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 داريآنجا د يرانيا يهااز بچه يمواقع با بعض يرفتم و برخيف مييران در كيبه سفارت ا يو ادار يانجام امور كار يبرا يهر از گاه

ك شب يسال ساكن آنجا بودند.  20-15رستان آنجا به دانشگاه رفته بودند و حدود يها اغلب از دوران بعد از دبن بچهيم. ايكرديم

مان يسل نيگفتند ايها هم با خنده ميدنش. بعضيد يم برايم. برويران آمده و در فالن پارك باهم قرار گذاشتياز ا »مانيسل«گفتند 

درس  ينجا برايآمد ا يسالگ 18مان از ين سليدم. گفتند ايها پرسن مسلمان را از بچهماين سليه اي! است. قضيك مسلمان واقعي

ذران ار خوشگيكرده بود!. بس يك وصلتيشد يمكه از كنارش رد  ياكرد با هر موجود مادهيم ينجا زندگيكه در ا ييخواندن. در سالها

ن اسالم ين ديم. اينكه مسلمان هستيتر ام. بدبختيا آمديران به دنيام كه در يبود يبدبخت يعجب آدمها"گفت ياش. دائما هم ميو ع

دن و خوش نگذراندن است. همه ين رنج كشين لذت نبردن است. ديت است. دين محدوديبود كه بر سرمان نازل شد. د ييعجب بال

و  ييهويمان يسلن ياه دارد. يه. قضن"؟. گفتند »مان مسلمانيسل«د ييگوين به او مي. گفتم خب به خاطر هم"ز حرام است و ...يچ

امشب به رود. يكند! و ميم ياز دوران جوان ياديد و يآيممجردي كبار يالبته چند سال ن رفت و مسلمان شد!. يك شبه از اوكراي

  . "ف كردهيما تعر يف كند. البته تا االن صد بار برايم دوباره تعرييگويخودش م

ا هاست. از نحوه خوش و بش كردنش با بچه و خوش صحبت تنومندك جوان ورزشكار، يمان ين آقا سليدم ايم ديديبه پارك كه رس

 يبراگه يكبار دين رفتنت را يه از اوكرايمان گفتند كه قضيبه سل يچاق سالمت ياست. بعد از مدت يمعلوم بود كه آدم خوش مشرب

  گفت:ف كردن. يبعد با آب و تاب شروع كرد به تعر يتعارف كرد ول يف كن. كميتعرمهمان ما 

آنها، شنا بود. خب من دوست نداشتم دخترم كه به  يمدرسه برا يورزش يهااز برنامه يكيد يرس يسالگ 9-8دخترم به سن  يوقت"

ستم يل نيگذاشتم كه برود. مدرسه من را خواستند. گفتم مايده با پسران هم سن و سالش به استخر برود. لذا نميك سن بلوغ رسينزد

موضوع و علت  ح بدم كهيشان توضينستم براتواين مدرسه هست. نمير قوانيو مغا يرقانونين كار شما غيدخترم به استخر برود. گفتند ا

ك ي ا. رفتم و بياوريب يپزشك يد گواهيدارد و به كلر حساس است. گفتند با يپوست يست. لذا بهانه آوردم كه دخترم ناراحتيچ

دم كه يد يدو سال بعد بطور اتفاق يكيكند.  يس بازيشنا، تن يآوردم و قبول كردند كه دخترم بجا يك دكتر گواهياز  يبدبخت

دم يبه دخترم و آن پسر توپ ين منظره شوكه شدم و حسابيدن ايد. از ديآيك پسر دارد از مدرسه به خانه ميدخترم دست در دست 

د يدوباره من را مدرسه خواستند كه چرا با دانش آموز آنها مشاجره كردم. گفتند شما حق ندار شينم. فردايگر شما را باهم نبيكه د

ك مشكل خاص و اثبات شده داشته باشد. ين پسر ينكه اياو هست مگر ا ين حق قانونيد. ايترتان را محدود كندخ يروابط اجتماع

ن پسر ياحترام بگذارد و خودش با ا ت پدريبه حساسدخترم را قانع كردم كه  يانع كنم. به هزار بدبختقتوانم آنها را يدم نميخالصه د

ن ييدختر خودم تعمعاشرت  يم سخت بود كه من به عنوان پدر خانواده حق ندارم برايبراد. . با اكراه و اجبار قبول كرقطع رابطه كند

ترم در اتاق دخ يدم كسيبه منزل برگشتم كه فهم يانجام كار ين روز برايدر ب يكسال بعد، روزيف كنم. گذشت تا حدود يتكل

در اتاق نشسته. سال از دخترم بزرگتر بود  3-2اقل ك پسر كه حديدم يداشت كه نفهمم. وارد اتاق كه شدم د تالشهست. همسرم 



و را قه ايشود. يخود بلند نم ياز جا يتمام به من زل زده و حت ييو پررو ياليخين پسر با بيدم اياد كردم كه ديشروع به داد و فر

م و لگد از خانه پرتابش كردمحكم به او زدم و ما مشت  يليراه گفتن و من هم چند سيگرفتم و بلند كردم كه شروع كرد به بد و ب

ك يدختر و همسرم را هم كتك زدم. طبق انتظار، حدود  يدم. حسابيفهمينم يزيچشمم را گرفته بود و چ يگه خون جلويرون. ديب

 اند. همان شبت كردهيح شكايمادر آن پسرك وق دم پدر ويس كه رفتم ديستاده بود. به اداره پليس درب منزل ايساعت بعد پل

م و محرم و نامحر يبا عنوان ناموس و ناموس پرست يزيدانستم كه چيدو روز بعد نوبت دادگاه شد. در دادگاه م يكيشدم و  بازداشت

ن ياز دخترم در ا ين خاطر زدم كه به زور وارد منزل ما شده بود. قاضين پسر را به ايندارد لذا گفتم كه ا يو مفهوم ينها معنيا يبرا

گفت كه  ين پسر را آورده و مادرم هم مطلع بوده!!. حتيامده و او خودش ايگفت كه به زور ن يت ناباورياد. دخترم در نهيمورد پرس

ه من شهادت دهد. يشد كه دخترم در دادگاه عليره و تار شده بود. باورم نميش چشمم تيا پيآن شب، من و مادرم را هم كتك زده. دن

نكه در صورت تكرار، يماه زندان محكوم شدم بعالوه ا 4دخترم به  يقانون يهايك نوجوان و محدود كردن آزاديبه جرم ضرب و شتم 

و  ل التماسيسپرده خواهد شد!!. البته دو هفته زندان بودم و سپس بدل يا نهاد متوليكفالت دخترم از من سلب شده و به مادرش 

ن يا جز فرار كردن از يزيرون آمدم به چياز زندان بكه  يالحظه ت دادند و آزاد شدم.يخواهش همسرم به پدر و مادر آن پسر، رضا

ران يشوند. لذا با پدر ومادرم در اينم يراض ين سادگيدانستم كه دخترم و احتماال همسرم به ايم يكردم. ولي!! فكر نميناموسيبالد ب

انه كردم و خودم هم دو هفته بعد رفتم و م. آنها را رويران برويك سفر به ايد يآنها را بهانه كردم كه فورا با يضيهماهنگ كردم و مر

 پاسپورت آنها گرفته و ياك بهانهيران به يدن آنها به ايز را فروختم. به برادرم هم سفارش كردم به محض رسين فاصله همه چيدر ا

تم كه برگردد. گف كه گذشت دخترم اصرار داشت يرا لو ندادم. مدت يزيران رفتم ابتدا چيبه ا يم. وقتيايش خود نگه دارد تا بيپ

او را  ال راحتيندفعه با خيل و قال كرد كه ايو ق يم كرد. شروع به شلوغ بازيخواه يران زندگيگر در ايگر تمام شد و ما دين دياوكرا

د س آمد. چنيبعد پل ين هست. مدتينجا هم اوكرايزنگ زده بود. فكر كرده بود ا 110س يه كردم و در اتاق انداختم. به پليتنب يحساب

با آب و  ح ماوقعيدخترم شروع كرد به تشر س وارد منزل شد يپل يح دادم. وقتيس توضيافسر پل يط را برايرون منزل شرايقه بيدق

تواند يبا پدرت هست. م ار كامل تويران هست و اختينجا ايا"به دخترم گفت نه يبا طمان يليس با دقت گوش داد و بعدش خيتاب. پل

. هدكه صالح بداند در مورد تو انجام د يتواند هر كاريه كند، ميتواند تنبيل محروم كند، ميتواند از تحصيد، مكن يتو را در خانه زندان

ات و . دخترم م". جا افتاد؟يك كنيسالم و عل يحت يحق ندار صالح ندانست يو با هركس يكنياشرت مصالح دانست مع يبا هركس

ن يا ن مملكت. بنازم بهيس. گفتم بنازم به ايپل ياز صحبتها ه بوددلم آب شد يگر كجاست. قند توينجا ديمبهوت مانده بود كه ا

 يداشته باشد هزار تا خوب ياينجا هر بديا كند.يكه غرور پدر را خرد نم يبنازم به كشور .!!ن. بنازم به اسالم و محرم و نامحرمشيقوان
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                  .!»مان مسلمانيسل« را گفتندمان يخالصه از آنجا به بعد بود كه سل

  

  

        


