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غنی زاده " زلـغ"ناھيد   
    ٢٠١۴  جونمھفت ـنيا ـويرج

  
 
 
  

 من خيال سفر

 تمامی با امر تفکرات و خياالت افکار، انديشه، ارتباط که ،ميکنم سفر شھری به گاھگاھی 

  :ميکند قطع جھان سرزمينھای

 ؛ندارد وجود ھستی قاموس در خواب آنجا

 ؛خفته است صفر بطن در پيکار و کار آنجا

 است؛ پنھان فراموشی ۀفرحَ  تاريک ژرفای در کين و خشم آنجا

 شناور و ميشگفند احساس ھای درياچه روی عشق نيلوفرھای و است بھار ھميشه آنجا

 ،است من زيبای و خواستنی لحظات نگريستن ماھيان مستی به و آب رِ کنا نشستن. ميشوند

  .گشتم قرين آن به که

 آب روی از را نيلوفری. اند حرکت در آرام و خونسرد ھا امواج آب ميان درياچه

 الی از قطره قطره سرخ خون مينمايم بلند دست چون و سازم موھايم آذين تا ،برميدارم

 شناور آب سطح روی را بيگناه ماھيان جسم. ميريزد درياچه کنار انگياھ روی انگشتانم

 .پيموده ام اشتباه را عبورگاھی شايد ،ميزنم فرياد و ميخورم تکان یجا از .ميبينم

 ميشوند حمل ھا شانه روی ھا جنازه و است پيچيده آور مالل فضای آن در شگفت آرامشی

 از جمعيتی اند، ناشناخته ضایاع از مخلوطی جسدھا .دميکنن عبور من قدمی چند از و

 صندوقھای از يکی کدام در عزيزش ،نميداند ھرگز  کسو است روان ھا جنازه عقب

 و است مالک را سنگين تابوتھای آن از تعدادی چه به ،نميداند ھم  کسو است خفته چوبی

 .دھد آبش ديده با و گذارد گلی شاخه قبر کدام بستر روی نميفھمد ھم کس
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 و .داببي ءاعضا قبرستان در را خود پاسخ بی پرسشھای تا دميرو سکوت در باھم جمعيتی

 پردرد سرزمين به مرا جز خيال سفر که ،ميبابم در و مينگرم بيگناه ماھيان به دوباره من

 !!!است نبرده دگر جای خودم رنجور زادگاه و
 

  
 ) ٢٠١١دسمبر ٢٨ــ  غنی زاده" غزل "ناھيد(


