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در روز چهــارم مذاکــرات صلــح بیــن
امریکاییهــا و طالبان فهیم عابد  30ســاله و
فاطیما فائضی  24ســاله گزارشــگران افغان
شــاغل در دفتر نیویورک تایمز کابل از پشت
میــز کارشــان ،غــرق در تفکــرات و رؤیاها ،به
ایــن موضوع فکــر میکردند کــه« :آیــا واقعاً
ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد؟» ســپس کنجکاو
میشدند که« :یعنی بعد چه میشود؟»
فهیم ناگهان ســکوت را شکست و از فاطیما
پرسید :اگر صلح شود اولین کاری که میکنی،
چیســت؟ فاطیمــا گفــت« :بیرون مــیروم و
اسب سواری میکنم ».آخرین باری که اسب
ســواری کرده بود ،یــک دختر بچه روســتایی
بود اما حاال روســتای او تحــت کنترل طالبان
اســت و او حتی جرأت رفتن به روستای خود
را نــدارد .فاطیمــا ادامــه داد« :بعــد از آن بــه
روستایم میروم .تو چکار خواهی کرد؟»
فهیــم مکثی کرد و در حالی که به دوردســت
خیره شــده بــود ،گفت« :یک موتورســیکلت
میخــرم ،دو دوربیــن  GoProرویش نصب
میکنــم و میروم به ســفر جــادهای به تمام
جاهایــی کــه االن در کنتــرل طالبــان اســت؛
ارزگان ،زابــل ،هلمنــد ،دایکنــدی و بامیــان.
میخواهــم این جاهــا را از نزدیــک ببینم نه
از آســمان و ســوار بــر هواپیمــا ».او بــاز مکثی
کــرد و ادامــه داد« :بــا اینکه هنــوز اطمینانی
بــه توافق صلــح نــدارم ،امــا بهخاطــر تمام
چیزهایــی کــه دیده ایــم ،تمام دوســتانی که
از دســت داده ایــم ،تمــام حمالتــی که علیه
غیرنظامیان بیگناه شــده و شــاهد بــوده ایم،
این رؤیاپردازیها بسیار لذت بخش است».
بهگفتــه فهیــم ،همــه افغانهــا میداننــد،
حتــی اگــر توافــق صلــح به ســرانجام رســد،
اجــرای آن ماهها و حتی شــاید ســالها طول

می کشد .با وجود این همه مردم افغانستان
به وقــوع لحظه بینظیر اعــام توافق صلح
امید بســتهاند و بــرای آن لحظــه رؤیاپردازی
میکنند .او میگوید« :بســیاری از هم ســن و
ســالهای مــن هرگــز دوران صلــح را تجربه
نکردهانــد برای اینکــه در افغانســتان تجربه
صلح را داشــته باشــی بایــد تقریباً  50ســاله
باشــی .اکثــر جوانهــای افغانســتان روزهای
طالبــان را بــه یــاد دارنــد .تمام چیــزی که ما
تاکنــون میدانیم زندگی کردن در یک کشــور
در حال جنگ اســت .ما مدام میخوانیم که
جنگ افغانستان طوالنیترین جنگ ایاالت
متحده است اما این جنگ برای افغانها هم
طوالنیترین است .حتی در تاریخ افغانستان
باید خیلی خیلی به عقب بروی تا سابقه یک
جنگ  40ساله را پیدا کنی».
افــرادی مثــل فاطیمــا و فهیــم ،مــدام در
فیسبوکجاییکهتمامدوستانشانهستند،
میچرخند و بــا آنها ارتباط برقــرار میکنند.
چــون فیسبوک بســیار امنتــر از مالقات در
مکانهــای عمومــی اســت .نســیم پختــون،
دوســت  35ســاله فاطیمــا کــه مســئول یک
کانــال تلویزیونی دولتی اســت در فیسبوک
یک پیام گذاشته و در آن نوشته بود ،اگر صلح
شود در نواحی دوردست والیت نورستان یک
رســتوران باز میکند؛ رســتورانی در دل کوهها
که دسترسی به آن بسیار سخت است.
طاهره رضایی دوســت  28ساله فاطیما هم
که یک عکاس مستند است ،میگوید :کیفم
را برمی دارم ،با چند دست لباس و دوربینم،
با وســایل حمل و نقل عمومــی ،نه خودروی
شــخصی ،راه میافتم .در پنجشیر پیاده روی
میکنم ،در هلمند به موزیک گوش میدهم،
در قندهــار از شــهر جدیــد «آینــو منــا» دیدار
میکنم ،شــنیدهام که این شــهر شــبیه دوبی
اســت .از دختران بدخشان عکس میگیرم و
در ننگرهار با سیکها میرقصم.

اکثر این جوانان رؤیاهای سادهای دارند.
رفیعاهلل اســتنکزی  30ســاله که در مؤسســه
صلــح ایاالت متحــده کار میکنــد ،میگوید:
«ماشــینم را برمی دارم و در سراســر کشور در
فصل زمستان رانندگی میکنم و در جاهایی
کــه بــرف خیلــی زیــاد اســت و ارتفــاع دارد،
میایستم ،آتش روشن میکنم و با دوستانم
تمــام شــب دور آتــش مینشــینم .تــا حــاال
نتوانستهام این کار را بکنم».
لیال نورانی  23ساله که تهیهکننده یک برنامه
رادیویی اســت ،فقط میخواهد بدود چیزی
که تنهــا دیده اســت زنها در فیلمهــا انجام
میدهند.
فهیم میگویــد« :در طول مذاکرات صلح در
قطر در تحریریه ما صدای خندهها بیشــتر از
هــر وقت دیگری شــنیده میشــد .گزارشها
هــم نوید میداد که توافــق صلح بیش از هر
زمان دیگری محتمل اســت و همــه اینها ما
را ســرحال کرده بــود .ما حتی به این هم فکر
میکردیم که رؤیاهای اعضا و حامیان طالبان
برای دوران صلح چیســت بنابراین از برخی
از آنهــا ایــن ســؤال را کردیــم .فاطیمــا از یک
طالــب کــه در زندان بــود و نخواســت نامش
فاش شود این سؤال را پرسید و او جواب داد،
دیگــر نخواهد جنگید .او که  36ســاله اســت
گفت ،از وقتی که خودش را شناخته جنگیده
اســت« .اولیــن اســباب بازی مــن یک تفنگ
بود ،یک تفنگ واقعی .ما از جنگیدن خسته
شــدهایم .رؤیای او این بــود« :ازدواج خواهم
کرد .نامزدم االن  5ســال اســت که انتظارم را
میکشد».
همکار فهیم ،نجیم رحیم که در مزارشریف
ســاکن اســت هم با یــک طالب دیگــر بهنام
شــاهمحمد کــه فرمانــدار در ســایه والیــت
جوزجــان اســت ،صحبــت کــرد .رؤیای شــاه
محمد هم خیلی ســاده بود« :اولین کاری که
خواهم کرد رفتن به خانه پدر و مادرم و دیدن

همه افغانها میدانند ،حتی اگر توافق صلح
به سرانجام رسد ،اجرای آن ماهها و حتی شاید سالها
طول می کشد .با وجود این همه مردم افغانستان به
وقوع لحظه بینظیر اعالم توافق صلح امید بستهاند و
برای آن لحظه رؤیاپردازی میکنند

آنهاســت 6 .ســال اســت که آنها را ندیــده ام.
سپس به شهرهای شمالی مانند مزار شریف
و شبرقان میروم و بدون ترس در خیابانهای
این شهرها راه میروم.
رؤیاهای ساده همه آنها ادامه داشت که پایان
مذاکــرات اعالم شــد و همه آنها را از آســمان

رؤیاهایشــان بــه زمیــن بازگردانــد .مذاکــرات
در قطــر پس از  6روز تمام شــد بدون حصول
توافقــی .همــه شــرکت کننــدگان در نشســت
گفتنــد مذاکــرات خوشــبینانه بــوده اما فهیم
و دوســتانش قبــاً هــم از این حرفها بســیار
شنیدهاند .خبرهای جدید ناگهان موانع صلح

را پیش چشمانشان بزرگ و بزرگتر جلوه داد.
همان طور که در همه ســالهای گذشته بود.
فهیم میگوید« :لحظــه ناامیدکنندهای بود.
همــه ما خیلــی هیجــان زده شــده بودیم .ما
افغانها تقریباً هرگز درباره رؤیاهایمان برای
صلــح صحبت نمیکنیــم چون تقریبــاً فکر
کردن درباره صلح را حتی اگر محتمل باشد
رها کردهایــم .بهخاطر همین ناگهان صدای
خندهها در تحریریه فروکش کرد .ما که برای
چند روز تقریباً جنگ را فراموش کرده بودیم
دوباره شروع به یادآوری جنگ کردیم».
بــرای فاطیما فراموش نشــدنیترین خاطره
جنــگ مربــوط بــه ســال  2016اســت ،زمانی
که دو تروریســت داعشــی ب ه تظاهرکنندگان
در میــدان «دهمازنــگ» کابل حملــه کرده و
120نفر را کشــته و صدها نفــر دیگر را زخمی
کردنــد .او درســت وســط تظاهــرات بــود اما
خــوش شــانس بــود و جراحتــی برنداشــت.

هرچند که زخمهای روحی که به او وارد شد،
هنوز هم التیام نیافته است.
فاطیمــا میگویــد ،در طول مذاکــرات من در
حال رؤیاپردازی درباره دوران کودکیام بودم.
در رؤیاهایم میدیدم که در روستایمان با پدر،
پدربــزرگ و پــدر پدربزرگم هســتیم .حــدوداً
 5ســاله بــودم .دیوارهــای اطــراف خانهمان
واقعــاً بلند بــود .ماننــد همین حــاال ،همه از
جنــگ خســته بودند ،ســپس پــدر پدربزرگم
به من اشــاره کــرد و گفت :امیــدوارم او اولین
کســی باشــد که از خانواده ما باالخره صلح را
میبینــد .پــدر پدربزرگم  105ســال عمر کرد
اما بدون آنکه بازگشــت صلح را ببیند از دنیا
رفت .در طول مذاکرات صلح داشتم به این
فکر میکردم که ممکن است آرزوی او درباره
منبهحقیقتبپیوندداماحاالدیگرمطمئن
نیستم که من هم این آرزو را به چشم ببینم.
منبع:نیویورکتایمز

