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  2112مارچ  8              لینا روزبه حیدری
  

  راه زن
 

 ته استــردا نهفـــم فـــن غشم های مچدر 
 در قلب من ز درد، گل سنگ شگفته است

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در تبار تو  نیمه، نصف توام،ناقص و  ار توـــر دوران تــاه ســـم سیــنـری مآ
 کنم اد میـود شــن خـی به آتشی تـگاه کنم ریاد میـو فـی ز مشت خشم تـگاه

 غمی پاک میشود به اشک رنگ،گاهی 
 م، خاک میشودـید دلـزار امـــی هــگاه

 

 ن یار من خداستـدر اوج بی پناهی م م آرزو بجاستـــاغ دلـه بـوز بـنـاما ه
 بنده است و و آه همه خلق درد مرحم به به پایم فکنده است خویشاو که بهشت 

 روزیکه در بهشت حوا نام من نوشت
 ن سرشتـــام آدمیان را زمــمــنسل ت

 

 داــق بسا جـای گم شده ز عقل ز منط داـبر از حکمت خـر بیخـیـقـو ای حـت
 تو بسته یی بروی مکتب و درسمدر را  نرسته یی خویش تو هرگز ازعمق جهل

 گشته ام ضرب سنگ تو من خاکگاهی به 
 برباد گشته ام  و همهـی ز جهل تـگاه

 
 

 سرسختم و لجاجت من حل ماجراست ین هنوز امیدم چه پا بجاستـبـن بـلیک
 

 ایی کشیده امــرای رهــا بــبس درد ه را چشیده ام زمانا و ـمن قدر لحظه ه
 ام همن با کتاب و رنگ و شفق وعده بست

 چه خسته ام پرستانازجمع این خرافه 
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 ن جور رسته استـو به همیـاز بند ظلم ت راه بسته است در سنگ خاره اشک دلم
 شوم میشوم نسیم و گهی یاد  پر می شوم اد میــآری خودم برای خودم ش

 

 با دست من شکسته شود قفل محبسی
 کسی این بندها و درد و غم و رنج و بی

 
 وــآری زنم، سیاه سر و کم در تبار ت

 وــار تـبـتـام زن و اعـقـن کجا مـیکـل
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