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حامد نوید

مثل اینکه ابزی ها ونرینگ های هجاین در مهین ما پاایین ندارد .این شعر را سالها پیش رسوده بودم ،ویل ابکامل
تأسف هنوز مه به حال وطن ما صدق میکند .ایاکش این اکبوس روزی متام شود.

داس تان اکبل زیبا
دوش صــد عقـــدۀ دل وا کردمی

اید از کـــــابل زیـــــبا کردمی

یــاد از ســــرو روان و جویش

اید از نستـــرن خــــوش بویش

یـاد از ماه شــــب چــــارده اش

اید از سـوسن خرمـن زده اش

اید از درۀ پـــــغامن کــــــردمی

یــاد اس تالـــف و یـــــاران کردمی

اید از مادر پیــــــرم کــــــــردم

یـــاد آن مـــــرغ اسیـــرم کردم

اید آن مـــردم پاکیـــزه رسشت

درد جانسوز به روحـم بهنشت

قلمب از درد رساســــــــــمیه تپید مرغ دل سوی وطن بـال کش ید
ابل بگشاد سوی النۀ خـــــویش

به سوی خانه و اکشانـۀ خویش

سوی آنشهر که معری چـون جان

دانــش و نــور بــرص داد مــرا

شعلۀ عشق به جامن افــــروخت

درس و آئیــن حمبـــت آموخـــت

ســـوی آن شــــهر که آنـجا زادم

دیــده بر روی هجــان بکشـــادم

ســوی آنشهر کـه معریست کـنــون

سوزد اندر مغ و غرق است به خون

ونــدر آجنا که هــزاران دمشــن

کرده در بـوم و بـــر آن مـــــأمـن

salamwatanam@gmail.com

وندر آجنا که دگـــــر انی ش بان

انلــه از دل نـکشـــــد نمیه ش بان

اندر آنـجا کــــه جــوان و پیـرش

نیست جز مرگ دگــــر تدبیـرش

یـــادم آمد کــــه در آنـــروز دژم

که هجــان بـــود پر از غصـه و مغ

مشت حیوان صـفت خلق فروش

حلقــه و عــهد غالمـــی درگــوش

داد آن کــــــــابل زیـــــبا بربـــــاد

داد آن گـــلشــــن رعنـــــا بربــــاد

وای زان کـــــابل زیبــا ،ای وای

وای زان بــــــــاغ تـــــمنا ای وای

بعد یک معر مغ و رجن و عذاب

که شد آن شهر مغ انـــدود خراب

ابز مش یت دگر از جای دگــــر

اب ســــــر و قامت و س امیی دگر

مست از بــــاده و میـنای دگر

ملـــــهم از مرشد و موالی دگر

سوخت در آتش مغ کــابل من

وای از آن چــمن پر گـــل مــن

نه دگر جلوۀ ســرو مچن است

نه دگر بوی خوش نسرتن است

نه دگر دیــدۀ نرگــــــــس را انز

نه دگــر چشم عروسان را راز

نه دگـر مرغ شبـــاهنگ به شب

نغمـــۀ دل بسـرایـــد ز طـــرب

هر طرف انلۀ زاغ و زغـــن است

هرطرف الهل ای در سوخنت است

هر طرف اتزه جوانــــي درخون

هر طرف رسو رواين گلــگون

هر طرف انلــــه ای از رهگذری

هر طرف گرییه ای از چشم تری

نیست درانی خراابت خـــــروش

گش ته آن بلبــل کـــــابل خاموش

وای از کـــــابــل زیـــــبای مــــن

وای ز آن سوختــه مـــــأوای مـن

وای بــرمن که چنـــــنی یب ثـمرم

دور از کـــــابل و جـــــای دگـرم

تــربــت مـــادر و خــــا پــدرم
مهــه در آتش و مــن می نگــرم
salamwatanam@gmail.com

