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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

غنی زاده " زلـغ"ناهید   
     5102 اکتوبر 9 ـنیا ـویرج 

 
 

 

 سرودهایم سرد نیست
 

 !عبارات داغ دل را تکرار میکنم، ای معنی ساز الفاظ راستین محبت هر روز برای تو

 . عالم هستی خواهد رهید از قفس سینه اسیر خواهد شد و یم درهاتو نفس بی

 !لحظه های بیکسیم آرای  شادیای حضور تو 

 ؛دنمینمای دلگیر قصه هایم برایت ناپسند و ها واگر سرود

 حقایق همه و، است های آشکارانداز یز باطنم روشنرا باک من که برسخن بی کالم واگر 

جوهر عشق را در قلبت صیقل  و باورمندت نمیگرداند میسازد، عیان برایت را گفتهنا

 نمیبخشد؛

 ؛دفترم را به آتش بکش

راه معراج  ،این شعله ها دود غبار و تمامی وجودم را به آتش کشیدهکه محبت تو  چنان

 .من بسته است ی را بردانائ

 !ولی در عطش بی انتهایش انداختی که جام دلم را از بشارت آرزوها لبالب ساختی، ای آن

ولی با خنجر حزن تا عمق استخوانم را زخم  ،پوشم نمودیصمیمیت زره گونه ازه چ

 .زدی

 . تا مرز سحرگاه نظاره گرش باش سروده هایم را به آتش بکش و دفتر

 فا وام میگیرم وم شبنم مهر و وتانتظار از برگ سبز عطوفی پشت شیشه ها من در

 .را برایت مروارید احساس میکارمهزاران ورق سپید 
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تو  وی زندگانی بیکه در هیاه ده، آرامشم ها ترینمای تن اد میزنم؛مکرراً فریو باز  و

 !جان میسپارممعصومانه 

اشکهای بی  و بر دکر دور نخواهد تهایاز قلمرو بیباکی ،جنونم های افسردگی وحکایت

 .حاصلم خواهی خندید

 سروده هایم سرد نیست؛

 .را بارورتر میسازند ذهنم شاخۀ این شعله ها از آتش عشق تو میالد دوباره میپذیرند و

 ؛بازی گرفتیه سخنم را ببی اشتیاق  چه سان با دیدۀ

 !!!دریغ ای                                                           

 

 

 

 (کابل ــ  1۱۳۱ ،هزادغنی  "غزل" ناهید)

 


