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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Political سياسی

 
غنی زاده " زلــغ"ناھيد   
   ٢٠١۴  جوالی١۴ ـنيا ـويرج

   

  

  آزادی سویه ب یا دريچه
 تصوير .يکندم عبور وجودم، رگھای در خون گرم جريان چون درختان با انس و محبت

ه ب را آن بيان و شرح درختانۀ ساق و ريشه و برگ که، ست ماندگاری ترسيم قلبم ۀشکست

 .ميکشند دوش

 .دارم رازھا و ھا افسانه انپوستش ۀخشکيد سلولھای با و ميپرستم را درختان

 کھن سلولھای با ،ست نیدناش فراموش و روانکاه درد که را دلتنگم دل پنھانی اسرار

  .ميکنم سمتق درختان

 بستر از را آرامش نوربخش اختران که، ست یئآدمھا با جدال در افکارم ست روزگاری

   .اند واگذاشته ھراس و بيم با شب سياه جنگل در مرا و اند ربوده دلم سپھر

   !اخداوند آه

  ست؟ھ الفتم و عادت چه درختان با

  ست؟ ناکردنی انکار که دارم وصلتی چه درختان با

 پناھم درختان راحتزای و شکوھمند ھای سايه ھستی بار غصه ھای حظهل امتداد در

  .ميشنوند صبورانه را دلم ھای ناگفته ھمه و ميدھند

 .اند گشته سيراب سرشکم با ست عمری که ،اند من اشکھای اعتمادرپ گاه ذخيره درختان

 ۀجلو دارم قسمتی دنيا درين تا که ،اند ام افسرده جسم سلولھای در نفس عبور درختان

  .بود خواھند زيستنم اشتياق
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  در شايستگی توازن و من ۀپراگند افکار پرواز برای نيرومند بال ،دان من آزادی درختان

 .فطرتم

 .چينديم رازرپُ  ۀشاخ ھر از را جاودانه آسودگی دستانم لمس که ،داشتم باوری ميشد کاش

 از آنجا .برگزيده شۀ راه،تو را ناباوری و ام بربسته سفر بار کوله عشق سرزمين از من

  .نوشيدم درد و حسرت زھر و برداشتم زخم حادثه خار

 . پايه و بھا و است باخته رنگ یانزندگ بازار در محبت ام پذيرفته که ست روزگاری ولی

 و ميکنم عبور بلند، ھای پيکره اين باورمند و مستحکم و آفرينرغرو ھای استوانه در من

 شقايق دست سویه ب یا دريچه ھا ساقه بند ھر روی  .ممينماي اختيار را ابديم خوابگاه آنجا

 بشر خون سرخیِ  انعکاس مگر تا ،مينگرم را آسمان ۀگستر پيھم آنجا از و ميگشايم زادیآ

   !!!جاودان و بماند پايدار آزادی ھای دريچه طرح و گردد ناپديد افق در

  
    

  
  )ع٢٠١٠ جوالی ٢٩ ــ غنی زاده "غزل" ناھيد(

  


