
AFGHAN GERMAN 

ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  
  

 11/11/1112              صالحه وهاب واصل

 

 لکۀ بد نما

 

قلم بر داشتم، خواستم غم هموطنی را، که در آتش سوزی صورت و دو دستش را کامال از دست داده بود، روی 

بودم که صداهای فریاد و ضجه های دل شکنی گلوی قلمم را بست، با عجله از پنجره صفحه سیاه کنم، غرق اندیشه 

بستر مرگ که در اثر یک حملۀ  به بیرون نگاه کردم، دیدم چند هموطن دیگرم غرق در خون به روی سرک در

 اری در منطقه صورت گرفته بود، آخرین نفس های شان را میکشند ، اشک از چشمانم فوران شد.حانت

گشتم کوشیدم صحنه های چشم دیدم را به کمک قلم روی صفحه بریزم، دستم یاری نکرد. تلویزیون را روشن  بر

کردم تا باشد که افکارم را با دیدن صحنه های شاد کنندۀ ازین تشنج روانی رهایی بخشم. روی صفحۀ تلویزیون خواهر 

 مردان مستبد با فیر تفنگ کشته شد.هموطنم را دیدم که در استدیوم در محضر عام توسط یک گروه از 

سراسیمه شدم، با خود ، افکار خود، وجدان و احساسات خود در جدال بودم. دست پاچه شده بودم رفته به کتابچۀ 

خاطراتم مراجعه کردم تا شاید بتوانم با مطالعۀ خاطرات گذشته وقایع امروز را فراموش کنم، اما جز خاطراِت قتل، 

وز، بچه بازی، دختر فروشی و سنگسار را نخواندم. نشستم با تنهایی و درماندگی خویش روز ویرانی بربادی، تجا

های عمرم را که به خاطر داشتم شمار کردم، لحظه هایش را به یاد آوردم، هفته ها، ماه ها و سالهایش را پیش نظرم 

 ی را ندیدم.مجسم ساختم، به جز از تکرار اندوه و بی بضاعتی و قتل و نابودی چیزی دیگر

 انبار وحشت دلهره ام ساخته بود، وهم سراپایم را ُپر کرده بود وتکرار این بیچارگی ها از پایم انداخته بود.

به امید فردای نا معلومی که دل بسته بودم، اندیشیدم، صفحۀ منزۀ سفید را که در گوشۀ میز از ساز خاموش باد رقصان 

ورم ت فردای مبهم کششز کردم تا امیدی را بر صفحۀ سرنوچۀ رنگ سیاه را بابود بر کشیدم و َنی بر دست، سِر دوات

که در اندیشه می پروراندم، رقم زنم. از فرط لرزه و بی بضاعتی دستانم دواتچه از الی انگشتانم رها شده بر روی 

را آندم یدم، زی)دیگر ضرورتی به نوشتن ند صفحۀ پاکیزۀ بیرنگ چپه شد و لکۀ بد نمودی را نقش صفحه ساخت...

 دانسته بودم که فردای کشورم جز همین یک لکۀ بدنمای سیاه چیزی دیگری نخواهد بود. (
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