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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۰۳/۲۱/۱۳۲۲        نصیبه اکرم حیدری

 

 
 

  جاودانگی پیوستم که به بزرگوار   مادر گسودر 

 درخت پیر و پر بارم

 ..... که باغ هستی ام از تو چراغان بود

 پناهت چتر آسایش

 کالمت چشمه سار آیۀ رحمت

 ....زخمی ات مادربه صد کوه گران همسر ُبَود آن شاخه های 

 

  انیس و تکیه گاه من

 بیاد آرم 

 هر برگت بدور مرغکی پیچیدکه 

 ی زخمی ای آسودبه هر شاخت مرغ

 گۀ طوفان نلرزیدی

 و آغوش پر از مهرت بروی کس نبستی تو

 اگر آتش زدند جانت

 و اگر تاراج کردند برگ و بارت را

 خم ندیدم من ،سر آزادۀ تو

 سرود مهربانی ات نشد خاموش

 مشقت را وهمه رنج 

 فقط با آیۀ رحمت تو می شستی

 عبادت بود طبیب درد بسیارت.....
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

     از تو کس نگرفت سخاوت

 خزان چون میرسید از ره

 بدور مرغکان زخمی از صد رنج

 چه میپیچیدی با همت

 با یک شاخۀ بی برگتو 

 بهر کوی گر یتیمی بود

  به زیر سایۀ پر مهر تو آسود

 ی هر یک را.....و رمز زندگی بخشودت 

 

 بسوی کاروان رفته میبینم

 چه پر از جاه و تمکین بود درخت مهربان ما

 مۀ پر نور تدبیر بود چراغ آشیان ما

 ره انسانی اش را من اگر دانم

 َنُبود اگر گویمخطا 

  هوا نازید رسمش را و آدم سجدۀ شکرانه کرد بر جا .....

 ولی ایوای

 درخت پیر من خشکید

 دیدم شاخه های مهربانش را به خاک افگنده

 چید .... شکه دست باغبان

 دگر از شر شر برگ درختم نیست آوازی

 دگر مرغان زخمی را

 کجا باشد خیال نیمه پروازی ! !

 "قسمت"
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