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 محمدصالح گردش 

 ندارد صدا خدا چوب زدن

 نفست انقطاع با و برند می پناه سواحل های کناره در زندگی از خسته و فرتوت و پیر های نهنگ وقتی

 دهبو نیز خوب حس یک که نه، بد حس یک حالتی چنان در مرگ شاید زنند، می خودکشی به دست شان

 .باشد

 شاید جویند،می پناه زندگی بخشی خاتمه و شدن شکار برای ها کفتار بیشه   در ناتوان و پیر های شیر وقتی

 اریشک تفنگ ”گویارنست همین” وقتی. بدانند شان بار خفت و آور درد زندگی عذاب از رهایی را مرگ

 هب سمی گاز خودآگاهانه   استشمام با” هدایت صادق” و رفت نشانه خود سوی به بار آخرین برای را اش

 هر پس. دانست می زندگی بد   های احساس عذاب   از نجات وسیله را مرگ حتما   داد، پایان خود زندگی

 زندگی متداوم های اذیت و عذاب از نجات وسیله نهایت در که مرگ حتا و است حرمت حایز یی پدیده

 به باز عیب همه آن داشتن باوجود تعدادی و نامیم می وجدانش عذاب و ننگ و بدنامی ما که شد خواهد

 اذیت پیی از زندگی در هایمان خوشی دل و ها دلبستگی که بهتر چه اما. اند بسته دل و چسپیده سخت آن

 رد: بگویید اید موافق من با اگر پس. نباشد دگران زندگی کشیدن زندان به و سازی محدود و آزار و

 و حال و را زندگی نه و دارند را مرگ لیاقت نه که ما کشور دیروز حاکمیت نشینان   مسند باد عذاب

 که ست جزایی بهترین این! شان امروزی بار حسرت زندگی با است سازگار خوب چه شان  احوال

 ایشان به گذارید، می نام  ناپایان قدرت  آن باالی شما که آنچه هر و ایام گردش طبعیت، جبر خداوند،

 .است دیده مهیا و مقدر

 زد حدس شود می. است محبت و عشق نیز آن تحرک نیروی و موتور و است احساس یک فقط زندگی

 احساس   هچ با اند شتافته مرگ استقبال به عاشقانه دگر انسانهای جان   نجات و وطن حفظ راه   در که کسانی

 نجات برای خوبی پناهگاه و پایانه یک مرگ همچنان! باشند؟ نموده استقبال را مرگ لذت، از سرشار

 زندگی های عذاب از رهایی برای کسی هر به که است نعمتی و متعادل، نا و ناهمگون های احساس از

 .بود نخواهد مقدور و میسر اش موقع به و وقت به

 در های مرگ و نوع، هم خادمین و عشق سربَداران نصیب فقط افتخار با و لذت از سرشار مرگ  پس

 .بود خواهد مفسدان و ظالمان فریبکاران، حسودان، آن   از خفت و ذلت و پستی نهایت
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 داخل شهیدان هردم و گرسنگان درد   از بیشتر وطن از بیرون در شما زندگی عذاب که دانم می بخوبی

 دایمی و بیرون حساب از شما درد اما درمان، قابل و موقتی و تسکین قابل درد اینها درد.  است وطن

 رد ها بینی خودبرتر و فروشی فخر از برخاسته لذت   روزانه، پایان بی های درآمد نبود مانند،. است

 ان،ت دسترخوان بر و دور پردازان قافیه و مداحان جمع پریشانی بدر، در و محتاج مردم مشت یک برابر

: دندبو گفته خوب چه پس. دانید می خود که دیگر مورد ها ده و ها، باشی قاب و بادیگارد و تفنگ نبود

  .ندارد دوا زد اگر. ندارد صدا خدا چوب
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