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 Political سياسی
 

غنی زاده " زلـغ"ناھيد   

٢٠١۴ اپريل ٨نيا ــ ويرج  

  

 تنھائى ظلمتِ  

 لرزش در خزان زرد برگھاى چون برومندش دستان. دخمي رشپرغرو و بلند قامت

  .ستينابود

  .ميزند موج زمانه ستم نبضش ھاى ضربه در و ميكند تكرار را او بيمار قلب ۀضج صدايش

 جاى به اش سينه تنگناى در. تناپيداس و محال چه اما ست، خوشبختى لحظه يك گداى او

  .مٮخواست زيستن اميد حرمان، و أسي درد

 ۀمرد چون. است ھولناك و تلخ ماجرای يك حكايتگر پريشانش و مضطربۀ چھر مگر

  .ميزند راه انجامد، مى غريب ديار كدام به نميداند كه یا جاده در سرگردان و متحرك

 حقيقت به وحشتناكش خواب چون. ميكند دنبال را گىدزن سياه خط و ميگريزد ھا ويرانه از

 صبح پيروزى و گردد نابود شب وھم ۀپرد شايد اينكه اميد به و نميكند باور ھم ھنوز .پيوست

  .دفريبيم را خود زند، لبخند

 .بود مدفون سياه دود ظلمت در بود مانده جا به آنچه ھر. داشت ناله ،بود مانده جا به آنچه ھر

 و داشت شيون .گىبيچار و ميتمظلو انعكاس و داشت خون رنگ بود مانده جا به آنچه رھ

 و بودند درود خواھان ،شگناھ بى اطفال با مادر يك پاك روح آنجا. بدبختى يك سختۀ ضرب

  .ءدعا

 ھمچنان او .شودينم پيمانه شغم كه ست پدري ميگريزد، تنھائى ظلمت از كه پيكرى آن و

 نه دوستى، و ادربر نه ى،ا ھمسايه نه؛ بگشايد رويش به در تا نيست یا خانه  .ميزند راه

 در يكى و است مدفون اش خانه ھاىستون زير يكى و كرده فرار يكى.  ...مقدي سالھاى آشناى

  .دندار را او آلود خون جسد نمودن بلند توان كسى و شده زمين نقش آلودى خاك ۀجاد
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 را افكارش ميكند ت[ش سخت و ميكشاند ناتوانى با را بيمارش و خسته ھاىگام ھمچنان او

 بازى به طوفان و باد بدست گانآوار  ۀشد پينه ھاى خميه مثل كه افكاري ....سازد يكجا

 .است شده گرفته

 خستگى از انجام سر .برھاند دربدرى از را او كه شود پيدا راھى تا كند فكر عميقاً  ميخواھد

 آن و ارزش بى یدنيا به و نشيندمٮ شكسته ديوار ۀگوش به. ماندنمٮ وجودش در قدرتى و توان

، انديشد مى بودند، مكيده را كودكانش جان ۀشير عسل زنبوران چون كه يیتنگدست و غربت

 را خود چقدر. دسپردن جان ھابم غرش در و گشودند جھان به چشم غربت در كه طفلكانی

 .بدھد نجات را ضعيفان آن بود نتوانسته كه ميكرد احساس گناھكار و مجرم

  .سوزاندمٮ شكست يك سوز در را وجودش كه انديشيد مى دنيائى به

 و بود نانى و آب خواستن معصوم كودكان اندوھگين سرود كه انديشيد مى روزگارانى آن به

 جوو  جست را نان كوچك ۀذر خود ۀشيانآ كنار و گوشه در گناه بى مرغكان چون آنھا

  .ميكردند

 بروند ھادست دور به تا ،كند پيدا ازپرو توانائى شان ۀشكست بالھاى كه بودند روزى اميد به و

 .كنند پيدا غذا و

 غرق بود، قبل ساعتھا تفكرات غرق ھمچنان  .كسىيب غربت در گشت معمائى گيشزند

 ھيوiی كه ساعتي غرق مينمود را او ۀكاشان و خانه شكستن حكايت كه ھيبتناك ھاى صحنه

 چون سياه دود. آمدند ديگر بعد يکی ھابم و داد سر را مردمان نابودى تلخ ۀنال شب حشى و

 خون و اتش و بلعيد م خود در را ھابم ۀنعر باشد، شده رھا اسارت زنجير از كه اي ديوانه

 .ميكشيد زبانه يكجا

 شھر .گشت نابود و شد شراره ،بود تاريخ  ۀافسان غيرتمندش مردمان ۀقص كه شھري

 از گشت دوزخى ديگر زرخيز سرزمين آن و ھا پاره آھن قبرستان و شده آدميان استخوان

 از را خود ۀغمديد چشمان، بود نيافته راه دلش در اميدى ھنوز. خاكستر و خاك و آھن و آتش

  ! خدايا كن بس كشيد، فرياد و بست وحشت

 و نبود رھبرى ،نبود پاسدارى نبود، كسى ديگر و  !خدايا كن بس توست عضب اينھم اگر

 و فرستادندمٮ حشت و غمگين یدلھا آن به و ميزدند خنجر ينخون ھایزخم آن بر صيادان

  .ميكردند اع[م را روز روشنائى سقوط

 رھا خواب اين از كاش اما....  ست نابودى بام ۀلب در زدهجنگ افغانستان كه ميكردند اع[م

 كپا ھاىنرگس ما  ۀرنجديد سرزمين در كاش .بميرد ستمبارشان دل در آرزو اين كاش .شوند
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 دره و دشت و كوه به را انسان خوشبختى پيام رامشآ اندازھاى روشنی و گشايد چشم آزادى

  .آرامش بار پر ۀ خط و گردد آزادگان خروشپر و سبز ديار ما زمينرس و سازد تصوير ھا

 

)٢٠٠١ــ  غنی زاده" غزل"ناھيد (  


