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غنی زاده " زلــغ"ناھيد   
   ٢٠١۴  جوالی٣٠ ـنيا ـويرج

   

 
 

   مخلوقاتاشرفِ 
  !خداوندا

 ازھم افکار ھای خسته وھول انگيز گيتی رھبر گام بار وبا کابوسی که در کرانه ھای ظلمت

 که ،عواطفم راه ميجويم  ويله ساخته به آن برج احساس، نردبان شب را وسگسسته ام است

  ناشدۀ زمانه جريحه برميدارد؛ھای باور رويداداز

 به نام اشرف ذيروحی  می انديشم که ازیبخشودني وحشيانه و نابه اعمال زشت و

 .   مخلوقات سر ميزند

 از ،ھا مييابم نارسائي داغ رنج وخويشتن را در کورۀرايش سرودی باری که در لحظات س

  . در سبد ماندگار خاطرات کنار ميرومھاانباشتن آن برچيدن  واژه ھا و

 که با جمجمه ھای تھی ،غضب ھستند ھای تاريخ ميراث کدام نسل خشم وآيا اين خونخوار

 زمين ارزشمند خدابر  ،یروَ ستم کين و عداوت و قلوب مملو از رشک و از مغز و

  ی دارند؟حکمروائ

خط ، که قلم تقدير بر جبين شان دستنده اروزی زاده شدزنان سيھآيا اين درندگان از بطن 

   بود؟قش کردهفرجامی را نبد

 قلب مغز شگافتن و  سربريدن است و نيست؛ فاجعۀديگر سخن از انھدام معموره ھا

 ھا و پر از نيازجوانان آرزومند و زنان پاکدامن و،  ستم به اطفال بيگناه بيرحمی ودريدن؛

  .مرامھا

  !!!مانۀ بزرگ زمين سنجيده  نميتواندمعيار اين غم سنگين را پي! آخ
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 که بانگ شادمانی ،ھای غضب جنبش کوھ، غرش آتش وسيالب خون، طوفان خشم

  .، عبارتھای سياه تاريخ را مينگارنددنبلعکودکان را در خود مي

 آرامش را زمين سفرۀ. را پايان نميبخشد سرنوشت انسان اھی افسانۀپناھگھيچ  ديگر

متروکه ھای  ھای خشک و، مرثيۀ نابودی بيابانھا آسمان از ورای ابرھموار نميکند و

  .زدايدا نميزبا زالل قطره ھای طراوتفراموش شده را 

ھای  تا آخرين فـرصت دنيا، روی شاھراھھای زمان با خون آدميزاد آلوده است وچرخ

  . ُمھر ماندگار خواھد گذاشت،درد سراپا غصه و ھستیِ 

ظلم تکثير  عدالتی و بي، بذر کينه وکه زمين مسلخ وحشت افزای بشر استتا آن ھنگامی 

  . اسارت انسان روی حصار سرنوشت ماندگار ميماند غمنامۀميشود و

  !خداوندا

  ؟؟؟ نُجسته است رحمت تو راه شفقت و ھنوز تا آستانۀفرياد کودکان مگر شيون و

 قلبم تجلی  شکستۀ غبارآلود و رحيم از قاموسنامۀ ايمان در آئينۀگونه مفھوم رحمان وه چ

   ای خدا ؟؟؟؟؛خواھد کرد

  

 

 ) ع٢٠١۴جوالی ٢٩ ــ  زادهغنی " غزل" ناھيد(


