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 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ۱۱/۰۶/۲۰۲۰                                                                  کامله حبیب مهری

 میخندید   شیطان

 
زن در تاالب خون غوطه ور بود. تالش داشت خودش را تکان 

بدهد تا یکبار دست بر کودک نوزادش بکشد . مگر اتش باروت 

تنش را سوخته بود وبعد از هر تالش سوی فاطمه زن پهلویی اش 

 میدید .

 نگاهش طوری بود که از فاطمه چیزی را گدایی میکرد .

میخواست چیزی بگوید مگر نمیتوانست . فقط نگاه هایش بود که 

گاهی به سوی کودکش و گاهی به سوی فاطمه بر میگشتند . روی 

کودک آغشته با خون مادر بود . خون شور را در دهنش مزه 

 میکرد . او از شور و شیرین چیزی نمیدانست .

ته بود . فاطمه زنده بود ، اما او را جابجا یخ زده بود . از  فاطمه نیز زخمی بود ، کودکش در کنارش مانند شیشه شکس

ترس منجمد شده بود . اطرافش را کابوس انباشته بود . زن با چشمانش از فاطمه میخواست تا به عوض کودک مرده 

 ی خودش کودک زنده اورا در آغوش بگیرد .

 

پشتون بود . اما به حکم انسانیت و به حکم احساس   فاطمه زن را نمیشناخت . شاید تاجک بود ، شاید هزاره بود ، شاید

مادری ، آهسته آهسته خزید به کودک آن زن نزدیک شد . دهن کودک در جستجوی سینه مادر بود . فاطمه پستان خود  

را در دهن ان کودک گذاشت . چشمان آن زن زیر بار آنهمه درد به عنوان سپاس درخشیدند و بعد برای همیشه بسته 

 شدند .

 

فاطمه چند لحظه به سوی کودک زخمی و بیجان خودش دید و به سوی آن همه اجسادی که در اطرافش در خون شناور  

بودند و بعد به سوی کودک نا آشنایی که شیر اورا میمکید احساس کرد تمامی جهان چشمه شد . همه چشمه ها با تار و 

 جام از چشمانش فرو ریختند . پود وجودش در آمیختند ، سپس در سینه اش جوشیدند و در فر

 

فاطمه میگریست ، تنش میسوخت ، فرشته های نجات در اطرافش یکجا با او میگریستند . اما دلقکان در برزخ خدا از 

 ته دل یکجا } با شیطان بزرگ{ میخندیدند .
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