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ه او بود ک نیو مراقبت از من بر عهده  مادر افتاد. ا تیپدراز سرم رفت و بار ترب ه  یمن تنها پنج سال داشتم که سا

 «سوزانند. یبر تو دل نم زیبرادرانت ن یحت چکسیه یماند کمالیکه اگر ب یکوشش کن درس بخوان»گفت:  میبرا یبار

 .زدیگوشم زنگ م در شهیهم گفته  او نیا

خطرناک  یسفر رهسپار دمرزنف دو و همسر با خواستم یمن م روشن وجود دارد. اریذهنم بس آن صبح در ر  یتصو

ترس  .دیلرز یم جانیه ترس؛ اضطراب و دلم از ذارم ودنبال بگبه  نیریش همه خاطرات تلخ و با وطن را گردم و

مت هم مال و گردد بمیصطالح هم درد نصبه ا کنند و یزندان زین و فرزندانم را همسر و فتمیب ریداشتم که در راه گ

 کی یداشت. رفتن به سو گونه درد  سر کی و اررفتن هم هز رونیب ممکن شده بود و وطن نا ماندنم در خلق.

 دو نیه عمرش همل توجبقا ه  یاکه سرم یپدر زدن از فرزند  صاحب استعداد قُمار دو یزندگان با سرنوشت  مجهول و

  :گفتم یاخود مب کم روز ده بار گرفته َشَود. کم از یکه به آسان نبود یمیفرزند بود تصم

 دیایکه به عقل برن یکار»
 «دـیببا نادر ییگـه وانـید

 

 .تن داده بودم یوانگید نیچه باداباد گفته بد هر من و

 یبرا و خواند یم تهجد ا نمازه شب مهیه نک او کنم؛ یحافظ خدا او با رفتم تا ادرم یبه سو یروز صبح وقت آن

 گفت: آغوش گرفت و در مرا سر   هیگر با کرد یم دعا فرزندان  خود

!« یترف و یمادرته گور نکد اما یباش ل اي که ده شکم مادرمث یریم تیریخ و ریخ با وتیام وغم نخ چیه رو!ب میبچ»

 گفتم:

 ارت  یز شوق   توکه  دانم یمن بخندد م یه روب که روزگار یبه مجرد یدار فاصله اریمرگ بس با هنوز تو مادر»

 میپاکستان آمد و میکرد سفر تیریخ و ریخ با صورت ما هر به« رسانم یم تیبه آرزو ن ترام و یدار را خانه  خدا
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 همان و دیپوش یزندگ چشم از مغلوب  سرطان  جگر شد و که مادر پشاور تازه آغاز شده بود ا درسال سوم اقامت م هنوز اما

 خبر مرگ  او پاکستان از کم آمدم در او هنگام  مرگش نزد   آمدم و رونینزدش ب از نکردم و گور را طور که گفته بود من او

احترام   مهاجرت با عزت و طیمح من در یول ستین ام او ختهیر تربت  او است که بر یاشک دیخوان یم لیذ در را چهآن شدم.

 او استم.  یشب مهین یها رهون دعاهمه را م نیا ام و ستهیتمام ز

 اک  خ» یگفت و یامدیتو که با من ن .یکرد یم وطنت دعا یبرا و یودته بسجاده ات نشس که بر دمیخواب د ترا در شبید مادر

 دلت را نگرفته است؟ ُکشتار جنگ و همه نیا ایآ «کنم ینم مسافر خوده

 

 برتربت  مادرم یاشک

 دم کمت مادرآمـ نیرگ چنـکه وقت  م ادر ازغمت م زمیچه خاک برسر  خود ر

 ادردمت م نیواپس در تو ش  یـــاند پنم  یناَخلَف پسر خورد نیم  اغ توسال ها

 همدمت مادر چیـکنون که من نشـدم ه م؟ رق  شرم سربلند کنَعــــچه گونه از

 ادرم همتیپ و نـیـخون ه  ـیرگــ راز   ز  دمیکه چون نفهم مـیَ ربگ رهیبه بخت  ت

 ادرم فشانمت یه خاک کنون مب ُگهـر  دمیدتو خن ه  یربر گ و یکرد هیرگـ تو

 ادرل نمانـد که آنجــا رسانمت مـاج ود الفت ب شهیا همحـبط ه وـترا به مک

 خـواب  گـران بازدارمت مادر ر زمگـ  رزدلیم هـیرجوش  گ دست  من ازقلم ب

 مادر تم به مقدمتـبه هـرزه فرس گهر راب ُسه یون نوشدارومرا ببخش که چ

 مادر متیبشو تا ایاشک ب ـــل  یبــه س  بیرغ ار  ـید فـــرزند در یـپ یدـامین

 ُمَحَرمت مادر مـن آخـر ر  بهـ ـــدیرس ردم ـک یتوهم یناله ز دور دـــیبه ع

 ابکمت مادر اتـهیفس شده هـق نیدر روز تو ام یل  دستانسراـُ بـکه بُلُ  نـیبب

 گنج  ُمعَظَمت مادر دمدهــ یم که باز ن م از یرا گرفته ا شبان مهین یادع

 تاق  شبنمت مادرـُگل خـزان زده ُمش د ـمان ـمــیدا ترا و دمیند و یدـامین

 نکیا یسبزه داشت ل وُگـ یآرزو تو

 ل بکارمت مادرـر گُ مگ دهـیبه آب  د
 

 ادرم مرگ   شانزده روز پس از19۸۶ یجنور1۸شب 
 

** * ** 

  تذکر: 
 بر یرا مطالعه کنند، میتوانند با اجرای "کلیک" ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 شوند. عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی
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