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 مدیون تو است  ، حیاتممادرم
 

" هورا "ن شد و با بلند شدن صدای منحوس های زندگی ما رخنه ای جاگزی در زیبائی ،ی میهن ماکودتابا هر
 .گویان دامان خوشبختی مردم افغان برچیده شد

هفتم رمضان که در حوالی عصر در اطاق پدرم داخل شدم و وی را مشغول نبشتن  یادم آمد آن روز بیست و
 .را بست قلم را کنار گذاشت و صفحۀ خاطرات خود . خاطراتش یافتم

:" کرد سؤالبا محبت سویم نگاه کرد و . دانستم صحبتم را از کجا شروع کنم باالی بستر خوابش نشستم و نمی
در جوابم گفت . رویم با صدای قدری گرفته برایش گفتم فردا من و اوالدها پاکستان می" بچیم خیریت است؟ 

 .رانیدت روزهای عید را در محیط آرام بگذخوبس
 .رویم انداختم و گفتم، ما برای همیشه می به روی مهربانش نظر

سویم نگاه کرد و پی برد که مقصدم چیست، قطرۀ اشک در 
های پر از لطفش  دست. را پیدا کرد کنج چشمش جای خود

خواستم  را گرفتم و بوسیدم و بدون گفتن کدام حرفی می
مادرت را چیزی نگو که :" صدایش را شنیدم که گفت. یمبرا

 "ندارد طاقت دوری تانرا
 ولما مشغاختر، آشپز وفادار خانۀ  خوشبختانه مادرم با مادر

دانم از کجا حس کرد که دروازۀ  نمی. تهیۀ افطاری بود
حویلی روی کوچه باز شد و صدای بینهایت زیبا و گیرایش 

احسان جان سر افطار کجا میری؟ فاصله بین ما . شنیدم را
  .در رویم ببیندتوانست اشک را  تقریباً ده قدم بود و نمی

مادرم با رخت سادۀ نخی سفید با گلگ های کوچک آبی به 
 ها با عشق فرزند و مادری نگاه می تن سویم مانند همه مادر

 . داشتنی من بود کرد و این بار آخرین دیدار آن انسان دوست
جان، ما روزهای عید را به بامیان بوبو"صرف گفته توانستم 

حافظی می  پیش از رفتن خدا. رانیم و من کار دارمگذ می
دانم شاید تعجب کرده باشد که چرا نزدش نرفتم و  نمی."آیم

مانند همیشه همرایش مزاح نکردم و رویک عزیزش را، 
  از جهان رفته شدرد فراق فرزند اه بکاز آن مادران کی ی مادرم،                .هیچ خوش نداشت کسی ببوسد، ببوسم

 .میبوسیدمکه مرا ناز داده را زیبا و مهربانت ستهای ددیگر بار میتوانستم صرف یککاش 
منزل، صدای تلویزیون بلند نبود و  ه روزی حین مراجعت ب. را به هامبورگ، آلمان غربی، کشانید سرنوشت ما

 . انوادۀ کوچکم خموش گردهم نشسته بودندخ
 . سیده اش احساس کردم خبری خوش نداردلقه جدا شد و از چشمان سرخ و آماهمسرم از ح

 .شنفتم که مادرعزیزم به رحمت حق پیوسته و برای همیش مارا ترک نموده
 . مدتی سپری شد و عکسی برایم رسید که امروز زینت روی میزم است
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رزوهای خوشبخت آمد که در حلقۀ یادم از آن 
خانواده و دوستان در استالف در باغ جنت 

. مگذشتاند آسای ما روزهای رخصتی را می
بخاطر دارم که طبق عادت بعد از صرف 

 باالی چهارپائی میطعام چاشت کنار حوض 
 خود" گاچ " خوابیدم، مادرم یکی از چادرهای 

کرد و چندبار در  را زیر شرشره مرطوب می
انداخت  آمد و رویم می هوا تکان داده نزدم می

 . برکنار باشمو پشه تا از شر مگس 
سرسر باد مالیم و شرشر آب و چادر مالیم نم 

 . بود خواب را تا اخیر حیاتم همراه خواهد دار مادرم لذت پبش از
 

 رواز کردپسمانها آبود که در خوابی 


