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 قالین بافت  

ی مدد، که گوئ همه حروف بی در گراف این ستم؛ج   خویش، خویشتن را میمتن باطن روی 

منزل هدفمند سر حروفی که هرچند با من راه زدند به ؛جزع داشتم برای هیچ آمده اند،

 .پیروزیم نبردند

 سیم پشت شیشه ها،های نصدای خراش ناخنشنیدن  غرق بودم، در ژرفای خیاالت وهمناک و

 .مدهوشی سوق گشتم ها تا درۀپندار که از محدودۀ چنانغرق بودم؛ ! آری

های جذبٔه لبخندم با گردکردم  پیچیدم که فراموش می چنان میهای پیچیدٔه قالین اه در بافتگ

من هنوز بیخبر از پایان  و ستا دگرگونه شده لحظه های به رکود رفتٔه عمر هراس   وهم و

 .راه هستم

ذهن  آفرین وهنر اندیشٔه کدام صنعتگر مهارت دست وی قالین با ای جادوئهراستی، این بافت

 ننموده بودم؟ چرا گاهی تصور این را زینت خانٔه من گشته است؟ زیب و ژرفنگر

با   که ،مرا می بینها حسرت و نامرادی هزاران درد و یۀی بخزیبائ ین همه الوان وا در من

 .تکثیر میکنند وتقطیع میشوند  ءبی اعتنا افراد   گامهای

در قلمرو فراموشی پایمال کردند و مرا م را الفت که گزینه های مهر و ین گامهائمانند آ

 .ی رهایم کردنددر سایه های سرد تنهائ و واگذاشتند

و  از تنگنای اضطرابگونه ه چت؟ واهم َجسخه گونه چپندارها  همه پرسش و از بند این! آه

 ؟...از خویش رها گردم وفلک راه جویم آشفتگی به نردبان زرافشان 
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افسانٔه  و سرگذشت سرانگشتان زخمی های رنج وگون قالین آمیخته با حکایتگونا نقشهایباز 

گردد  از بغض گلویم رها می حکمیگره  م   می لغزد وروانهای خسته روی شاخه های ذهنم 

 .گردم در پرتو عواطفم بالنده می و

 
 

 (2۱1۲ نومبر 2۲ــ  هغنی زاد "غزل" ناهید)


