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  لينا روزبه حيدری

  2008اکتوبر 
  
  

گاھی نوشته ھای مرا ميخوانند ميپرسند که چرا در مورد مشکالت ی از کسانی که لطف کرده و گاھتعداد
يا چيز بھتری در زندگی نيست از گل، بلبل، شادی و شيرينی بگو، ولی من منحيث يک افغان يا يک ، آیمينويس

 کنونی ما افغان ھا و يا زندگی بشکل کل در جھان می  بودن در زندگیانسان کمتر دليلی برای شادی يا برای شاد
 از حالت خواستيم تا بخندد يا شاد باشد يا کمیاين مرا به ياد سخنان مادر کالنم می اندازد که وقتی از وی مي. يابم

  .و حال ھم از ما خيلی خيلی گذشته است" از ما گذشته است" يد ميگفت غمگين و مايوس خود بدر آ
  
  

  "از ما گذشت"
  

  از گل و بلبل گذشته است
  بسيار گذشته

  به درازی سه قرن
  و يک خط سياه مار گونه

  ن خوشبختی در آکه احساس و شادی و
   گشته استکبود

  
  از ما گذشت

  درست ھمان زمانی
  ھای بريده راکه پا

  نديم وبر خريطه افگ
  دست ھای بريده را با تار

  ويختيمآبر درخت 
  واز چکيدن خون و  به آ

  و بوی خون
  اقتدا کرديم

  
  از ما

  وقتی ناله ھا را نوشيديم
  وقتی بغض ھا را خورديم و
  وقتی مرده ھای کوچک را

  با سنگ و بيرق 
   کوچکدر يک حفرۀ
   ميکاشتيم
  ميگذشت

  
  از ما 

  از زندگی 
    خالی و تيره  که از حفرۀ
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  چشمان يک جمجمه 
  نيشخند ميزند

  و از مرگ که الشخواران بر فرقش خطبه ميدھند
   سرد بی دروازهو از يک خانۀ

  که در خاطراتم مثل سرطان ريشه دوانيده
  گذشته است

  
  از ما گذشت
  خيلی گذشت

  ب از سرآ
  بر سی نيزهبرا

  دم و يک قد آ
  درست برابر وجب ھای مادر

  که روزی خوشبختی را اندازه ميکرد
  و پدر که ميگفت
  !انسان متمدنست

  
  از ما ميگذرد
  وقتی کلمه ھا
  گلوله ميفشانند
  و حرف و لفظ
   جنگ می افريد
  و طايفه ھا باز
  کتله ميگردند و

  ی ميشود طايفه ا
  نخلقت يک تن گوشتی و استخوانی انسا

  ست ان مثل خون يک گاو سرخکه خون آ
  

  از ما گذشت
  چه بيھوده

  گرم افيونيان   در  کنار بساط
   خواب ھای پائيزیدود شد رشتۀ گسستۀ

  در عزای بلبل و صدف ھای شکسته
  و اشک ھای يخ زده در چشمانی
  که دار را منصور گونه ميخريد

  
  از ما گذشت

  ست ابگو که نفاق شب پايدار
  ين سياھیمبارکشان باد ا

  که از نعش نور گذشته است
   

  از ما گذشت
  کاشک زودتر ميگذشت

  گذشته
  
  

 


