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 !!!گشت رهسطوا  فرخنده 

ولی  .، میگفتند سنگ آسمانی باریدرا مصیبتی میرسید یا اگر خانوادهکه  ،میشنیده ا بسیار

روی  سر و قاتلین خون آشام بر که با دستان جاهلین و ،تخته سنگهای سیاه زمینی را دیدیم

 .خوانهایش را بیرحمانه شکستتبند اسبند  رس فرخنده بارید وبی داد جسم زار و و

زمانه با او چه  ؛بودانسانیت  احساس و شعور و و اکیپ درختکه نهالی از  ،فرخنده ای

 ؟؟؟کرد

 ناداناهریمنان  با چنگال ،نوازشش را نداشت انگشتان نسیم اجازۀزلفان آراستۀ او که سر

چشمان  لود وآ شکن رخسار خوندل ، تصاویرروی خاک پیاده روها کشانده شد و ددمنش

انجام رس وشهر به شهر ، نه به خانهخا را او مظلومیت دیگر اسطورۀ صوم و بیگناهشمع

 .جهان گسترش داد پهنۀ کرانبه کران 

آرزو کرد ولی بوئی از بشر آنجا نبود،  را انسانی ،دد همه دیو و که میان آن ،فرخنده ای

دیگر توان  و دآدمخور گم ش انلگد وحشی صفت بار مشت وصدای فریادش در هجوم وحشت

  .فریاد و ناله در گلویش بمرد

 ؟هم پاشیده  چها کردید؟؟ی ازخوانهاتاس با آن بدن بی جان و! آه

 !ی قلبهای آهنین، اتخته سنگهاای 

 ؛جا گذاشتیدبه ت را در کوچه های شهر تندیسه های وحش ها ریختید وببیرحمانه تر از بم

 !!!بر شما فرینن ننگ بر شما؛
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 با درندگانی داشت که کند چه نیازی به داوریکه خود داوری جهان را می، یئمگر خدا

بیرحمانه  خون کشاندند و شن ضمیری را میان آتش واذهان کور و تار خویش دخت رو

 .کشتند

ایمان  حرمت و به زعم خودتا  ،ساختند باطل و فتنه انگیز بهانه هایفرخنده را قربانی 

 و اینست جهالت .... سازنندب ثابتمذهبی اداء و  دینی و وجائبحکم خویش را در برابر م

 .احکام شریعت بی اطالعی از دین و گمراهی وو نادانی 

 !آزرمبی  ای قاتلین ،ای مفسدین خودخواه

هم ، شاید تده اسریشه دوانو مسمومگر فتنه  هرزهردابهای راکد نفسهای تان گیاه در م   

 ،فرخنده ناحق ریختۀبه خون  ولی آگاه باشید که از ،خود ببالیده شوم خویش ب از کردۀکه 

ته در خاک روان فرخنده های خف ید وئدادخواهی خواهد رو شجاعت و نهالهای شهامت و

 .را آرامش خواهد بخشید

 !!!آری ؛جاودانه گشت یفرخنده نام

 
 

 (2212مارچ 22ه ــ غنی زاد "غزل" ناهید)


