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غنی زاده " زلـغ"ناھيد   
   ٢٠١۴  اپريلدومنيا ــ ويرج

  :يادداشت

متصديان  نمودند، را آغاز ورتال خودشانپبا ھمکاری » غزل«ھمان نخستين روز ھائی که ھمکار عزيز ما خانم از 

 از جانب ايشان به کار برده می شد،  را کهازه و نابیت نگارش، بافت کلمات و استعارات شيوۀکه  ضمن آن پورتال

قلم سحار شان را در جھت بيان » غزل«کاش خانم مورد ستايش قرار می دادند، ھميشه اين آرزو را نيز داشتند که اي

وۀ  که به عاليندابه حرکت در آورده، آثار جاويدانی را خلق نمما اوضاع اجتماعی نابسمان و درد ھای بی پايان مردم 

 با شخص که گاھگاھیآرزوئی .  نيز باشدما، عميقاً بازتاب دھندۀ شرايط و روز گار کشور بس زيبا و ادباء پسندشکل

  .می شدنيز در ميان گذاشته » غزل« نم خا

، متوجه شديم که جناب شان از سالھا را ارسال داشتند» اعدامگاه«زير عنوان نوشتۀ جديد شان » غزل«وقتی خانم اينک 

عالقه مندان نوشته ھايشان از ھم خود از آن دوری جسته اند و ھم مسير طی طريق نموده اند، که با تأسف اين در قبل 

  .ندخواندن آنھا محروم بوده ا

اساس صحبتی که يک تن از متصديان پورتال با ايشان در مورد اين نوشته داشت، آنھا زمان نوشته را ھمان قسمی بر 

را آغاز زندگانی در  معرفی داشته و انگيزۀ چنين نگرشی بلق سال ٢۴ يعنی ١٩٩٠سال ، که در پائين آن ھم قيد گرديده

بودند، باعث  به نادرست آن را مھاجرت ناميده شيننو احزاب معامله گر خارج غربت، آوارگی و در به دری که عوام 

  .شده بود

با ارسال چنين نوشته ھائی عطش خوانندگان زيبا پسندشان را سيراب بسازند، به باز ھم » غزل«اميد آن که خانم به 

   به ايشان ابراز می داريمبه تقاضای ما و ارسال اين سلسله سپاس ما راخاطر پاسخ مثبت 

 AA-AAپورتالادارۀ 

  

  اعدامگاه
. ستون شکسته ش سقفِ  آسمانش آتشريز است و است که زمين مھاجرتاعدامگاه، شھِر پرازدحام

  .خيمه ھايش ميالد يک قيامت است  کودکان را می آزارد وآفتابش تن خشکيدۀ
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کودکان  ھای غربت و رنج نموده است واطفال تشنه را طعمۀ اژدست که اعدامگاه سرزمينی 

 تيرگی افکار،  جھل و افسانۀ.روی ورق سياه زندگی مينويسند  غمناک کودکی را افسانۀبرھنه پا

  .بامدادن بی اميد  سياه وھایافسانۀ تلخ شام

بيچارگی  پيام ذلت و شب باد وحشی طوفان ميکند و اينجا ھر .ھزار روز ميگذرد اينجا ھر روز،

  .آورد از ريگستانھای دور درون خيمه ھا می را

  .زاری گذاشته اند کودک در زمين خشک ترديد جبين ناله و جوان و اينجا پير و

 ظلم  زنگزدۀرا زنجير ھای مادران آرزوميکند و انه تعبيرزندگی اطفال کشور ما را فال بد زم

  .بيشتر از پيش در اسارت ميکشد

 چه بی مروت است زندگی؟ ھجرت و.  مرگ استسکوت خانۀ صبورتر از اين نميتوان بود؛

  وجود ما را تکدرخت خشکيدۀ ھمه اش چون باد خشمگين از راه رسيد و،غم آوارگی، ويرانی و

   .را ببندد  ما نبود، تا قفل دروازۀ شکستۀ کلبۀیرمز .ساخت  دردزخمیِ  شکست و

جستيم واپسين گامھای يک اميد را مي. شکخ ، جويبارھا تھی گشت وآتش خشم زمان زبانه کشيد

 باز اما آرامگاه ما را سيل خشم سپاھيان يک ماجرا برد و ،بياوردپيام گرم آرامش را  تا مگر

م خانه ھا سنگ سياه حادثه کين بر با  با قھر وخودنه توز ھای کيزاغان سياه سرنوشت از منقار

  .شالق حقارت باروت و قصه از آتش است و دگر بار. ريختند

  که پدر از،ما از ياد برديم جويد و ميھای نامنظم قلوب مادران ھيبت يک بيچارگی راه در تپشو

استقامت در  تالش و مستحکم سالھای جھد و از بنياد سعادت، ميگفت و فتح سرزمين اعتماد

  .آسايش رسيدن به معراج کامگاری و شب شوم غم و برابر

  ويران شده گريستيم ودر پای کلبۀا ماالمال از آرمان به منزل نرسيده  امّ ،ھمه را از ياد برديم ما

 را اشکھای ما که بر تمنای ما تمسخر ميکند و اعدامگاھیش به راه افتاديم؛ سوی اعدامگاه خوي

 ،را به حيرت افگند تر از آنست تا جھان ُمحکم ليکن ايمان ما،خشکاند داغ ھجرت ميدر سرزمين

  .ھستيم ھر چند در اعدامگاه مستقر

و  تهصف حکم خدا نشس ھم در چون ھمه باافسوس نمينگريم، ديگر گرسنه گدايان شھر را با آه و

  .دست طوفان اندوه سپرده ايمه بتنھای خسته از غم خويش را 

 مگر نماز رمان غروب کرده است،ھای حِ  عقب کوھاب آرزو از تابش دست کشيده وآفت ھرچند

  . ما را ذکر ميکند دل اين غروب صدای صبور دلھای شکستۀما درپنجگانۀ 

نجوای يقين از   باز فروريختن است؛حادثه ھا در حال شکستن و ھنوز جمجمه ھای ما از انجماد

  .تحمل سخن ميزند شکيبائی و
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دفتر ، ايمان به روزی که  در کورۀ داغ شکست بيابيمھای اسارت را که زنجيرزیايمان به رو

  . کبود نگيرد رنگِ،بون ساختن انسان زدار کشيدن وه ، ب کشتنبا جنگ و  تاريخ ديگرغمزدۀ 

 سرخ خون قطرۀ ، ظلم صد بار قلوب ما را گذر کندتير کشندۀ که اگر ، گريستن داريمآنقدر بھانۀ

 ولی در اعدامگاه روح و حيات ما قطرات داغ اشک مادران دريا ميشود، .را نخواھد مکيد

 انديشه ھای بزرگ ،ھای کوچک مغزبا طلبيم و زورق نجات ميطوفان ميشود و ليان ميکند وغ

  .پرورانيمرا ميخويش 

 

 

 )ع١٩٩٠غنی زاده ــ " غزل" ناھيد(


