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لینا روزبه حیدری

راه زن
در چشم های من غـــم فـــردا نهفــته است
در قلب من ز درد ،گل سنگ شگفته است

ناقص و نیمه ،نصف توام ،در تبار تو
آری مـنــم سیـــاه ســر دوران تـــار تو
گاهـی به آتشی تـن خــود شـاد می کنم
گاهـی ز مشت خشم تـو فـریاد می کنم
گاهی به اشک رنگ ،غمی پاک میشود
گاهــی هـــزار امـید دلـم ،خاک میشود
در اوج بی پناهی مـن یار من خداست
اما هـنـوز بـه بـاغ دلـــم آرزو بجاست
مرحم به درد و آه همه خلق و بنده است
او که بهشت خویش به پایم فکنده است
روزیکه در بهشت حوا نام من نوشت
نسل تــمــام آدمیان را زمـــن سرشت
تـو ای حـقـیـر بیخـبر از حکمت خـدا
ازعمق جهل خویش تو هرگز نرسته یی

ای گم شده ز عقل ز منطـق بسا جــدا
در را بروی مکتب و درسم تو بسته یی

گاهی به ضرب سنگ تو من خاک گشته ام

گاهـی ز جهل تـو همه برباد گشته ام
لیکـن بـبـین هنوز امیدم چه پا بجاست
من قدر لحظه هـا و زمان را چشیده ام

سرسختم و لجاجت من حل ماجراست
بس درد هــا بــرای رهــایی کشیده ام

من با کتاب و رنگ و شفق وعده بسته ام
ازجمع این خرافه پرستان چه خسته ام
د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

در سنگ خاره اشک دلم راه بسته است
آری خودم برای خودم شــاد می شوم

از بند ظلم تـو به همیـن جور رسته است

پر می شوم نسیم و گهی یاد می شوم

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

آری زنم ،سیاه سر و کم در تبار تــو
لـیکـن کجا مـقـام زن و اعـتـبـار تــو
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