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 آرزو در سالھا
 

  

  پيدھدف دلش ميته آرزوی رسيدن ب در سالھا

  نصيب شود گونه طعمه راچ تا

  نيرنگ دريغ نکرد گونه حيله وچھي از

  تمام توان کوشيد برای به دست آوردنش با و

  ؟گفتی دل

  خيانتھا  ،جنايتھا ،زشتيھا ،سياھيھا معدنی از ،نه

  ھمه اين خصوصيات شومش استفاده کرد از او

  ھدفه برای رسيدن ب

  حواسش را در يک نقطه متمرکز کرد ۀھم و

  نيروی تسخير قويترشود ات

  5ل را و مارھای کور افعيھا و لشکری از

  ھی اژدھای ھفت سربفرماند

  قبرستان خون آلود عقابان فرستاد بر

  استفاده از تاريکی شب با

  لباس قيرگون جغدان راھزن با

  خمھای صعب العبور پيچ و در

  .راه يافت قلل تسخيرناپزير و

  ناممکن ھدف طو5نی وه برسيدن   ل ووراه دور بود کنتر اما

  مد آ دست میه طه بايد بقيک ن
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  هتمرکزگا

  جغدان ويرانه نشين لشکر خفاشان شب پرست و

  داشت  تکامل وجود نام تمدن وه فرمان ارباب آنچه به ب 

  ندتباه ساخت و سوختند

  بايد فتح ميشد هگرھگا اما

  

  داران بودلاين  حکم جابران و ق

  يری بودتسخير ناپذ ۀقلع ،ولی گرھگاه

  درنده محافظش بودند که شجاعانی چون شير

  ؟پس چگونه تسخيرش کرد

  تسمنتظر فرصت نش

  ؟چطور

  گنرنگار طرح پ<نھای فساد برانگيز و بلی با

  تندر اعقه وصايجاد  با سالھای طو5نی

  زمستا ن  ان وزتکرار خ و

  نيروی تحرک را غصب کردند جانمايه و

  فانھای پيھموطايجاد  با

  دن بھار شدندمانع رسي

  را آنقدر طو5نی ساختند زمستان خزان و

  در دل زمين پوسيدند جوانه ھا ريشه ھا وه ک

  بر روی آن خشکيدند گلھا نونھا5ن و و

  نيرومند بود که مقاوم و پرباری و آن نھال سبز

  درخت تنومند قطع گرديد داس و چکش رقيب از با

  دش نيابويديگر فرصت ر مغزش مت<شی گرديد تا و

  !!!نابخشودنی آخ چه ظلم بزرگ و

  ؟بگو بعد  چه شد

  باغ زدند ۀريشه تباھی تيشه ب و ن فسادآری بدينسان عام<

  عوض کردند ھای کاذب زير پرده جاطراحی و ديزاين با

  دده شدنآزا رغان بلند پرواز وم فرار ستم شان عامل کوچ و و جبر با و

  محافظان پاک و اصيلش خالی کردند از را باغ و

  آزادانه پ< نھای شوم شان عملی شود تا

  بام و در باد حوادث ازآری  تند

  شمشيرھای بران با

  وحشت را دميده قدرت شيپور مست

  شد باغ حمله ور بر

  محافظان فريب خورده  تنھاه که  ن

  بل دشمن داس بدست را ھم يارای مقاومت نبود

   فرقش کوفتند آن چنان بر
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  دسرش پري ودکا از ۀکه ديگر نشئ

  دست داد کنترول اعضايش را از مغزش مت<شی و 

  خون ميتپد در اينک چون تن بی سر

  افعی اژدھا و اما که لشکر و

  پيروزی ۀمست از باد

  پژمرده تاختند گلبرگھای خسته و بيباک بر و ويرانگر

  سم ستوران شان پايمال گشت زير صحرا دامن و دشت و و

  ناختند آنقدر ميدان يافتند که ديگر مانع نميش

  عقب بر گشتانده ه ب ار شدند ناگھا ن روھ و

  فرمانروای بزرگ حمله کردند  بر و

  حريق شد ۀقلب فرمانروا طعم

  فرمانروا احساس حقارت کرد

  خشم آمده فرزندان ناخلفش ب بر و

  کينه خشم و سيلی از با

  خواربال نھنگان آدم بر سوار

  بی آب وعلف حمله ور شد بسوی جنگل ويران و

  کرد ،نچه اس<فش نکرده بودندآ و

  زھرآگين شد ،انوع مواد با چمنزار

  خون کشيده شده گرھگاه ب

  نماند اثر راغ ديگر باغ و از

  فقط تمرکزگاه اھريمن گرديد

  اينک بالھای شومش را و

  آن نھفته است گسترانيده عظيم که گنجھای گرانبھا در ۀن اروي بر

  :که  افل ازينغ

  

  سرکش و شتی ناپذيرگرھگاه آ

  وفانزاط خشماگين و نی داردآتشفشا

  اژدھای آھنين بال را  افعی و ،که جغد

  خواھد برد فرو قيانوسھااوبه اعماق 

  خون جانيان قرن  با و

  باغ آبياری خواھد شد ۀزمين خشکيد

  خواھد گشت سبز

  !!!گل خواھد داد

   

  

 
 


