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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی
 

غنی زاده " زلـغ"ناھيد   

   ٢٠١۴ اپريل ۴نيا ــ ويرج

  

 قانون

 آن گذارقانون و شودمٮ فيصله دولت طرف از كه ست احكامى و مقررات و دستور قانون

 ميدھد؟ معنى چه قانون ما كشور نامۀقاموس در كه ميدانيد ياآ اما .كندمٮ وضع را

 و شاخ چنان رنج طوفان كه مردمى با5ى است جمعيت يك غضب ما كشور در قانون

 استبداد و ظلم گونه ھيچ برابر در قيام توان كه است، يختهر و شكسته را شان ھستى برگ

 .ندارند را

 افراد از فردى اگر نادانى، و جھل ردابمُ  و دانش افق بين ست پلى ما كشور در قانون

 يك طلوع افكارش صفحۀ روى و رود دانش افق سوى به تا بنمايد را پل اين از گذر قصد

  .کرد خواھد بدرقه را او شتوح و توھين زندان نمايد، ترسيم را روشن صبح

 افكار و روشفكر نسل برابر در حسادت و عقده تشآ در سالھا كه یگروھ خشم يعنى قانون

 .رسيدند دل مراد بر تا بودند، سوخته زنان، تعليم و ا5يش بى

 اسارت از دست نه و كرد خواھد گذار را روشن راه نه كه دولتى ترديد ؛ترديد يعنى قانون

 .داشت خواھد بر انسان

 در شدوران و دارد شكوه زمانه خشكسالى از سنگھايش كه ست آسيابى ما كشور در قانون

 .ناپذيرتغيير و است سكوت

 قتل و بدبختى براى است گشته یا چشمه سر ، ما كشور قانون ناپذيرتغيير دوران اين پس

 .بشر پايان بى

 مانده محكوم غضب سياه زمينسر در ما اكنون كه ست عاملي ما كشور قانون انجام سر

 .قرار و رامشآ نه و داريم فرار راه نه ايم
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 را می تباھی پيام ،افگنده سايه ما کشور حريم در كه سياھی ھاىدود موج لحظه ھر و

 .آورد

 گواه عاقبت اين به ما كشور گذارانقانون كه ،ھستيم ور غوطهای  تيره منجcب در ما

 .داشتند را خويش افكار سياه گنبد نمودن پايدار شوق وار ديوانه اما بودند

 آتش كه را آتشى. ست ابدي جنگ سوزندۀ تشآ لھيب ميدانيم چون ،نداريم رامشىآ ديگر

 تعبير را قانون مفھوم و ميسوزد را گناھان بى ھستى خرمن ولى ،افروختند افروزان

 .كندمي

 به رسداد بى زمينسر ينا در آتشفشانی چه ،تازدمي ما ديار خونين پيکر بر یا تازيانه چه

  .نداريم خويشتن به تعلق ديگر ما .است آمده جوش

 .اند نگاشته را انسان نام گاھشاصابت جدول در كه ،داريم تعلق ىئھاببم و ھاراكت نآ به ما

 قلوب بخش تسلى جاودانه كه خدايا توست آستان ،ميرساند حقيقت به را ما نچهليکن آ

 .ماست

 ھيچ از كه بارى. جوئيممٮ جانآ در را خويش خفتۀ ھاىرزوآ كه توست مقدس آستان

 را اسرارى ھمه و داريم ترا درگاه نمائيم، سراغ را پيروزى اميد راه توانيمنمٮ موجودى

 .ئيمگومي باز تو نزد است، گشته ما روح رنج و راه سد كه

 ھاروز كه را خويش لودآ گناه اشكھاى تو پاك ستانآ به. ميدانى تو را ما ھاىاندوھ ھمه

 ،است ساخته بارور را الم و رنج تخم و است نموده آبيارى را ما بينواى یقلبھا اراضى

 ؟كند يارى را ما تواندمي كسى چه تو غير .ميريزيم

 .باشد تو خواست و ءرضا كه اميدى به برسان، اميد كاملترين به را ما! خدايا

 به نابودى، و است رسيده ركود امنۀد در كه ما رنجديدۀ كشور در را سياه شب اين

  !!!كن عوضو روشن  سپيد روز يك روشنائى

  

  

 )طالبان سياهِ  ر دورۀنوشته شده دــ  غنی زاده" غزل" ناھيد(

  


