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داستانجهان

حسنا پس از فرار از دست داعش به بوکس روی آورد

داعشگوشهرینگدخترایزدی
نویسنده :جگروپ شینب
مترجم :ندا آکیش

منبعFOLIO ART :

حســنای  17ســاله کــه همیشــه از بچگی
عاشــق ورزش بــود ،وقتــی بــزرگ شــد
بوکس تبدیل بــه ورزش مورد عالقهاش
شــد و «والدیمیــر کلیچکــو» قهرمــان
ســابق اوکراینی بوکس سنگین وزن ،بت
او .زندگــی آرام او در روســتای کوچــک
زادگاهــش در ســنجار عــراق  80مایلــی
غــرب موصــل ســاده و راحــت در حــال
گــذران بــود؛ درس میخوانــد و امیــدوار
بود روزی پزشــک شــود امــا  7صبح یک
روز شــوم ،تمــام رؤیاهایــش در صــدای
انفجارها محو و نابود شد.
درست چهار سال پیش بود ،ارتش سیاه
داعش با اســلحهها و مواد انفجاریشان
ســر رســیدند و خیابانهای روســتای او را
ویــران و مردان را قتــل عام کردند .مردم
روســتا گیج و هراســان بودنــد .اما خیلی
زود فهمیدنــد ،تمام روســتاهای شــمال
غربی منطقه سنجار که مسکن چند صد
ســاله ایزدیهــا بود ،بــه خاطــر باورهای
مذهبــی آنان بــه دســت داعش ویــران،
مردان قتل عام و زنان به بردگی جنســی
گرفته شــدهاند .بنا بر گزارش ســال 2016
ســازمان ملل متحــد ،داعــش ،ایزدیها
را شیطان پرســتهایی میدانســت کــه
از دیــن خــارج هســتند و باید کشــته یا به
بردگــی گرفته شــوند .تاریــخ ایزدیها به
بــرگ غمبــار خود رســیده بــود .هــزاران
خانواده ایزدی قربانی نسل کشی داعش
شــدند .مردها اعدام و زنها و دخترهای
 7سال به باال به اسارت گرفته شدند.
ëëفرار از خانه
حســنا یکــی از هــزاران زن ایــزدی بــود
کــه وحشــت داعــش را با پوســت و خون

خــود حــس کــرد .او میگویــد :روزهــا و
شبهای بســیار وحشتناکی بود .تا صبح
از صــدای تیراندازیهــا و انفجار بمبها
نمیخوابیدیــم و روزها را در فرار ســپری
میکردیــم .تــا پیــش از آن از داعــش
بســیار شــنیده بودیم .اما نمیخواستیم
باور کنیم ممکن اســت بــه ما هم حمله
کنــد .بعضــی میگفتنــد ،داعــش هیــچ
کاری بــا ایزدیهــا نــدارد .اما وقتــی آنها
وارد روســتای ما شــدند ،فهمیدیم همه
شــایعهها اشــتباه اســت .پــدرم تصمیم
گرفــت ،بالفاصلــه مــا را از چنگ داعش
فراری دهد.
مــا خیلی خوش شــانس بودیــم که یک
ماشین کوچک داشتیم و توانستیم با آن
فرار کنیم .اما در مسیر ایزدیهای زیادی
را دیدیم که در خیابانها هدف تیراندازی
قرار گرفته و کشــته شــده بودند .همه جا
جنازه بــود .هیچکــس نمیدانســت چه
اتفاقی دارد میافتــد و چرا داعش مردم
بیگنــاه را میکشــد .تنهــا چیــزی کــه مــا
میدانســتیم این بود که بایــد فرار کنیم.
وقتی تروریســتهای داعــش تیراندازی
را شــروع میکردنــد همــه پای پیــاده در
خیابانهــا فــرار میکردنــد .یــک کابوس
واقعی بود.
حســنا و خانــوادهاش به طــرف کوههای
اطراف ســنجار جایی کــه هــزاران ایزدی
دیگر آنجا بودند فرار کردند .آنها چندین
روز گرسنگی و تشــنگی کشیدند .اما زنده
ماندند؛ ما  4شبانه روز بدون آب و غذای
کافــی در کوههــا ماندیم .پــدرم آذوقهای
را که داشــتیم جیرهبندی کرد .ســهم هر
کــدام ما هر روز تنها چند قطره آب و یک

تکه نان بود.
ëëرسیدنبهامنیت
آنهــا مدتــی بعــد از کوههــا فــرار کردند و
حــاال در «قادیــه» ،منطقــهای در کمــپ
«روانگا» در کردســتان عراق کنار  15هزار
ایزدی دیگر زندگی میکننــد .اما او هرگز
نمیتواند آنجا را خانهاش قلمداد کند.
هدف کمــپ «روانگا» این اســت که یک
محیــط امــن و حمایتی بــرای آنهایی که
از تجاوز ســال  2014داعش جان سالم به
در بردند ،فراهم کند .در داخل این کمپ
«مرکــز زنان گلهای لوتوس» وجود دارد
کــه برنامــه «خواهــران بوکســور» را اجــرا
میکنــد .ایــن برنامــه هدفــش مبــارزه با
ضربههای روحی از طریق ورزش بوکس
است.
برای حســنا که همــواره آرزوی یادگرفتن
بوکس را داشت اما در روستایش فرصتی
بــرای رســیدن به ایــن آرزو نداشــت ،این
برنامــه در غائله جنــگ داعش مثل یک
موهبت است.
او میگویــد :هنگامــی کــه داعــش بــه ما
حمله کرد ،دلم میخواست بلد بودم از
خــودم دفاع کنــم و بعدها وقتی به جای
امن رســیدیم ،دلم میخواســت خشــم
درونم را خالی کنم .خشم از اینکه چقدر
ســخت اســت مقابــل یــک نفر بایســتی
که ســاح به دســت دارد و بلد نباشــی از
خودت مراقبت کنی.
حســنا حــاال هــر روز دســتکشهایش را
میپوشــد و به مدت یک ســاعت بوکس
کار میکند و امیدوار اســت با مشت زدن
به کیســه بوکسها از ضربــه روحیای که
هنــوز هــم اثراتــش در او دیده میشــود،

هنگامی که داعش به ما حمله کرد ،دلم
میخواست بلد بودم از خودم دفاع کنم
و بعدها وقتی به جای امن رسیدیم ،دلم
میخواست خشم درونم را خالی کنم .خشم
از اینکه چقدر سخت است مقابل یک نفر
بایستی که سالح به دست دارد و بلد نباشی
از خودت مراقبت کنی
خالصی یابــد .او میگوید :الزم اســت ما
یاد بگیریم کــه چگونــه از خودمان دفاع
کنیم ،این اولین حمله به ایزدیها نبود و
مطمئنم آخرین حمله هم نخواهد بود.
زنها باید بر ترسها و خجالت هایشــان
غلبهکنند.

ëëبوکس ســامت روانی مرا نجات داد و
مراقدرتمندکرد
شــاید زندگی حســنا هرگز ماننــد زندگی
ســابق او قبــل از حملــه داعــش بــه
روســتایش نشــود امــا او در کنــار دیگــر
دختــران و زنان تصمیم گرفته در ســالن

ورزش خود را تسکین دهد.
او میگویــد :در ایــن کالسهــای ورزشــی
مــا مانند یک خانواده کوچک و دوســتان
بســیار نزدیــک شــدهایم .ایــن ورزش به
مــا فضــای امــن و حمایتی میدهــد .ما
واقعــاً نیاز داریم که بر افســردگی ناشــی
از خشــونتهایی که دیدهایم و دوســتان
و نزدیــکان خــود را از دســت داده ایــم،
غلبــه کنیم.یکــی از کســانی کــه بــه زنان
کمــک میکنــد بــر افسردگیشــان غلبه
کننــد کتــی بــراون اســت کــه بــا برنامــه
«خواهــران بوکســور» همــکاری دارد .او
کــه خودش قبــاً بوکســور بــوده و در اوج
درخشــش ورزشــی خــود جوایــزی نظیر
جایزه  WBFاروپا و عنوان بوکسور سنگین
وزن انگلیــس را دریافــت کــرده ،در حال
حاضر تمرکــز خود را بر آمــوزش بوکس
بــه زنان ایزدی گذاشــته اســت .او در این
راه تکنیکهــای مبــارزه را بــا درمانهای

رفتاری خودشناسی تلفیق کرده است.
تنهــا وجــه اشــتراک کتی بــراون بــا زنان
ایزدی این نیســت کــه او هــم مانند آنها
بوکــس را دوســت دارد ،ایــن اســت که او
هــم مانند زنــان ایزدی هنگامــی که یک
نوجــوان بــوده قربانی آزار جنســی شــده
اســت.او میگویــد :هنگامی که  16ســاله
بودم مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفتم
و متحمل ضربــات روحی چنان عمیقی
شــدم که اثرات آن تــا مدتها باقی ماند
و اعتماد به نفس مرا نابود کرد.
بوکس سالمت روحی مرا برگرداند و تا حد
بسیار زیادی مرا قدرتمند کرد .با یادگیری
بوکس تنها یــاد نگرفتم که چگونه باید با
آنچــه روبــهرو میشــوم و اتفــاق میافتد
مبــارزه کنــم بلکه حــس ارزشــمند بودن
را کــه قدرتــی درونــی به انســان میدهد،
تجربه کردم .من همیشه میگویم کسانی
که در زندگیشــان ســختیهایی را تجربه

کردهانــد بهتریــن بوکســورها میشــوند
زیرا آنها محــرک درونی بیشــتری دارند.
مــن صددرصــد مطمئنم که ایــن زنان و
کودکان در طول یادگیری بوکس و پس از
آن احســاس قدرت و توانمندی بیشتری
خواهند کرد نه فقط از نظر جسمی بلکه
از نظر روحی.
حســنا هنوز هم امیدوار اســت روزی یک
پزشــک شــود امــا در کنــار آن میخواهد
یــک مربی بوکس هم شــود تــا بتواند به
دختــران دیگر آمــوزش دهد کــه چگونه
اعتمــاد به نفس و توانمنــدی خود را باال
ببرنــد .او میگوید ما ســنتها و نرمها را
کــه میگفتند زنهــا تنها بــه درد پخت و
پز و شســت و شــو و کار خانــه میخورند،
شکســتیم .ما نیاز داریم که قدرتمندتر و
با اعتماد به نفستر شــویم .دستیابی به
اینها از طریق بوکس عملی میشود.
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