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نشست فرهنگی

کارگاه نوشتن خالقانه – مرکز فالستاد، مارس ۲۰۱۷



BAK TALLENE ER DET FORTELLINGER
Slik man finner det i minner. Så mange som husker, har hørt om, som ikke glemmer. En krig der 50 millioner døde, 
skal ikke glemmes. Å gå minnets vei. Hva er det vi husker. Måten far sa krigen på. Det hendte. Vår historie. 
Aldri, aldri glemme det. Hva blir igjen, litt kaianlegg, rusten kjetting og fortellinger? I sol og vind. 
Ennå mange som husker. Som kommer til å fortelle det videre. Navnet ditt ble igjen her. 
Døden skulle hett Vi. Oss. 
Skriket som henger over havflata, slik sa stedet ja til fortellingen.

Minnet som er sterkere enn hendelsen. Minnekraft som holder noe fast. Kanskje kan man tenke seg 
minnesmolekyler, som støter sammen med andre og danner nye forbindelser, de virker på hverandre og sammen 
lager et stort kollektivt minnesfelt, der nye minner generer kraft til historien, og andre minner muterer og endrer 
hele bildet på ny og på ny. Minnet er ustabilt og sjenerøst, legger til, omskaper, forskjønner. 
Å fortelle sine minner er en investering: nå må du huske meg.

Ingrid Storholmen
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Takk til Safora Hakimi

Arrangementet er støttet av Utlendingsdirektoratet

   پشت عددها داستانها نشسته اند
 آنطور که در خاطرات یافت می شود، بسیاری به یادش می آورند، بسیاری درباره اش شنیده اند طوری که که فراموش نمی
 کنند.  جنگی که در آن ۰5 میلیون انسان کشته شده، فراموش شدنی نیست. به دنبال خاطرات رفتن. چه چیزی را به یاد می
 آوریم. شیوه ای که پدر از جنگ می گفت. این اتفاق رخ داد، تاریخ ما. چیزی که هرگز هرگز فراموش نمی کنیم. چه چیزی

 از دست خواهد رفت، چند اسکله، زنجیرهای زنگ زده و داستانها؟ در آفتاب و باد. هنوز بسیاری به یاد می آورند و پیشتر به
 تو خواهند گفت. اسم تو دوباره اینجا بود. مرگ باید به نام ”ما” خوانده شود، برای ما. فریادی که از آسمان آویزان است، در

  جایگاه آری گفتن به داستان بود.
 خاطره ای که از اتفاق قویتر است. قدرت حافظه و یاد است که برخی چیزها را محکم نگه می دارد. شاید برخی فکر می

 کنند که مولکولهای حافظه به هم برخورد می کنند و روابط جدیدی شکل می دهند. آنها روی هم کار می کنند و باهم یک
 میدان بزرگ از حافظه جمعی خلق می کنند. جایی که خاطرات جدید قدرت می بخشد به داستان و خاطرات دیگر دگرگونی

 می آفرینند و تصویر کلی را بارها و بارها تغییر می دهند. حافظه ناپایدار و سخاوتمند است. اضافه می شود، تبدیل می شود،
 مسحورکننده و زیبا می شود. گفتن خاطرات خود، یک سرمایه گذاری است.

 این را حاال از من به خاطر بسپار.
 اینگرید استورهولمن

سردبیران :
ر ِریته تِ اینگویلد هاگن شورهولت، آرنهیلد یورده، آندره میتسکوگِس

 برگردان فارسی-نروژی: آسیه امینی، آوا منتظری
صفحه آرایی: آرنهیلد یورده

 عکس:  )صفحه های ۵, ۶, ۷, ۸, ۹, ۱۰, ۱۴, ۱۹, ۳۶( جواد منتظری
http://www.javadmontazeri.net/index

 )انتشارات شریک( Trykkpartner :چاپ و نشر
 شماره سریال ۱۷ مرکز فالستاد

نویسندگان متنها :
 اینگرید استورهولمن

اینگویلد هاگن شورهولت
ر ِریته تِ آندره میتسکوگِس

 آسیه امینی
 عتیق لوتان

 آنه مارتینه هاوگسکوت
 رمضانعلی جوهری

 زهرا هاشمی
 مارتین اسکاوگه

 سارا کریستینه اکلوند کروگ
 روح هللا رمضانی
صفت هللا مومند

 محمدرضا حیدری
 فریدا ناتویگ

 ایدا سوفیه یرنس روئن
 قاسم هاشمی
 خداداد یاری
 علی عباسی

 عبدل غفور همدرد
 ویس ابراهیمی

گرافیک :
 آنه مارتینه هاوگسکوت

 روح هللا رمضانی
 رمضانعلی جوهری

 ایدا سوفیه یرنس روئن
 صفت هللا مومند

 پبا سپاس از صفورا حکیمی
 .این برنامه با پشتیبانی اداره کل اتباع خارجی اجرا شده است
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«Kjære born og andre» brev fra fangenskap 1941–45
Foto: Falstadsenteret

متولد عزیز و دیگران؛ نامه های اسارت- ۱۹۴۱-۱۹۴۵: مرکز فالستاد

2

Falstadsenteret åpnet studieutstillingen «Kjære born og 
andre. Brev fra fangenskap 1941–1945» i september 
2016.  Åtte håndskrevne brev – i utstillingen blåst opp 
i kjempeformat –danner inngangen til åtte menneskers 
historier. Brevene er vinduer både mot fortiden og inn 
i menneskesinn. De gir en egen nærhet til personene 
som skrev dem for over 70 år siden. Siden åpningen 
har skoleungdom fra hele Trøndelag besøkt utstillingen. 
Brevene og de åtte menneskeskjebnene har vært deres 
inngang til å lære om andre verdenskrig og reflektere over 
hvorfor fangehistorien fortsatt er viktig.

En helg i mars i 2017 åpnet Falstadsenteret dørene 
for et nytt publikum og med det for nye måter å bruke 
studieutstillingen på. Atten ungdommer – noen født 
og oppvokst i Trøndelag, og noen født og oppvokst i 
Afghanistan og Iran – møttes til det kreative skriveverkstedet 
«Kulturmøter». Målet var å skape kulturmøter i flere av 
ordets betydninger: mellom ungdom med ulik språklig 
og kulturell bakgrunn, mellom fortid og nåtid, og mellom 

historiske kilder og ungdommers egne ytringer og 
uttrykksformer. Forfatterne Ingrid Storholmen og Asieh 
Amini ledet skriveverkstedet, som foregikk på to språk – 
norsk og persisk. I løpet av noen intense lørdagstimer skrev 
ungdommene dette knippet av gode, rørende, morsomme, 
triste, poetiske og viktige tekster. Fotograf Javad Montazeri 
og grafisk illustratør Arnhild Jordet holdt dagen etter hvert 
sitt verksted der ungdommene ved hjelp av fotografi og 
grafisk trykk laget illustrasjoner til tekstene. Safora Hakimi 
bidro i alle verkstedene som assistent og tolk.

«Kulturmøter» på Falstadsenteret ble først og fremst et 
menneskemøte. Det ble skapt et rom hvor mennesker 
fra ulike deler av verden og med forskjellige livserfaringer 
møttes og fant fellesskap. Fellesskapet og livshistoriene kan 
vi ane gjennom tekstene og bildene de laget. Ytringene gir 
oss en inngang inn i tankene til atten unge mennesker som 
lever i Trøndelag i 2017. Slik som de åtte brevene, skrevet for 
så mange år siden, er de vinduer mot verden. 

Falstadsenteret, 12. juni 2017
Ingvild Hagen Kjørholt og Andre Midtskogseter Reite

ÅPNINGER
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مرکز فالستاد در سپتامبر۶۱۰۲ یک نمایشگاه مطالعاتی با عنوان "متولد عزیز و دیگران؛ نامه های اسارت- ۱۴۹۱-۵۴۹۱" افتتاح کرده 
است. هشت نامه دستنویس، که به شکل تابلوهای بسیار بزرگ برپا شده اند، راه ورود به داستان زندگی هشت انسان هستند. این نامه ها 

پنجره هایی هم به گذشته و هم به ذهن افرادند و ارتباط  نزدیکی فراهم می کنند با کسانی که آنها را بیش از هفتاد سال پیش نوشته اند. از 
زمان افتتاحیه، نوجوانهای مدرسه ها از همه جای استان تروندالگ از نمایشگاه بازدید کرده اند. نامه ها و سرنوشت آن هشت نفر، راه 

ورود دانش آموزان برای آموختن درباره جنگ جهانی دوم است و تامل بر اینکه چرا هنوز مطالعه تاریخ اسارت مهم است. 

در یکی از آخرهفته های ماه مارس ۷۱۰۲، مرکز فالستاد درهایش را به روی یک سری جدید از مخاطبانش با روش جدید استفاده از 
»نمایشگاه مطالعاتی« باز کرد. هجده نوجوان – که برخی از آنها در نروژ متولد و بزرگ شده و برخی در افغانستان و ایران متولد شده 

و رشد کرده بودند- در کارگاه نوشتن خالقانه »نشست فرهنگی« دیدار کردند. هدف، در چند برداشت مختلف از کلمه »نشست فرهنگی« 
می گنجد: ایجاد نشست یا دیالوگ فرهنگی بین جوانهایی با زبان و پیش زمینه فرهنگی و متفاوت، ایجاد رابطه فرهنگی بین گذشته و حال، 
و ارتباط بین منابع تاریخی و بیان شخصی نوجوانها و فرم بیان و عبارتهای آنها.  اینگرید استورهولمن و آسیه امینی نویسندگانی هستند که 

این کارگاه های نویسندگی را که به دو زبان نروژی و فارسی برگزار می شد، اداره کردند. 

در طول چند ساعت فشرده روز شنبه نوجوانها این متنهای خوب، قابل لمس، خنده دار، اندوهناک، شاعرانه و مهم را نوشتند. در ادامه 
روز جواد منتظری، عکاس و آرنهیلد یورده، گرافیست و تصویرگر، کارگاه های عکاسی و تصویرگری شان را برگزار کردند تا بچه 

ها با استفاده از عکس و فنون تصویرسازی برای متنهایشان تصویر تولید کنند. صفورا حکیمی به عنوان دستیار و مترجم شفاهی به 
برگزاری تمام کارگاهها  کمک کرد. 

»نشست فرهنگی« در مرکز فالستاد، قبل از هر چیز به یک جلسه انسانی تبدیل شد. فضایی ایجاد شد که انسانها از نقاط مختلف جهان و 
با تجربه های مختلف زندگی با هم دیدار کرده و جمعشان را پیدا کردند. اجتماع و داستانهای زندگی که ما می توانیم از طریق نوشته ها 

و عکسهایی که آنها تولید کرده اند، حس کنیم. بیانها و حرفهایی که یک دریچه ورود به فکر و ذهن هجده انسان جوانی هستند که در سال 
۷۱۰۲ در استان تروندالگ )نروژ( زندگی می کنند. مثل آن هشت نامه ای که سالها پیش نوشته شده، این هجده نامه هم پنجره هایی به 

سوی جهانند. 

مرکز فالستاد، ۲۱ جون ۷۱۰۲

اینگویلد هاگن شورهولت و آندره میتسکوگِستِر ِریته 

«Jeg hadde det bra nok! La meg skrive her at alt begynner med en prat og samling» 

»برای من همه چیز به قدر کافی خوب بود. اجازه دهید اینطور شروع کنم که همه چیز با 
یک گپ دورهمی شروع شد.«
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عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri



«Helgen har vært veldig lærerik, den har gitt meg masse ny inspirasjon som forfatterspire!» 

»آخر هفته بسیار آموزنده ای بود. به عنوان کسی که مشتاق نوشتن است الهامهای جدید بسیاری 
گرفتم.« 
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عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri

عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri



«Levanger er så kjedelig for ungdommer, 
så det er veldig bra at det endelig 
var noe gøy å være med på. Veldig 
interessant og lærerikt, og jeg har fått 
veldig mange nye venner» 

» لوانگر برای جوانها خیلی خسته کننده 
است و این خیلی خوب است که باالخره یک 

جای باحال برای دور هم بودن پیدا شد.«

«Jeg har mye å fortelle, men det er vanskelig for meg å snakke om det. Jeg mistet min far i krig. Jeg vil ikke 
snakke om krig.»
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عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri

عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri

 چیزهای زیادی برای گفتن دارم. اما صحبت کردن از آنها برایم سخت است . من پدرم را در جنگ از دست داده ام.
 دوست ندارم از جنگ حرف بزنم



STEIN 
Små sesamfrø mot murpuss,  
et mørke mot en solstråle   
En gjørmedans av sprukket stein 
En kjølig bris av englefjær 
En brent kake med jordbærfyll  
En anonym i regnbuen

سنگ : دانه های کوچک کنجد در برابر 
گچ دیوار/ تاریکی در برابر درخشندگی/ 
رقص ِگل از سنگ ترک خورده/ باد سرد 
از نسیم ساحل/ یک کیک سوخته پر از 

توت فرنگیهای تازه/ یک ناشناس در 
رنگین کمان. 

SAND  
I hjemlandet mitt bruker de sand 
til å bygge hus. Det er så nydelig å 
sove på sanden når sola skinner på 
sommeren ved havet. 

شن و ماسه: در کشور من از ماسه برای 
ساختن خانه استفاده می کنند. خوابیدن بر 
ماسه های کنار دریا وقتی که خورشید در 

تابستان می تابد بسیار لذت بخش است 

UTSIKT  
Utsikt er en god natur og en grønn jord. Det kan være i hage, fjell og annet sted. Jeg 
liker best at rundt huset mitt bør det være mye forskjellige utsikter og fin luft for å puste. 
Dette landet (Norge) har så fin natur som alle liker, denne naturen med mye utsikter. 
Utsikter hindrer også jorderosjon. Utsikter kan nok være luftig. 

چشم انداز: چشم انداز طبیعت خوب و یک زمین زیباست که می تواند در یک باغ، کوه یا هرجای دیگری 
باشد. من بسیار دوست دارم که دور و بر خانه ام منظره های مختلف و هوای تازه برای نفس کشیدن باشد. 

این سرزمین )نروژ( طبیعت بسیار زیبایی دارد که همه آن را دوست دارند. طبیعتی با چشم اندازهای 
بسیار. طبیعتی که مانع فرسایش خاک می شود. چشم اندازهایی که روح نواز است. 

FORTVILELSE Jeg har ikke 
oppholdstillatelse. Hvis jeg ikke får det 
blir jeg fortvilet og trist. (anonym)

ناامیدی: من اجازه اقامت )در نروژ( ندارم. اگر 
نتوانم آن را دریافت کنم ناامید و ناراحت می 

شوم. )بی نام( 

GLAD  
Jeg er veldig glad i å hjelpe fattige folk. Jeg er veldig glad for å ha en mor i 
livet mitt. Det gjør meg glad. Jeg er veldig glad i Safora. Hun er veldig snill. 

خوشحالی: کمک کردن به مردم فقیر خوشحالم می کند. من از داشتن مادر در زندگی 
ام بسیار راضی ام و این خوشحال و شادم می کند. من صفورا را دوست دارم. او بسیار 

مهربان است.

کلمه سازی )آماده کردن، کار جمعی(

JENTE 
Skjønnhet. 
Omsorgsfulle. 
Snille. 
Lise.  
Antonym: Gutt.   
Jenter er skjønnhet.  
Jenter skaper kjærlighet i en familie. 
Jenter er ofte kunnskapsrike, kreative og 
omsorgsfulle. De er sterke og har kjempet 
en hard kamp for likestilling og sine 
menneskerettigheter.   
Gode til å beskrive sine tanker og følelser. 
Gode til å beskrive verden.  
Er med på å skape menneskene. 

دختر: زیبایی/ مراقبت و دلسوزی/ مهربانی 
برخالف پسران/ دختران زیبایی هستند./ دختران 
عشق را در خانواده به وجود می آورند./ دختران 

اغلب آگاه، خالق و دلسوزند./ آنها قوی اند و 
برای برابری حقوقشان و حقوق بشر سخت 
مبارزه کرده اند./ آنها فکرها و احساساتشان 

را خوب توصیف و بیان می کنند./ آنها دنیا را 
خوب توصیف می کنند./ همراه شو برای ساختن 

انسانها

«Plukk et ord fra konvolutten. Skriv ned det du tenker når du leser ordet.»

OPPVARMINGSOPPGAVER
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».یک کلمه از پاکت انتخاب کن. وقتی کلمه را می خوانی، آنچه را که به فکرت می رسد، بنویس«

عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri



BLÅBÆR Det finnes flere områder på fjellene i Norge hvor vi kan samle 
blåbær. Jeg hadde det veldig hyggelig med mange venner og ansatte på 
mottaket da vi plukket blåbær. I Norge er det en type tradisjon innen familie 
og i samfunnet å komme sammen og gå på tur og plukke blåbær. (Atiq)

بلوبر: در کوهستانهای نروژ چندین منطقه هست که می توانیم در آنجا بلوبر 
جمع کنیم. برای من بسیار خوشایند بود وقتی که با دوستانم و برخی از کارکنان 

کمپی که در آن ساکن بودم برای جمع کردن بلوبر می رفتیم. در نروژ رفتن به 
گشت و گذار خانوادگی و چیدن بلوبر کنار هم، یک سنت خانوادگی و اجتماعی 

است. )عتیق(

12 13

Deltagerfoto
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عکس: جواد منتظری عکس: جواد منتظری
Foto: Javad Montazeri Foto: Javad Montazeri



Før var jeg i en by hvor det var mye vold, men nå er jeg i en fredelig by. 

Før var jeg på gata, men nå er jeg på skole. 

Før var jeg med et fotballlag, men nå trener jeg boksing.

Alle sier at vi må akseptere hverandre, men i virkeligheten aksepterer vi ikke hverandre. 

Alle sier at krig er alvorlig, men i virkeligheten kan krig forsterke oss. 

Alle sier at vi må følge regler, men i virkeligheten kan regler være upassende. 

Alle sier at vi er fornøyde med livet, men i virkeligheten er vi ikke fornøyde nok.

Atiq Lotan

پیش از این، من در شهری زندگی می کردم که در آن خشونت بسیار بود. اما حاال در شهری 
آرام و صلح آمیز زندگی می کنم. 

پیش از این من در خیابان بودم. اما حاال در مدرسه ام. 

پیش از این، من در یک تیم فوتبال بودم. اما حاال تمرین بوکس می کنم. 

همه می گویند ما باید همدیگر را بپذیریم. اما در واقعیت ما هم را نمی پذیریم. 

همه می گویند جنگ جدی است. اما در واقعیت جنگ ما را تقویت می کند. 

همه می گویند باید از قوانین پیروی کنیم. اما در واقعیت قوانین می توانند نامناسب باشند. 

همه می گویند که ما از زندگی راضی هستیم. اما در واقعیت ما به قدر کافی راضی نیستیم.

عتیق لوتان

16 17

Deltagerfoto



Kjære lillebror Ali Hazara. 

Det er nesten tre år siden jeg har sett deg. Ingen i verden kan kjenne hvordan jeg føler meg, la meg si det at jeg 
savner deg og alle andre i familien. Jeg har alltid vært glad i å si at du er min lillebror. Jeg kan huske godt da vi 
var ute på gata. Jeg kan huske godt at du tjente mer penger enn meg ved å selge plastikkposer. Jeg har alltid 
tenkt at du er flinkere enn meg. Jeg har det bra her og du må ta vare på familien. Her er det mange fra våres by, 
og vi har mye å prate om. Noen av dem kjenner deg også. Alle sier til meg at «lillebroren din var en veldig smart 
og flink gutt». Jeg håper at du beskytter familien mot terrorangrep. Du må huske at det ikke alltid er lurt å delta 
i protester fordi bildet av vår familie kan bli skadet. Prøv å ha distanse til vold og væpnede venner. Kanskje jeg 
får en sjanse til å bli fri og komme til dere snart, men hvem vet. Du må kjenne det at du er den eneste som har 
ansvar for alle i familien nå. Jeg lover deg at hvis jeg blir fri fra fengselet skal jeg lære deg hvordan å kjøre bil. 

Din storebror Khan 18.3.2017

Atiq Lotan

برادر کوچک عزیزم، علی هزاره 

از زمانی که تو را آخرین بار دیدم سه سال می گذرد. هیچ کس در دنیا نمی فهمد که من چه حسی دارم. بگذار برایت بگویم 
که چقدر دلم برای تو و همه خانواده تنگ شده است. همیشه عاشق اینم که از تو ، داداش کوچکترم حرف بزنم. می توانم 
به یاد بیاورم که ما با هم بیرون از خانه و در خیابان بودیم. می توانم خوب به یاد بیاورم که تو بیشتر از من کیسه های 

نایلونی را می فروختی و پول بیشتری می گرفتی. تو همیشه زرنگتر از من بودی. من اینجا حالم خوب است و تو باید 
مراقب خانواده باشی. خیلی از همشهریهای ما در اینجا زندگی می کنند و ما چیزهای زیادی برای گفتن به هم داریم. بعضی 

از آنها حتی تو را هم می شناسند. همه به من می گویند: » برادر کوچک تو خیلی پسر باهوش و زرنگی است.« 

من امیدوارم که تو از خانواده در مقابل حمله های تروریستی مراقبت کنی. تو باید به یاد داشته باشی که شرکت در 
تظاهرات همیشه عاقالنه و مصلحت آمیز نیست برای اینکه می تواند به تصویر خانواده ما آسیب برساند. تالش کن که از 

خشونت و دوستان مسلح فاصله بگیری. 

شاید من این شانس را پیدا کنم که آزاد شوم و به زودی نزد شما بیایم. اما کسی چه می داند؟ تو باید بدانی که االن تنها کسی 
که در برابر خانواده مسوول است، تو هستی. به تو قول می دهم اگر از زندان آزاد شدم، به تو رانندگی یاد بدهم. 

برادر بزرگتر تو خان-  18.3.2017

عتیق لوتان
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Se for deg at du går inn i en skog

Jeg går inn i fullstendig mørke. Frykten kryper meg oppover leggen mens grenene strekker seg etter meg og griper meg i 
håret, røttene surrer seg rundt føttene mine og jeg faller. Jeg falle rinn i fullstendig mørke. Jeg reiser meg og går lenger inn 
i skogen, langt der framme ser jeg et skilt. Det peker i to forskjellige retninger. PÅ den ene siden står det høyre og p den 
andre venstre. Jeg kjenner foten gir etter og at jeg trekker den fort bort fra kanten mens jeg hører steinene raser nedover 
den bratte skrenten. Jeg står helt stille og plutselig dukker det opp et lys foran meg. Jeg kjenner øynene sklir sakte igjen 
som om jeg faller i søvn og når øynene åpner seg igjen sitter jeg på den andre siden. Jeg fortsetter å gå og langt der 
framme ser jeg røyk som stiger opp mot himmelen. Jeg går nærmere og ser en liten hytte. Jeg går en runde rundt huset, 
men jeg finner ingen dør, men jeg finner et lite vindu som står på gløtt. Jeg klarer å klatre inn vinduet og jeg smyger meg 
inn i hytta men det eneste jeg ser er et stort tomt rom med en liten dør i det ene hjørnet. Jeg beveger meg sakte bortover 
mot døren. Jeg tar i dørhåndtaket og døren sklir sakte opp. Jeg ser inn i rommet og der står det et lite bord med en liten 
brun trekiste, men kista har ingen lås så det er umulig å åpne kista. Bak kista ligger det en gammel kniv, jeg klarer å bryte 
opp kista med kniven. Jeg løfter av lokket og ser ned i kista. Der ligger det en enslig hvit perle så simpel, men likevel så 
fullkommen.

Ane Martine Haugskott

تصور کن که وارد جنگلی شده ای. 

به تاریکی مطلق قدم می گذارم. ترس از پاهایم  به باال می خزد وقتی که شاخه ای تا گرفتن موهایم امتداد می یابد. ریشه ها دور پایم 
می چرخند و من سقوط می کنم. سقوط می کنم به تاریکی مطلق. بلند می شوم و به سمت عمیقتر جنگل می روم. پیشتر که می روم 

عالمتی می بینم که به دو سمت مختلف اشاره می کند؛ یکی به سمت راست و دیگری به سمت چپ. لحظه ای لبه پرتگاه زیر پایم می 
لغزد و من به سرعت از آنجا دور می شوم، در حالی که می شنوم که سنگها از شیب تند کوه فرو می غلطند. 

من در سکوت کامل ایستاده ام که ناگهان نوری در مقابلم ظاهر می شود. احساس می کنم چشمانم آرام می لغزد. چنانکه گویی خوابم. 
و وقتی که چشمانم دوباره باز می شود، می بینم که در آن سمت دیگر نشسته ام. به راه رفتن ادامه می دهم و از دور دودی می بینم که 

در باالدست به آسمان می رود. پیشتر می روم و خانه جنگلی )کابین( کوچکی می بینم. دور خانه یک دور می گردم. هیچ دری پیدا 
نمی کنم. اما در گوشه دیوار خانه یک پنجره است. 

موفق می شوم از دیوار باال بروم و با یک حرکت خودم را از پنجره به داخل اتاق برسانم. اما تنها چیزی که می بینم یک اتاق خالی 
بزرگ است با دری کوچک در یک گوشه اش. آهسته به سمت در حرکت می کنم. دسته در را گرفتم و در به آرامی سر خورد. به داخل 

اتاق نگاه کردم. یک میز کوچک و یک تابوت چوبی کوچک قهوه ای رنگ. اما تابوت هیچ قفلی ندارد و بازکردنش ممکن نیست. پشت 
تابوبت، یک چاقوی قدیمی وجود دارد. موفق می شوم که با چاقو تابوت را بشکنم. به داخل تابوت نگاه می اندازم و یک سنگ جواهر 

سفید ساده اما بسیار گرانبها می بینم.

Mørketآنه مارتینه هاوگسکوت
Ane Martine Haugskott
 تاریکی
 اثر آنه مارتینه هاوگسکوت



Eventyrskog

Jeg var aldri i skogen før jeg kom til Europa. Da jeg kom til Tyrkia gikk jeg første gang inn i skogen med noen andre. Det var veldig 
mørkt, og så ubehagelig for meg at jeg ble redd og følte at det er noen som kommer og tar meg for å drepe meg. Jeg opplevde 
fra dette eventyret at skog er så mørkt og fryktelig. […].Livet er også som en skog, sier en venn, hvis du velger en bra vei for 
livet ditt så mister du aldri veien. […]. Da jeg var i Tyrkia i skogen, og det var helt mørkt og vi ikke kunne komme ut, trengte vi en 
veileder. Selvfølgelig hadde vi en smugler, og han hjalp oss. Smugleren tok oss med til en gammel hytte for å sende oss videre, 
for vi trengte hjelp til å komme oss videre. Hytta var veldig gammel og spesiell og kanskje hytta bare var for å smugle mennesker, 
eller for å gå på jakt. Hytta hadde ingen dør, men vi laget et hull for å komme inn. Innerst i hytta var det mørkt, og jeg tenkte at 
livet mitt slutter her. Jeg ba om hjelp fra de andre, sa at vi bør gå ut, men de gjorde ingenting. Det var et bord i rommet. På bordet 
var det en kiste. Jeg visste ikke hva det var inni kista. Jeg ville åpne kista, men det var ingen lås. Vi brøyt opp kista og det var 
mange våpen inni.

Ramazanali Jaohari

جنگل افسانه ای 

من پیش از اینکه به اروپا بیایم، هرگز در هیچ جنگلی نبودم. اولین تجربه بودن من در یک جنگل، به وقتی برمی گردد که با عده ای در ترکیه 
وارد جنگلی شدیم. آنجا خیلی تاریک و آزاردهنده بود. من ترسیده بودم و احساس می کردم که االن کسانی از تاریکی برای گرفتن و کشتن من 

می آیند. آنچه من از این ماجراجویی تجربه کردم، این بود که جنگل جایی تاریک و وحشتناک است. ]...[ 

زندگی هم مثل یک جنگل است. این را دوستی می گوید. وقتی تو راه خوب را انتخاب کنی، هرگز مسیرت را گم نخواهی کرد. ]...[ وقتی که من 
در آن جنگل در ترکیه بودم، وقتی همه جا کامال تاریک بود و راهی برای بیرون رفتن از آنجا نبود، ما به یک راهنما  نیاز داشتیم. البته یک 
قاچاقچی با ما بود که کمکمان می کرد. قاچاقچی برای اینکه ما را به مسیر بعدی بفرستد، ما را به خانه ای کوچک چوبی و قدیمی )کابین( 

وسط جنگل برد. ما برای جلوتر رفتن نیاز به کمک داشتیم. 

خانه چوبی )کابین( خیلی قدیمی و ویژه بود. شاید فقط مخصوص همین قاچاقچیان بود یا شاید هم شکارچیان از ان استفاده می کردند. خانه 
هیچ دری نداشت. اما ما برای وارد شدن به آن سوراخی ایجاد کردیم. در داخل خانه چنان تاریک بود که من فکر کردم زندگی ام همانجا به 

پایان می رسد. از بقیه کمک خواستم. گفتم ما باید از اینجا بیرون برویم. اما آنها هیچ نمی کردند. در داخل اتاق یک میز بود. روی میز تابوتی 
قرار داشت. من نمی دانستم در داخل تابوت چه چیزی قرار دارد. می خواستم در تابوت را باز کنم. اما تابوت هیچ قفلی نداشت. ما تابوت را 

شکستیم. داخل آن اسلحه های زیادی یافتیم.

رمضانعلی جوهری

La la la la la la. Nå synger jeg inn i den skogen. Jeg ser rundt 
meg med to øyne som skal kaste seg ut fra ansiktet mitt. Det 
er så skummelt at jeg ikke vil tenke på det. Jeg hører kun mitt 
hjerte som pumper så rart og raskt. Jeg løper, løper og vil ikke 
se de lange og svarte trærne og mange rare ting som er bak 
meg. 

Zahra Hashemi

الالالالالال. حاال من در آن جنگل آواز می خوانم. به اطرافم نگاه می کنم. با 
دو چشمی که می خواهند از صورتم خودشان را به بیرون پرت کنند. این 

چنان ترسناک است که نمی خواهم به آن فکر کنم. می توانم صدای قلبم را 
بشنوم که چه تند و چه عجیب می تپد. من می دوم و می دوم و دیگر نمی 

خواهم بیش از این آن درختان سیاه و چیزهای عجیب و غریب پشت سرم را 
ببینم. 

زهرا هاشمی

Mørket
Ane Martine Haugskott

 تاریکی
 اثر آنه مارتینه هاوگسکوت



Kjære bestemor

Du var i et fanget Falstad. 

Jeg er i et fritt og fredfullt Falstad.

Du følte pisken.

Jeg føler kallenavnene og baksnakkingen.

Du følte nazistene.

Jeg føler mobberne.

Du så blodet flyte.

Jeg ser alle ryktene på sosiale medier.

Dine kvinner ble voldtatt.

Mine kvinner er sex-objekter.

1940 var et helvete.

2017 kan reddes.

Martin Skauge

مادر بزرگ عزیز

تو در یک فالستاد گرفتار و اسیر بودی، 

من در یک فالستاد آزاد و صلح آمیز هستم. 

تو تازیانه و شالق را حس کردی. 

من نامهای )تحقیرآمیز( و پشت سرگویی را حس می 
کنم. 

تو نازیها را حس کردی،

من توهین کنندگان را حس می کنم. 

تو خون روان دیدی. 

من شاهد شایعات در شبکه های اجتماعی هستم. 

به زنان تو تجاوز شد. 

زنان من سوژه های جنسی اند. 

۱۹4۰ یک جهنم بود. 

۲۰۱۷ می تواند نجات بیابد.

مارتین اسکاوگِ
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Kjære

Jeg kjente solen i dag, den var stor og rund. 

Varmen, den gled inn i meg som mykt smør på brødskiva. 

Turen var lang, jeg telte minuttene mens jeg tenkte på deg. 

Om du leser dette med to blå øyne, forsvinner landskapet vårt, minutt for minutt.

 Kjære, hold fast på friheten, med engler av oksygen.

Sara Kristine Eklund Krog

عزیز 

من خورشید را امروز بزرگ و گرد یافتم. گرما، در درونم مثل کره روی برش نان می لغزید. سفر 
طوالنی بود و من دقایق را می شمردم وقتی به تو فکر می کردم. وقتی که این نوشته را با دو چشم 

آبی ات می خوانی، چشم انداز ما ناپدید می شود، دقیقه به دقیقه. 

عزیز، 

منتظر آزادی باش با فرشتگان اکسیژن.

سارا کریستینه اکلوند کروگ
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«Mother love»

Kjære mamma, jeg skriver dette brev fra mitt hjerte til deg! 
Kjære mamma, jeg husker alt du har lært meg om livet og 
hvordan man føler seg trist på grunn av de tingene som 
man ikke vil. 

Kjære mamma, jeg husker også veldig godt da jeg ble 
banket opp av andre mennesker, og det var du som sa at 
livet ikke skal være sånn alltid, det skal forandre seg, og du 
sa «aldri gi opp». 

Så kjære mamma, jeg forteller deg om min sikkerhet og 
kjærlighet, og forskjellen mellom dem da jeg var med deg 
og nå som jeg ikke er med deg. 

Mamma, din sikkerhet og kjærlighet er veldig forskjellig fra 
de mennesker som jeg er med og bor med. 

Uansett kjære mamma, takk for at du ga meg liv og 
sikkerhet da jeg var med deg. 

Kjære mamma, hjertelig takk for at du passet veldig godt 
på meg selv om det var vanskelig og umulig for deg. 

Kjære mamma, siden vi ble separert fra hverandre er ikke 
livet mitt som før. Jeg føler meg ensom, kjære mamma. 

Jeg har det bra. 
Jeg går på skolen, trener judo og jeg er flink til alt som jeg 
liker å lese og lære til andre mennesker. 

Men kjære mamma, det er ingen som har din kjærlighet og 
trygghet. 

Siden jeg kom til Europa har jeg bare møtt tre-fire personer 
som jeg med stolthet kan si er min andre mor og far. 

Kjære mamma, de personene er Erling, Ida Katrine, 
Madeleine og Khalil. De er veldig trygge og snille med meg, 
de liker alt som jeg liker, de gir meg kjærlighet og mye håp. 

Klem, mamma.

Mvh. Rohullah

Rohullah Ramazani

عشق مادر

مادر عزیزم، این نامه را با همه قلبم برایت می نویسم. مادر 
عزیزم، به یاد می آورم  که چگونه از تو زندگی کردن را آموخته 

ام و چگونه انسان احساس اندوه می کند به خاطر چیزهایی که 
نمی خواهد و نمی پسندد. مادر عزیزم، خوب به یاد دارم زمانی را 
که توسط افرادی مورد آزار و ضرب و شتم قرار می گرفتم، و این 
تو بودی که می گفتی »زندگی همیشه اینطور نمی ماند و تغییر 

می کند.« و این تو بودی که همیشه می گفتی: »هرگز تسلیم 
نشو!« 

بنابراین مادر عزیزم بگذار برایت از امنیت و عشق بگویم. 
از تفاوت بین کسانی در گذشته من و زمانی که نزد تو بودم با 

کسانی که امروز با آنها هستمف وقتی که از تو دورم. 

مادر، عشق و امنیت تو خیلی متفاوت است با کسانی که امروز 
نزد آنها و با آنها زندگی می کنم. به هر حال مادر عزیزم از 

اینکه به من زندگی و از اینکه تا زمانی که نزد تو بودیم به من 
امنیت دادی سپاسگزارم. مادر عزیزم، از صمیم قلبم از تو 

ممنونم که همیشه مراقبم بودی حتی وقتی که برایت بسیار سخت 
و غیر ممکن بود. 

مادر عزیزم، از وقتی که ما از هم جدا شده ایم، زندگی من مثل 
گذشته نیست. من احساس تنهایی می کنم مادر عزیزم. 

حال من خوب است. به مدرسه می روم . جودو تمرین می کنم 
و در خواندن و یادگرفتن از انسانهای دیگر زرنگم. اما مادر 
عزیزم، هیچ کس نمی تواند عشق و امنیت تو را به من بدهد. 

از وقتی به اروپا آمده ام، تنها سه-چهار نفر بوده اند که من با 
افتخار می توانم بگویم آنها می توانند مثل مادر یا پدرم باشند. 

مادر عزیزم، این کسانی که نام بردم ارلینگ، ایدا کاترینه، 
مادلینه و خالد هستند. آنها با من خیلی امین و مهربان بوده اند و 

هر چیزی را که من دوست داشته باشم، دوست دارند. آنها به من 
عشق و امید می دهند. 

در آغوشت می گیرم مامان. 

با مهر و محبت- روح هللا.

روح هللا رمضانی
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Sikkerhet,
trygghet og kjærlighet

Rohullah Ramazani

 امنیت، ایمنی و عشق
 اثر روح هللا رمضانی



Kjære mamma

Jeg er veldig trist for at du ikke er her med meg, 
mamma. Jeg håper at du har det bra. Jeg savner 
deg veldig mye. I går var det morsdagen. Det var 
den vanskeligste dagen for meg. Jeg bor så langt 
fra deg. Jeg vil være glad men jeg kan ikke. Så 
gratulerer med dagen.

Hilsen fra Sefatullah
Sefatullah Momand

مادر عزیزم، 

خیلی ناراحتم که تو اینجا با من و پیش من نیستی. 
مامان، امیدوارم حالت خوب باشد. دلم برایت خیلی 

تنگ شده. دیروز )در اینجا( روز مادر بود. این 
سختترین روز برای من بود، وقتی از تو این همه 

دورم. دلم می خواهد شاد باشم و خوشحالی کنم، اما 
نمی توانم. پس روزت مبارک مادر. 

با مهر از طرف صفت هللا

Kjære
Jeg stirrer mot en kald betongvegg. 
Mørket kiler meg oppover bena. 
Jeg tror solen har stått opp. 
Minuttene tikker i hjerteroten. 
Kjære, hvordan var du før? 
Kjente du solen varme kinnet? 
Kjente du luften som ga pust til dine vinger? 
Jeg klamrer beina mot ansiktet. 
Jeg vil ikke se, 
hva som venter meg neste dag. 
Kjære, hold fast på friheten.

Sara Kristine Eklund Krog

عزیز، 

من به یک دیوار بتنی سرد خیره شده ام. تاریکی قلقلکم می 
دهد تا باالی پاهایم. فکر می کنم خورشید باال رفته است. 

دقیقه ها ته دلم را قلقلک می دهند. 

عزیز، 

پیش از این چگونه بودی؟ تابش گرم خورشید را می 
شناختی؟ می شناختی هوایی را که نفس می داد به بالهای 

تو؟ 

پاهایم را به صورتم چسبانده ام. نمی خواهم ببینم فردا چه 
چیزی انتظارم را می کشد. منتظر آزادی باش. 

عزیز، 

من خورشید را امروز بزرگ و گرد یافتم. گرما، در درونم 
مثل کره روی برش نان می لغزید. سفر طوالنی بود و من 

دقایق را می شمردم وقتی به تو فکر می کردم. وقتی که این 
نوشته را با دو چشم آبی ات می خوانی، چشم انداز ما ناپدید 

می شود، دقیقه به دقیقه. 

عزیز، 

منتظر آزادی باش با فرشتگان اکسیژن.

سارا کریستینه اکلوند کروگ
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Livet i vanskelige situasjoner
Ramazanali Jaohari

Et brev for i morgen

Jeg er M. Reza Haidari og jeg er 16 år gammel. Kommer fra Afghanistan. Nå bor jeg i Norge, og jeg vil fortelle 
om flukten fra hjemlandet til Norge til noen som ikke vet noe om det.

Dagen jeg dro fra familien hadde mammaen min tårer i øynene, men jeg må nødt til å flytte og så reiste jeg til 
Europa. Det var veldig lang vei, og vanskelig for de som var alene på veien. Da jeg kom til Norge, syntes jeg 
det var vanskelig. Jeg tenkte på familien. Jeg ringte til familien, mamma var veldig lei seg, men hun var glad 
for at jeg er bra! Nå har jeg vært i Norge i ca 1,5 år. Jeg går på skolen, jeg gjør alt som er på fritida, men jeg 
vet ikke om framtida mi. 

Mohammed Reza Haidari

نامه ای به فردا 

من محمدرضا حیدری هستم و ۱6 سال سن دارم. اهل افغانستانم و حاال در کشور نروژ زندگی می کنم. من می خواهم اینجا در 
مورد گریز از سرزمینم به نروژ برای کسانی تعریف کنم که چیزی از این موضوع نمی دانند. 

روزی که من خانواده ام را ترک کردم، در چشمهای مادرم اشک جمع شده بود. اما من باید کوچ می کردم. پس به اروپا آمدم. راه 
زیادی بود و بسیار سخت برای کسانی که تنها سفر می کردند. وقتی به نروژ رسیدم، فکر کردم که این سفر واقعا چه سخت بود. 

به خانواده ام فکر می کردم. به آنها زنگ زدم. مادرم خیلی ناراحت و متاسف بود اما در عین حال خوشحال بود که حال من خوب 
است. 

حاال یک سال و نیم است که من در نروژ زندگی می کنم. به مدرسه می روم و اوقات فراغتم را پر می کنم. اما از آینده هیچ نمی 
دانم. 

با احترام از طرف محمدرضا حیدری
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 زندگی در شرایط سخت
 اثر رمضانعلی جوهری



Før var jeg en liten gullfisk, men nå er jeg en stor hval.
Før var jeg kald, men nå er jeg litt sjalu, egentlig.
Før var jeg grønn, men nå er jeg en lenestol.
Alle sier at sola står opp, men i virkeligheten ligger den i senga hele dagen.

Ida Sofie Gjernes Raaen

پیش از این من ماهی طالیی کوچکی بودم، ولی حاال یک نهنگ بزرگ ام. 
پیش از این آدم سردی بودم، اما حاال درواقع کمی حسادت می کنم. 

پیش از این سبز بودم، اما حاال یک صندلی راحتی ام.
ایدا سوفیه یرنس روئن ه

پیش از این دنیا احساس کودکی می کرد. حاال من می دانم که دنیا بزرگ است. 
همه می گویند که من نمی خواهم موفق شوم. ولی درواقع من موفق شده ام. 

همه می گویند من باید خودم باشم. ولی درواقعیت من نمی دانم خودم که هستم.
فریدا ناتویگ

Før føltes verden liten, nå vet jeg at den er stor.
Alle sier at jeg ikke vil klare det, men i virkeligheten har jeg klart det. 
Alle sier jeg må være meg selv, men i virkeligheten vet jeg ikke hvem jeg selv er.

Frida Natvig

Den var visst litt sjenert. 
Ida Sofie Gjernes Raaen
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 قطعا کمی خجالتی بود
 اثر ایداسوفیه یرنس روئن
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Hei, 

Det går bra med oss. Fortell meg hvordan det 
går med dere. Det er meg, Qasim, din sønn som 
skriver brev til deg fra Norge. Hvordan har mine 
brødre og søstre det? Jeg håper alle har det bra 
og er friske. Hvis du lurer, har jeg det også fint. 
Dagene mine fylles med skolearbeid og trening, 
noen ganger fotball og noen ganger svømming 
også. Min eneste bekymring er opphold vekk fra 
dere. Jeg tenker på dere hver dag, og spør meg 
selv: Hvorfor må jeg være så uheldig og ikke få 
leve sammen med dere?

Qasim Hussaini

Hei, 

Det går bra med oss alle. Hei min venn, 
Liaghat, husker du meg? Det er meg, 
Khodadad, som du en gang vekte klokka tolv 
på natta, for at jeg skulle gå til bakeriet og 
kjøpe Sangak-nan. Du husker helt sikkert. Du 
ba, og du laget te, men jeg fortsatte å sove. 
Husker du, Liaghat? Jeg er Khodadad. Vet 
du hvor langt unna deg jeg er, Liaghat? Vet 
du hvor lange kvelder og dager avstanden 
mellom oss er?Jeg tilbringer mine dager på 
en leir og venter på svar på min søknad om 
oppholdstillatelse. Jeg ønsker at du alltid er 
frisk og lykkelig.Kjære Liaghat, jeg liker ikke å 
si hvor ensom jeg er uten deg. Jeg liker ikke å 
fortelle om ensomhet. For du skal alltid være 
med meg, i hjertet mitt. Jeg håper at vi en dag 
kan være sammen igjen. 

Beste hilsener Khodadad

Khodadad Yari

سالم 

حال همه ما خوب است. 

به من بگو حال شما چطور است مادر؟ منم پسرت قاسم 
که از نروژ برایت نامه می نویسم. برادران و خواهرانم 

چطورند؟ امیدوارم همگی جور و سالمت باشید. اگر 
از من بخواهید، باید بگویم که من خوبم. روزهایم به 

درس یا ورزش می گذرد، گاهی فوتبال و گاهی شنا. تنها 
نگرانی من دوری از شماست. هر روز به شما فکر می 
کنم و از خودم می پرسم چرا من اینقدر بدبختم که نمی 

توانم با خانواده ام، با شما و کنار شما زندگی کنم.

قاسم حسینی

سالم

حال همه ما خوب است. سالم ای دوست! مرا یادت هست 
لیاقت؟ من همان خدادام که ساعت ۱۲ شب بیدارم کردی که 

بروم از نانوایی سنگک نان بخرم. حتما یادت هست!  

تو نماز خواندی و چای دم گذاشتی. و من هنوز خواب بودم. 
یادت هست لیاقت؟ من خدادادم. می دانی لیاقت چقدر از تو 
دورم؟ می دانی چه روزها و شبهای زیادی فاصله داریم از 

هم؟ 

من این روزها در کمپ “اوتلیرا”ی نروژ منتظر جواب اقامتم 
هستم. لیاقت، همیشه آرزو می کنم که سالم و موفق باشی.

 لیاقت جان، دوست ندارم بگویم که چقدر بدون تو تنهایم. 
دوست ندارم از تنهایی بگویم. چون تو همیشه با منی و 

در قلب منی. امیدوارم که یک روز، دوباره با هم و کنار هم 
باشیم. 

خداداد یاری
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Hei,

Det går bra med oss alle. Vi er alle friske og bor sammen i fred. Alt er helt fint. Det er ikke lenger 
mennesker som er i krig med andre mennesker, eller land som er i krig med andre land. Alle er 
glade i hverandre, gjør hverandre godt og har respekt for hverandre. Det er ikke lengre barn som blir 
utestengt fordi de ikke har penger eller tilgang til skolegang, og alle kan oppnå det de fortjener. Alle er 
snille, og ingen gjør hverandre noe vondt.Skulle ønske verden og menneskene var slik, og at de ikke 
ofret seg selv, landet sitt og andre mennesker for sin egen fordel. Skulle ønske alt ikke ble til krig for 
ingenting så alle disse uskyldige menneskene skulle bli ofret. Hvor er det egentlig slikt? Hvorfor må 
mennesket alltid være i krig istedenfor vennskap? Det er virkelig et spørsmål som det kanskje ikke er 
mulig å svare på. Eller som det hvert fall ikke er mulig å skrive svaret på dette arket på. Men jeg vet og 
tror på at det kommer en fin dag. 

I håp om den dag.

Ali Abbasi

سالم 

حال همه ما خوب است. همه در سالمتی کامل و در صحت، در زیر آسمان خدا زندگی می کنیم. همه چیز 
خوب خوب است. دیگر هیچ انسانی با هم و هیچ کشوری با کشور دیگر نمی جنگد. همه همدیگر را دوست 

دارند، به یکدیگر خوبی می کنند و بهم احترام می گذارند. دیگر هیچ فرزندی که به خاطر نداشتن پول یا 
امکانات از مدرسه رفتن محروم نمی شود و همه می توانند به آنچه لیاقتشان است، برسند. همه به هم مهربانی 

می کنند و هیچ کس در حق دیگری بدین نمی کند. 

هی! کاش دنیا و تمام انسانهای آن این شکلی بودند و برای رسیدن به منافع خودشان یا کشورشان، باقی انسانها 
را قربانی نمی کردند. کاش به خاطر هیچ و پوچ جنگ راه نمی انداختند تا این همه انسان بی گناه را آواره و 

قربانی کنند. اصال واقعا چرا چنین است؟ چرا انسانها به جای دوستی همیشه با هم در جنگند؟ 

واقعا این سوالی است که شاید جوابش را نشود داد. یا حداقل نمی شود روی این کاغذ نوشت. اما من می دانم و 
باور دارم که »یک روز خوب می آید.« 

به امید آن روز

علی عباسی

Sefatullah Momand
40 اثر صفت هللا مومند



Hei,

Det går bra med oss alle. Jeg mimrer tilbake til de dagene jeg og du, Hakim, dro på skolen sammen. Jeg tror vi begge var elleve 
år gamle. Kunduz brente i flammer, mens jeg og du drømte om den dagen krigen ville ta slutt. Krigen tok ikke slutt, men jeg skiltes 
fra mitt land, min by, min familie og deg – min beste venn. Jeg trodde aldri at jeg en dag ville være så langt unna deg, at vi måtte 
kommunisere med brevets språk. Du var som min bror. En storebror som alltid bekymret deg for min fremtid. Du ønsket meg alltid 
det beste, og jeg som skriver dette brevet til deg fra Norge i dag, ønsker jeg deg en frisk kropp og en lys fremtid. 

Abdul fra Norge.

Abdul Ghafor Hamdard

سالم
حال همه ما خوب است. 

یاد روزی هستم که با تو حکیم به مکتب )مدرسه( می رفتیم.  فکر می کنم هر دو ۱۱ ساله بودیم. قندوس )Kunduz ( در آتش جنگ می 
سوخت و ما به روزهای خوشی فکر می کردیم که جنگ تمام شود. 

جنگ تمام نشد ولی من از کشورم و شهرم و خانواده ام و از تو، حکیم، بهترین دوستم جدا شدم. 
هرگز فکرش را هم نمی کردم که روزی از تو آنقدر دور باشم که با نامه با هم حرف بزنیم. تو مثل برادرم بودی. برادر بزرگتری که همیشه 
نگران من و آینده من بود. تو همیشه بهترین آرزوها را برایم داشتی. و من که امروز این نامه را از نروژ برایت می نویسم آرزو می کنم که 

تنت سالم باشد و آینده ات درخشان. 
عبدل از نروژ

عبدل الغفور همدرد  
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Qasem: Det mest interessante som skjedde meg på Falstadsenteret var at jeg trodde jeg skulle 
en plass for å ha det moro. Jeg trodde ikke vi skulle til en plass som tidligere var et fengsel. 

Khodadad: Jeg trodde vi skulle til en by. En interessant by. Men plutselig kom vi til et stort hus. 
Et stort og rart hus. Jeg sa til meg selv: «Hvor er dette for en plass??»

Abdol: Jeg har hørt om navnet til denne plassen før, men jeg hadde ingen anelse om hva slags 
plass det var. Når jeg kom hit hørte jeg om krig og dette huset som var igjen fra krigen. Et hus 
som har en fint og spennende utsikt. 

Qasem, Abdol og Khodad har ikke kriget selv, men har mange opplevelser fra krig og har hørt 
mye om den også. 

Qasem kommer fra et distrikt i Tarinkot, og forteller at han det han har hørt mest om i hele sitt liv 
er krig. Familien hans lever bor fortsatt i dette distriktet, der man hver dag kan høre om krig og 
ødeleggelser. Familien til Ghasem har ikke tilgang til telefoner eller andre kommunikasjonsmidler. 
Sist Ghasem snakket med sin familie var samme dag som han forlot Afghanistan.

Abdol som kommer fra Kunduz, har frem til de siste to årene opplevd og sett krig med sine egne 
øyne. Faren til Abdol jobber med å rense minebomber. I 25 år har han jobbet med dette. Abdol 
sier, «For oss, for sin familie har han denne farlige jobben. For det er han som tar med brød hjem 
til familien.» Familien til Abdol, hans to søstre og tre brødre, bor i Kunduz alle sammen.

قاسم: جالبترین چیزی که برایم در فالستادسنتره اتفاق افتاد این بود که فکر می کردم قرار است 
جایی بروم برای تفریح.  اصال فکر نمی کردم بروم جایی که قبال زندان بود. 

خداداد: فکر کردم داریم به یک شهر می رویم. شهری جالب. اما ناگهان آمدیم به یک خانه 
بزرگ. خانه بزرگ عجیب و عریب. با خودم گفتم: » اینجا دیگر کجاست؟« 

عبدل: اسم اینجا را شنیده بودم. ولی هیچ تصوری درباره آن نداشتم. وقتی آمدم اینجا از جنگ و 
ویرانی شنیدم و از خانه ای که از جنگ باز مانده است. خانه ای که منظره ای جالب و قشنگ 

دارد. 

قاسم و عبدل و خداداد هر سه اگر خودشان نجنگیده اند، ولی تجربه های زیادی از جنگ دارند و 
بسیار درباره جنگ شنیده اند. 

خداداد می گوید: »چیزهای زیادی برای گفتن دارم. ولی حرف زدن از آنها برایم سخت است. من 
پدرم را در جنگ از دست داده ام. دوست ندارم از جنگ حرف بزنم.« 

قاسم از والیت ترینوکت )Tarinkot( افغانستان است، می گوید که همه زندگی اش بیشترین 
 )distrikt( چیزی که شنیده درباره جنگ بوده است. خانواده قاسم همگی هنوز در آن ولسوالی

زندگی می کنند. جایی که هر روز خبر از جنگ و خرابی است. خانواده قاسم دسترسی به تلفن و 
ابزار ارتباطی ندارند. آخرین باری که قاسم با خانواده اش حرف زد همان روزی بود که افغانستان 

را ترک کرد. 

عبدل که از قندوس )Kunduz ( آمده، تا همین دو سال پیش جنگ را همیشه در کمقابل 
چشمانش دیده است. پدر عبدل پاک کننده مین است. او ۲5 سال است که شغلش همین است. 

عبدل می گوید: » او به خاطر ما، به خاطر خانواده اش این شغل خطرناک را دارد، چون نان آور 
خانواده است. خانواده عبدل، دو خواهر و سه برادرش همگی در قندوس زندگی می کنند.

SAMARBEIDSGRUPPE
felles dialog som begynte med ordet «Falstadsenteret» :

 Abdul Ghafor Hamdard , Qasim Hussaini og Khodadad Yari

نوشته گروهی از روی دیالوگ جمعی 
که با کلمه فالستاد سنتره شروع می شود: عبدل الغفور همدرد، خداد یاری 

و قاسم حسینی 
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I dag kom jeg hit. En plass som jeg ikke forventet 
skulle være slik. Jeg hadde noe annet i tankene. 
Denne plassen har mange minner. Uforglemmelige 
minner som jeg kommer til å huske for alltid. En plass 
som først var et fengsel. En plass der barn kan se og 
lære historie.

Wais Ibrahimi

من امروز آمدم به اینجا. جایی که فکر نمی کردم اینجوری 
باشد. در فکر من چیز دیگری بود. 

اینجا پر از خاطره است. خاطره های به یادماندنی که تا 
زنده ام هیچ وقت فراموششان نمی کنم. 

جایی که اول یک زندان بود. بعد مکتب شد. و حاال یک 
جای تاریخی است. جایی که بچه می توانند تاریخ را در آن 

ببینند و یاد بگیرند.
ویس  ابراهیمی
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EN DAG PÅ FALSTADSENTERET 
– SKRIVETRENING, LIVSTRENING
Jeg hadde gjort meg klar til å legge opp et skrivekurs for unge mennesker som er klare og glade i å skrive. 
Leker med ord, setningsoppbygging, fullføre dikt, ….
Jeg hadde gjort meg klar til å møte unge mennesker som hadde vært gjennom vanskelige situasjoner gjen-
nom en lang reise fra Afghanistan til Norge. Dermed, i mine egne tanker, øvde jeg på å være «reiseskribent».
Verkstedet vårt skulle være på Falstadsenteret. Derfor begynte jeg å tenke på hvordan vi kan få tankene våre 
til å fly tilbake til Afghanistan, mens vi er her. Fra krigen som var på dette stedet i Norge før, til krigen som er i 
Afghanistan nå.
Men å møte disse barna som hadde kommet hit for å være med på skrivekurs, viste meg hvor stor avstand 
det kan være mellom tankene våre og virkeligheten. Vårt syn på krig er så langt unna virkeligheten at vi ikke 
forstår det før vi har opplevd det.

Å skrive er lett, men også vanskelig.
Vi, jeg og barna, prøvde å bygge hus med ordene våre. Ord etter ord, murstein etter murstein. Når de fortalte 
om skolene som var under bombing, kunne jeg høre lyden av eksplosjon i hodet mitt. Når en av dem skrev 
brev til sin mor, kunne jeg se ansiktet til moren i det ruinerte huset etter krigen.
Jeg dro for å lære dem å øve på å skrive. De lærte meg å øve på å leve for fred og trygghet. Barn som har 
massevis av historier, håp og drømmer. Skulle ønske at i den virkelige verden så venter det et trygt hjem for 
disse ungene som er fylt med så mye håp.

48 49

یک روز در فالستاد سنتره: تمرین نوشتن، تمرین زندگی

آسیه امینی 

خودم را آماده کرده بودم برای بچه هایی که آمادگی و احتماال عالقه به نوشتن دارند، کارگاه نوشتن برگزار کنم. بازی با کلمه ها، جمله سازی، 
کامل کردن یک شعر، تصویر و تصور و توصیف مکان و زمان با کلمه و ... 

خودم را آماده کرده بودم با بچه هایی روبه رو شوم که احتمال می دادم شرایط سختی را پشت سر گذاشته اند در سفری طوالنی از افغانستان تا 
نروژ. بنابراین در ذهنم با آنها تمرین سفرنامه نویسی می کردم. 

قرار ما در فالستاد سنتره بود. بنابراین فکر کردم چطور می توانیم ذهنمان را از فالستاد پرواز بدهیم تا افغانستان. از دیروز و جنگ در این نقطه از 
نروژ، تا امروز و جنگ در افغانستان. 

اما روبه رو شدن با بچه هایی که برای شرکت در این کارگاه نوشتن آمده بودند، به من نشان داد که بین تصورات ما تا واقعیت، گاهی چقدر فاصله 
است. تصور ما از جنگ، با واقعیت جنگ آنقدر زیاد است که تا با چهره واقعی آن روبه رو نشویم، درکش نمی کنیم. 

نوشتن ساده است و سخت هم. 

ما؛ من و بچه ها، تالش کردیم با کلمه ها خانه بسازیم. کلمه، کلمه، آجر آجر.

 وقتی آنها از مدرسه های زیر بمب می گفتند، من صدای انفجار را در کلمه هایشان می شنیدم. وقتی یکی از آنها برای مادرش نامه می نوشت، من 
صورت مادرش را خانه ویرانه شده از جنگ می دیدیم. 

من رفته بودم با آنها نوشتن را تمرین کنم. آنها به من زندگی کردن برای صلح و امنیت را تمرین می دادند. بچه هایی که پر از حرف، پر از امید و 
پر از رویایند. و کاش در دنیای واقعی ما برای این همه امید، خانه ای امن در انتظار باشد.
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