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حامد نوید

سرود عمر
در آن گهی که مرا زاد مـادر گیت
هجان به دید ٔه من جای انش نایس بود
ولیک گرم یئ آغوش مادرم آندم
امید زندگ ام بود در رسای وجود
*****
کنون که رفته بیس سالها از آن دوران
گذش ته معر درین راه پُرنشیب و فراز
پس از حوادث شریین و تلخ این دنیا
رسود عشق خنس تنی به گومش آید ابز
*******
نـوای همـر نه مـذهب ش ناسد و نـه نـژاد
حدیث عشق نه آسان شود بیان به زابن
نــوای عشـق سـرود هنـاد انسـان است
به هر تپیدن دل بنی چه راز هاست هنان
******

ببنی که طفل چـو پـا م هند درین عال
نه خود ش ناسد و ین قوم و ین تبار پدر
ویل به قـدرت ایـزد بدون حرف وخسن
حـدیث همر بـگوید چـه ساده بـا مادر
******
salamwatanam@gmail.com

نوای عشق زابن دل است و احساس است
بـه هـر زابن و بـه هـر مذهب و بـه هر آئنی

ز روی همـر شـود قلب ها هبـم نـزدیک
چـو کـردگـار بشـر را بیافـریـده چننی
******
اگر طـوایف انسان به چشم ظاهر بنی
به رنگ رنگ و گروهند و دس ته های جدا

چو مجهل زاد ٔه یک جوهرند و آب ِو ِگل
هـمـه بـرابـر یکـدیگـ نرـد نــزد خـدا
******

بـه نـزد خـالـق یـکتا به نسل انزیـدن
چو کیش مرده پرس تان ز ریشه مردود است

ز روی کرب به قوم دگـر نـظـر کردن
مناد خنوت فرعون و رس منرود است
******

ببنی ببـزم جـهان رنگ و بوی گلها را
که هـر گیل بـه چـمن جـلو ٔه دگر دارد
ویل به دیـد ٔه دل ،گل مهیشه گل ابشد
چـو نقشهای عیـان رنگ از گهـر دارد
******
کنون ز بعد بیس ماه و سالهای دراز
سـرود نغم ٔه آن روز در نـوای منست
اگر که شعر خویش گومی و ای غـم دل
فروغ همر به هر نغمه رهگشای منست
******
ز فیض پرتو عشق است اکین هجان زیباست

چـو کـردگار هجان را به عشق کـرده بنا
در آن دم که هبم بس ته رش ت ٔه خلقت
salamwatanam@gmail.com

ز نسج همر منوده ست عامل پیدا
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