــی موارد آموزش و شــکلگیری
شــخصیت وی را همچنان ناروشن
نگه میدارد ،اما تا حدی مشــخص
میســازد کــه زیربنــای فکــری او
چیســت و چــرا حاضر اســت در این
راه جانــش را هــم از دســت بدهــد و
حتــی اقــوام نزدیک خــودش را هم
هالککند.
اگرآزادشدید،آیاهمانراهگذشتهراادامهخواهیدداد؟
اگر خدا بخواهد ،این راه را ادامه خواهم داد.
آیاطیاینمدتتغییریدرطرزفکرشمابهوجودنیامدهاست؟
خیر.
بنابرایناگردوبارهبهشمادستورحملهانتحاریرابدهند،چنینخواهیدکرد؟
همینطوراست.
اینگرایشبیشتربراثرعقایدشخصیشمااستیابهدستوررهبرانتان؟
من رهبران خود را براســاس عقیده و اعتقــاد خود برگزیدهام و در نتیجه اگر
دستوریبدهند،انجاممیدهم.
یعنیحاضریدباهدفانتقام،عدهپرشماریرابکشید؟
بله ،تا جایی که امکانپذیر باشــد ،میکشــم و حتی اگــر آنها اعضای خانواده
خودم باشــند .من یک مأمور انتحاری هســتم و اگر الزم باشد ،خودم را هم
منفجرمیکنمتانهضتمابههدفشبرسد.
ولیشــماریازافرادکشــتهشــدهکسانیهســتندکهمثلخودشــمامخالف
امریکاوسایردولتهایاستعمارگرغربیهستند.
کســانیکهدرقیاممــاعلیهامریکاوکافرانغربیمشــارکتنمیکنند،بیگناه
محسوبنمیشوندوبیگناهانفقطکسانیهستندکهدراینحرکتسهیماند.
بنابرایندرافغانستانوپاکستانکمترکسیبیگناهاست؟
مــا وارد ایــن بحثهــا نمیشــویم .اگر بــر طبق دســتورات واصله اقــدام به
بمبگذاری و کشــتار کنیم و به جای دو نفر 100 ،نفر کشــته شــوند ،باز ایرادی
ندارد زیرا در راستای هدف تعیین شده است.
اماشماباعثمرگکودکانبیگناههمدراینپروسهشدهاید؟
چــرا ایــن بچههــا را بیگنــاه مینامیــد؟ هیــچ کــس در ایــن عرصــه
بیتقصیرنیست.
چندبرادروخواهردارید؟
 8تا.
آیاآنهاازکارهایشمااطالعدارند؟
بله ،دارند و برایم دعا میکنند.
امادرپاکستاناینباوروجودداردکهبرایجهادهاییازایندست،بهکسب
اجازهازعلمانیازاست.
ما نه این مسأله را قبول داریم و نه حکومت پاکستان را.
کدامفردیانهادقابلارجاعاینگونهحرکاتتروریستیراتأییدکردهاست؟
کتابی از یک فلسفهپرداز غرب هست که این امر را تأیید میکند.
برخی علمای افغانســتان نیز کارهای شــما و ســایر نیروهای طالبــان را نفی
کردهاند.
برخی از آنها حتی علیه طالبان فتوا هم دادهاند اما ما کار خودمان را میکنیم.
شماعمالًهیچکسراقبولندارید.
ما فقط طالبان را قبول داریم و کسانی که نهضت ما را تأیید میکنند.
عکسBritannica :

كارهاي دســتي جــان خريداراني پيدا ميكنــد و او از طريق
شــبكه اجتماعي فيسبوك از سراســر اروپا سفارشهايي
دريافت ميكند .جان در حالي كه يك هليكوپتر 18اينجي
را در دســت گرفته ميگويد« :اين بمبافكنها كه كابوس
شــبهاي من بودند حاال منبع اميد (پول) من شــدهاند».
ايــن هليكوپتر يكي از  150كاردســتياي اســت كــه جان در
ســال 2016ساخته اســت .خانواده جان سرانجام از طريق
يك NGOآلماني كوچك با حامي مالي خود آشــنا شدند
و حامــي مالي آنهــا اين شــانس را به خانواده جــان دادكه
جزو معدود خانوادههايي باشــند كه يــك مكان امن براي
ســكونت پيــدا ميكنند امــا آنها هنــوز هم حــس ميكنند
در بــرزخ هســتند زيــرا هنــوز از نظــر قانوني موفــق به اخذ
پناهندگي نشــدهاند و مانند بيش از  50هزار پناهجويي كه
دركمپهاييونانبهسرميبرند،بالتكليفهستند.
در كارگاه موقــت جان در خانه جديــدش ،رديفهايي
از دوچرخههاي دستســاز كوچك ،دستبندهاي تزئيني و
ماكتهاي برج ايفل در كنار بمبافكنهاي مينياتوري به
چشمميخورد.
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نــداآكيــش /ارتفــاع ســيم خاردارهايــي كه بــه منظور
فنسكشي دور  3كمپ پناهجويان در يونان استفاده شده
به بلندي قد يك انســان بالغ و حتي بلندتر از آن ميرســد.
كمپهايــي كه مهــران جــان و خانــوادهاش در يك ســال
گذشــته (ســپتامبر  2015تــا ســپتامبر  )2016در آن زندگي
كردهانــد اما براي جان 32ســاله ،پناهجوي كرد كه از شــهر
آفرين در شــمال ســوريه فرار كرده و در كمــپ پناهجويان
يونــان مأوا گزيــده اين ســيم خاردارهــاي رعــبآور منبع
خالقيت شده است .او كه سابقاًدر كشورش كارگر كارخانه
بــوده بــا اســتفاده از ســيم خاردارهــا و ديگر اشــياي فلزي
موجــود در كمــپ و در واقــع بــا بازيافت آنهــا هليكوپترها
و هواپيماهايــي كوچــك ميســازد درســت شــبيه همــان
هليكوپترهــا و هواپيماهايــي كــه خانــهاش را در ســوريه
بمبــاران كردنــد .اوايــل ســپتامبر
 2016جان و همســرش و پسرانش
باالخــره از كمــپ پناهجويــان
بــه يــك آپارتمــان محقــر منتقــل
شــدند .يــك داوطلــب آلمانــي از
آنها حمايت كرده بود كه توانســته
بودنــد در ايــن آپارتمــان ســاكن
شــوند .بــه گوشــه گوشــه آپارتمان
كــه نــگاه ميكنــي پــر شــده اســت
از ســيمهاي فلــزي ،ابزارهــاي
باغبانــي و كاردســتيهاي نيمــه تمــام جــان .او ميگويد:
وقتي كودك بودم از خيابانهاي كشــورم ســوريه ســيمها
را جمع ميكردم .من ميتوانم با يك تكه ســيم چيزهاي
زيادي درســت كنــم .دوچرخههاي كوچك ،ماشــينهاي
كوچــك و ...براي مادرم هميشــه ســؤال بود كــه چه باليي
ســر چوبرختيهاي لباسهايش ميآيــد .وقتي كه جنگ
ســوريه آغاز شــد وطن آرام جان كه دوران كودكياش را در
آن گذرانده بود جوالنگاه تروريستها شد .او ميگويد :من
كشــورم را دوســت دارم اما به خاطر پســرانم ميترسيدم
آنجــا بمانم .مــا نميخواهيم هيــچ جا جنگ باشــد .او به
همراه همســر و دو پسرش در سال 2014به تركيه فرار كرد،
جايــي كه بايد براي پــول درآوردن ميجنگيد و البته ترس
از اقدامــات ضد كــردي را به جان ميخريد .پس از 2ســال
هر چه ذخيره پولي داشــت تمام شــد ،زيرا ســهم زيادي از
پول هايش را به قاچاقچيهاي انســان كه قول داده بودند
او و خانــوادهاش را بــه شــمال اروپــا برســانند ،داده بــود.
متأســفانه او و خانوادهاش چند روز دير رسيده بودند .آنها
اواخر فوريه  2016خسته و بيپول به مرز مقدونيه رسيدند
اما چند روزي بود كه مرز مقدونيه به روي مهاجران بســته

شــده بود .خانــواده جان چــارهاي جز ماندن در يك شــهر
مرزي به نام «ايدوموني» كه در  80كيلومتري شمال شهر
مرزي«تسالونيكي»دريونانقراردارد،نداشتند.
در آنجــا هــزاران مهاجــر ديگــر هم بــه غيــر از خانواده
جان بودند .جان كه مأيوس و دلســرد شده بود ،شروع كرد
به جمــع كردن تكههاي ســيم كــه در جريان نصب ســيم
خاردارهاي مرزي به اطــراف ريخته بودند .او اين تكههاي
ســيم را به چادرش آورد و شــروع به ســاختن هليكوپترها
و هواپيماهــاي جنگي كرد .او كه در كشــورش ســاعتها با
اضطراب به آسمان چشم ميدوخت و به اين مسأله فكر
ميكردكهحمالتهواييچهزمانيشروعميشود،حاالبا
مددگرفتنازخاطراتشهواپيماهاوهليكوپترهايجنگي
را با تمام جزئيات در اندازههاي كوچك ميســازد .كم كم
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انتحاریم ،خانوادهام را هم میکشم
یک عامل انتحاری دستگیر شده
از باورهایش میگوید

سالنامه 1395

207

