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 ۲۰۲۲جنوری  ۱۲چهار شنبه،                                                                         حامد نوید 

مثل اینکه ابزی ها ونرینگ های هجاین در مهین ما پاایین ندارد. این شعر را سالها پیش رسوده بودم، ویل ابکامل 

 .تأ سف هنوز مه به حال وطن ما صدق میکند. ایاکش این اکبوس روزی متام شود

 

 زیبا داس تان اکبل
 کردمیـبا ــ ـ زیـ ــــابل اید از کـ         دۀ دل وا کردمیـــدوش صــد عق

 اید از نستـــرن خــــوش بویش      ــرو روان و جویشاد از ســیــ

 ن زده اشـوسن خرماید از سـ      از ماه شــــب چــــارده اش ادـی

 ـاران کردمیــف و یــاد اس تالـــــی       ـردمیاید از درۀ پـــــغامن کـــــ
 

 ـرم کردماسیـــــرغ ــاد آ ن مـــی      ــــردمپیــــــرم کــــ اید از مادر

 جانسوز به روحـم بهنشت درد       رسشتـزه اید آ ن مـــردم پاکیــ

 مرغ دل سوی وطن بـال کش ید     قلمب از درد رساســــــــــمیه تپید

 به سوی خانه و اکشانـۀ خویش     ــــویشخـ ۀابل بگشاد سوی الن
 

 رامــرص داد ــور بــش و نــدان      چـون جان معریسوی آ نشهر که 

 ت آ موخـــتـــن حمبــدرس و آ ئی        روختـــعشق به جامن افـ ۀشعل

 ان بکشـــادمــده بر روی هجــدی       ـجا زادمهر که آ نـ ــ ـ ش ن وی آ  ـــس

 سوزد اندر مغ و غرق است به خون        ونــوی آ نشهر کـه معریست کـنــس
 

 نـــر آ ن مـــــأ مبـوم و ـکرده در ب         نــزاران دمشــدر آ جنا که هــون
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 ه از دل نـکشـــــد نمیه ش بانانلــ        بانـــر انی ش  آ جنا که دگــ وندر 

 رشــر تدبینیست جز مرگ دگـــ      رشـوان و پیــه ججا کــــاندر آ نـ 

 مغه و ود پر از غصــــن باــکه هج        ه در آ نـــروز دژمــــادم آ مد کـــی  

 

 وشـــــی درگمهد غالــ و ع  هــحلق      فروشمشت حیوان صـفت خلق 

ــ داد آ ن کــــ  ادــــد آ ن گـــلشــــن رعنـــــا بربدا        ادــبا بربـــــ ـ ــــابل زی

 وای زان بــــــــاغ تـــــمنا ای وای      ای وای ،اــابل زیبـــوای زان کــ

 که شد آ ن شهر مغ انـــدود خراب       بعد یک معر مغ و رجن و عذاب
 

 ــر و قامت و س امیی دگراب ســــ     ـرابز مش یت دگر از جای دگـــ

ــ        نای دگرـ اده و می مست از بــــ  ـــهم از مرشد و موالی دگرمل

 ــنل مر گـــپمن وای از آ ن چــ       ابل منسوخت در آ تش مغ کــ

 نه دگر بوی خوش نسرتن است       رو مچن استنه دگر جلوۀ ســ
 

 ــر چشم عروسان را رازنه دگ       ــس را انزدۀ نرگــــــــنه دگر دی

 ــربد ز طـرایــــدل بس ۀنغمـــ       شباهنگ به نه دگـر مرغ شبـــ

 هرطرف الهل ای در سوخنت است         ــن استطرف انلۀ زاغ و زغـهر 

 گونهر طرف رسو رواين گلــ      هر طرف اتزه جوانــــي درخون 
 

 هر طرف گرییه ای از چشم تری      هر طرف انلــــه ای از رهگذری

 ل کـــــابل خاموشــلبگش ته آ ن ب       نیست درانی خراابت خـــــروش

ــ ــوای از کـــــاب  نــــأ وای مــوای ز آ ن سوختــه م       بای مــــنـ ل زیــ

 رمـگای دـــدور از کـــــابل و جــ        مرمـنی یب ثـــــوای بــرمن که چن

 درمــا  پادر و خـــــــربــت مــت

 

 

 رمــن می نگــه در آ تش و مــمه


