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 71/71/2172          ولی احمد نوری

 افغان  مهاجرین  خاطرات

 ایران رامین اردوگاه عسكرآباد وهای بر دیوار 

جهان تشکر از جناب سرور ابراهیم خیل که مجموعۀ خاطرات مهاجران افغان را که در دیوار های محابس مخوف وغیر انسانی ایران  

من این نوشته را به احترام آن هموطنان عزیزم که این همه فجایع را . اسد بودا ترتیب شده است، بمن فرستاده اند ښاغلینوشته اند و به قلم 

در کشور همسایه، هم دین و هم زبان ما ایران زیسته اند با تعویض کلمات و اصطالحات فارسی ایران تهیه نموده ام  و آرزو دارم همه 

م دل بخوانند و با پهنای این فاجعۀ انسانی قرن بیست و یک آشنا شوند و برای بیرون رفت از این بحران افغان های سراسر دنیا آنرا با چش

 .خانه برانداز وطن که سبب مهاجرت و دربدری فرزندان ما در اقصای جهان می شود با تمام قوا و از هر نوع امکانی استفاده نمایند

 

 79قرآن كريم، سوره نساء، آيه ! كنيد« مهاجرت» آيا زمين خدا پهناور نبود كه در آن 

************** 

 :انقالبيِ ماركیسست در یكي از شعرهایش میگویدآلمانی  داستان سرایر و ـشاع( Bertolt Brecht) «برتولت برشت»

 .«فغان و ناله و غوغا استكه آه و ایبه یاد آر تاریكي و سرماي سخت را، در این دره » 

 كند كجا است؟   بیداد مي« آه و فغان و ناله و غوغا»كه در آن ای هآن در  چیست؟« تاریكي و سرماي سخت»منظور برشت از 

 ۀذاتي شعر و از سوي دیگر به دلیل فاصل ۀسو به خاطر خصلِت پیچید  تاویل و تفسیر شعر برشت و در یافت نیت او از یك

گوید،   هاي تاویل در عصر اخیر كه از مرگ مؤلف سخن مي فرض  اساس پیش بر او، مخصوصا   ۀزماني ما از برشت و زمان

گوید به   را كه برشت از آن سخن مي« تاریكي و سرماي سخت»رسد، اما شاید بتوان   اگر نگوییم ناممكن، دشوار به نظر مي

، «زندان ابوغریب»، «آشویتس»جایي نظیر   ریزد تعمیم داد و هر آن  انساني فرو مي  چه كه دیوارهاي اخالق هر آن

اخالقي و  ۀفاجع»  را كه در آن« رامین اردوگاه عسكرآباد و»و « اردوگاه تل سیاه»، «سنگ اردوگاه سفید»، «گوانتاناما»

 .ترساند  ن كرده و ما را از آن ميدانست كه برشت به زبان شعر بیا« دره آه و فغان و ناله و غوغا»افتد،   اتفاق مي« انساني

د، میکرجا را روایت ین ود، بهتر وضعیِت ایبم« رامین اردوگاه عسكر آباد و»امشب برشت در « من»گمان اگر بجاي   بي

 ماكوزه، تئودور  بنیامین، هربرت شید، همین طور آوارگان سرگردان چون والترکگداز تر فریاد بر می  سرود و جان  رساتر مي

و « اصالت زبان»، «فرهنگ  صنعتِ »اي انضمامي فاشیسم،   جدید را جلوه هاي عصر اوركهایمر كه اردوگاه  رنو و ماكسآدو

، «افغان»، «اروپایي»، «آسیایي»، «آیین   خود  عقل»، « ناب  دین»، «تجدد»، «ملت  ـ  دولت»مفاهیم كلي و جعلي چون 

هاي تبلیغاتي،  شده، رسانه استاندارد اموالهاي تولیدي  كارخانه انند كه ازداي می  بسته  اي از پدیدارهاي هم  ، ِو زنجیره«ایراني»

اي مشتریان بازار معرفت را از دانش   نند و كلهکكه معرفِت فاشیستي تولید می یهای پوهنتون ها و  ها و آكادمي  اهگآموزش

ها    اهگ، بازداشت«تنببه و مراقبت دیوانگان»هاي  نند تا زندانکهاي معرفتي ایدئولوژیك پر می  محموله بۀبندي شده به مثا  دسته

شند ـ ، کا را مجرم به تصویر میههاي تبلیغاتي آن مهاجران كه رسانه ـ « شده مهاجران تحقیر»هاي پناهندگي كه   و اردوگاه

ر ترا بهتر و شفاف« فاجعه  درخششِ »د وانستنتیرد، میگرا در بر می.  . .هند، ودبشري تحویل می ۀدزد، بیگانه و اشرار، به جامع

 .بیان كنند

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_yadgarhay_mahajerin_afghan_dar_iran.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_yadgarhay_mahajerin_afghan_dar_iran.pdf
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ردد، گردد، به ذات فاجعه بر میگ مسئله اصلي اما آن است كه ناكامي در روایت فاجعه فقط به ناتواني شخصي من مربوط نمي

زباني   و مفاهیم هست روایت كنند، زیرا زبان ونه كه واقعا  گرا آن« فاجعه»توانستند این   ودند باز هم نميبا میهحتي اگر آن

هاي اخالقي   ا كه گفتگوي زباني مبتني بر برخي توافقجاخالقي را ندارد؛ از آن ۀنارسایي است كه قدرت روایِت فاجع  ابزار

اخالقي و انساني را  اندیشي جاي تفكر  یزد، وقتي سلطهرهد و دیوار اخالق فرو میدرخ می« اخالقيۀ فاجع»است، وقتي 

وسد، زبان پردد و هنگامي كه انسانیت از درون میگانسان با انسان بدل می ۀو زور و چماق به تنها منطق ممكن رابطیرد گمی

وند شهاي تهي مبدل می نند به دالکرا ایفا می یگر كه نقش انتقال معن هاي داللت  هد و كلمات و نشانهدنیز معنایش را از دست می

اخالقي، زبان و نشانگان معنایي نیز  ۀفاجعه پرده برگیرند؛ به ییان دیگر هنگام وقوع فاجع گون  كه قادر نیستند از رخساِر تیره

كه توهین مضاعف به قربانیان فاجعه است، چیز « انگیز ترحم نفرت»و یا « دشنام»و « فحش»ردد و جز گتیره و تار می

 .ویدگدیگري به ما نمی

هاي پناهندگان افغان   كه در اردوگاه یتراژیك و اندوهبار  وضعیتِ  ۀافراد بسیاري در گوشه و كنار این عالم در بارشاید 

هاي خبري و تصویر پخش كنند و حتي آه و ناله سر دهند، اما  هاي جمعي گزارش ذرند اظهار نظر كنند، بنویسند، و رسانهگمی

هند نوعي تبلیغات بسیار سطحي است و بر فرض اگر عكاسان و دباره گزارش می ها در این  ه رسانهچواقعیت آن است كه آن

نویسان و   سازان و هنرمندان در این باره كارهاي هنري انجام دهند، شاعران، شعر بسرایند، داستان  خبر نگاران و فیلم

ا نه تنها ماهیت فاجعه هآن. ودرراتر نمیف« شناختي  زیبایي» ۀگویان، قصه بگویند، از حد یك دغدغ  نویسندگان بنویسند و قصه

تر و   ا مخفيرشناختن فاجعه آن  كردن و زیبایي  دارند، بلكه با تبلیغاتي  گون پرده بر نمي  نند و از رخساِر تیرهک را افشا نمي

نند و تنها كساني كه کها را تجربه می  در واقع تنها مهاجرین افغان كه با خون و جان دهشت اردوگاه. هنددتر جلوه می  وارونه

آورند و   تكه كرده و به رقص مي  هاي آنان را تكه  خراش شالق و باتم اندام  ارد و آهنگ جانب ا ميهها بر آن  باران تازیانه

تنها من كه به حكم سرنوشت براي  ذرد، گا چه میجانند كه در ایندیزند، میرا را در هم میهها دیوار هستي آن  ها و توهین  دشنام

انم دام، می  عظیم اخالقي شده ۀو قرباني این فاجع نم کها گذر می  معتبر از این اردوگاه  رغم داشتن مدرك اقامتيِ   بار به  ندمینچ

كه « خانه مردگان»ام در این   و صداي لرزان و گرفته ردد گكه چگونه تصویر انساني ام در زیر چكمه سربازان تكه تكه می

هاي این خانه، سربازان، جشن   نند و از سوي دیگر بیرون از میلهکمرِگ زنده را تجربه می« اتامو  لشكریانِ »سو   از یك

 . رایدگآمیز به خاموشي می  بصورت یاس اند،   گیري و سرقت به راه انداخته  رقِص مرگ و خشونت و داللي و باج

آور و شكننده بود كه  قدر سنگین، درد  زان آنرزند، زیرا چماق سربالهایم هنگام نوشتن این یادداشت می ببخشید اگر دست

 مردِ  آواره و فرق سر آن پیرهای شمار انسان   حس كرده است، نه تنها بازوان مرا بلكه بازوان بي  بازوان خسته و نحیفم را بي

اش خون جاري   ا آورده و اكنون به جاي عرق از پیشانيجگیر كرده و به این  كار او را دست  لیس هنگاموایكه پ  خسته و كوفته

براي تان نقل كنم، زیرا سیلي كه « كلمه به كلمه»ها را   شده در پشت میله  هاي آوارگان زنداني  وانم گفتهتاست؛ ببخشید اگر نمی

ر این صداهاي لشكریان اموات رسانده و بناب  ام آسیب  گوش و عصِب شنوایي ۀاند، به پرد  ولین اردوگاه بر گوشم نواختهؤمس

واستم سخن بگویم، سرباز با خمی! ا الل است و شنیدن ممنوعها زبانجانید یا نه، در ایندانم میدنمی . برایم گنگ و مبهم است

واستم بشنوم مسئول اردوگاه با سیلي بر گوشم زد، اكنون خآید، می  مشت به دهانم زد اكنون از دهانم به جایي كلمات خون مي

ام به حالت طبیعي بر   دیگر تا ابد حس شنوایي ً   ام اختالل ایجاد شده و احتماال  شم كامال آسیب دیده، در حس شنوایيگو

هایي   پیوندند، فاجعه  هاي انساني را كه در این اردوگاه به وقوع مي  آزارترین فاجعه  وانم دلتنخواهد گشت؛ مرا ببخشید اگر نمی

هاي اخالقي كه در شرف   و یا فاجعه« سنگ اردوگاه سفید» 7111اتفاق افتاده، كشتار سال  هاي دیگر  را كه در اردوگاه

ها  این فاجعه ۀكنم، زیرا سخن گفتن در بار  روایت مي« بد»وقوع است و یا به زودي اتفاق خواهند افتاد، روایت كنم و یا 

ا روید، بلكه آنگسرشت این فاجعه نمی ۀچیزي در بار دیگري نه تنها و حتي غلط است و روایت من یا روایت هركسِ  یمعن  بي

است و « گناه از تطهیر»ویسم، نوشتن برایم نوعي ناین فاجعه می ۀهد و باالخره ببخشید كه در باردمقلوب و وارونه نشان می

واهم گناهم را كم خآن سكوت كرده است، می ۀانساني مهاجرین افغان كه دنیا در بار ار و غیربشونتخاخراج  ۀمن با نوشتن فاجع

اخالقي و انساني را ندارم، اما باور كنید، بدنم تب دارد، قلبم  ۀباید خاضعانه اعتراف كنم كه من توانایي روایت این فاجع . كنم

وانم بنالم، پس ال اقل بگذارید فریاد توانم بگویم، نمیتوانم ببینم، نمیتام ویران شده، نمی  در حال تركیدن است، دیوار هستي

را، اندوه و رنج سیزیفي و محكومیت انساني خویش را، بر روي كاغذ خط خطي كنم؛ اكنون كه تقدیرم نیستي است،  ام  نسانيا

دادن به   هم به جاي تنداست و من به دیار نیستي رهسپارم، ترجیح می  رفتهگبیداد جان هموطنانم را نشانه  ۀاكنون كه تازیان



  

 

 

 9تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ندگيِ ریاكارانه، خونم را در جوهر قلم جاري ساخته و وجودم را در كلمات نیست كنم و حقارت و پوسیدن در مرداب حقیِر ز

 .فردا و فرداهاي دوري كه به انسانیت ایمان دارند های  هاي گذري بسازم براي نسل  از هستي خویش نشانه

هاي وحشت را كه آخرین تقدیر  هایي كه زنداني كردن، شكنجه و تحقیر انسان را غیر اخالقي دانسته و این اردوگاهبراي آن

ایي كه هفهمند، براي آن  ایي كه درد انسانیت را ميهخورد، ویران خواهند كرد و براي آن  تراژیك آوارگان افغان در آن رقم مي

شنوند و صداي كودكان معصوم افغان   مادران، خواهران، برادران، پدرانم را ميۀ هاي روحم را، نال استخوان  صداي شكستن

 .ا تا ابد باقي خواهد ماندها كه هراس و دهشت این روزها همچون زخم ناسور بر پیكر روح آنر

ا كه بوي گنِد تعفن و كثافت در فضاي جگاه روح و از آن  نویسم، از شكنجه  براي شما مي« رامین اردوگاه عسكر آباد و»من از 

ًِ میله. پیچد  آن مي ه را بنام کهر آن« من»، تنها خودم نیست، این «من»، منظورم از ام  هاي اردوگاه زنداني  اكنون من پشِت

ما هم مثل دیگر مردمان جهان انسان هستیم، تقدیر ما را به درون اردوگاه . یردگشود، در بر می  بندي مي  دسته« بیگانه  اتباع»

تر   سد، سیاهي، انبوه و انبوهرهولناك سربازان به گوش می ۀهایم بیرون همهمه است، نعر  كشانده؛ اكنون كه من در پشت میله

بني آدم اعضاي »كذب نهفته در این ایده را كه « جمهوري اسالمي ایران»ردد و فرجام مهاجرت انسان افغان به گمی

این  ۀنیست، هم كه روز شعار مسلمانان انقالبي بود، خبري« اسالم مرز ندارد»ا از جازد و در اینس بر مال  مي«  اند  یكدیگر

انند كه روزي از ذهن انسانهاي میمهاي گذر   به سایه« ملت  ـ دولت» اند و در اعماق غار افالطوني  شده یمعن  ادعاها بي

 .اند  اندیش عبور كرده  صادق و ساده

انسانیت و اسالمیت نه  ا سنجیدارِ جا كه در اینجنیز هستند، اما از آن« مسلمان»، بلكه «انسان»درست است كه مهاجرین نه تنها 

نه ایمان و  ند، کها و اعداد تعیین می  است و انسانیت و اسالمیت را شماره« ملي  كارتِ »، بلكه «انساني  كرامتِ »و « پاكي»

ملي هستند نه تنها   بودن كسانیكه فاقد كارتِ   بودن و مسلمان  ، انسان« (ص) محمد»و قانون « قرآن»اخالق و پیروي از 

 .سدرآور به نظر می  مضحك و خنده ً   ندارد، بلکه كامالاعتباري 

هاي مادران پیر  كه اندوه آوارگان، ضجه ؟ا كجا استجاین ؟ «تاریكي و سرماي سخت»با این  ؟ا كجاستجاین دردا ما كجاییم؟ 

دور از چشم « زمین ۀبست فرو  سكوت دم در »گناه   دختران جوان و اطفال بي« آه و فغان و غوغاي»خورده و   و پدران سال

 گردد؟   هاي بشر دوستانه در میان دیوار اردوگاه خاموش مي جهانیان و خبرنگاران و جنبش

رسانند، با دشنام و توهین، با چماق و شالق   آمیز به اثبات مي  ، بهتريِ شان را با اعمال خشونت«بهتران»كه  ؟جا كجا استنای

 ۀه از پردچكنم آن  حس مي. گنجد و به تصویر كشیدن آن ناممكن است  ي؟ تصور این وضعیت در ذهنم نم و چوب و لگد

 شاید جنون به سراغم آمده  وحشتي است كه در عالم رؤیا و تخیل بر من هجوم آورده،   ذرد واقعیت ندارد؛ كابوسِ گچشمانم می

جنایي یك فیلم سینمایي  ۀبینم صحن  يه مچنم، شاید آنکتماشا می« ژانر وحشت»و  ام   و شاید هم اكنون در سالن سینما نشسته

نم کنه، اشتباه می. زنم  را ورق مي« كینگ  استفن»هاي جنایي   است و یا یكي از رمان« ركیابرقي در نیوۀ كشتار با ار»چون 

ه در این چهاي رمان هم  نیست؛ آن پاره  ورق یقینا   جنایي سینما ندارد،  ۀاین تصویر دهشتناك ربطي به ژانر وحشت و صحن

كه سرنوشِت اندوهبار آوارگان « استیون اسپلبرگ»، شاهكار «شندلر  فهرست»ذرد شباهت تام و تمام دارد به فیلم گاردوگاه می

افغان، این   وجود ندارد كه فهرست آوارگان« شندلرِ »ا جیهود را در آشویتس به تصویر كشیده است، با این تفاوت كه در این

ا جكمتر است، این« جسماني  مرگِ »ا جبیست و یكم را به یادگار ثبت كند، با این تفاوت كه این هاي سرگردان قرن  یهودي

ود، باید مسیر طوالني تهران تا كابل را شا قرباني میجكه روح شان در این« لشكریان اموات»و « گاه روح است  قربان»

« مهندس»سرباز نازي دختر یهودي را به جرم اینكه “ رفهرست شندل”ونه كه در گهمان. بپیمایند تا مرگ مكرر را تجربه كنند

فرستد،   بعضي چیزها را بفهمد با شلیك گلوله در مغزش به كام مرگ مي« كارل ماركس»است و به گناه اینكه بلد است مثل 

ساق پاهایم و با فهمید در كیفم كتاب وجود دارد، با سیلي به صورتم زد، با لگد به « سرباز»در اردوگاه عسكرآباد نیز وقتي 

نم، کنه، بازهم اشتباه می. اردوگاه انداخت« و كثیف ی چتلها سنگفرش»پنجم راهرو به روي  ۀخشونت و قساوِت تمام مرا از پل

بینم فیلم نیست، رؤیا و توهم هم نیست،   ه ميچروایت كند، آنرا تراژیك  ۀواند این صحنتنیز نمی« شندلر فهرست»حتي فیلم 

نیستند و دوربین از به تصویر كشیدن   گنجد؛ واقعیتي كه مفاهیم قادر به بیان آن  قعیتي كه در تصور انسان نميواقعیت دارد؛ وا

اخالقي و گناه انساني را تاب آورده و ببیند، من هم با  ۀآن شرم دارد، چشمان دوربین معصوم تر از آن است كه این فاجع

نیست، نوشتن آن در حقیقت فروكاستن آن « نگفت»افتد قابل   ا اتفاق ميجه در اینچنآ. نمکنوشتنم به قربانیان این فاجعه خیانت می
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ها به   سنگ و پاسگاه هولناكي را كه در عسكر آباد، تل سیاه، سفید ۀتجرب. دادن آن  در مفاهیم است، تحریف و مخدوش نشان

وان زبان حال پیر تچگونه می . ن به تصویر كشیدوان به زبان مفاهیم ترجمه كرد و یا با چشم دوربیتپیوندند، نمی  وقوع مي

ود، اما سرباز عصایش ربرگشته، یكي از پاهایش از كار افتاده و به كمك عصار راه می« زیارت كربال»مردي را كه تازه از 

سخت و كثیف، به كمك   هاي  سنگ  هاي مرگ، به روي  ند، به پشت میلهکها، به میان جمعیت پرتاب می پله  یرد و از راهگرا می

شان احساس فروشي  ۀ وان احساس دختران جوان را كه به خاطر مالقات با اعضاي خانوادتمفاهیم ذهني بیان كرد؟ چگونه می

  .كنند و لبخند شان را، با نگاه دوربین روایت نمود و به تصویر كشید؟  شان را عرضه مي  كنند، معصومیِت چشمان  مي

واند این فاجعه را درك كند كه با آن یكي شود و من چقدر تتنها كسي می این فاجعه از اساس غلط است،  ۀسخن گفتن در بار

این دوزخیان »، با «آشنایان غریب»ا آورد تا با فاجعه یكي شوم، با این جمرا به این«  سرنوشِت دژخو»شانس بودم كه   خوش

د كه سربازان دستگیرم كردند و به رغم داشتن اقامت به زور مرا به بخت با من یار بو. «اتباع بیگانه»، با این «روي زمین

« كه آه و فغان و غوغايایتاریكي و سرماي سخت و در این دره «  بارد، به این  ا آوردند كه از در و دیوارش توحش ميجاین

جریان دارد و از زمین و « ندهز  مرگ»ا كه در قرن بیست و یك جسد؛ به اینرزنان و كودكان و مسافران خسته به هیج جا نمی

هاي  هاي آهنین، توالت پناه، از میله  كه پر است از خاطره رهگذارن بيای  ها، از دیوارهاي رنگ پریده آسمان، درها و پنجره

ه در این جا رنگ هستي چكثیف كه تنها محل قضاي حاجت نیست، محل خواب و استراحت و خوردن غذا نیز هستند، از هر آن

را « ارواح سرگردان زسپاهي ا»رامین  ا فاجعه در اوج است؛ اردوگاه عسكرآباد وجاین. بارد  بختي مي  یبت و تیرهدارد، مص

هاي چوبین   و كثیف و تخته مرطوبهاي  فرش  در كام خود فرو برده، خش خش صداي نفس لشكریان اموات كه روي سنگ

سد، تعفن همه جا را فرا گرفته راند به گوش می  ان را از دست دادهرمق افتاده و آخرین امیدها و آرزوهاي ش  سقف توالت بي

« زنگ»سد؛ صداي را آخر دنیا است، ایستگاه حساب و كتاب و دنیاي مهاجران به پایان میجاست، این« آخرالزمان»ا جاین

 . راشدخ  ها را مي  گوش زنگاندازد، جیغ   ها لرزه مي  شود، بر اندام  خطر كه هر از چندگاه بلند مي

از  اخالقي دور ۀ است و فاجع« بیگانه»رگان اآو« گاه  مجازات»ا ج، اینداردــــــور نــضـح« داـــــــخ»انسانیت مرده است، 

خدا ا جاین. افتد  ه با این فاجعه یكي نیست، اتفاق ميکجهاني و هر آن ۀ بشر، جامع  هاي حقوق چشم خدا، اخالق، انسان، سازمان

لین اردوگاه و سربازان و ؤوراند، مس  است، تنها چوب و چماق فرمان مي یمعن  وجود ندارد، اخالق وجود ندارد، انسانیت بي

این امكان « صد هزار تومان  سه »باالتر از « هاي تراول  چك »و « اسكناس  هايِ   سكه»البته گاهي هم اگر بخت یارت باشد 

سوتر بروي، اما هیچ تضمیني وجود ندارد كه دوباره   آن« مردگان ۀخان»از دیوار مرگ و از  بار  سازد كه یك  فراهم ميرا 

 . اند  هایي كه به بدنت عادت كرده ها و لگد ها و چماق كشد، همین طور چوب  به دام نیافتي، اردوگاه همیشه انتظارت را مي

 ران؟ ــــــــن مسافـــد اينـــــا روــجــه كــا بــــدايـــــــخ

محتضران در  ۀرسد، هراس مهیب چون نال  وقتي صداي سربازان به گوش مي. چگونه تاب آورم این شِب پلید و نا پاك را

قیامتي  هد؛ داش را به كلي از دست می  بار كه زندگي جالل و درخشندگي  پیچد، در راهروهاي دهشت  فضاي تنگ و كثیف مي

عصر   روح به درون اردوگاه، این جهنم  هاي بي كشند، بعد از اتمام ثبت نام همچون جنازه  بر پا است، گناهكاران صف مي

در دل شِب هولناك صحراي ورامین و « روي زمین  دوزخیانِ »هاي  ا بخشایش وجود ندارد، فریادجشوند، این  جدید پرتاب مي

ران کدر رنج بی» دهند  مي  جان« زنده  مردگانِ »تل ها،  گردند؛ در پشت میله  ناپدید مي« لشكر مردگان»هاي تلخ   دود اشك

 . گیرد  ، دلم از این دنیا مي«خویش

هاي  اند، رسانه  اين فاجعه سكوت كرده ۀاند و در بار  روشنفكران، علماء ديني، مراجع مذهبي همگي سرگرم كار خويش

 .ه استاند و خدا نيز اين قربانيان را فراموش كرد  ا را از ياد بردهججهاني اين

جدید كه چشم دوم  عصر« سیكلوپيِ »اند، دور بین مخفي این نماد  رفته  ها اغلب به خواب لیسوشب است، پ ۳اكنون ساعت 

ها  روح روي سنگفرش  گردد و لشكر ارواح سرگردان، پیكرهاي كرخت و سرد و بي  ن اصلي فعال ميواست در سال دگروال

است، سكوتي از  گیر  گراییده و دهشت و هراس چند برابر شده است، فضا نفسچیز به سردي   خورند، همه  به چشم مي

هاي هار از دور  بار سگ  اي دهشت  زوزه و اجبار، سكوتي از روي ترس و وحشت بر همه جا سایه افگنده،  سرخستگي 
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شان را نثار   بار خشم و نفرت  هاي مرگ  ها با این زوزه رسد سگ  ها، به نظر مي  رسد، از میان مزرعه  ها به گوش مي  دست

 . اي شكنجه و گوشت و خون آوارگان هستند  اند و تشنه  ها نیز هار شده  كنند، سگ  مي« بیگانگان»این 

گذارم، چشمم به   مي بکسم را در جیب  پاسپورتمكنم، به تاریخ اقامتم كه هنوز چهار ماه باقي مانده است،   نگاه مي پاسپورتمبه 

هاي  نویسي خورند، یادگار  به چشم مي« لشكریان اموات»هایي چندین ساله  یادداشت  افتد؛ دیوارهایي كه در آن  دیوارها مي

هاي از روي  آمیز، خاطره هاي كفر  پرستانه، خاطره  هاي وطن آور، خاطره  هاي خنده  هاي جالب، خاطره رهگذران؛ خاطره

هاي از سفید   هاي قاچاقي، خاطره  هاي از كار، از افغانستان، از راه رهمعنایي، خاط  هاي از سر پوچي و بي دلتنگي، خاطره

ن و من هم براي تكمیل این و، شماره موبایل و تلف«كریم  قرآن»سیاه، و از خود این اردوگاه، اشعار عاشقانه، آیات   سنگ، تل

 :نویسم  مي« مردگان ۀدیوار خان»ها آدرس امیلم را بر روي  نویسي دیوار
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اتباع »ا هآن. افغان در این اردوگاه و در این سرزمین محكوم است  كنند و اینكه هر انسان  ها، محكومیت ما را روایت مي خاطره

همگي یكسان . هاي دیگر و یا از اقلیت تاجیك  ،ند، ازبیك، پشتوند، سني، هزاره باشنباش  ند  شیعهک اند، فرقي نمي  «بیگانه

 . اند  قرباني فاجعه

حال و   از قندهار بي  پشتون ۀگونه كه مرد سالخورد  گویند و هم خودم به چشم خویش دیدم كه همان  ها این را مي هم دیوارنویسي

سرخ جاري بود و   اش خون  پیشانيازبیك از « آصف»زخمي به زمین افتاده بود، غالم حضرت تاجیك دستش شكسته بود و 

 . ها به پایین پرتاب كرده بودند  كربالیي هزاره را سربازان از پلهعلی صفدر 

آور كه فضاي ذهنم را سیاه   توان تاب آورد و این شِب دیجور و ترس  دیدن این همه فاجعه، دیدن این همه قساوت را چگونه مي

 رسید؟بار ساخته چگونه به پایان خواهد   و مرگ

اشعار معنوي   مجموعه« آسمان  موسیقيِ »كتاب به . تر گردد  كنم براي خود سرگرمي پیدا كنم تا این شِب یلدا كوتاه  سعي مي

زندگي چیست؟ رؤیایي »  :كه در یكي از صفحاتش آمده استو یادم می آید كنم   ميفکر « لودي  پاتریك»شده توسط   گردآوري

  خداي» :می اندیشم و بیاد می آورمعناوین شعرها به . «ها و در یاها هیچ چیز جاودانه نیست، جز كوه.یابد  كه با مرگ پایان مي

زمانه چقدر » ، «خاموش  بودا در جنگل»، «داند عشق چیست؟  چه كسي مي»، «ظلماني  در یك شبِ »، «ارواح خاموش

چه كسي از این جهان متفر »، «من و شما خواهیم رفت» « قایقم در اقیانوِس هستي غرق شد! مادر! مادر» ، «هولناك است

هرچند عناوین این . .  . .و«  توانم  در انتظار مرگ بایستم  نمي»، «آهنگِ رقص روح»، «هیچ چیز جاودانه نیست»، «است؟

از وحشت و هراس ظلماني سرشار   اشعار  بسیار معنوي هستند، در این فضاي که اهآنخازرات ، اما از بودند  جالبهمه اشعار 

موسیقي آسمان را . رود  ترین چیز به شمار مي  «یمعن  بي»شود، معنویت،   به هیچ گرفته مي« معنویت»اردوگاه كه اخالق و 

ه به کبا آن آن کتاب همكنم   بازهم حس مي نم، فکر میکالیاس   نوربرت« تنهایيِ محتضران» به  و به جاي آن فراموش میکنم

كه « آباد اردوگاه عسكر»، با حال و هواي داده بوددر تمدن جدید را توضیح « تدریجي  مرگ»فرایند   صورت بسیار درخشان

زدن   اي  كه در یك چشم به هم زلزله آورد و   باره هجوم مي  كوچ است كه یك  در آن مرگ نه امر تدریجي، بلكه چون برف

شوم، و به دیوارهاي   ناامید ميها هم كتاب فکر کردن در بارۀ این از  . كند، هیچ مناسبتي ندارد  دیوار زندگي را ویران مي

شده بر دیوار كه آهنگ   هاي حك افتد، به آخرین احساس  نویسي هاي روي دیوار مي  شوم، چشمم به خاطره  اردوگاه خیره مي

تواند شب   مي« ر خانه مردگاندیوا»بر این   شده  ثبت« خاطراتِ »سد خواندن ربه نظر می. سدرا بگوش میهرقِص ارواح از آن

اما از كجا . هولناك زود تر بگذرد  بایست با خواندن این خاطرات ذهنم را مشغول نگهدارم تا شاید این شب  مي. تر كند  را كوتاه

را منعكس « لشكریان اموات»ها، همه جا پر است از خاطرات كه آخرین احساس  پنجره چوکاتشروع كنم، دیوارها، درها، 

و افتاده روي « كار  لباس»بینم با   اي را مي  شوم، در كنار دیوار جوان بیست ساله  نور، كم است، به دیوار نزدیك مي. كنند  مي

كالم   حال است و یا مرده است، آیا او را كشته است؟ آهسته و بي  خواب رفته، بي و كثیف، آیا اواقعا   مرطوبهاي  فرش  سنگ

 :خورد كه در زیرش نوشته است  به چشم مي تیری A4 ذرش روي دیوار بر روي یك كاغگذرم، باالي س  از كنارش مي

 . ایستید به این عالمت توجه كنید  ، یعني وقتي در برابر خدا مي«قبله»

mailto:asadbuda@yahoo.com
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 ا خدا وجود دارد؟ جآیا این

ه به این یاد داشت بر در كنار عالمت قبل اند؟   آیا این عالمت را تنها از سر دروغ و ریاكاري بر روي دیوار نچسپانده

 : خورم  مي

 آیا اسالم واقعیت دارد؟ »

 :نوشته است« گل عجب»، باالي یادگاري رحیمي كسي به اسم «دهم كفر باشم، یادگاري رحیمي، از والیت دایكندي  ترجیح مي

 ! گل چه گذشته است  ق، بر عجبگورستان اخال  گویم شاید تنها خدا بداند كه در این  گردد، با خود مي  ذهنم آشفته مي. «یاهللا»

فهمم   ، از یاد داشت جمعه سرخك مي«تو هم نیستي! خدایا» :خورد  به چشم مي« جمعه سرخك»چند متر آنسوتر اما یادگاري 

 گویم اكنون جمعه سرخك كجا است؟   با خود مي. كه روزگاري سختي را پشت سر گذاشته است

بینم به این   در كنار یادگاري جمعه سرخك یادگاري محمد علي را مي« هستم؟»خدا به او پاسخ داد كه آیا  آیا او زنده است؟ 

اردوگاه عسكرآباد دردي بود  ً   دو ساعت بعد براي همیشه ایران را ترك خواهم گفت؛ بودن در ایران، مخصوصا» :مضمون

از این بعد به كساني در ! نویسم، خدایا  را روي دیوار مي م شوند، شماره موبایل  ا صداها در اعماق خاموش ميج، اینی درمانب

ند و به نحوي  ا ، در اغلب این خاطرات، افراد از خدا مدد خواسته«بکنن فوشود، تل  این گورستان ارتباطش با همه جا قطع مي

  كسي بنام  اسكندر روي گچ خطكند كه   اي كفرآمیزي توجهم را جلب مي  اند، اما در این میان خاطره  با او راز نیاز كرده

اي دیواري كه از جنس گچ است شماره آنرا به   كاش من هم یك شماره موبایل داشتم تا روي این دفترچه»: خطي كرده است

ن ومن چند بار به خدا تلف. دهد  ا شهر شیطان است و موبایل خدا در شهر شیطان آنتن نميجانم كه ایندنوشتم، ولي می  خدا مي

كنم   سعي مي« شنود  او صدایم را نمي. ام  من از چشم خدا دور مانده. نمک اه به او تلفن نميگوابم را نداد، دیگر هیچكردم، ج

شوم كه سرباز   متوجه مي« هاي روي دیوار یادگاري«  ها را یاد داشت كنم، اما هنگام خواندن و یاد داشت اي از یادگاري  پاره

شوم بر   برم؛ دو باره وسوسه مي  ه من مشكوك شده است؛ از ترس به درون جمعیت پناه ميزند ب  كه در كنار پنجره قدم مي

ا جام، این   پیدا كرده  خاطرات دست كنم به یك منبع عظیم از  گردم و خاطرات روي دیوارها را مرور كنم، اكنون حس مي

ها در دیوار این خانه وجود دارند؛ اكنون این اردوگاه  ترین احساس  ترین و ناب  است، آخرین گذرگاه، واقعي« مردگان ۀخان»

گذرم؛   مي ۱از كنار اتاق  شماره . اند  هاي حقیقت نقش بسته  را پیدا كرده كه بر دیوار آن سایه« غار افالطونيِ »برایم حكم 

ت، زیرا اول شب وقتي تشنگي بر من ا برایم كمي تكان دهنده اسجشویي قرار گرفته؛ عبور از این  این اتاق رو بروي دست

ام كمتر شده یاد آن لحظه حالم را بهم   شویي آب نوشیدم، اكنون كه تشنگي  كثیف دست دهنفشار آورد از شدت تشنگي از شیر

ت را هاي لشكریان اموا  ـ«نشان رد»شوم، دو باره آخرین   ها خیره مي ایستم، دو باره به دیوار  مي ۲جلو اتاق شماره . زند  مي

وجود دارد، كمرنگي و همچنین « پشتو»ن، یادگاري بسیار كمرنگ به زبان وروي چوكات آهني در سال. كنم  مرور مي

اش قابل خواندن   ادامه« ،. . .ده خداي »: فقط در بخش اول آمده . را بخوانمنشود كه نتوانم آ  تاریكي فضاي سالن سبب مي

، «آن روز كه فلك از تو بریده است مرا»: ، ناصر نوشته است  ادي وجود دارندهاي زی داشتددر دیوار راهروها یا. نیست

فردا بر  » :ونه نوشته استگاش را این  او یادگاري. كند  تر است و چیزهاي بیشتري را بیان مي  اصغر جالب  یادگاري علي

رویم، افغانستان صحراي محشر   ميا برزخ بود، اما فردا از برزخ به دوزخ جردم، مقصدي بعدي سفید سنگ است، اینگمی

مرا  ! بسیار، خدایا  خواهد بود و رستاخیز بعد از مرگ، دو باره زنده خواهم شد، آري، دوباره زنده خواهم شد براي رنج

و گچ و  خشت كنم، جنس این دیوار  اكنون حس مي. «!خواهم، مرا از شر زیستن برهان  زیستن چه سود؟ من از تو نیستي مي

من  ۀگوید، این دیوار تصویر شكست  كند و با من سخن مي  ست، این دیوار، دیوار احساس است، دیوار، مرا حس مينی منتس

اردوگاه به این . اند  ا عبور كردهجكه از این یهاي مفلوك و مغضوِب روي زمین، تصویر مسافران  انسان ۀاست، تصویر شكست

معناي واقعي كلمه، همان غار افالطون است و این مهاجران زنداني، به معناي واقعي كلمه پدیدارهاي حسي، گذرا و ناپایدار 

چشمم به یادگاري . ها را خواند، باید به زبان این دیوار گوش داد اما باید این احساس. كه براي جهانیان ارزش شناختن ندارند

 :د كه با خودكار سیاه و با خط شكسته نوشته استافت  داد مي  حسین

. اي وجود ندارد، بعد از آمدنم به ایران مادرم مرده است  گردم، چند روز بعد به خانه ام خواهم بود، اما دیگر خانه  فردا بر مي

تر زماني بود كه   تهاي سختي را پشت سر گذاشتم، اما از همه سخ وقتي مادرم نیست كسي به استقبال من نخواهد آمد، سال
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  كاش در دم آخر، آن. شنیدن مرگ مادر در این دنیاي غربت سخت است. شب خسته از كار برگشتم و مرگ مادرم را شنیدم

زدم، كاش   هاي مهربان و پر مهر مادرم بوسه مي بودم تا بر دست  هاي كه مادرم به كام مرگ شتافت در كنارش مي لحظه

پیش از شنیدن مرگش براي او . بست دیدار من چشم از جهان فرو  او در حسرتِ ! گرفتم  مي هنگام مردنش سرش را در بغل

بودم، مقعنه سفید عربي و انگشتر عقیق و یك دست كفني، عید نوروز سال گذشته دوستانم مرا از مرگ   لباس و چادر خریده

ا جهاي غربتم را در آن ار مادر خواهم رفت و تمام غممادرم با خبر كردند؛ وقتي به وطن بر گردم، پیش از رفتن به خانه به مز

بودن در اردوگاه از شنیدن مرگ مادرم هم . یادم نرود ! آه ». هاي مقدس گورش بوسه خواهم زد خواهم گریست، برخاك

مو براي  ها را مو به هاي اردوگاه  ها و شكنجه هد، سختيداین اردوگاه را فقط مزار مادرم تسكین می ۀشكنج« .تر بود  سخت

داري من زنده   رد، حتما براي دلم ذرد، نميگدانست در این اردوگاه بر من چه می  مادرم تعریف خواهم كرد، اگر مادرم مي

خدایا بعد از مرگ مادرم پدرم چه قدر تنهایي كشیده است، ! ماند، بعد از مزار مادرم به سراغ پدر تنهایم خواهم رفت، آه  مي

گار پدرم، تا آواره در بهشِت دیگران، دیگر   گردم، بهتر است سنگ مزار خاكي مادرم باشم، خدمت  دیگر به ایران بر نمي

 !  آه ». ها هراس دارم، از این توهین و تحقیرها و شكنجه« اردوگاه عسكر آباد»ردم، من از دو باره آمدن به گا بر نمیجاین

 «تر بود  بودن در اردوگاه از شنیدن مرگ مادرم هم سخت . یادم نرود

 ۱۳۳۲/ ۷/ ۲۲رامین،  داد، اردوگاه عسكر آباد و  یادگاري حسین

از این نوع بر در و دیوار اردوگاه بسیار است، و حتي  یهای ترین خاطره نیست، خاطره  داد، غمگین  یادگاري حسین

 :ن نوشته استوحمزه، روي چوكات در سالشیرمحمد از والیت ارزگان، قریه . تر از آن نیز وجود دارند  هاي غمگین خاطره

هايِ آهنین  شدن در پشِت میله  مرگ، یعني زنداني. ولي باالخره معني مرگ را فهمیدم من نفهمیدم كه زندگي چیست؟ » 

توانم پاسخ دهم، این یعني مرگ، من یادگاري نخواهم   شود و من نمي  وقتي به من توهین مي . ایران اردوگاه عسكر آباد

 « خواند  ام را نمي  وقتي حتي خدا یادگاري ، چرا بنویسم؟ نوشت

فردا سفید »: و مقبول جگرخون در كنارش نوشته« دایا كاش زود تر از اردوگاه عسكرآباد برویمـخ» : دـویگـ جمیل تاجیك مي

خدایا »: شتهتقي، شعر ناصر خسرو را تحریف كرده و نو« !دیگر هیچ» :، احمد حسین زیرش نوشته«سنگ، و دیگر چه؟

 و محمد« باید آفریدن« افغان»چرا / خود نداریبه كفش  یاگر ریگ/ ولي از ترس نتوانم جغیدن/ راست گویم فتنه از تو است

را در این « مادر»و « خدا»افتد خواهشمندم كه نام   كساني كه گذرش به این اردوگاه مي ۀاز هم»: رضا با خودكار نوشته

، حسین نوشته «.تر از آن است كه نام مبارك شان را در این دیوارها بنویسم  را خدا و مادر مقدسدیوارهاي كثیف ننویسند، زی

 دست ما است، اكنون این دیوارها ما را ۀایم، دیوارهاي این اردوگاه ساخت  ما ساختهرا دوستان عزیز دیوارهاي تهران »: است

اما امشب اردوگاه  . هاي تهران را ها شیك و آسمان خراش كرده است، ایران بعد از جنگ را ما آباد كردیم، ساختمانزنداني 

ایم و در این كشوري كه با خون و كار ما آباد شده، براي ما حتي   عسكر آباد شلوغ است، امشب در این شهر كه ما آنرا ساخته

هیچ تمدن »وید گحسین چقدر شبیه گفته بنیامین است كه می ۀویم این گفتگخود میبا  ، «!جایي براي نشستن هم وجود ندارد

 . «وجود ندارد كه بر توحش آدمي شهادت ندهد

دیوار »توانستم با   خاطرات را بنویسم، كاش مي توانستم تمامي این   وانستم این یادگاري ها را بیشتر بخوانم، كاش ميتكاش می

، ملي، سیاسي، اخالقي، كفرآمیز، عاشقانه و هر دارد نویسي وجود  ا انواع خاطرهنجدر ای ، «!مخانه مردگان بیشتر گفتگو كن

 .هاي روي زمین عبور كرده اند ترین انسان  ا دلتنگجه كه در تخیلت عبور كند، از اینچآن

صداي آذان بلند . سدر  صبح از راه مي. شنوم  ها مي  ها را از دور دست  هنوز صداي سگ. گذرد  شب آهسته آهسته مي

 .خیزند، به دعا و مناجات  مردگان، در این گورستان به نیایش بر مي. اجهللا اكبر، هللا اكبر، رستاخیز عظیم است این: شود  مي

  روح به پاخاسته  هاي بي جنازه. شكند  بار این شب هولناك را در هم مي  مرگ  خطر با تكبیر اذان در هم آمیخته و سكوت زنگ

 . تواند این وضعیت را به تصویر بكشد  پرداز آخرالزماني مي  تنها یك خیال توانم این وضعیت را توصیف نمایم،   نمي اند،

 . دوند، براي وضو گرفتن و انجام نماز  سو مي  رقصند، مردگان به این سو و آن  زمین دهان گشوده، ارواح مي

این . دانم  ام، هیچ نمي و مناجات است یا آهنگِ رقص ارواح؟ دیگر گیج شدهآید صداي دعا   كه به گوش ميای  این همهمه! خدایا

عكاس معروف در آن « وولویچ»اندازد كه   مي«  عكاسي از ارواح»كننده و آكنده از وحشت و اندوه، مرا به یاد   تصویر گیج
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  عي بودن این كابوس دچار تردید ميدوباره در واق. مبهم براي جمعیِت سوگوار نشان میدهد ۀتصاویر اموات را بصورت تود

قهرمان این « دیاز  ژان»است و من كسي كه همچون « گانس آبل» تۀساخ« نمکمن متهم می»نم سكانس آخر فیلم کشوم، حس می

گنس نیز   شاید آبل . نم و مرگ خورشید راکام و در عالم رؤیا رستاخیز مردگان را روایت می  فیلم مشاعرم را از دست داده

وضعیتي را « نمکمن متهم می»فیلم  گذر كرده باشد و شاید به همین دلیل در سكانس آخر« خانه مردگان»من روزي از مثل 

ا ظاهر هكند، ابر تیره و عظیمي پشت سر آن  كند كه وقتي ژان دیاز رؤیایي خویش را براي مردم روستا روایت مي  روایت مي

  پاره، عده  شده در باندهاي تكه  آیند، خسته و خاك آلود، پوشیده  زمین بیرون ميآسا از   هاي شبح مانند معجزه ردد و هیكلگمی

هایي را به مقصد روستاهایی نامعلومي در پیش   اي لنگ، برخي نابینا، همگي تلو تلو خوران، میدان نبرد را ترك كرده و جاده

مصرف   كند كه بي  نقل رؤیایش خورشید را متهم مي قهرمان فیلم پس از« دیاز  ژان»شاید به همین دلیل است كه . گیرند  مي

 ریختگي آوارگان و این صحنه دهشتناك دقیقا    این درهم. میرد  اه ميگگر جریان جنگ است، و آن  در دل آسمان ایستاده و نظاره

»  :خورد  مي ند كه این جمالت در آن به چشمکرا تداعي می« اپینال»از مجموع تصاویر « یهوديِ سرگردان ۀپرتر»همان 

ام و از روز تصلیب مسیح تا كنون شب روز در   ردم، با اندوه شدید پاي در راه نهادهگپنجاهمین بار است كه دور دنیا را می

 « .برم  آوارگي به سر مي

 اند؟  ا زندههآیا این

 گذرد واقعیت دارد؟   ذهنم مي ۀه در پردچآیا آن

هاي  ویل النگستاف نقاش و هنرمند استرالیایي نیست كه در آن هیكل« منین گیت در نیمه شبِ »این تصویر همان تابلوي آیا 

مانند خارج از شهر در پرتو نور كمرنگ ماه، به سمت در خروجي روان هستند كه احتماال به برزخ یا دوزخ   مات و شبح

 شود؟  منتهي مي

ا جاین. کندرا دیوانه می كه قابل بیان نیست و انسان یهاي رنج انسان هستم؛ رنج  بارترین صحنه  گمان شاهد یكي از غم  بي

یهودي « لودیگ میدنر»اثر   « خانمانان  بي » بینم تجسم عیني تابلوي نقاشي  ه ميچآن. مردگان نۀاردوگاه عسكر آباد است، خا

 ۀشكسته و لحظاِت دوزخي یك فاجع زماني زندگي مردان فروآلود و تیره، فضاي آخرال است، روایتي است از یك شب غم

هاي كثیف و  جمعیت خسته از روي سنگفرش. اخالق و انسانیت  اخالقي و انساني كه تنها ارمغان آن مرگ روح است، مرگ

وم كه از شن  اي مهاجران زنداني را مي  هاي خسته شوند، براي وضو گرفتن، براي نماز خواندن، صداي نفس  سرد بلند مي

 : گویند  عمق دل مي

دهم، صداي لرزانش به گوش   ها انداخته بود گوش مي به صداي پیر مرد كه دیشب سربازها از پله پنجم روي سنگ! هللا اكبر

 ، «الحمدهلل رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملك یوم الدین، ایاك نعبد و ایاك نستعین» رسد  مي

 شنود؟   آیا خدا صداي او را مي

 كند؟ آیا خدا انتقام او را خواهد گرفت؟   است، پس چرا به او رحم نمي« رحمن و رحیم» گوید كه خداوند  آیا او درست مي

 .«دهد  ا شهر شیطان است و موبایل خدا در شهر شیطان آنتن نميجاین» :گفت  افتم كه مي  اسكندر مي ۀبه یاد خاطر

 رده است، ــوش كــرامــردم را فـــز اين مـيـدا نـــــــــــم خــويــگ  يــود مــبا خ

 ، «.خواند  ام را خدا هم نمي  چرا يادگاري بنويسم؟ يادگاري: بينم  را روي ديوار مي« ارزگاني شير محمد» ۀخاطر

آورند   آسا به سمت پنجره هجوم مي  سیل« مردگان»شود، مردان و زنان و دختران همچون توده   اردوگاه باز مي درِ  ۳ساعت 

كند، دیشب   گردند، سربازي به من اشاره مي  مي« اوریدوس»در این دوزخ عسكرآباد به دنبال « اورفئوس»و هركس همچون 

. زند  به صورتم سیلي مي. نوشتم  نوشتي؟ به خانواده ام در افغانستان نامه مي  كار، چه مي  گویم هیچ  كردي؟ مي  چه كار مي

تو هم ! خدایا» شود كه  انداز مي  آمیز جمعه سرخك در گوشم طنین آواز خاطره كفر آید،  دیوار خانه مردگان به صدا در مي



  

 

 

 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

شود كه تاریخ را بر عكس نوشته است، همچون تقدیر باژگون انسان   ، یادگاري بنیادگل در پیش چشمم مجسم مي«نیستي

 .  . .ي جمیل تاجیك ور، یادگانافغا

 بارد؟   كه مرگ و نیستي مي ؟ا كجاستجاین

 درخشد؟   انساني مي ۀ ا كجاست كه در كسوِف اخالق فاجعجاین

به یاد آر تاریكي و سرماي سخت را، در این دره كه آه و فغان و ناله و »  كنم  این قطعه شعر برشت را با خود زمزمه مي

 « غوغا است

تواند این   كس نمي  یت كنم، اما روایتش ممكن نیست، من، تقصیری ندارم، هیچه را دیدم و شنیدم رواچتوانستم آن  كاش مي

به پایان « ویلفرد اوئن»هایم را با شعری از   گفته. گوید  كند، حتي خدا نیز در باره این فاجعه سخن نمي فاجعه را روایت 

حتي / فرو رفته در خویش/ رهم انباشته شده بودندا خفتگان ناالن بجدر آن» : برم، شاید این شعر بهتر منظورم را بیان كند  مي

حركت و   با چشمان بي/ كردم یكي شان از میان برخاست  اه كه ورانداز شان ميگآن/ شاید مرده بودند/ جنباندند  دستي نمي

روح او به من   بار و لبخند بي  اشك  چشمان/ دستان ضعیفش را گویي به دعا بلند كرد/ انگییز به من خیره شد  اي ترحم  چهره

 هستیم« دوزخ»فهماند كه در 

 از  اسد بودا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


