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 بازگشت! یهزاران مادر درانتظار فرزنداِن ب
 

  اوآهنگِ  نیبه هم امیق قیصد یعنی خوش آواز دانشمند وهنرمند رِ یانجن نیبا ا یدوست بود ادیخود به  ادداشتِ ی در من
 یویاستد کیاست.نه در یته شیهرگونه آرا هٔ یحل از دیگویخود م امیآهنگ چنان که جناب ق نیاشاره کرده بودم.ا

 ستیکدام آرکستر مناسب هم ن باالخره و کندیم یبرآنرا ره هنرمند رکتریدا کینه کدام موز مناسب ثبت شده است و
 درد کی.احساِس ندیب یم را هموطناِن خود رحمانهٔ یب ِازخانه ُکشتار رونیب فخامت بدهد.او در یتا به آهنگش نوع

 واما در!«دیبه خاطِرخدابس کن و!«» دیبس کن»بزند که  ادیفر دیبا و است ادیفر ازمندین فشاَرد او یکشنده قلبش رام
وا گوِش شن زندیر یفرو م اتیدرخِت ح از قرارگرفته باشد باد ندکه درمعرِض تُ  یتوت ها مانند انهاانس که اریآن د

سرداده  هیبرماتِم کافران گر لیرا نچسپد که به چه دل عواطف او بانیگر دوَ اگر بشنَ را بشنََود و او ادِ یکجاست که فر
سر  یا وهیبه چه ش و دهدیم درد را سر ادِ یفر نیگوشهٔ خانهٔ خود ا از ارداردیاخت که در لهیوس نیکمتر او از !یا
 آَرد و یمؤثرعواطف اهل دل را به شور م اریبس وهٔ یآهنگ به ش نی.اکندیبه اصطالح دل سنگ را آب م که دهدیم
است  یعیاما طب«ر راِه فرزنداِن خود استندمادرچشم ب هزاران»دیگویم خفته را ِجتکه بدهد.او یجدان ها و خواهدیم

 نیکه ا دیگویما م یهنرمند برا نیا بنابر تعصب مجال بازگشت ندارند و و نهیک غِ یبا ت دهکه آن فرزنداِن ُکشته ش
 یچون وصل به دنبال ندارد و یاست که وصل یانتظار یعنیبازگشت استند  یانتظاِر فرزنداِن ب در هزاران مادر

ه را ندارد.او جاست که هرگزعال یزخم ناسور نیبگذارد پس ا یوتشف یمرهِم تسل انتظار نیزخم ا که بر ستین
مزاِر شان است وآنها  یسالحِ شان همان سنگ ها که ندیب یرا م دیها شه آنجا صد در و ردیگیم شیقبرستان را درپ

ن کند هزارا دایادامه پخون  یایدر نیا اگر که رایز «دی! بس کندیبس کن»را سر داده اند که هنرمند ادِ یفر زهمانین
 زیا نر ُکشتار نیآهنگ بهانهٔ ا نیا او در اما .وسازدیبازگشت م یب تظارِ همان زخم ناسوِر ان زگرفتارین را گریمادِر د

 :دیگویم و ردیگیاستهزاء م باِد تمسُخرو به
 

 حِق ُکشتارِ  نانیافغان استند ا طرِف جنگ انسان و دو که هر یوقت تا رایز «مانیجا نه کفر است ونه ا نیا سخن»
 نایپا یمدن و یانسان یارهایبا مع توانیم ندازدیخون به راه ب یایآنکه در از شیجنگ را پ هر را ندارند و گریهمد

 یخود یاژدها ای درون و وید ای طانیهمان ش نیا باشد دهیدروِن شان النه گز ویانسانها د پُشِت سر داد اما آنجا که در
ه وچنانک َشَودیشان بدل م عتِ یُکشند که ُکشتار به طب یتا آنجا م نانیا و شان را درکف دارد ارِ یاست که زمام اخت

 تِ است که پُش طانیجا مادر همان ش نیمادر را نشنود ا یآللو نیتا طن رودیمادر به خواب نم یگرفته با للو کودِک خو
بُکش  ادیفرو گانهیراکت وبم ب یهمان صدا انطیش یوبالطبع آللو خواندیسِر جنگندگان النه گرفته است وآللوللوللو م

او « بس کن»؛«بس کن!»دردناکِ  ادیدر فر کند و یصحبت م یآن باروشن از امیق ریبُکش است است که جناب انجن
 طانیش یآللو نیا دنیشن نیطان به جان آمده است بنابرایش یآللو نیا از کشور نیاست که دشت وکوه ا زین غامیپ نیا

ملت را که پس ازچهل سال جنگ  کیناِک  درد خسته و یصدا امیق« بس کن!»؛«بس کن» ی!صدادیبس کن زیرا ن
 .است گربسیبس است د یکرده است.آر انیب کین باشد ها سرو سرافراز افتادن صد شاهد فرو تواندیگرنمید
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