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  انجنير محمد ھاشم رائق

 ٢٠١۴ اکتوبر ١۴
  

  خانۀ ويران
  

ه بنا شروع ازمست پيام آور و شمال سرد يد ابرسياھی نقاب بررخ کشپايان يکی از روز ھای پائيز، آفتاب آھسته از

 ورود ظلمت و ۀو زمين  آسمان نيله گون را پوشانيدپھنۀ گسترش يافت و تمام ابر تيره و سھمناک تدريجاً . وزيدن کرد

زودی سرعت گرفت و به تند باد تباه کن و خرابکارتبديل گرديد، زاغھای سياه و بد آواز ه باد ب.  مھيا گردانيداتاريکی ر

 تباه من که اکنون به طوفانی باد.  پرواز کردنديدند واز گوشه ای به گوشه ایی پر کشقاصدان بدبختی و سيه روز مانند

ھرسو حمله ور گرديدند، ھرچه در مقابل شان مقامت ه  و ترس آور تبديل شده بود چون قوای غارتگرمتجاوزين بلھيمَ 

 .  و از پا در افگندند کرد سر زدند

دست ه وش حنا بپانی چون عروسان و دوشيزگان طوار زطالئی رنگ خ شاخه ھای درختان که با برگھای زرد و

 فان وحشت انگيز مانند رقص مردگان به حرکت در آمده و ھر طرف دست و پا میوآراسته شده بودند در تسخير اين ط

 . زنند

 ھا پرندگان سراسيمه وحيرت زده از شاخی به شاخی پريده ناتوان و بيچاره به ھرسوافتادند، شاخه ھا بشکست و آشيانه

 .دست طوفان داده و در تخريب و تباھکاری با باد ھمنوا شده تخريب گرديد باران شديد دست ب

جوی پناھگاه افتادند، پر ھای نازک شان تر و شسته و وجود ضعيف شان از شدت  و و در جست مرغکان ھرسوخزيدند

 .  رديده بودند در گوشه ای در زير بته ای پناه گزين گسردی می لرزيد، ھر کدام

 طوفان و قھر و غضب ، سردی، تصرف ظلمتدر گيتی ۀيم کره کلی از صحنه رخت سفر بسته بود و ناکنون آفتاب ب

کجا می به انست فرجام اين واقعه  دشب خوفناک که از ھر طرف آوازمرگ و تباھی شنيده می شد، کس نمی.  بود

که  رسيد، ینابودی ھا به حد. تباھی زيادتر می آورد و ميررفت مرگ و  انجامد، ھر قدر شف به عمق ظلمت فرو می

ت و آفتاب خجالت ش شب يلدا گذیاز گشته ھا پشته ھا ساختنه شد، کس به داد کس نرسيد که نرسيد باالخره شب به دراز

يای شب  ابری سفيدی از بقاۀو پار کشيد، چون حالت زارجھانيان را بدين منوال ديد شرميدسر زده رخ از جبال مشرق 

  .گذشته بود به رخ کشيد و توان ديدن اين ھمه تباھی وويرانی را نداشت

يکی را پا شکسته بود  . زنده  مانده  بودند به حرکت افتادند ، اکثر آنھا از پرواز بازمانده بودندمرغکان که تصادفاً 

می از آشيانه و جای بود و باش باقی ثاری کآجوی آشيانه افتادند،  و خود را به زحمت کشانيده در جست. وديگری را بال

 .  مانده بود
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 ھر.  درختی بزرگ پناه برده بود سر ازآنجا بدر کرد و آھسته بر شاخه ای پريدۀراخ تنومرغک پريشان حال که در س

د ش بو ابائیآکه آشيان  ويرانی ، پرو بال و آشيان ھمه بربادرفته ، خود را به شاخه ای و نظر انداخت خرابی ديد طرف

فاميلش   فرد انه ای که فردآن کاش. ، فقط ويرانی بود و باز ھم ويرانیجا نمانده بوده چيزی بآشيان  پرو بال واز کشانيد 

آه چقدر رنج .  بادرفته بود بر،يست خويش آراسته بودندزھر خس آن را با منقار خويش جمع آوری و سرپناھی برای 

  . نه و يرانیو طاقت فرساست داغ خانه خرابی و آشيا آور

  


