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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   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

غنی زاده " زلــــغ"ناهید   
     5112 اکتوبر 31 ـنیا ـویرج 

 

  

 های گمشدٔه چشمانممردمک

 .غوغاگر سپیده گذر کردمیم تاریکخانه های شب را تا سرای لحظه های بیدار  قیام با

 .ستا نم قصه گوی ماجرای شکستنام با طوفان درد، خورده وجود شالق بینا ودیدگان نا

پژمرده ام نقش  رخسارهای چشمانم را روی شکهای چکیده ام عذاب گمشدن مردمکا

 .خاک گورستان کهولت نزدیکم میسازدی که وجب وجب به نقش میکشد؛

، ولی هنوز از هاستدر فرجام ناباوری اندیشه های باطنیم احساس درونی و دیگر شور و

 با فریاد و گذارم وبتا سرم را روی شانه های حق  ،ی دارمهائتالش ر دل خانه  متروک

 .کنم طلبگناهی بیمدار  عواطفم را بر ستاره  احساس و تابندگی  اشک  

در این زمین گیچ کننده با  نمیبینم واوهام  در کرانه های تار آسمان جز کاروانهای ابر و

 .امیدی را نمییابم های پاشیده  رویدادهای دلگیر زمان مروارید افکار متالشی انسانها و

تنها  وبا خود داشتم  مهر پایه  عمر در که ،ست مهری از آهنگ صفا و گوشهایم انباشته

 .بشارت ناب زندگانیم بودهمو 

است   نم که الگوی سرخ هستی ،میتازم پایه های مقاومتتا کوههنوز با سرود گرم عشق 

 .رمز پاک زیستنمو 

 که قلب بزرگش تا بیکران پاکیزگی و( یئتو)شد، من در( تو)ه همه دنیا برایمک از هنگامی

وجودم چنان درکش  پوست   با رگ رگ و آرامشم میبرد، تا انتهای جنون غرق گشتم و

 .بخشید، که فقط هجاهای توانبخش نامش روحم را صیقل میکرده بودم
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 ریشه ریشه اش میسازد وشدن از تو قلبم را نیشتر میزند، دور مفهوم نداشتن و! آری

 .ش میسازدبی رحمی انپایمال سم سمند

ده ستان را مدر  خ  و  هوش ،های گمشده  چشمانممردمک ،ه پایان این اندوه باورم نیستر بگد

 !!!است

 
 

 (2۱1۲اکتوبر  2۲ ــ هزادغنی  "غزل" ناهید)


