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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

غنی زاده " زلــغ"ناهید   
       ۸102جون  ۸۲ـنیا ـویرج 

 

 اشک

 قاصد ای! اشک ای ؛میگیرم سراغ تو شفاف دل در را ام خسته قلب سکوت و آرامش من

 ؛دلتنگیها پاسخگوی ای! من غمهای خستۀ

  !گلویم سنگین بغض همزاد ای

 هستی این سودای از راحت که ،مپندار .هستم رورغپر و خموش و گنگ که مپندار

  . هستم سرور بی تاریک

 .میگیرد رنگ تو باریدن تبشار از هایمامید تمامی

 !آرامش همه ای ،اشک ای

 ؛نیاورم تو دامانبه  دست اگر

 ؛نگیرم سراغ تو از را نشاطم اگر

 ؛ننمایم دعوت ام افسرده رخسار بساط در ترا اگر

 .بود خواهد ستاره بی قلبم اندوهبار شام

  .هستی تو شادمانی گون نقره های سپیده و مالل شبستان در من نیاز

 ؛میدرخشی الماس شفافیت چون مچشمان در که هیگا

 ؛یغلتمی آرام و سرد امطار چون مرخسار به که گاهی

 ؛پیوندیمی من روان آلوددرد سکوت با دریا خاموش موج به سان که گاهی

 سعادت با و میکنم پرواز دور هایافق اوج تا زرین های اندیشه و خیال بالهایه ب اختیار بی

 .دمپیونمی یائیرؤ های
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 همنوای ،اندیشم می عشقم ترینشکوهمند به که لحظاتی در! اشک ای ارممیگز ارج ترا

 روی که ،توست نوازشگر دست فقط ،میمانم تنها هاغم ایژرف در که زمانی. هستی من

 .میشود گذاشته قلبم

  !اشک ای باد تو نثار تنهایم خلوت

 هر. گشتی همسفرم تذل و سختی لحظات در و نگذاشتی تنهایم محبت قلمرو در که ای

 هایش شراره و فریاد و درد بر که هستی تو ،میشکند تشنگی از دلم خشک زمین که زمان

 سبزه سبزینۀ طراوت را زدهحسرت عطشناک دشت یک که ،میباری چنان و میدهی شهادت

  .میدهی زاران

 !کاش ای ،برهانی هایمسرگردانی از تا ،میسپارم بارترود در را هستیم مجهول معمای

 !پرورمرنج دل تمنای ای

  !اشک ای ببار همیشه از بیشتر ،ببار

  

 

 (کابل 1۵۳۱ ــ هزادغنی  "غزل" هیدنا)

 


