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 Human rights حقوق بشر

 
   از امريکا-انجينرمحمدھاشم رائق 

  ٢٠١٣ اکتوبر ١٠
  

  او رفت و برنگشت
  درود به روح شھدای گلکون کفن

  

 مرگبار فراگرفته بود، بعد ازھرچند لحظه آواز فيرھاوان شب از نيمه گذشته بود، ھمه جا را ظلمت وحشتناک و سکوت

و جھان را به لرزه می انداخت، طفلکان از خواب می پريدند ومادر گفته صدا می   اين سکوت را می دريدۀو توپ پرد

 رفتند آواز فيرمرمی برای ھمه يک امر عادی شده بود آنھا جنگ ديده شده ھمان لحظه دوباره به خواب می و زدند

  . ربين دود باروت و آتش زندگی می کردندد ند،ودب

 که ھراس داشتند موترھای گزمه بعد ازھرلحظه چون موتر ھای امبوالنس به سرعت ھرچه تمامترمی گذشتند برای اين

با   خود راۀکه تمام شھر در تصرف شان بود، تانک وتوپ و طيار رند باوجودیومی ترسيدند که ھدف مرمی قرار نگي

 داشت زيرا درک کرده بودند باوجود آنھمه زور و قدرت در یده بودند باز ھم ترس وھراس در دل شان جاخود آور

مين أ صبح نافذ بود، در ظاھراين قيودبرای ت۴ شب الی ١٠قيود شب گردی از ساعت .  مردم ناتوان ھستندۀمقابل اراد

 سياه شب ۀو نفرکشی ھا را به خاطر آرام در زير پردامنيت اما منظور اصلی آن بود تا بتوانند چوروچپاول، خانه پالی 

مرد چنانچه صدھا نفر  ا نداشت ولو مريضی میر حق خارج شدن از منزل یو درمدت قيود شب گردی کس انجام دھند

ونيت ونه بازپرسی وجود داشت ، نه مصين فضای وحشت و بربريت که نه قانونادر. به اثر مريضی ناگھانی تلف شدند

  .ر دشوار بوديستن چقدز

  شان به صدا درآمد آنھا از»خليل« ۀ کوچۀ درواز،خوفناکھای  شب يکی از ھمينين محيط مملو ازترس وھراس درادر

در بدن  ازشنيدن اين آوازمو. کرند صرف با قنداق تفنک دروازه را می کوفتند  در استفاده نمیۀزنگ دروازه ويا حلق

 بلکه زنگ خطربود و مرگ و نابودی ، ھمه ھمسايگان می دانستند که نهرب ھر شنونده راست می شد اين آواز، آواز د

  .                                                                                                                   را بردندچه کسیامشب 

 بسترنشست ، اوخواب بود چه خواب شيرين دوران جوانی  رویبر  تکان خورده ودفعتاً »خليل« از شنيدن آواز دروازه 

که خليل آواز درب رابشنود ھمين لحظه از خوشی و  و مستی ، خواب مرد جوان در آغوش عروس جوانش، قبل از اين

دست  و ھمسرش پرواز می کنند » سھيال«می ديد او در آسمان باالی ابرھای سفيد با  سرور جھان، خواب می ديد ،

 پر از غوغا و ی آسمان درحال پرواز ھستند زمين را درزيرپاپھنۀدردست اوست و مانند پرندگان در  »سھيال«

 می گويد شکر ازآن جھان پر از آشوب »سھيال«ھياھوغرق در ظلمت و تاريکی می بينند، سرود خوشی در لب دارند با 
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 عروس بيست روزه و حشت زده از خواب می پرد و باالی بستر می نشيند »سھيال« آواز کوفتن دروازه شدت می گيرد 

اما ديگر چيزی گفته نمی تواند ھمه می دانستند بعد از قيود شب گردی درب کوفتن يعنی .... که  می گويد خليل مثلی

 کوتاه در مغز ۀين لحظاديگر را در آغوش می کشند و ھزاران چيز در  کوتاه يکۀ برای لحظ»خليل و سھيال«. مرگ

ھزاران سخن باھم می گويند، از عروسی آنھا ھنوز بيست روز گذشته بود قلب ھای  و شان مانند برق خطور می کند

  .اورندو فاميل داشته باشند می خواستند زندگی بسازند، اوالد بي،شان مملواز ھوس وآرزو بود

پدر  و  ھمه ازخواب بيدار شدند»خليل« منزل روشن شد پدر، مادرو خواھرھای یين وقت چراغھای تمام اتاق ھاادر

 منزل رفتند و پرسيدند ۀو پشت درواز ريش سفيد بود با مادر خليل به صحن حويلی برآمدند  که شخصی مسن و»خليل«

 تالشی به زانو در آمد و ديگر ۀماز شنيدن کل» خليل«مادر " تالشی"پشت در شنيده شد کی ھستی ؟؟؟؟ آواز سھمناک از 

و پدر   از تالشی شنيده بودیاو قصه ھای زياد. دانست گپ چيست و تالشی کيست ستادن را نداشت زيرا او میيتوان ا

 شب ۀديدن سيمای آنھا دراين نيمچار درب را به روی شان کشود ، ھشت نفر مسلح داخل حويلی شدند ، از به نا» خليل«

وی آنھا کشوده نمی توانستند، قصه ھای مادر کالنھا، آن ديو ھا و رھمه به وحشت افتادند  اطفال خورد سال چشم بر

 می خواستند مرد ھا با قدمھای شمرده حرکت می کردند، ظاھر اً .  ھازنده شده و برای اذيت انسان ھا آمده اند»آلمادر«

وبيده بودند  باز ھم يگان بار  شب خوفناک کۀل را در نيمزدب و با نراکت نشان بدھند گرچه درب منؤخود را خيلی م

مات معذرت و بخشش را به زبان می آوردند، اين جا بود که دورنگی و دوروئی اين رياکاران فھميده می شد خالصه کل

 داخل شدند بسترنو »خليل« الماری لباسھا به اتاق در ھر اتاق تقسيم شدند يکی به الماری کتاب ھا حمله کرد و ديگری به

 اتاق باال بود و ھمه چيز نو وجديد تخت خواب، الماری ، ۀعروس و داماد ھموار بود بوی عطر و خوشبوئی از ھر گوش

.  ميزقرار داشت یردن داماد باالگدو جوان نمايندگی می کرد ھنوزگل دست و گل ۀ لباسھا و ميز آرايش از سليق

 دردام ۀ از ديدن قوارهً آنھا به وحشت افتاد قلبش به شدت تپيداندام زيبا و الغرش غرق درعرق شد ، چون پرند»سھيال«

ن شريف را آ گناه ندارد، از سرميز قر»خليل«به لحاظ خدا : و زاری چاره نداشت وگفت رذافتاده می لرزيد، اما جزع

به  اسم آھسته برو، درسرعروس ودامادمی گيرند، گرفت و توار سفيد پيچيده بود ودر شب عروسی در مرۀکه به تک

 مارا ازمن نگيريد کمی رحم کنيدما ، نو عروسی کرديم ھنوز خينهً دست »خليل«به لحاظ ھمين قرآن : آوازلرزان گفت

ا می شد  اندام نيمه عريان با لباس خواب به زيبائی اومی افزود و دل ھرکدام آنھۀ با موھای آشفیما نرفته، گريه و زار

ندان  قومئیکه  وقت کافی نداشتند، يکی از آنھا که گو يا اين و در آغوش بکشد اما يکی ازديگری می ترسيدندرا او 

 ،ه را چون زھر قورت کردو ھيچ نگفتمخليل اين کل. وس مقبول داری کرد و کفت عر»خليل«طرف ه گروپ بود رو ب

پدرش را با خودبردند، در دم  پرسان جويان زياد خليل و بعد ازھمه روی حويلی بر آمدند باالخره عسکرھای تالشی 

ی  جان را زود پس م»خليل«بيجا وارخطا نشويد حاجی صاحب و : دروازه به پاسخ گريه و زاری اھل فاميل گفتند

ادر و اطفال در خانه ماندند، م زنھا. صرف برای چند ساعت بعضی چيزھا را پرسان می کنيم ، آنھا را بردند. آوريم

و يادر بيداری ؟ آيا اين حقيقت دارد که  تالشی آمده  که آيا اين صحنه را درخواب می بينند نمی فھميدند»سھيال«خليل و 

  وخليل وپدرش را برده؟

  طنين داشت،ء در فضا»خليل«وھنوز آواز رسد  به دماغش می»خليل« سھيالدر اتاق خواب خود برگشت ھنوز بوی 

نند فرشته پاک وبی آاليش  چه گناه دارد او ما»خليل«دندو نگذاشتندلباس خودرا تبديل کند  چه شد اورا بر»خليل«پس 

 ازپاکی و صداقت و راستی ترکيب گرديده البته ھمين گناھش است چرا اينقدرخوب است، يا رسم »خليل« است سرشت

 در کار ھای خود ، درزندگی »خليل«د، ين است تا پاکھا کشته شوند، بميرند تا با آلوده ھا آلوده نشوناو رواج گيتی بر

و وطن   خور ھم نبودتخود صادق و راست بود زحمت می کشيد، پابندکار خود بود قرضدارھم نبود، دزدھم نبود، رشو

و آرام وقرارش را می ربود،   را می کاويد»سھيال«ال ديگرمغزؤپس چرا؟؟؟؟؟؟؟  آين ھا وھزاران س... دفروش ھم نبو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 دست به گردن »خليل«زد، خواھرھای  کوفت و به آوازبلند چيغ می ود را به ديوار می سر خ»خليل«مادر 

  .بلند می انداختند ھمديگرانداخته و آواز

 »سھيال« را ازدماغ ومغز»خليل« زمان درگذراست و چون سيالب ھمه را با خودمی برد، اما ،گذشت  ھمه،گذشت

 اثری »خليل«از.  به کندی و آھستگی تيرشد»سھيال«ق گذشت اما برای شسته نتوانست روزھا ، ھفته ھا، ماه ھا مانند بر

 »خليل« مادر ۀ عريضۀ يک سال در گوشنشد تالشھا، واسطه  ھا وسيله ھا ھمه وھمه بی نتيجه ماند، بعد ازمدت تقريباً 

و  عضای فاميل دميدوزارت داخله مراجعه شود، برق خوشی در چشمان ھمه اه ب.......... به تاريخ: نوشتند، مالحظه شد

وخوشی ھا کردند ،  خواب نرفت نذرھا گرفتنده  از خوشی شب ب»سھيال«. دھند فکر کردند از کمشدهً شان احوالی می

ديدند در .  سرصبح به زيارت شاه دو شمشيره و بعد به وزارت داخله رفتند»خليل«آن روزسھيال با مادرو خواھران 

 که در ديواروزارت نصب شده یجوقه به لست نام نويس ع ھستند ھمه جوقه،درب داخلی وزارت داخله مردم زياد جم

س نصب  است  و در عنوان لست  می يرساند و می بيند چند لست نام نو  به عجله و تالش خودرا می»سھيال«. می بينند

  .......خواند که نوشته شده

  ..  سفانه تلف شده وازبين رفته اندأکه مت اشخاصی

  .    را خواند»خليل«سوم نام در لست اول نفر

 را می بيند که با »خليل« ۀ مردانۀسھيال چھر . چشمک می زد»سھيال«حروف اسم خليل چون ستاره ھا دردم چشمان 

  "                       گردم من رفتم وبرمی: "تبسم ھميشگی می گويد

 


