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حامد نوید

آسامن اکبل
در آســــامن خامش کـابل ستــــــاره ها
امشب نـظـر به سوی چه کس بـاز میکنند؟

در شهر خفته درمغ و اندوه و غصـه ها
راز نــهـان بــرای کـــی ابــــراز میـکنند؟
امشب نگاه خستـــــۀ مـــن اب ستـــارگان
بگشوده پر کـــه ره بکشد زین دایر دور

ات در مسری خاطـره های ُپر از امید
از کوچــــه های خامش اکبل کند عبور

آجنا رســـد که بر در و دیوار خانه ها
اب نقش جان من ایدی هنفته است
آجنا که هر قدم چـون عطـر نسرتن
لبخند خاطرات عزیزی شگفته است
آجنا کــه هر زمان از وادئ سـکوت
در گــوش خـاطـــرم
بس نــغمــه های گمشده آواز میکنند
salamwatanam@gmail.com

در آسامن خـــامش اکبل س تاره ها
امشب نظر به سوی چه کس ابز میکنند

تو ای شهاب گمشــده بـخت در س پهر

بــاری ز روی مـــهر
بر زادگـــاه خــاطره هایــــم نـــــظر بکن
امشب کــه ره به جانب خاور هناده ئ
از کوچـــه های خامــــش اکبل گذر بکن

کــاجنا به شـــهر من

شهریکه بود غرق هباران نسرتن
خفــاش هــای مـرگ اب ابل آهنی
جــای کـــبوتــران پـــرواز میـکنند
امشب که ماه بوسه زند بر خرابه ها
بر جــای بوســـه بر رخ گلبگهای ابغ
بیـــمن که سایـــــه ها دیـــوار مــرگ را
در آن دیــار دور در آغوش میـکش ند
بس شاخه های مخ شده بر سینۀ مچن

آن ابر درد را بــر دوش میکشـــند
خاموش شهر و مات من و موج بیصدا

در آسامن کـــابل من ای ستـــاره ها
در عــامل خیــال ببیمن به چشــــم خویش
تصویر من فتــاده به مرداب خس ته ئ
زان سوی کوچه نزی به سومی نظر کند
salamwatanam@gmail.com

یــک جفت چشم از عقب درب بس ته ئ

بیمن که از غرور خود وز نفاق خویش

در دام اجــنیب عـمـری گـریس تیــم
لیکن اگر یب پای خود و احتاد خویش

ابری ابیستی
دارم یقی کــه بـاز ز خـاک دیـار من
روید هنال عـدل و ببالــد گــــل امیـــد
چون غنچه های اتزه زند رس ز شاخه ها

در جامه سپید
آن غنچه های شاد
ساز حیات را ز رس آغاز میکنند
هان ای شهاب خبت در آسامن دور

از کوچۀ خامش شهرم بکن عبور
وی ابر اتر ظلمت و دهشت دمی گذار
ات شام تیــره بـــر درد و صبــح بـردمد

بگذار آفتاب هجان اتب زندگی
ابر دگر به خاک دایرم ز روی همر

ابعشق رس زند

salamwatanam@gmail.com

