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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  

  مجيد نفيسی

  ٢٠١٧ جون ٢۶

  

 درياچه مرگ

 
 کردم شنا اروميه ۀدرياچ در بار يک

 امسالهچارده خواھر با ھمراه

 است زنده درياچه که دريافتم و

 .دارد حافظه درياچه که

 کرديممی شنا آرامی به

 آب از بيرون سری با

 چشم به شوراب که مبادا

 .فرورود مانبينی و دھان و

 رفتيم پيش آب در آنقدر

 شدنمی ديده ديگر سر پشت ساحل که

 .ديديممی دور از را ایجزيره ِشبح تنھا و

 افکند ھراس دلمان در که بود ایکوسه نه

 .بپيچد پايمان به که جلبکی نه

 بود ما آن از ھمه هدرياچ
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 ابربی آسمانی با

 .مھاجر ھایکلنگ از ایسايه و

 برانگيزد موج که بود بادی نه

 .ريزدبرھم خلوت که قايقی نه

 .بود خود از ھمه ما ھراس

 گرفتمی را ما آب ِھول اگر آه

 ساحل به بازگشت ۀوسوس يا

 .انداختمی چنگ جانمان بر

 ايستاديم جنبش از آنجا در

 آب تا مگذاشتي و

 .گويد سخن ما با يادھايش از

 شد عودزن ِارموی الدينصفی شدمی آنجا در

 داد گوش درياچه ِدل آھنِگضرب به و

 چلبی الدينحسام مولوی ِکاتب چون يا

 رفت راه آب خنک پوست بر

 .فيروز حاجی روستای ۀسال ھزار ھفتۀ باد از سرمست

 شد ايلخان ھالکوی شدمی آنجا در

 کرد فتح را بغداد و کشيد شمشير

 برچيد ھميشه برای را خالفت ِخرگاه و

 خفت درياچه ميان شاھی ۀجزير در آنگاه

 .گور بر آدمی کردن قربانبی

 شد آشور شاه شلمانصر شدمی آنجا در

 کرد رام را پارس و ماد

 ناميد "اورميا" را ساحلی شھر و

 .است" آب شھر"معنایه ب که

 شد آذربايجان موبدان ِموبد شدمی آنجا در

 آمد پائين شيز آتشفشان و آذرگشسب ۀآتشکد از

 زد دور را خاکستر ۀتپ ھفت

 شست تن از درياچه در را راه ِگرد

 گذاشت" چيست چی"را آن نام و

 .است" درخشان"معنایه ب که

 مياندواب شھر شھيدان چون شدمی آنجا در

 شد فرامرز ،شد حميد ،شد هللاروح
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 کرد شنا نفس يک ودرسيمينه يا زرينه از و

 .رسيد اروميه ۀدرياچ به تا

 شد جھانگير خواھر ،شد جوانشير مادر شدمی آنجا در

 ماليد سياهِگل خود تن به

 کشيد دراز آفتاب زير و

 گيرد آرام مفاصل ِدرد تا

 .فرونشيند پوست ِخارش و

 شد کرد ،شد فارس ،شد ترک شدمی آنجا در

 شد يھودی ،شد ارمنی ،شد آسوری

 اروميه ۀدرياچ زا و

 :ايران ھایدرياچه ۀھم به

 آلماگل ،پريشان ،ھامون ،بختگان

َگھر ،ُاوان ،مھارلو ،زريوار ،شورابيل  نمک ،ارس ،َ

 .پيوست گاوخونی تاالب و ِخورموسی حتی و

 امروز اما

 خشکدمی دارد درياچه

 روز ھر آن رنِگ و

 .شودمی ترخونين دارد

 رهدوبا خواھرم با توانممی من آيا

 دخترش با ھمراه بار اين و

 کنم شنا اروميهۀ درياچ در

 روم راه آن پوشنمک ِبستر بر تنھا بايد که اين يا

 دھم؟ گوش خود پای صدای به و

 تواندمی ما اشک آيا

 کند پر دوباره را درياچه

 ھاخيابان در ما خون و

 بکاھد؟ آن خونين رنگِ ِغلظت از

 !ییآی

 ميردمی دارد درياچه

 يادھايش ۀمھ با

 .است راه در نمک ِتوفان و

 نفيسی مجيد

 دوھزارويازده سپتمبر دوم

 


