
 

 

 خاطراتِ خانه مردگان

 نافغانستانی بر دیوار اردوگاه عسکرآباد ورامیهای مهاجرینیادگاری نویسی

 کنید!« مهاجرت» آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن 

آر  به یاد» گوید:نامه نویس انقالبیِ مارکیستتستت در یکی از شتتشرهای  می برتولت برشتت شتتاعر و نشای  

« تاریکی و سرمای ستت»منظور برشت از «. تاریکی و سترمای ستت را  در این دره که آه و فغان و ناله و وووا است 

ا است؟ تاویل و تفسیر ششر برشت و در یافت نیت کند کجبیداد می« آه و فغان و ناله و وووا»چیست؟ آن درة که در آن 

ستو به خاطر خلتتِ پیییدة ااتی ششر و از سوی دیرر به دلیل فالت  زمانی ما از برشت و زمان  او  متلولا  او از یک

گوید  اگر نروییم نامشکن  دشتتوار به نظر های تاویل در علتتر اخیر که از مرم مفلس ستتتن میفرضبراستتاپ پی 

چه که دیوارهای را که برشتتت از آن ستتتن میروید به هر آن« تاریکی و ستترمای ستتتتِ»ا شتتاید بتوان میرستتد  ام

اردوگاه »  «گوانتتانتاما  »  «زنتدان ابووریت   »  «آشتتویتس»ریزد تششیم داد و هر آنجتایی نظیر  انستتانی فرو میاخالق

د  افتاتفاق می« فاجش  اخالقی و انسانی»را که در آن« اردوگاه عسکرآباد ورامین»و « اردوگاه تل ستیاه »  «ستفیدستن   

  ترساند. دانست که برشت به زبان ششر بیان کرده و ما را از آن می« دره آه و فغان و ناله و وووا»

کرد  جا را روایت میبود  بهتر وضشیتِ اینمی« اردوگاه عسکر آباد ورامین»امش  برشت در « من»گشان اگر به جای بی

ماکوزه  کشتتید  هشین طور آوارگان ستترگردان چون والتربنیامین  هربرتگداز تر فریاد بر میجان ستترود ورستتاتر می

  «فرهن لتتنشتِ»ای انضتتشامی فاشتتیستتم    های علتترجدید را جتوهاورکهایشر که اردوگاهتئودورآدورنو و متاکس 

  «اروپایی»  «آسیایی»  «آیینتخودقلع»  «نابدین»  «تجدد»  «متتتت دولت»و مفاهیم کتی و جشتی چون « الالتزبان»

های تولیدی کاالی استانداردشده  دانند که ازکارخانهای میبستهای از پدیدارهای هموِ زنجیره« افغانستتانی »  «ایرانی»

ن بازار تریاای مشکنند و کتههای که مشرفتِ فاشیستی تولید میها و دانشراهها و آکادمیگاههای تبتیغاتی  آموزشرسانه

و مراقبت  تنببه»های کنند تا زندانهای مشرفتی ایدئولوژیک پر میبندی شده به مثاب  محشولهمشرفت را از دان  دستته 

ها را های تبتیغاتی آنمهاجران که رسانه ت« مهاجران تحقیرشده»های پناهندگی که ها و اردوگاهگاه  بازداشت«دیوانران

ستند توانگیرد  میدهند  و... را در بر میدزد  بیرانه و اشرار  به جامشه بشری تحویل میکشند تتت   مجرم به تلویر می

تر بیان کنند. مستئته التی اما آن است که ناکامی در روایت فاجشه فق  به ناتوانی  را بهتر و شتفا  « فاجشهدرخشت ِ »

را « هفاجش»توانستند این بودند باز هم نشیها میگردد  حتی اگر آنگردد  به اات فاجشه بر میشتتلتی من مربون نشی  

نارستتایی استتت که قدرت روایتِ فاجش  اخالقی را  زبانی ابزارگونه که واقشا هستتت روایت کنند  زیرا زبان و مفاهیمآن

ر دهد و دیوارخ می« اخالقیفاجش »های اخالقی استتت  وقتی جتا که گفتروی زبانی مبتنی بر برخی تواف  نتدارد  از آن 

گیرد و زور و چشاق به تنها منط  مشکن رابط  اندیشی جای تفکراخالقی و انسانی را میریزد  وقتی ستطهاخالق فرو می

ت و دهد و کتشاپوسد  زبان نیز مشنای  را از دست میگردد و هنرامی که انسانیت از درون میانستان با انسان بد  می 

شتتوند که قادر نیستتتند از رخستتارِ  های تهی مبد  میکنند به دا ایفا میگر که نق  انتقا  مشنا را های داللتنشتتانه



 

 

گردد و گون فاجشه پرده برگیرند  به ییان دیرر هنرام وقوع فاجش  اخالقی  زبان و نشانران مشنایی نیز تیره و تار میتیره

گوید. ست  چیز دیرری به ما نشیکه توهین مضاعس به قربانیان فاجشه ا« انریزترحم نفرت»و یا « دشنام»و « فح »جز 

های پناهندگان تراژیک و اندوهبار که در اردوگاه شتتاید افراد بستتیاری در گوشتته و کنار این عالم در بارة وضتتشیتِ  

های خبری و تلویر پت  کنند و حتی آه و های جششی گزارشگذرند اظهار نظر کنند  بنویسند  و رسانهافغانستانی می

دهند نوعی تبتیغات بسیار سطحی است و ها در این باره گزارش میچه رسانهواقشیت آن است که آن ناله سر دهند  اما

ستازان و هنرمندان در این باره کارهای هنری انجام دهند  شتتاعران  ششر  بر فرض اگر عکاستان و خبر نراران و فیتم 

فراتر « ناختیشزیبایی»ند  از حد یک دودو  گویان  قله بروینویسان و نویسندگان بنویسند و قلهبسترایند  داستان 

کردن و دارند  بتکه با تبتیغاتیگون پرده بر نشیکنند و از رخستتارِ تیرهها نه تنها ماهیت فاجشه را افشتتا نشیرود. آننشی

ن و با خو دهند. در واقع تنها مهاجرین افغانستتتانی کهتر جتوه میتر و وارونهرا متفیشتتناختن کردن فاجشه آنزیبایی

خراش شالق و بارند و آهن  جانها میها بر آنکنند و تنها کسانی که باران تازیانهها را تجربه میجان دهشت اردوگاه

ریزند  ها را در هم میها دیوار هستتتی آنها و توهینآورند و دشتتنامتکه کرده و به رقص میهای آنان را تکهباتم اندام

شتبر از مروم داشتن مدرک اقامتیِبار بهگذرد  تنها من که به حکم سترنوشت برای چندمین ه میجا چدانند که در اینمی

دانم که چرونه تلویر انسانی ام در زیر چکشه ام  میکنم و قربانی این فاجش  عظیم اخالقی شدهها گذر میاین اردوگاه

 مرمِ زنده« امواتلشکریانِ»سو که از یک« ه مردگانخان»ام در این گردد و لدای لرزان و گرفتهستربازان تکه تکه می 

گیری های این خانه  سربازان  جشن رقصِ مرم و خشونت و داللی و باجکنند و از سوی دیرر بیرون از میتهرا تجربه می

 هایم هنرام نوشتتتن اینگراید. ببتشتتید اگر دستتتآمیز به خاموشتتی میاند  به لتتورت یاپو ستترقت به راه انداخته

کرده  حسقدر سنرین  دردآور و شکننده بود که بازوان خسته و نحیفم را بیلرزند  زیرا چشاق سربازان آنیادداشت می

کار  امای که پتیس هنرششار انسان آواره و فرق سر آن پیرمردی خسته و کوفتهاست  نه تنها بازوان مرا بتکه بازوان بی

توانم اش خون جاری استتت  ببتشتتید اگر نشیو اکنون به جای عرق از پیشتتانیجا آورده گیر کرده و به ایناو را دستتت

برای تان نقل کنم  زیرا سیتی که مسئولین اردوگاه بر « کتشه به کتشه»ها را شتده در پشت میته های آوارگان زندانیگفته

 لشکریان اموات برایم گن  ورسانده و بنا بر این لداهای ام آسی اند  به پردة گوش و علت ِ شنوایی گوشتم نواخته 

خواستم ستن برویم  سرباز با ها ال  استت و شتنیدن مشنوع! می  جا زباندانید یا نه  در ایندانم میمبهم استت. نشی 

خواستم بشنوم مسئو  اردوگاه با سیتی بر گوشم زد  آید  میمشت به دهانم زد اکنون از دهانم به جایی کتشات خون می

الت ام به حام اختال  ایجاد شده و احتشاال دیرر تا ابد حس شنواییآستی  دیده  در حس شنوایی اکنون گوشتم کامال  

های انستتانی را که در این اردوگاه به وقوع آزارترین فاجشهتوانم د طبیشی بر نتواهتد گشتتت  مرا ببتشتتید اگر نشی  

های و یا فاجشه« اردوگاه سفیدسن » 3131تار سا  های دیرر اتفاق افتاده  کشهایی را که در اردوگاهپیوندند  فاجشهمی

 کنم  زیرا ستن گفتنروایت می« بد»اخالقی که در شتر  وقوع است و یا به زودی اتفاق خواهند افتاد  روایت کنم و یا  

 نمشنا و حتی وت  است و روایت من یا روایت هرکسی دیرری نه تنها چیزی در باره سرشت ایها بیدر باره این فاجشه

تن نویسم  نوشدهد و باالخره ببتشتید که در بارة این فاجشه می را مقتوب و وارونه نشتان می گوید  بتکه آنفاجشه نشی

بار و ویرانسانی مهاجرین افغانستانی که دنیا ای اخراج حشونتاست و من با نوشتن فاجش « تطهیرازگناه»برایم نوعی 

 م را کم کنم. باید خاضشانه اعترا  کنم که من توانایی روایت این فاجشهخواهم گناهدر بارة آن ستکوت کرده است  می 



 

 

توانم ام ویران شده  نشیاخالقی و انسانی را ندارم  اما باور کنید  بدنم ت  دارد  قتبم در حا  ترکیدن است  دیوار هستی

یت انسانی را  اندوه و رنج سیزیفی و محکوم امتوانم بنالم  پس ال اقل برذارید فریاد انسانیتوانم برویم  نشیببینم  نشی

ای بیداد جان هشوطنانم را خوی  را  بر روی کاوذ خ  خطی کنم  اکنون که تقدیرم نیستتتی استتت  اکنون که تازیانه 

دادن به حقارت و پوسیدن در مرداب حقیرِ دهم به جای تناست و من به دیار نیستی رهسپارم  ترجیح می نشتانه رفته 

های یاکارانه  خونم را در جوهر قتم جاری ستاخته و وجودم را در کتشات نیستت کنم و از هستتی خوی  نشانه   زندگیِ ر

هایی که زندانی کردن  شکنجه و فردا و فرداهای دوری که به انستانیت ایشان دارند  برای آن گذری بستازم برای نستل  

ا که آخرین تقدیر تراژیک آوارگان افغانستانی در آن های وحشت رتحقیر انستان را ویر اخالقی دانستته و این اردوگاه  

 هایی که لتتدای شتتکستتتن فهشند  برای آنهایی که درد انستتانیت را میخورد  ویران خواهند کرد و برای آنرقم می

ه ا کشنوند و لدای کودکان مشلوم افغانستانی رای مادران  خواهران  برادران  پدرانم را میهای روحم را  نالهاستتوان

اردوگاه عستتکر آباد »ها تا ابد باقی خواهد ماندمن از هراپ و دهشتتت این روزها هشیون زخم ناستتور بر پیکر رو  آن

ون من پیید. اکنجا که بوی گندِ تشفن و کثافت در فضای آن میگاه رو  و از آننویسم  از شکنجهبرای ششا می« ورامین

« بیرانهاتباع»که را بنام هر آن« من»  تنها خودم نیستتت  این «من»م از ام  منظورهتای اردوگتاه زندانی  پشتتتِِ میتته 

گیرد. ما هم مثل دیرر مردمان جهان انسان هستیم  تقدیر ما را به درون اردوگاه کشانده  شود  در بر میبندی میدستته 

تر   سیاهی  انبوه و انبوهرسدهایم بیرون هشهشه استت  نشرة هولناک سربازان به گوش می اکنون که من در پشتت میته 

بنی آدم »کذب نهفته در این ایده را که « جشهوری استتالمی ایران»گردد و فرجام مهاجرت انستتان افغانستتتانی به می

که روز ششار مستشانان انقالبی بود  خبری نیست  « اسالم مرز ندارد»جا از سازد و در اینبر مال می« انداعضای یکدیررت

مانند که روزی از اهن های گذر میبه ستتایه« متتتتتتدولت»اند و در اعشاق وار افالطونیمشنا شتتدهیهشه این ادعاها ب

تند  نیز هس« مستشان»  بتکه «انسان»اند. درست است که مهاجرین نه تنها اندی  عبور کردههای لادق و سادهانسان

انیت است و انس« متیکارتِ»  بتکه «انسانیکرامتِ»و « یپاک»جا سنجیدارِ انسانیت و اسالمیت نه جا که در ایناما از آن

 بودن و  انسان«محشد)ص(»و قانون « قرآن»کند  نه ایشان و اخالق و پیروی از ها و اعداد تشیین میو اسالمیت را ششاره

رسد. به نظر میآور متی هستتند نه تنها اعتباری ندارد  بتکه کامال مضحک و خنده بودن کستانی که فاقد کارتِ مستتشان 

های جا کجا استت که اندوه آوارگان  ضجه ؟ این«تاریکی و سترمای ستتت  »جا کجا استت با این  دردا ما کجاییم؟ این

ر دو« فروبست  زمیندرسکوت دم»گناه دختران جوان و اطفا  بی« آه و فغان و وووای»خورده و مادران پیر و پدران سا 

گردد؟ این جا که کجا است های بشر دوستانه در میان دیوار اردوگاه خاموش می از چشم جهانیان و خبرنراران و جنب

رسانند  با دشنام و توهین  با چشاق و شالق و چوب و آمیز به اثبات می  بهتریِ شتان را با اعشا  خشتونت  «بهتران»که 

انم چه از پردة چششکنم آنگنجد و به تلویر کشیدن آن نامشکن است. حس میلرد؟ تلتور این وضشیت در اهنم نشی 

وحشتی است که در عالم رؤیا و تتیل بر من هجوم آورده  شاید جنون به سراوم آمده و گذرد واقشیت ندارد  کابوپِمی

یتم بینم لحن  جنایی یک فچه میکنم  شاید آنتشاشا می« ژانر وحشت»ام و شتاید هم اکنون در ستالن سینشا نشسته  

ه  زنم. نرا ورق می« کین استتتفن»های جنایی استتت و یا یکی از رمان« برقی در نیورکارهکشتتتار با »ستتینشایی چون 

مان هم های رپارهکنم این تلتویر دهشتتناک ربطی به ژانر وحشتت و لحن  جنایی سینشا ندارد  یقینا ورق   اشتتباه می 

که « استیون اسپتبرم»  شاهکار «شندلرفهرست»گذرد شباهت تام و تشام دارد به فیتم چه در این اردوگاه مینیست  آن



 

 

ود ندارد وج« شندلرِ»جا سرنوشتِ اندوهبار آوارگان یهود را در آشویتس به تلویر کشیده است  با این تفاوت که در این

های سرگردان قرن بیست و یکم را به یادگار ثبت کند  با این تفاوت که افغانستتانی  این یهودی که فهرستت آوارگان 

جا قربانی که رو  شان در این« لشکریان اموات»و « گاه رو  استقربان»جا کشتر استت  این « جستشانی مرمِ» جااین

“ شندلر فهرست”گونه که در شتوند  باید مسیر طوالنی تهران تا کابل را بپیشایند تا مرم مکرر را تجربه کنند. هشان می

یزها را بشضی چ« کار  مارکس»و به گناه اینکه بتد است مثل  است« مهندپ»سرباز نازی دختر یهودی را به جرم اینکه 

کتاب  فهشید در کیفم« سرباز»فرستد  در اردوگاه عسکرآباد نیز وقتی بفهشد با شتتیک گتوله در مغزش به کام مرم می 

 اهرو به رویوجود دارد  با ستیتی به لتورتم زد  با لرد به ستاق پاهایم و با خشتونت و قساوتِ تشام مرا از پت  پنجم ر    

تواند این نیز نشی« شندلرفهرست»کنم  حتی فیتم اردوگاه انداخت. نه  بازهم اشتتباه می « ها خیس و کثیسستنرفرش »

بینم فیتم نیست  رؤیا و توهم هم نیست  واقشیت دارد  واقشیتی که در تلور انسان چه میلحن  تراژیک روایت کند  آن

نیستتند و دوربین از به تلتتویر کشتتیدن آن شرم دارد  چششان دوربین   به بیان آن گنجد  واقشیتی که مفاهیم قادرنشی

مشلتتوم تر از آن استتت که این فاجش  اخالقی و گناه انستتانی را تاب آورده و ببیند  من هم با نوشتتتنم به قربانیان این 

اهیم در حقیقت فروکاستن آن در مفنیست  نوشتن آن « گفت»افتد قابل چه در این جا اتفاق میکنم. آنفاجشه خیانت می

به  هاای هولناکی را که در عسکر آباد  تل سیاه  سفیدسن  و پاسراهدادن آن. تجربهاستت  تحریس و متدوش نشتان  

ن زبان حا  تواتوان به زبان مفاهیم ترجشه کرد و یا با چشتم دوربین به تلویر کشید. چرونه می پیوندند  نشیوقوع می

رود  اما ستترباز برگشتتته  یکی از پاهای  از کار افتاده و به کشک علتتار راه می« زیارت کربال»تازه از پیر مردی را که 

و  ستت هایسن  های مرم  به رویکند  به پشتت میته ها  به میان جششیت پرتاب میپتهگیرد و از راهعلتای  را می 

ختران جوان را که به خاطر مالقات با اعضتتای توان احستتاپ دکثیس  بته کشتک مفتاهیم اهنی بیان کرد؟ چرونه می   

کنند و لبتند شان را  با نراه دوربین روایت شان را عرضه میکنند  مشلومیتِ چششانشان احساپ فروشی میخانواده

ند تواند این فاجشه را درک کنشود و به تلویر کشید؟.ستن گفتن در باره این فاجشه از اساپ وت  است  تنها کسی می

مرا به این جا آورد تا با فاجشه یکی شوم  با این « سرنوشتِ دژخو»شانس بودم که آن یکی شود و من چقدر خوش که با

یرم کردند گبتت با من یار بود که سربازان دست«. اتباع بیرانه»  با این «این دوزخیان روی زمین»  با «آشنایان وری »

تاریکی و سرمای ستت » بارد  به ایندند که از در و دیوارش توح  میو به روم داشتن اقامت به زور مرا به این جا آور

جا که در قرن بیست رسد  به اینزنان و کودکان و مسافران خسته به هیج جا نشی« و در این دره که آه و فغان و وووای

ی که پر استتت از خاطره ها  از دیوارهای رن  پریدهجریان دارد و از زمین و آستتشان  درها و پنجره« زندهمرم»و یک 

های کثیس که تنها محل قضتتای حاجت نیستتت  محل خواب و استتتراحت و  های آهنین  توالتپناه  از میتهرهرذارن بی

جا فاجشه در اوج بارد. اینبتتی میچه در این جا رن  هستتتی دارد  ملتتیبت و تیره خوردن وذا نیز هستتتند  از هر آن

را در کام خود فرو برده  خ  خ  لتتدای نفس « ستتپاهی ار اروا  ستترگردان» اردوگاه عستتکرآباد ورامین dاستتت 

 رم  افتاده و آخرین امیدها وهای چوبین سقس توالت بیهای خیس و کثیس و تتتهفرشلشکریان اموات که روی سن 

جا آخر است  این «آخرالزمان»رسد  تشفن هشه جا را فرا گرفته این جا اند به گوش میآرزوهای شتان را از دستت داده  

شود  خطر که هر از چندگاه بتند می« آژیر»رسد  لدای دنیا است  ایستراه حساب و کتاب و دنیای مهاجران به پایان می

« گاهمجازات»جا حضور ندارد  این« خدا»خراشد. انسانیت مرده است  ها را میاندازد  جیغ آژیر گوشها لرزه میبر اندام



 

 

که جهانی و هر آنبشر  جامش های حقوقاخالقی دوراز چشم خدا  اخالق  انسان  سازمانست و فاجش ا« بیرانه»آوراگان 

و  مشنا است  تنها چوبجا خدا وجود ندارد  اخالق وجود ندارد  انسانیت بیافتد. اینبا این فاجشه یکی نیست  اتفاق می

و « استتکناپهایِستتکه»گاهی هم اگر بتت یارت باشتتد راند  مستتئولین اردوگاه و ستتربازان و البته چشاق فرمان می

ای خانه»بار از دیوار مرم و از ستتازد که یکاین امکان فراهم می« لتتد هزار تومانستته»باالتر از « های تراو چک»

 د کشتتستتوتر بروی  اما هیت تضتتشینی وجود ندارد که دوباره به دام نیافتی  اردوگاه هشیشتته انتظارت را میآن« مردگان

اند. خدایا به کجا رود این مستتافران؟ چرونه تاب آورم ها و لردهایی که به بدنت عادت کردهها و چشاقهشین طور چوب

رسد  هراسی مهی  چون نال  محتضران در فضای تن  و این شت ِ پتید و نا پاک را. وقتی لدای سربازان به گوش می 

  دهد  قیامتی بر پا استاش را به کتی از دست می  و درخشندگیبار که زندگی جالپیید  در راهروهای دهشتکثیس می

 علر جدید پرتابرو  به درون اردوگاه  این جهنمهای بیکشند  بشد از اتشام ثبت نام هشیون جنازهگناهکاران لس می

مین و دود در د  شتت ِ هولناک لتتحرای ورا« روی زمیندوزخیانِ»جا بتشتتای  وجود ندارد  فریادهای شتتوند  اینمی

کران در رنج بی»دهندمی جان« زندهمردگانِ»ها  تل گردند  در پشتتت میتهناپدید می« لشتتکر مردگان»های تتخ اشتتک

اند و در بارة این گیرد. روشتتنفکران  عتشاد دینی  مراجع مذهبی هشری ستترگرم کار خوی   دلم از این دنیا می«خوی 

اند و خدا نیز این قربانیان را فراموش کرده است.اکنون جا را از یاد بردهاین های جهانیاند  رسانهفاجشه ستکوت کرده 

علرجدید که چشم دوم « سیکتوپیِ»اند  دور بین متفی این نشاد رفتهها اوت  به خوابشت  استت  پتیس   ۳ستاعت  

و  روی رگردد و لشتتکر اروا  ستترگردان  پیکرهای کرخت و ستترد و بی ستترهن  استتت در ستتالن التتتی فشا  می 

است  گیرچیز به سردی گراییده و دهشت و هراپ چند برابر شده است  فضا نفسخورند  هشهها به چشم میسنرفرش

ار های هبار س ای دهشتسکوتی از سرخستری و اجبار  سکوتی از روی ترپ و وحشت بر هشه جا سایه افرنده  زوزه

شان را بار خشم و نفرتهای مرمها با این زوزهرسد س ه نظر میها  برسد  از میان مزرعهها به گوش میاز دور دست

ام ای شکنجه و گوشت و خون آوارگان هستند. به گذر نامهاند و تشنهها نیز هار شدهکنند  س می« بیرانران»نثار این 

گذارم  چشتتشم به ام میتتتتکنم  به تاریخ اقامتم که هنوز چهار ماه باقی مانده استتت  گذرنامه را در جی  کیسنراه می

خورند  به چشتتم می« لشتتکریان اموات»هایی چندین ستتاله یتادداشتتت  افتتد  دیوارهتایی کته در آن   دیوارهتا می 

های کفرآمیز  پرستتتانه  خاطرههای وطنآور  خاطرههای خندههای جال   خاطرههای رهرذران  خاطرهیتادگارنویستتی 

های قاچاقی  های از کار  از افغانستتتان  از راهمشنایی  خاطرهز ستتر پوچی و بیهای اهای از روی دلتنری  خاطرهخاطره

  ششاره موبایل و تتفن و «کریمقرآن»سیاه  و از خود این اردوگاه  اششار عاشقانه  آیات های از ستفید ستن   تل  خاطره

ها  محکومیت نویسم:   خاطرهمی« ندیوار خان  مردگا»ها آدرپ امیتم را بر روی من هم برای تکشیل این دیوارنویستی 

اتباع »ها افغانستتتانی در این اردوگاه و در این ستترزمین محکوم استتت. آن  کنند و اینکه هر انستتانمتا را روایت می 

یکسان  های دیرر. هشریباشد  سنی  هزاره باشد  ازبیک  پشتون تاجیک و یا از اقتیتکند شتیشه اند  فرقی نشی«بیرانه

گونه که مرد سالتوردة  گویند و هم خودم به چشم خوی  دیدم که هشانها این را میاند. هم دیوارنویسیقربانی فاجشه

از  ازبیک« آلس»حا  و زخشی به زمین افتاده بود  والم حضترت تاجیک دستت  شتکسته بود و    از قندهار بی پشتتون 

ها به پایین پرتاب کرده بودند. دیدن این هشه پته سرخ جاری بود و لفدر کربالیی هزاره را سربازان ازاش خونپیشانی



 

 

آور که فضتتای اهنم را ستتیاه و توان تاب آورد و این شتت ِ دیجور و ترپفاجشه  دیدن این هشه قستتاوت را چرونه می

  asadbuda@yahoo.com   بار ساخته چرونه به پایان خواهد رسید؟ مرم

شار مشنوی اش مجشوعه« آسشانموسیقیِ»تر گردد. کتاب کنم برای خود سرگرمی پیدا کنم تا این ش ِ یتدا کوتاهسشی می

زندگی چیست؟ رؤیایی که با » کنم که در یکی از لفحات  آمده است:را باز می« لودیپاتریک»شتده توس   گردآوری

  «اروا  خاموشخدای»کنم:عناوین ششرها را مرور می«. ها و در یاهایابد.هیت چیز جاودانه نیست  جز کوهمرم پایان می

»   «زمانه چقدر هولناک است»   «خاموشبودا در جنرل»  «داند عشت  چیست؟ چه کستی می »  «ظتشانیدر یک شت ِ »

ت هی»  «ت؟فر اسنچه کسی از این جهان مت»  «من و ششا خواهیم رفت« » مادر! مادر! قایقم در اقیانوپِ هستی ورق شد

اند  و... . هرچند عناوین این اششار جال « توانم در انتظار مرم بایستمنشی»  «آهن ِ رقص رو »  «چیز جاودانه نیستت 

ظتشانی سرشار از وحشت و هراپ اردوگاه که اخالق و جا که این اشتشار بستیار مشنوی هستتند  در این فضای   اما از آن

گذارم و رود. موسیقی آسشان را در کیفم میترین چیز به ششار می«مشنابی»ویت  شتود  مشن به هیت گرفته می« مشنویت»

ر که به لتورت بسیا کنم این کتاب با آنزنم  بازهم حس میالیاپ را ورق مینوربرت« تنهاییِ محتضتران »به جای آن 

که در آن مرم « گاه عسکرآباداردو»دهد  با حا  و هوای در تشدن جدید را توضیح می« تدریجیمرم»فرایند  درخشتان 

زدن دیوار ای که در یک چشتتم به هملرزهآورد و زمینباره هجوم میکوچ استتت که یکنه امر تدریجی  بتکه چون بر 

بندم و به دیوارهای اردوگاه خیره را میشتتوم  کتابکنتد  هیت مناستتبتی ندارد. از کتاب ناامید می زنتدگی را ویران می 

شده بر دیوار که آهن  رقصِ های حکافتد  به آخرین احساپنویستی های روی دیوار می اطرهشتوم  چشتشم به خ  می

تواند ش  می« دیوار خانه مردگان»بر این  شدهثبت« خاطراتِ»رسد خواندن رسد. به نظر میها به گوش میاروا  از آن

ا هولناک زود تر برذرد. ام ارم تا شاید این ش بایست با خواندن این خاطرات اهنم را مشغو  نرهدتر کند. میرا کوتاه

« لشکریان اموات»ها  هشه جا پر است از خاطرات که آخرین احساپ از کجا شروع کنم  دیوارها  درها  چارچوب پنجره

« ارکلباپ»بینم با ای را میشوم  در کنار دیوار جوان بیست سالهکنند. نور  کم است  به دیوار نزدیک میرا منشکس می

حا  است و یا مرده است  آیا او را کشته است؟ های خیس و کثیس  آیا او اقشا خواب رفته  بیفرشو افتاده روی ستن  

خورد که در فتشتتی به چشتتم می A4 ذگذرم  باالی ستترش روی دیوار بر روی یک کاوکالم از کنارش میآهستتته و بی

ارد؟ آیا جا خدا وجود دایستید به این عالمت توجه کنید. آیا این  یشنی وقتی در برابر خدا می«قبته»زیرش نوشتته است: 

خورم: اند؟ در کنار عالمت قبته به این یاد داشت بر میاین عالمت را تنها از سر دروغ و ریاکاری بر روی دیوار نیسپانده

شی   باالی یادگاری رحی«کندیدهم کفر باشم  یادگاری رحیشی  از والیت دایآیا اسالم واقشیت واقشیت دارد؟ ترجیح می»

گویم شتتاید تنها خدا بداند که در گردد  با خود میاهنم آشتتفته می«. یااهلل»نوشتتته استتت:« گلعج »کستتی به استتم 

به چشتتم « جششه ستترخک»ستتوتر اما یادگاری گل چه گذشتتته استتت! چند متر آن گورستتتان اخالق  بر عج این

فهشم که روزگاری ستتی را پشت سر گذاشته است. با اشت جششه سرخک می  از یاد د«خدایا! تو هم نیستی»خورد:می

در کنار یادگاری « هستم؟»گویم اکنون جششه سترخک کجا استت؟ آیا او زنده است؟ آیا خدا به او پاسخ داد که   خود می

واهم گفت  دو ساعت بشد برای هشیشه ایران را ترک خ»بینم به این مضتشون: جششه سترخک یادگاری محشد عتی را می 

شوند  ششاره موبایتم جا لداها در اعشاق خاموش میدوا  اینبودن در ایران  متلولا اردوگاه عسکرآباد دردی بود بی
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  در «شود  تتفن بزننویسم  خدایا! از این بشد به کسانی در این گورستان ارتباط  با هشه جا قطع میرا روی دیوار می

ای کفرآمیزی اند  اما در این میان خاطرهنیاز کرده و ند و به نحوی با او رازمدد خواستتتهاوت  این خاطرات  افراد از خدا 

کاش من هم یک ششاره موبایل داشتم تا »خطی کرده است: کند که کسی بنام اسکندر روی گت خ توجهم را جت  می

جا شهر شیطان دانم که اینولی مینوشتم  ای دیواری که از جنس گت استت شتشاره آن را به خدا می  روی این دفترچه

تفن گاه به او تدهد. من چند بار به خدا تتفن کردم  جوابم را نداد  دیرر هیتاست و موبایل خدا در شهر شیطان آنتن نشی

 ها را یاد داشت کنم  اماای از یادگاریکنم پارهسشی می« شنودام. او لدایم را نشیکنم. من از چشتم خدا دور مانده نشی

زند به من شتتوم که سترباز که در کنار پنجره قدم می متوجه می« های روی دیواریادگاری» هنرام خواندن و یاد داشتت 

شوم بر گردم و خاطرات روی دیوارها را برم  دو باره وسوسه میمشکوک شده است  از ترپ به درون جششیت پناه می

است  آخرین « خان  مردگان»جا ام  اینتتتپیدا کردهات دستت کنم به یک منبع عظیم ازخاطرمرور کنم  اکنون حس می

« وار افالطونیِ»ها در دیوار این خانه وجود دارند  اکنون این اردوگاه برایم حکم ترین احساپترین و نابگذرگاه  واقشی

ین اتاق رو بروی گذرم  امی ۱اند. از کنار اتاق شتتشاره های حقیقت نق  بستتتهرا پیتدا کرده کته بر دیوار آن ستتایه  

جا برایم کشی تکان دهنده است  زیرا او  ش  وقتی تشنری بر من فشار آورد از شتویی قرار گرفته  عبور از این دستت 

زند. هم میام کشتر شده یاد آن لحظه حالم را بهشویی آب نوشیدم  اکنون که تشنریشدت تشنری از شیر کثیس دست

های لشکریان اموات را مرور ت«نشانردت»شوم  دو باره آخرین ه به دیوارها خیره میایستم  دو بارمی ۲جتو اتاق ششاره 

وجود دارد  کشرنری و هشینین تاریکی « پشتتتو»کنم. روی چوکات آهنی در ستتالن  یادگاری بستتیار کشرن  به زبان می

اش قابل خواندن ادامه« . ده خدای ..»شتتود که نتوانم آن را بتوانم. فق  در بت  او  آمده: فضتتای ستتالن ستتب  می

  «آن روز که فتک از تو بریده است مرا»  نالر نوشته است : های زیادی وجود دارندداشتد نیست. در دیوار راهروها یا

ردا بر ف»گونه نوشته است:اش را اینکند. او یادگاریتر استت و چیزهای بیشتری را بیان می التغر جال  یادگاری عتی

رویم  افغانستان لحرای جا برزخ بود  اما فردا از برزخ به دوزخ میشدی ستفید ستن  است  این  گردم  مقلتدی ب می

بسیار  خدایا! محشتر خواهد بود و رستاخیز بشد از مرم  دو باره زنده خواهم شد  آری  دوباره زنده خواهم شد برای رنج 

کنم  جنس این دیوار آجر و اکنون حس می«. ان!خواهم  مرا از شر زیستن برهمرا زیستن چه سود؟ من از تو نیستی می

گوید  این دیوار تلویر کند و با من ستن میگت و ستیشان نیست  این دیوار  دیوار احساپ است  دیوار  مرا حس می 

ر جا عبوهای مفتوک و مغضوبِ روی زمین  تلویر مسافران که از اینی انسانشتکستت  من استت  تلتویر شتکسته     

ردوگتاه به مشنای واقشی کتشه  هشان وار افالطون استتت و این مهاجران زندانی  به مشنای واقشی کتشه  انتد. این ا کرده

 ها را خواند  باید به زبانپدیدارهای حسی  گذرا و ناپایدار که برای جهانیان ارزش شناختن ندارند. اما باید این احساپ

ه با خودکار ستیاه و با خ  شکسته نوشته است: فردا بر  افتد کداد میاین دیوار گوش داد. چشتشم به یادگاری حستین  

ای وجود ندارد  بشد از آمدنم به ایران مادرم مرده استتت. گردم  چنتد روز بشتد به خانه ام خواهم بود  اما دیرر خانه  می

مانی ز ترهای ستتی را پشت سر گذاشتم  اما از هشه ستتوقتی مادرم نیست کسی به استقبا  من نتواهد آمد  سا 

بود که ش  خسته از کار برگشتم و مرم مادرم را شنیدم. شنیدن مرم مادر در این دنیای وربت ستت است. کاش در 

های مهربان و پر مهر مادرم بوسه بودم تا بر دستهای که مادرم به کام مرم شتتافت در کنارش می لحظهدم آخر  آن

دیدار من چشتتم از جهان فروبستتت. پی  از او در حستترتِ گرفتم!زدم  کاش هنرام مردن  ستترش را در بغل میمی



 

 

بودم  مقشنه سفید عربی و انرشتر عقی  و یک دست کفنی  عید نوروز سا   شنیدن مرگ  برای او لباپ و چادر خریده

فت ر گذشته دوستانم مرا از مرم مادرم با خبر کردند  وقتی به وطن بر گردم  پی  از رفتن به خانه به مزار مادر خواهم

آه! یادم نرود. بودن در »های مقدپ گورش بوسه خواهم زد. جا خواهم گریستت  برخاک های وربتم را در آنو تشام وم

ها و دهد  ستتیشکنج  این اردوگاه را فق  مزار مادرم تسکین می« تر بود.اردوگاه از شتنیدن مرم مادرم هم ستتت  

دانستتت در این اردوگاه بر من چه تشریس خواهم کرد  اگر مادرم میها را مو به مو برای مادرم هتای اردوگاه شتتکنجته 

ماند  بشد از مزار مادرم به ستتراغ پدر تنهایم خواهم رفت  آه! خدایا داری من زنده میمرد  حتشا برای د گذرد  نشیمی

  مزار خاکی مادرم گردم  بهتر است سنبشد از مرم مادرم پدرم چه قدر تنهایی کشتیده استت  دیرر به ایران بر نشی  

اردوگاه عستتکر »گردم  من از دو باره آمدن به جا بر نشیگار پدرم  تا آواره در بهشتتتِ دیرران  دیرر اینباشتتم  خدمت

آه! یادم نرود. بودن در اردوگاه از شتتنیدن مرم مادرم هم »ها. هراپ دارم  از این توهین و تحقیرها و شتتکنجه« آباد

ترین خاطره داد  وشرینیادگاری حسین ۱۳۳۲/ ۷/ ۲۲داد  اردوگاه عسکر آباد ورامین  نیادگاری حسی «تر بود.ستتت 

تر از آن نیز وجود دارند. های وشرینهای از این نوع بر در و دیوار اردوگاه بستتیار استتت  و حتی خاطرهنیستتت  خاطره

نفهشیدم که زندگی چیست؟ ولی من » شتیرمحشد از والیت ارزگان  قریه حشزه  روی چوکات در ستالن نوشتته استت:    

هایِ آهنین اردوگاه عسکر آباد. وقتی به من توهین شدن در پشتِ میتهباالخره مشنی مرم را فهشیدم. مرم  یشنی زندانی

توانم پتاستتخ دهم  این یشنی مرم  من یادگاری نتواهم نوشتتت  چرا بنویستتم؟ وقتی حتی خدا    شتتود و من نشیمی

و مقبو  جررخون در « خدایا کاش زود تر از اردوگاه عسکرآباد برویم» گوید: جشیل تاجیک می« خواندام را نشییادگاری

تقی  ششر نالر خسرو را « دیرر هیت!»  احشد حسین زیرش نوشته:«فردا ستفید سن   و دیرر چه؟ » کنارش نوشتته:  

د/ دن/ اگر ری  به کف  تو نباشخدایا راستت گویم فتنه از تو است/ ولی از ترپ نتوانم جغی »تحریس کرده و نوشتته:  

ندم افتد خواهششاز هش  کسانی که گذرش به این اردوگاه می»و محشدرضا با خودکار نوشته: « باید آفریدن« افغانی»چرا 

تر از آن است که نام مبارک شان را را در این دیوارهای کثیس ننویستند  زیرا خدا و مادر مقدپ « مادر»و « خدا»که نام 

ایم  دیوارهای این اردوگاه ساخته ما دوستان عزیز دیوارهای تهران را»  حستین نوشته است «ارها بنویستم. در این دیو

ک ها شیزندانی کرده است  ایران بشد از جن  را ما آباد کردیم  ساختشان ساخت  دست ما است  اکنون این دیوارها ما را

ایم و د شتوغ است  امش  در این شهر که ما آن را ساختههای تهران را. اما امش  اردوگاه عسکر آباو آستشان خراش 

 گویم این  با خود می«در این کشتوری که با خون و کار ما آباد شتده  برای ما حتی جایی برای نشستن هم وجود ندارد!  

. «هیت تشدن وجود ندارد که بر توح  آدمی شهادت ندهد»گوید گفت  حستین چقدر شتبیه گفته بنیامین استت که می   

توانستم خاطرات را بنویسم  کاش میتوانستم تشامی این توانستم این یادگاری ها را بیشتر بتوانم  کاش میکاش می

  متی  ستیاسی  اخالقی  کفرآمیز   دارد نویستی وجود جا انواع خاطره  در این«دیوار خانه مردگان بیشتتر گفترو کنم! »با 

های روی زمین عبور کرده اند. شت  آهسته  ترین انستان جا دلتن از اینچه که در تتیتت عبور کند  عاشتقانه و هر آن 

شود: اهلل اکبر  رسد. لدای آاان بتند میشنوم. لبح از راه میها میها را از دور دستگذرد. هنوز لدای س آهسته می

با  ه دعا و مناجات. آژیر خطرخیزند  بجا. مردگان  در این گورستان به نیای  بر میاهلل اکبر  رستتاخیز عظیم است این 

  اندستتتهیرو  به پاخهای بیشتتکند. جنازهبار این شتت  هولناک را در هم میمرمتکبیر ااان در هم آمیتته و ستتکوت

ین تواند این وضشیت را به تلویر بکشد. زمپرداز آخرالزمانی میتوانم این وضشیت را تولیس نشایم  تنها یک خیا نشی



 

 

دوند  برای وضتتو گرفتن و انجام نشاز. خدایا! این ستتو میرقلتتند  مردگان به این ستتو و آن  میدهان گشتتوده  اروا

دانم. این ام  هیت نشیآید لتتدای دعا و مناجات استتت یا آهن ِ رقص اروا ؟ دیرر گیج شتتدهی که به گوش میهشهشه

عکاپ مشرو  در آن « وولویت»اندازد که می «عکاسی از اروا »کننده و آکنده از وحشت و اندوه  مرا به یاد تلتویر گیج 

دهد. دو باره در واقشی بودن این کابوپ دچار تلتاویر اموات را به لتورت تودة مبهم برای جششیتِ ستوگوار نشان می   

است و من کسی که هشیون « گانسآبل»ساخت  « کنممن متهم می»کنم ستکانس آخر فیتم  شتوم  حس می تردید می

کنم و مرم ام و در عالم رؤیا رستتتاخیز مردگان را روایت میاین فیتم مشتتاعرم را از دستتت داده قهرمان « دیازژان»

گذر کرده باشتد و شتاید به هشین دلیل در ستکانس    « خانه مردگان»گنس نیز مثل من روزی از خورشتید را. شتاید آبل  

ی خوی  را برای مردم روستتتا روایت کند که وقتی ژان دیاز رؤیایوضتتشیتی را روایت می« کنممن متهم می»آخرفیتم 

  آیندآستتا از زمین بیرون میهای شتتبح مانند مشجزهگردد و هیکلها ظاهر میکند  ابر تیره و عظیشی پشتتت ستتر آنمی

ای لن   برخی نابینا  هشری تتو تتو خوران  میدان نبرد را ترک پاره  عدهشده در باندهای تکهخسته و خاک آلود  پوشیده

هرمان ق« دیازژان»گیرند. شاید به هشین دلیل است که هایی را به مقلتد روستاهایی نامشتومی در پی  می جادهکرده و 

و  گر جریان جن  است ملر  در د  آسشان ایستاده و نظارهکند که بیفیتم پس از نقل رؤیای  خورشتید را متهم می 

از مجشوع « پرترة یهودیِ ستترگردان»هشتتتناک دقیقا هشان ریتتری آوارگان و این لتتحنه دمیرد. این در همگاه میآن

گردم  پنجاهشین بار است که دور دنیا را می» خورد:کند که این جشالت در آن به چشم میرا تداعی می« اپینا »تلاویر 

ها آیا این« برم.روز در آوارگی به سر می و ام و از روز تلتتی  مستیح تا کنون شت    با اندوهی شتدید پای در راه نهاده 

 ویل« منین گیت در نیشه شتت ِ»گذرد واقشیت دارد؟ آیا این تلتتویر هشان تابتوی چه در پردة اهنم میاند؟ آیا آنزنده

رن  مانند خارج از شهر در پرتو نور کمهای مات و شبحالنرستتا  نقاش و هنرمند استترالیایی نیست که در آن هیکل  

ن بارتریگشان شاهد یکی از ومشود؟ بیاحتشاال به برزخ یا دوزخ منتهی میماه  به ستشت در خروجی روان هستتند که   

 جا اردوگاه عسکر آباد است  خان کند. اینرا دیوانه میهای رنج انسان هستم  رنج که قابل بیان نیست و انسانلتحنه 

یک  هودی است  روایتی است ازی« لودی  میدنر»اثر  «خانشانانبی» بینم تجسم عینی تابتوی نقاشیچه میمردگان. آن

ای اخالقی و انسانی که آلود و تیره  فضتای آخرالزمانی زندگی مردان فروشکسته و لحظاتِ دوزخی یک فاجشه شت  وم 

های کثیس و ستترد بتند فرشاخالق و انستتانیت. جششیت خستتته از روی ستتن  تنها ارمغان آن مرم رو  استتت  مرم

شنوم که از عش  د  ای مهاجران زندانی را میهای خستهاز خواندن  لدای نفسشتوند  برای وضو گرفتن  برای نش می

دای دهم  لها انداخته بود گوش میگویند: اهلل اکبر! به لتدای پیر مرد که دیشت  سربازها از پته پنجم روی سن   می

  آیا خدا «شبد و ایاک نستشینالحشدهلل رب الشالشین  الرحشن الرحیم  متک یوم الدین  ایاک ن» رسدلرزان  به گوش می

کند؟ آیا خدا است  پس چرا به او رحم نشی« رحشن و رحیم» گوید که خداوندشتنود؟ آیا او درستت می  لتدای او را می 

جا شهر شیطان است و موبایل خدا در شهر این» گفت:افتم که میانتقام او را خواهد گرفت؟ به یاد خاطرة استکندر می 

را روی « ارزگانی شیر محشد»گویم خدا نیز این مردم را فراموش کرده است  خاطرة   با خود می«دهدشتیطان آنتن نشی 

شود  مردان و زنان در اردوگاه باز می ۳  ساعت «خواند.ام را خدا هم نشیبینم : چرا یادگاری بنویسم؟ یادگاریدیوار می

در این دوزخ « اورفئوپ»آورند و هرکس هشیون آسا به سشت پنجره هجوم میسیل« مردگان»و دختران هشیون توده 

ار  چه کگویم هیتکردی؟ میکند  دیش  چه کار میگردند  سربازی به من اشاره میمی« اوریدوپ»عسکرآباد به دنبا  



 

 

 آیدزند. دیوار خانه مردگان به لدا در مینوشتم. به لورتم سیتی مینوشتتی؟ به خانواده ام در افغانستتان نامه می  می

  یادگاری بنیادگل در پی  «خدایا! تو هم نیستی»شتود که انداز می آواز خاطره کفرآمیز جششه سترخک در گوشتم طنین  

شتود که تاریخ را بر عکس نوشته است  هشیون تقدیر باژگون انسان افغانستانی  یادرگای جشیل  چشتشم مجستم می  

شد؟ درخانسانی میجا کجا است که در کسو ِ اخالق فاجش بارد؟ اینجا کجا است که مرم و نیستی میتاجیک و... .این

به یاد آر تاریکی و سرمای ستت را  در این دره که آه و فغان و ناله و » کنماین قطشه شتشر برشت را با خود زمزمه می 

  چه را دیدم و شتنیدم روایت کنم  اما روایت  مشکن نیستت  من  تقلیری ندارم  توانستتم آن کاش می« وووا استت 

ی از هایم را با ششرگوید. گفتهکند  حتی خدا نیز در باره این فاجشه ستتن نشی تواند این فاجشه را روایت کس نشیهیت

 .برم  شاید این ششر بهتر منظورم را بیان کندبه پایان می« ویتفرد اوئن»

د/ جنباندند/ شاید مرده بودننشیجا خفتران ناالن بر هم انباشتته شتده بودند/ فرو رفته در خوی / حتی دستی   در آن»

انریز به من خیره ای ترحمحرکت و چهرهکردم یکی شان از میان بر خاست/ با چششان بیگاه که ور انداز شتان می آن

 «ستیم.ه« دوزخ»رو  او به من فهشاند که در بار و لبتند بیاشکشد/ دستان ضشیف  را گویی به دعا بتند کرد/ چششان

 بودا نویسنده: اسد 

از  خواند و در جاهایفوق توس  محشدعتی رحشانی ویرای  و پیرای  شده است  اگر نویسنده آنرا می ینوشتته  نکته:

 خواهم بود. دارد به دو دیده پذیرا این بابت انتقاد و پیشنهادی

 


