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افغانستان قطعن یکی از بن بست های جهاِن معاصر است. همان منطقه یی که تمام ارتش های 

جهان رسمی و غیررسمی در آن حضور دارند و ان جی اوها برای ورود به آن صف کشیده اند. جهان 

معاصر گندآب هایش را در چنین سرزمین هایی تخلیه و در ضمن تضمینی و بدون درد »دموکراسی« 

شوند.  انتخاب  و  کنند  انتخاب  می توانند  آنها  می کند.  تقویت  آنها  در  را  مدنی«  »جامعه ی  و 

افغانستان واقعی اما یک قدم بیرون از »پارلمان« و دولِت منتخب، یا حتا درون همان ها هم، هنوز 

میان حکمرانان محلِی متعصب، بنیادگرایان جهادی، سیاست مداران وابسته به کشورهای غربی 

یا ایران، باقی مانده های طالبان و به تازگی جریان های نوظهور وابسته به داعش تقسیم می شود. 

هرچند »غرب« تالش می کند افغانستان را کشور امن بداند و پناهجویان افغانستانی را که از فقر و 

فالکت گریخته اند به کشورشان بازگرداند، اما هنوز تیتر خبرهای افغانستان پر است از گردن های 

هر  که  ستمی  بر  عالوه  شرایطی  چنین  در  َمدوری،  انفجار.  در  متالشی شده  بدن های  و  بریده 

افغانستانی به میانجی افغانستانی بودنش تجربه می کند، ستم مضاعفی را تجربه کرده است. ستم 

زندگی »غیرطبیعی« در کشوری که هیچ چیز در آن »طبیعی« نیست.
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َمدوری در معرفی خودش می گوید: »20 سالمه، توی کابل بودم، سال 2013 از افغانستان خارج 

شدم. تا کالس هشتم درس خوندم. از زمانی هم که یادم میاد و بچه بودم، اندازه ی بچه ای که مثال 

لباس پوشیدن و... رو می فهمه چی هست، از همون وقتا لباسای زنانه خوش داشتم، عالقه ی 

زیادی داشتم. خانواده م دعوا می کردن، می گفتن لباسای زنانه نپوش، کتک می زدن، سخت گیری 

می کردن. ولی خب من دوست داشتم، نمی شد، دست خودم نبود. هیچ وقت نفهمیدم دقیقا کی از 

گرایش جنسی م باخبر شدم، چون همیشه توی شرایطی بودم که هیچ وقت نفهمیدم کی بزرگ شدم 

و چی شد.« 

تو االن خودت رو چی می دونی؟ ِگی یا ترنس؟ 

بهش  باشه  همجنسگرا  یکی  اگه  که  می دونم  رو  ِگی  ولی  چیه،  نمی دونم  ترنس  خانومم.  یه  من 

می گن ِگی.

یعنی تو خودت رو زنی می دونی که بدنش شبیه مرداست؟ 

بله، من خودم رو زن می دونم. هیچ وقت احساس نمی کنم که مرد هستم. سه تا اسم هم برای 

خودم انتخاب کردم، یکی َمدوری، یکی دیباشا و یکی هم ِسندورا.

ناراحت نمی شی از اینکه هنوز اطرافیانت با اسم پسرونه ی حمید صدات می کنن با اینکه تو اسم 

زنانه برای خودت انتخاب کردی؟ چه احساسی بهت دست می ده وقتی اینطوری صدات می کنن؟

اینا نمیفهمن دیگه، هر چی هم بهشون می گم باز صدا می کنن. ولی خب اینقدر مشکالت بزرگتر 

داشتم تا حاال که هیچ وقت به این مسئله زیاد فکر نکردم که چرا منو به نام پسرانه صدا می کنن.

قبل از خروج، پیش خانواده زندگی می کردی؟



5

رقص زیر تیغ

یا با کسی حرف  با فامیل یه جا بود. ولی اونا اجازه نمی دادن بیرون برم  بله تا 12 سالگی خونه م 

بزنم چون رفتارم فرق می کرد با دیگران.

یعنی مخفیت می کردن؟

شرایط افغانستان طوری بود که اگه یه بچه قشنگ و مقبول بود یا تیپ دخترانه داشت، زود فریبش 

می دادن و می بردنش. یک رسمی هست که بچه بازی می کردن. خانواده م بخاطر اونا می ترسیدن 

که چنین اتفاقی نیفته، با همچین کسایی آشنا نشم و همچین کسایی من رو نبینن. یه مدت می رفتم 

کالس  که  همونجایی  مسجد،  باید  تنها  کالس  بچه های  از  یکی  روز  هر  قرآن.  کالس  مسجد، 

داشتیم رو، تمیزکاری می کرد. یه روز که نوبت من بود، مالیی بود توی اون مسجد، اون من رو 

چون  می گی  دروغ  تو  گفت  نکرد.  گوش  من  به  اصال  اون  گفتم  مادرم  به  من  وقتی  می کرد.  اذیت 

می خوای از درس خوندن و قرآن خوندن فرار کنی این دروغ رو می گی. اون موقع 11 سالم بود. 

بعد از اون به یه مردی معرفی شدم، پولدار بود. اون منو می برد به محفل ها ]محفل در اصطالح 

برای  زنانه،  لباس  با  نوجوان  و  کم سن  پسران  اغلب  آن  در  که  می شود  گفته  مردانه ای  مجالس  به 

سرگرم کردن مهمانان می رقصند.[ منم بعدش چشمم باز شد، پول دیدم، مردم رو دیدم، خانواده 

هم کم کم فهمیدن که من می رم و این جور جاها می رقصم.

خانواده ت تو رو به اون مرد دادن یا چی؟

رو  من  اون  می رفتم  مکتب  که  همیشه  بود.  ما  خونه ی  نزدیک  مرد  اون  نمی خواستن،  اونا  نه 

می دید. بهم پول می داد، برای من چیز میز می خرید. هر چی که الزم داشتم یا نداشتم برام می آورد. 

کسی  به  می گفت  اونم  نمی فهمیدم،  که  من  می کردم.  مخفی  خانواده  از  می داد  من  به  که  چیزایی 

نگو و اینا رو نشون نده.

یعنی خانواده ت نمی دونستن با اون ارتباط داری؟

نه، نمی دونستن.

چرا بهشون نمی گفتی؟ می ترسیدی مثل ماجرای قبلی بشه؟

نه خودم نمی خواستم که اونا بفهمن. اگه می فهمیدن با این مرد دعوا می کردن و این مرد دیگه به 

من پول نمی داد. نمی فهمیدم دیگه.

ارتباطت با این مرد به کجا رسید؟
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دفعه ی  می داد،  من  به  پول  شد.  شروع  هستی  چطور  و  هستی  خوب  و  وعلیک  سالم   با  اولش 

اول نگرفتم. بعدم من رو برد یک جایی، توی یک مهمانی برای رقص، اونوقتا رقاص نبودم اما به 

رقص عالقه داشتم. بعدش من رو چندجای دیگه هم برد تا برقصم. کم کم دیگه زمان اون رسید 

که می خواست سکس کنه. منم بچه بودم، نمی فهمیدم. بعدش برام سخت شد، اذیت می شدم و 

دوباره برگشتم خونه. خانواده عصبانی شدن گفتن کجا بودی؟ چرا رفتی؟ یه مدت در رو روم قفل 

می رفتم،  مکتب  هم  بگیرم.  یاد  خیاطی  بشم،  خیاط  شاگرد  که  جایی  یه  برد  رو  من  مامانم  کردن. 

مکتب  می کرد.  اذیت  رو  من  و  بود  بچه باز  هم  خیاط  بود،  همین طور  هم  اونجا  ولی  خیاطی.  هم 

هم که می رفتم یه معلم داشتم که اونم من رو اذیت می کرد. بعد از اون دیگه نتونستم توی خونه 

با یکی آشنا شدم که قبال می رقصید و برای سکس  باشم و هر چیزی رو تحمل کنم. همین زمان 

پول می گرفت. از من بزرگتر بود. وقتی که من رو توی راه دید فهمید که من اینطوری ام، یعنی با 

کنم،  چیکار  گفت  بهم  اونجا.  برد  رو  من  داشت،  اتاق  یه  و  خانه  اون  دارم.  تفاوت  دیگه  پسرهای 

چیکار نکنم، مثال گفت اینجا رفتی اینکار رو بکن، اونجا رفتی اونکار رو بکن، فالن کار رو نکن 

و... یا وقتی می رقصی اینقدر پول بگیر، با کسی مفت سکس نکن، بهم نشان داد که چجوری باید 

زندگی کنم و...

خودت با این سبک زندگی موافق بودی؟

از خونه فرار کرده بودم، مکتب رو هم ترک کرده بودم. چاره ای نبود.

خانواده ت دنبالت می گشتن؟

دنبالم می گشتن، اما من خودم رو پنهان می کردم. بعد که دیدن نمی شه، دیگه دنبالم نگشتن. 

گفتن یا مرد می شی و برمی گردی خونه یا اگه می خوای اینجوری باشی دیگه نیا. منم این رو قبول 

کردم. وقتی با این پسر آشنا شدم، 13-14 سالم بود. دیگه اون وقت خودم مهمانی می رفتم. عادت 

کرده بودم به این وضعیت، چاره ای هم نداشتم، جایی هم نبود کار کنم، هر جا می رفتم کار کنم هم 

همین کار رو با من می کردن. مکتب می رفتم همین کار رو باهام می کردن. من چه می خواستم، 

هستن  من  که مثل  کسایی  همه ی  من،  فقط  نه  می کردن.  رو  خودشون  کار  اونا  نمی خواستم،  چه 

مجبورن همین کار رو انتخاب کنن، چیزی که من می دونم و می شناسم همینه. توی کابل شاید از 

200-300 تا بیشتر باشن. همه شون رو من می شناسم.
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ازشون خبر داری؟

چهار نفرشون اینجا توی آلمانن، بقیه شون هنوز افغانستان زندگی می کنن. 

کسی  هر  با  می کردی،  جنگ  باید  بردن،  زور  به  رقص،  سکس،  بود،  همین  برنامه  دیگه  بعدش 

دعوا می کردی، تجاوز و... دیگه به این وضعیت عادت کرده بودم. مجبور بودم، باید کار می کردم 

رو  کار  این  هم  می رفتم،  مکتب  هم  هم زمان  بگیرم.  خونه  دربیارم،  نون  کنم،  زندگی  بتونم  که 

می کردم.

تو مدرسه همکالسی هات می دونستن تو باهاشون فرق داری؟ برخوردشون چطوری بود با تو؟

صدامون  می خواستن  که  اسمی  هر  به  بودیم.  اینطوری  که  بودیم  نفر  دو  می دونستن.  اونا  آره 

می کرد،  اذیت  رو  ما  که  داشتیم  هم  معلم  یه  می کردن،  مسخره  هستین،  زن  می گفتن  می کردن، 

بهمون دست می زد.

مشکل قانونی نداشتین توی این کار، از طرف دولت و پلیس مزاحمتون نمی شدن؟

جایی که این محفال بود، خود مامورها هم بودن. پلیسای کله گنده، مقامات کله گنده ی حکومت 

هم بودن. اصال همین آدمای بزرگ و کله گنده چنین برنامه هایی می گیرن. هر کسی با درآمد عادی 

نمی تونه از این کارا بکنه و از این مراسما بگیره.

وضع امنیت زندگی ت توی سطح شهر چطور بود؟

جاها  بعضی  مردم  شهر،  سطح  تو  کنم  رفت وآمد  راحت  می تونستم  بشم  مشهور  اینکه  از  قبل 

خیلی من رو نمی شناختن. سال 2012 یه برنامه برگزار شد توی تلویزیون، برنامه  گلبرگ ها که یه 

همونا  فقط  نمی شناختن،  رو  من  زیاد  مردم  اون  از  قبل  کردم،  شرکت  اونجا  بود.  رقص  برنامه ی 

که توی اون محفال می اومدن من رو می شناختن. اون برنامه ی تلویزیونی حدود 8-9 ماه طول 

کشید، وقتی اون برنامه تموم شد، من توی مسابقه اول شدم، بعد از اون معروف شدم. همه من رو 

می شناختن که این حمیِد. اون موقع دیگه نمی تونستم برم بیرون، نمی تونستم خرید کنم. بازار که 

می رفتم چادری می پوشیدم. تا قبل از اون لباس پسرانه می پوشیدم، دستار به سرم می بستم، کاله 

می شد  ضروری  خیلی  اگه  نمی رفتم،  بیرون  ولی  اون  از  بعد  رو.  من  نشناسه  کسی  که  می پوشیدم 

چادری می پوشیدم و می رفتم بیرون.

اگه مردم می دیدنت چی می شد؟
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می بردن، به زور می بردن و اذیت می کردن.

توی اون مهمونی ها گفتی مقامات دولتی و مامورای پلیس هم شرکت داشتن، اما خب بر اساس 

چه  بگیرن  رو  شما  اگر  نیست،  پذیرفته  شما  جنسی  هویت  اینکه  به  توجه  با  و  افغانستان  قوانین 

برخوردی باهاتون می کنن؟

توی کشور ما اعدام نمی کنن، اگه با آرایش یا لباس زنانه بگیرن، دفعه ی اول 6 ماه زندانی می کنن 

و دفعه ی دوم 6 سال.

اگه تو مهمونی ها بگیرن چی؟

تو مهمونی اگه با لباس زنانه بگیرن، اونم 6 سال قید می کنن. از همون دفعه ی اول.

پس بدون چادری امنیت نداشتی؟

هم صنفیم  تا  سه  دو  و  من  به  پلیس  تا   9 طرف  از  شد،  شروع  گلبرگ ها  برنامه ی  اینکه  از  بعد  نه! 

تجاوز شد. داشتیم توی مغازه ها می گشتیم، نزدیک عید قربان بود، دقیقا سه روز مونده بود به عید. 

زد  زنگ  شناخت،  یکی  رو  ما  اونجا  نپوشیدم،  چادری  دیگه  روز  اون  کنیم،  خرید  بیرون  اومدیم  ما 

پلیس، پلیس دنبال من می گشت که من رو بگیره. فرمانده شون گفت: »تو رو می بریم حوزه« اما 

بردن توی یکی از محله های کابل. بهم گفتن امروز چی کار می کردی؟ گفتم هیچی فقط از خونه 

می بریمت  حاال  داشتی،  سکس  بیرون  بیای  خونه  از  اینکه  قبل  تو  گفتن  کنم.  خرید  بیرون  اومدم 

خودم  با  ببر.  گفتم  منم  پلیس[،  ]اداره ی  حوزه  می بریمت  گفت  بعد  می گرفت.  بهانه  بازداشتگاه. 

گفتم از اینکه ببره خونه شون خیلی بهتره، چون از اونایی بود که می خواست من رو ببره. اما نبرد 

حوزه، برد خونه شون. تلفنای ما رو ازمون گرفت، پوالمون رو گرفت، بهمون تجاوز کرد و بعد گفت 

برید. 

یه بارم نزدیکای سال 2013 چند نفر مسلح اومدن و فقط من رو بردن. بردن نزدیک ایالت لوگر 

که از کابل تقریبا 1 ساعت فاصله داره و همه ش دست طالبانه. 4 نفر بودن، شکنجه م کردن و پام رو 

با چاقو بریدن. ]جای زخم چاقو روی پای او باقی مانده است[ دو شب اونجا موندم، نفهمیدم دقیقا 

طالب بودن یا نه اما خب سالح داشتن و اونجا هم منطقه ی طالبان بود.

فقط با چاقو زدن و تجاوز کردن و ولت کردن؟

نه ولم نکردن! من فرار کردم از اونجا.
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چجوری؟

یه خونه باغ خیلی بزرگ بود. دو تا سگ داشتن. 4 نفر بودن. من تنها بودم. زمستون بود و برفم 

می بارید. وقتی من رو به زور سوار ماشین کردن، بردن به این باغ و همون شب اول به من حمله 

کردن، کتکم زدن و بهم تجاوز کردن. دو شب اسیرشون بودم. چندبار به من تجاوز کردن.

اصال چرا بردنت؟ حرفشون چی بود؟

می گفتن چرا می رقصی؟ دیگه نباید برقصی. بعد از اینکه خیلی معروف شدم از این تلفنا زیاد داشتم 

که تهدید می کردن و می گفتن دیگه نرقص. من توجه نمی کردم. می گفتم البد یا از فامیالست یا از 

خانواده م یا از اونایی هستن که منو دوست دارن و من پیششون نمیرم، آخه یه کسایی بودن که من 

دوست نداشتم باهاشون باشم و اونا خیلی من رو اذیت می کردن. خالصه اونا گفتن ما به تو چند 

بار زنگ زدیم و گفتیم، چرا حرفمون رو گوش نمیدی؟ بعدش دیگه منو بردن توی اون باغ. دو تا 

سگم انداختن تو باغ. 4 نفر بودن. دستا و پاهام رو با چاقو زخمی کردن، سرم رو از چند جا شکستن، 

بهم  و  دیگه  جای  یه  می بردن  رو  من  می زدن،  حشیش  می زدن،  چرس  می زدن،  تریاک  3تاشون 

رفتن  همه شون  شب  بعد  می گن.  چی  نمی فهمیدم  من  می زدن.  حرف  پشتو  می کردن.  تجاوز 

فقط یه نفرشون موند. دستای من رو از پشت بسته بود، بقیه شون مواد زیاد می زدن، برای همین 

همه ش خواب بودن و منم تونستم فرار کنم. یه جوی آب بود که از وسط باغ رد می شد، دیوارای 

خونه خیلی بلند بود، منم جوی آب رو ندیده بودم اما صدای آب رو می شنیدم. از طریق همین جوی 

فرار کردم، شب تا صبح پیاده رفتم، صبح رسیدم به یه خیمه. بهشون گفتم خونه ندارم. یه زن اومد 

برام  بلیت  یه  داد،  پول  بهم  هم  تا   28 داد،  شلوار  و  پیرهن  بهم  برد،  خیمه  داخل  خودش  با  رو  من 

گرفت و من رو راهی کرد کابل. بعدش من هر چی پول و وسایل داشتم فروختم و جمع کردم، رفتم 

پاکستان. اونجا رفتم خونه ی یه دختری از دوستام به اسم فرزانه. فرزانه یه فاحشه خونه ی خیلی 

بزرگ داشت. تو پاکستان آزاِد این کارا، همه ی اونایی که رقص می کنن و سکس می کنن همچین 

جایی جمع می شن. 11 روز اونجا موندم، بعد اون یه نفر رو برای من پیدا کرد که من رو ببره ایران و 

بعد از اونجا ببره ترکیه. 5 روز ایران موندم، توی ایران موهام رو کوتاه کرده بودم، با ظاهر مردانه 

نکرد،  اذیتم  بود،  کرده  سفارش  بهش  دوستم  چون  بود  آورده  رو  من  که  کسی  نفهمه.  کسی  که 

هم  اونجا  ترکیه،  رفتم  بعد  هیچی.  این  جز  شدم.  اذیت  زیاد  پیاده روِی  بخاطر  فیزیکی  نظر  از  فقط 
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رفتم خونه ی یکی از دوستام و شروع کردم به کار کردن. من نمی خواستم بیام آلمان. می خواستم 

همونجا بمونم. می گفتم فقط یه جا باشه که اذیت نشم. از بس که اذیت شده بودم، ترسیده بودم. 

حتی به هیچکس نمی گفتم با بقیه فرق دارم. دو سال اونجا موندم، بعد اومدم آلمان.

توی ترکیه کسی اذیتت نکرد؟

توی ترکیه هم اذیت می کردن. از یه طرف من خارجی بودم و مردم از خارجیا خوششون نمیاد، 

از یه طرفم وقتی می فهمیدن من ترنس هستم خیلی بدشون می اومد. یه جا کار می کردم، تا 6 ماه 

نفهمیدن که من ترنسم، بعدش که فهمیدن اخراجم کردن. منم زبان رو دیگه بلد شده بودم، رفتم 

یه خانمی رو پیدا کردم، اون من رو درک می کرد، بهم کار داد.

از اول استانبول بودی؟

چنین  نمی دونستم  نداشتم،  خبر  ان  یو  از  کردم،  زندگی  سیاه  دوسال  بودم،  استانبول  اول  از  آره 

چیزی هست.

تاحاال اقدام به خودکشی کردی؟

موش.  مرگ  خوردم،  دوا  بود،  سالم   14 بار  اولین  داشتم.  که  مشکالتی  همین  بخاطر  بار،  چند 

اصال  می زدن،  حرف  سرم  پشت  کوچه  بچه های  می رفتم  که  بیرون  می کردن،  اذیتم  اینکه  برای 

هم  بار  آخرین  بدن.  فحش  بهم  و  بیرون  بیام  اینکه  از  داشتم  ترس  بیرون،  بیام  نمی تونستم  در  از 

توی ترکیه خودکشی کردم، خیلی خسته شده بودم، تنها بودم، هیچکس رو نداشتم، هیچ دوستی 

نداشتم، مریض شده بودم.

تو کابل محافظ نداشتی؟

نه نداشتم.

چطوری به مهمونی ها دعوت می شدی؟

بهم تلفن می کردن. مثال یکی عروسی داشت، از یه هفته قبلش زنگ می زد و می گفت عروسی 

دعوا  باهات  نمی رفتی  اگه  و  شغلته  می کنی،  رو  اینکار  داری  چون  بری،  بودی  مجبور  داریم. 

می کردن، می زدنت و پوالتم می گرفتن. امکان شکایتم نداشتم، چون کارم غیرقانونی بود. یه بار 

اومدن من رو به زور از خونه ببرن برای مهمونی، 11 تا بچه اومدن، من رو زدن، بینیم رو بریدن، 

دندون هام رو هم شکوندن.
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معروف  و  تلویزیون  توی  بری  اگه  و  برقصی  اگه  می دونستی  بودی،  آشنا  افغانستان  فضای  با  تو 

بشی برات دردسر می شه، چرا باز با همه ی اینا اینکار رو کردی؟

نمی دونم چرا! اون موقع 16-17 سالم بود، خیلی بچه بودم، دلم می خواست یه چیزی بشم، به 

یه جایی برسم، نمی دونستم اگه از این مسیر برم بدتر می شه.

چقدر طول کشید تا با هویت جنسی خودت کنار بیای؟

خیلی تالش کردم که خودم رو مرد کنم، شبیه مردا باشم، لوازم آرایشم رو دور می نداختم، بعدش 

وقتی می دیدم یکی داره آرایش می کنه می گفتم بیا منم آرایش کن.

چرا می خواستی تالش کنی خودت رو مرد کنی؟

چون نمی خواستم خانواده م بدنام بشن یا خودم بدنام بشم. از این ترس داشتم که کسی نفهمه، 

این ترس تو دلم زیاد بود که یکی از اقوام بفهمه.

فامیالتون نمی دونن؟

االن می دونن. اون وقتا رو می گم، قبل از اینکه معروف بشم، بعدش فهمیدم به نظر اونا این کار 

بده، تالش می کردم که نشه اما خب کاری که دلم می خواست می شد دیگه.

از هیچ کدوم از رابطه هات تاحاال لذت بردی؟

چه سواالیی می کنی! اوایل نه، چون نمی فهمیدم.

از چه سنی فهمیدی که می تونی از سکس لذت ببری؟

از 17 یا 18 سالگی، یعنی بعد از برنامه ی گبلرگ ها و مشهور شدنم. تا قبل اون با کسایی که سکس 

داشتم خوشم نمی اومد ازشون، یا پیر بودن، یا یه جوری بودن که آدم خوشش نمی اومد. هر کسی 

یه ذوق و سلیقه ای داره. بعد از اینکه معروف شدم، خودم انتخاب می کردم با کی سکس کنم با کی 

نه.

پس االن که حق انتخاب داری از اینکه زن باشی راضی هستی؟

آره راضی هستم، از اینکه اینجوری هستم راضی ام. از اینکه کسی من رو درک نمی کنه راضی 

نیستم، کلی دارم تالش می کنم که بتونم درک بشم، که بتونم مثل یه انسان عادی زندگی کنم.

االن توی آلمان مگه عادی زندگی نمی کنی؟

می گن  می رم  مهمونی ها  بعضی  توی  یا  می کنن  نگاه  جوری  یه  هنوز  بعضیا  توخیابون  نه!  هنوز 
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آقایون نباید توی این مهمونی باشن.

دوست داری عمل تغییر جنسیت انجام بدی یا همینجوری راضی هستی؟

نه همینجوری راضی ام، دیگه بیشتر از این پیش نمی رم.

از عمل می ترسی یا اینکه فکر می کنی االن خوبه؟

نه از عمل نمی ترسم، از همین چیزی که هستم راضی ام. 

https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/678283462313164


https://www.facebook.com/manjanighreview
https://twitter.com/manjanigh
https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg

