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سرگذشت «نادیا مراد» از بردگی در چنگال تکفیری ها تا تبدیل شدن به فعال حقوق بشر از زبان خودش
فرحناز دهقی
خبرنگار

بــازار بردههــا نیمهشــب بــاز شــد.
میتوانســتیم صــدای جمعیــت را
بشــنویم کــه شــبهنظامیها در حــال
ثبتنــام و ســازماندهی آنهــا بودنــد.
وقتــی اولیــن مــرد وارد اتــاق شــد،
تمامی دختران وحشــتزده شروع به
جیــغ زدن کردند .انــگار بمبی منفجر
شــده بــود .طــوری نالــه میکردیم که
انگار زخمی شــده بودیــم و کف زمین
بــاال میآوردیــم ،امــا هیــچ کــدام از
شــبهنظامیها دســت بــردار نبودنــد.
دور اتــاق قــدم میزدنــد ،بــه مــا زل

زده بودنــد ،مــا هــم جیــغ میزدیــم
و التمــاس میکردیــم .اول ســراغ
زیباترین دختر آنجا رفتند و پرسیدند:
«چنــد ســالت اســت؟» و چشــم بــه
دهانش دوختند .از نگهبان پرسیدند:
«حوریاند ،درســت اســت؟» نگهبان
زیــر لــب غریــد« :پــس چــی؟» و بــا
غــرور انــگار که فروشــندهای اســت که
مرغوبترین جنسها را به مشتریها
عرضــه کرده ،بــه ما نگاهــی انداخت.
بعــد از آن شــبهنظامیان بــا مــا هــر
کاری میخواســتند کردند؛ انگار که ما
حیوان بودیم ،نه انسان.
در اتــاق همهمهای بــه راه افتاده بود،
دختــران جیــغ میزدنــد و بــه عربــی
و ترکــی ســؤالهایی میپرســیدند.

شــبهنظامیان ســر مــا فریــاد کشــیدند
«آرام ،آرام» .به ما میگفتند «ســاکت
شــوید!» اما این دســتورها ما را بیشتر
میترســاند .شــبهنظامیای نزدیکــم
شــد ،مــن او را هــل دادم و جیــغ
کشــیدم .تمام وجــودم میلرزید و در
عیــن حال که بدنم خیس عرق شــده
بود ،از ســرما تاب ایســتادن نداشــتم.
قبــل از آنکه بفهمم چه شــده ،ســرباز
ســیلی محکمــی بــه صورتــم زد و من
را روی زمیــن انداخت .بقیــه دخترها
هــم در در چنیــن وضعیتــی بودنــد.
برخــی از آنها خودشــان را روی زمین
میکشــیدند و بــه ســمت دوســتان
و خواهرانشــان میرفتنــد تــا از آنهــا
حمایت کنند.

روی زمین افتاده بودم که شبهنظامی
دیگری جلویم ایستاد .از درجههایش
معلــوم بود از بقیه ســربازان ارشــدتر
اســت .کنــارش دختری ایــزدی به نام
هــردان ایســتاده بــود .خطــاب به من
فریاد زد« :بلند شو» .من اما همچنان
روی زمیــن افتــاده بــودم و به حرفش
توجهی نکردم .بلندتر فریاد زد« :هی
دختر! با توام ،بلند شو».
چشــمانش از حدقه بیــرون زده بود و
مثــل دو تکــه ســنگ در میــان صورت
پهنــش میچرخیــد ،او شــبیه انســان
نبود ،شبیه هیوال بود.
گروه تروریســتی داعــش پس از حمله
به ســنجار در شمال عراق ،دختران را
به اســارت برد و برده جنسی سربازان

خود کرد.
ایــن گــروه تروریســتی همهچیــز را
برنامهریــزی کرده بــود :چطور بردهها
بــه خانههــای ســربازان برونــد ،چــه
چیــزی یــک دختــر را ارزشــمندتر و
بیارزشتــر میکنــد ،کــدام ســرباز
شایســته داشتن برده اســت و ....حتی
در نشــریه تبلیغــی ایــن گــروه نیــز در
ســتایش بردههــای جنســی مطالبــی
نوشــته میشد .تجاوز در تاریخ زندگی
بشــر همــواره بــه عنــوان ابــزار جنگی
وجــود داشــته اســت .مــن هرگــز فکر
نمیکــردم بــا زنــان روانــدا اشــتراکی
داشــته باشــم ،حتــی قبــل از آن اصالً
نمیدانســتم چنیــن کشــوری وجــود
دارد .حــاال مــن بــه بدتریــن وضــع
ممکــن بــا زنــان ایــن کشــور در چیزی
مشــترک شــدهام؛ همگــی مــا قربانی
جرایم جنگی هستیم.
آن روز ،در طبقــه پاییــن ســربازان نام
خــود و نــام دخترانــی را که پســندیده
بودنــد در دفتــری مینوشــتند .من به
مــردی فکــر میکــردم که شــبیه هیوال
بــود ،به اینکــه او چقدر قوی اســت .او
بوی تخممرغ گندیده و عطر میداد.
مــن بــه طبقــه پاییــن نــگاه میکردم،
و بــه دخترانــی کــه از ســر تســلیم و
اســتیصال دنبــال ســربازها راه افتــاده
بودنــد .در ایــن میــان یــک جفت پای
مردانــه دیــدم کــه خیلــی اســتخوانی
بــود و بــه پــای زنهــا شــبیه بــود .بــه
ســمت او دویــدم ،و التماسکنــان
گفتم« :توروخدا مــن را با خودت ببر.
هــرکاری بخواهی میکنــم فقط نگذار
اون غول من را ببــرد ».نمیدانم چرا
مــرد الغــر پذیرفــت؛ نگاهی بــه هیوال
کــرد و گفــت« :ایــن دختــر مــال مــن
اســت ».هیوال هم چیــزی نگفت .مرد
الغــر در موصل قاضی بود و هیچکس
با او مخالفت نمیکرد .ســرباز مسئول
ثبتنام پرســید ،نامم چیست؛ گفتم:
«نادیا»؛ مرد الغر گفت« :نادیا حاجی
سلمان».
(نادیــا ســرانجام از دســت مــرد
گریخــت .او اوایــل ســال  2015بــه
کمــپ پناهجویانــی در آلمــان رفت و

تصاویری که سازمان ملل از اشک اعضای این سازمان درزمانی که نادیا مراد از سرنوشت خود سخن می گفت ،منتشر کرد

من یکی از هزاران زن ایزدی بودم که قربانی خشونت جنسی سربازان از
خدا بیخبر داعش شده بودم .جامعه ما ایزدیها ،متالشی شده است و
هر کداممان در گوشهای از دنیا در کمپهای پناهجویی زندگی میکنیم.
میخواستم به دنیا بگویم به فکر انسانهای دردکشیده باشید .بگویم ما باید
منطقه امنی را برای اقلیتهای مذهبی در عراق ایجاد کنیم
ســال بعــد فعالیتهای خــود را برای
آگاهیبخشــی به مردم درباره جرایم
جنگی آغاز کرد).
در نوامبر ســال  ،2015یک سال و چند
ماه پس از آنکه داعش به روســتای ما
حملــه کــرد ،من آلمــان را بــه مقصد
ســوئیس تــرک کــردم تــا در نشســت
ســازمان ملــل دربــاره مســائل اقلیت
صحبــت کنم .آن روز بــرای اولین بار،
قــرار بــود داســتان زندگــیام را بــرای
مخاطبــان گســتردهای تعریــف کنــم.
میخواســتم درباره همهچیز صحبت
کنم :از کودکانی که طی فرار از دســت
داعــش بــر اثــر تشــنگی میمیرنــد،

خانوادههایــی کــه در غارهــا مخفــی
شــدهاند ،هــزاران زن و کودکــی کــه
همچنان اســیر داعش هستند ،و آنچه
برادرم شــاهدش بود و دیگران به آن
صحنه قتل عام میگویند.
مــن یکــی از هــزاران زن ایــزدی بــودم
که قربانی خشــونت جنســی ســربازان
از خــدا بیخبــر داعــش شــده بــودم.
جامعــه مــا ایزدیهــا ،متالشــی شــده
اســت و هــر کداممــان در گوشــهای از
دنیــا در کمپهــای پناهجویــی زندگی
میکنیم.
میخواســتم بــه دنیــا بگویــم بــه
فکــر انســانهای دردکشــیده باشــید.

بگویــم مــا بایــد منطقه امنــی را برای
اقلیتهــای مذهبــی در عــراق ایجــاد
کنیم .میخواســتم از حاجی ســلمان
برایشــان بگویــم کــه چنــد بار بــه من
تجاوز کرد .صادق بودن ،ســختترین
تصمیــم زندگــی مــن بــود و البتــه
مهمترینــش .مــن میخواســتم راوی
درد و رنــج زنانــی باشــم که بدنشــان
بستر زورگویی و برتریطلبی میشود.
مــن تا کنون بســیار ســخن گفتهام ،اما
مطمئــن باشــید هنوز چیزهای بســیار
زیــادی وجود دارد که دنیا باید از زبان
ایزدیها بشنود.
منبع:گاردین

