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 Political سياسی
 

غنی زاده " زلـغ"ناھيد   

     ٢٠١۴ اپريل ۶نيا ــ ويرج  

      

 آزادی

  ،ارمزگجار را آزادی  ؛باشد برچيده ھستيم ساطبِ  از ھماگر ،ددار بھائی نزدم آزادی

 را آزادی؛.بمانم آن از دور فرسنگھا و گيرم مکان عذاب و درد جزيرۀ در ھم چندرھ

 اوھام ۀداير از. گردم شوصلت زا بھره بی و داشتن از طالع کم اگرھم نھممي حرمت سجدۀ

 بالھای با ھراس و وھم غبار از خالی فضای سوی يقين صبح صيقل در و مينھم بيرون پا

 .ميکنم پرواز آزادی سپيد

 قيدی بی انتھای تا و مييابم سبزينه باور گلھای طراوت با را زمين بستر صاف اوج آن از

 را اميد ميNد ،مآفرين ھستی نبض اھتزاز با و مميکش اشتياق نفس وجودم سلولھای تمامی با

 بدست نور فضای در را آرامشم ھایپر و ميکنم گذر ھاابر کينۀپر دل از. ميکنم احساس

 .ميسپارم زمان روشنگر مNئک

 غالب ب،عذا و شکنجه و ظلم با نبرد در ؛ميزنم صدا دارم نيرو چهرھ با را آزادی

  .خويش لتم از و ميسازم خود آنِ  از را آزادی و ميگردم

 قافلۀ جرس از و ست سرائی نغمه و شور از سخن ؛است پرواز بال از سخن !آری

ِه دامگ از گريز پایِ  از سخن ؛است کشيده انتظار خط در را دل و زبان و چشم که ،آزادی

 .است خيانت و اھانت و ستم و ظلم زنگاری زنجير و کينه

 و عاقل و خردمند وھیگر بدستان است مظلوم ملت يک سرنوشت گذاشتنباز از سخن

  .گردند ما رنجور ملت توانمند مربی که بيداری
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 خواھد سھل عدالتی بی و ظلم طناب از انسان یئرھا و رستگاری آيا ؟شد خواھد چنين آيا

 بود؟

 را آنچه تا ،است انسان احساس ھایتار روی آفرينھنر انگشتان آزاد گردش از سخن

 .نھراسند حصار و شNق و زنجير از و کنند زمزمه دارند، نھفته

 گرداند ترگويا را پرورانشدان آفرين شراره لبان تا ،ست خاموشی قفل نمودنزبا از سخن

 .گردد ھاسامانيبان جاگزين راستين ھایرسالت و نظم و ببخشد خرد به را جايش جھالت و

 انگشتانرس به بخشيدن نفس و نيک خواستھای گذر در گذاردن قدم توانمندی و قدرت چون

 بشر وا^ی افکار و آ^م چمنزار و بشگفد ھاگفتن گلبرگ و گردد با^تر و بيشتر آفرينرھن

 به گاه آن گرايد، گردش به دوباره انسان خشکيدۀ رگھای در خون جوشش گردد، رنگين

 خواھيم فرياد رمق واپسين تا را آزادی و گرديد خواھد شگوفا زيستن ميل آزادی پيشواز

 و نگريست خواھيم آزادی غبار بی و هفرخند آئينۀ در را رداف و ستود خواھيم جاودانه ؛زد

 .سپرد باور به

 

 

 )٢٠٠٩آگست  ١٨ــ  غنی زاده" غزل" ناھيد(


