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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
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!از گور ها هم صدا در نمييآيد  
 

 بود مادر کالن هنوز باوجودی که نماز تمام شـده. بعد از اين که جای نماز مادر کالن را جمع نمود به اطاق خود برگشت
:صدايش هنوز شنيده ميشد. هم دعايش تمام نشده بود  

الهی نگذار يک تار موئی هم از سرش کم . نگاوانش تو باشی. تو همرايش باشی.  خدايا هر جا که است به  تو سپرديمش
ديگه  طاقت غمه  .  یالهی به ای پس پيری غمه نشانم نت. دستش به دست ظالم نفته.  ضرر بچيم به کسی نرسيده. شوه
الهی تو يار بی کسا و غمخوار غريبا . الهی تو کمک کو که به خير و سالمت به خانه و جايش  پيش زنش برگرده. ندارم
...الهی . ستی  

بی چارگی پير زن . دلش برای همه می سوخت.  می خواست گريه کند؛ بحال خودش، بحال مادرکالن و برای شوهرش
سرا پايش . آشکار بود، و درماندگی ای که در چشمانش  هويدا بود  قلبش را به درد آورده بودکه در صدای ضعيف اش 
چگونه می توانست با آن همه غمی که خودش داشت از درد آن پير زن کمی بکاهد و او را . داغ  شده بود؛ می لرزيد

.از  تنها پسرش فقط همين يک نشانی برايش مانده بود.  تسلی و تسکين بدهد  
پنجاه بار، هفتاد بار،.  دعای مادر کالن را که هر روز و در هر نماز تکرار می شد، بار بار شنيده  بود  

به  تخت خوابش نگاه کـرد که هفته ها بود شوهرش .  ديگر شـمردن روز ها و دعا ها را  رها نموده بود...   صد بار 
کس روی ميزآرايشش نگـاه کرد که شوهرش با مهربانی اورا به ع. روی آن نخوابيده بود؛ هفته ها بود جای اوخالی بود

! اما نه حاال.  زيبا ترين خاطره ها را آن عکس برايش زنده مينمود. آن عکس را خيلی دوست داشت. درآغوش گرفته بود
 و شرين و  پرده سپيد خيالش ديگر آن سپيدی را نداشت که بتواند در آن نقش او را، نقش خود را، نقش آن روز های زيبا

.  شالق افکار ناخوشايند گاه گاه روح معصوم و جوانش را مييازرد.  نقش آينده ها را، آنگونه که می خواست، بکشد
ناپديد !  هزاران خيال ناگوار و آزار دهنده؛ از هر گونه آن! ...   آه، خدای من! ...   خـدا نکند!  نه!  نه...   نکنـد  که 

، )وفا(آگسا، پليگون، تره کی، امين، کارمل، نجيب، سروری، صادق کور، مجيد کرشدن خسرش، صدارت، پلچرخی،
...ظاهر ساطور، عارف عالميار و  

بروی دوشک، جائيکه بتواند چشمی به در داشته باشد . ديگر نميتوانست بروی پاهايش بيستد. پا هايش سستی کردند
اين اولين باری نبود که  ...  با خودش حرف ميزد! ...  مرا تنها نميگذارد!  می آيد. هنوز هم  اميدوار بود. نشست

دوستم ! مرا تنها نميگذارد! مييآيد: اميدوار و آرام  گفته بود...  صد بار ... هفتاد بار ...   پنجاه بار .  باخودش حرف ميزد
!"خدايا بتو سپرديمش:" و باالخره ميگفت... دوستش دارم ! دارد  

اگر چشمانش خسته ميشد و گاهی پلک هايش رويهم مييافتادند، گوششهايش به ياری اش . چشمانش هميشه  به در بود
. مييآمدند  

صدای در . صـدای به گوشش آمد. مادرکالن خوابيده بود. خيلی وقت بود که هوا تاريک شده بود... هوا تاريک شده بود
... قلـب کوچک و اميدوارش ميطپيد ...  با چشمان تر...  ه، بدون چادر بسوی در دويد؛ سربرهن. ازجايش برخاست. بود

چشمانش را باز . صدائی زن همسايه را شناخت. چشمانش را بسته بود. در را باز کرد...   جرآت نميکرد در را باز کند 
... پيامی از شوهرش داشت .  زن  همسايه بود. کرد  

"چه شد، آمد بخير؟ : " ی مادرکالن را شنيد که ميپرسـيدصدا. چشمانش سياهی رفت. پاهايش سست شد  
...دخترک از حال رفته بود .  صدای مادر کالن بی جواب ماند  

. دخترک جوان نه مرده داری کرد و نه فاتحه وختم گرفت. مادر کالن مرد. بيست و هشت سال از آن زمان می گذرد
خيلی پيرتر از آنچه بايد باشد . موهايش کامًال سپيد شده است. اشدباورش نميشد، هنوزهم باورش نميشود، که حميدمرده ب

.  به نظر ميرسد  
! "   دوستت دارم، بهار من: " هنوز هم منتظر همان آوازی است که يک وقتی به گوشش  آهسـته،  نجوا کنان ميگفت  

                                                         ـــ  ـــ  ـــ  ـــ
 اما حميد کجا شد؟ 

؟  از !کی می داند!   شايد در يکی از همين  صد ها  گور های دسته جمعی، يکجا با پدرش و هزاران سپاه گمنام ديگر
!گور ها هم صدا در نمييآيد  

 


