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 ذكر رب جلیل ـي بهبــــود موســ  ي روستـــــا به وادئ نیلبه یكـــــ

 جهان رضـي به كردگارداشت عـ زدان بودیش روي زبانیـــ نــــام

 ـهر مــــن بنمايبـــ راه انصــاف روشنم بخشاي ـدا چشمكــاي خـــ

 وم به عدل چنانشـــــ ییرهـگشـا  تا ز لطف تو بهر خــــلق جهـــان

 رت دگــــر نه چیز كنمغیــر امـــ ــنمیز كـتمـنیــــك را  و ا بــــدتـــ

 دوره اي خـــدایــا همیشـــه دار ب وانگهانم ز كبـــر جاه و غــــرور

 رسد از راه ه كـه ميدیـــد نــاگـــ  این بگفت و به بیشه كرد نگـــــاه

 تب و تاب اضطراب و در در هردو ـابخشم و عتـزن نوجوان به  دو

 قفا ري زوان یـــكـي پیش و دیگـ  ـدااي شان غضب پیـــــاز نگاه ه

 ود زهوشـي را كه رفته بكــودكـ ـوشكشید در آغــــــ یك زنی مي

 ـوده زبانناله ســــرداده و گــشـــ وان دگر از پیش روان و به فغان

 حرفم گوش ه بهر بنــبـاي پیامكـ سوي موسي دوید و كرد خـروش

 ر كــودم بنهشتـدامــــــي از بــه رشتره سـكاین زن نابه كار و تی
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 3از 2

 واــزیـن سبب ایــن منم چنین به ن وده طفلم رامــــن ربـــــ ایــنك از

 مـچـــــاره ام را نما كه سوخت تن مین كـه از درد و غم به سوختنـب

 ـوي آن دگريزان سپس دیــد سـ ه سوي او نظريـرد موسي بكــــ

 و نمود خروش ـــدان آمــغـبــه ف ـدوشزن دیــگر كه داشت طفل ب

 ن باشدــــان مـكه دروي نشـزانـ  ن باشدل زان مــــگفت ایــــن طف

 وي من بین و وآنسپس سویشسـ ه چشم و ابرویشـن بنظـري كـــ

 گاه هایشنــگــل عــارض و  در روي و موي و سیمایش بین كه در

 ن حقیقت زكس نه پنهان استوی ن نمایان استـر نقش مرنگ هــ

 ي نظر نمود و بگفتسوي موس   ر آشفتزیـــن سخن آن زن دگــ

 ـه از غــم مـــادرآگــ تا شـــــوی ن بنـــگرــلب مر بــه قـبـاي پیام

 ررخش همي دوزداو نظـــر بـــ  ن در تب است و میسوزدطفل م

 به شور و فغان زان بود كین منم  ان اوست روانرگـخون من در 

 ش گرفت سنانـفـهان در كوانگـ شان د موسي به سوي هردويدی

 اره اش نیز سخت دشوار استچ گفت از هردو سو چو اصراراست

 ـي و خصم دگرهریـكــي مـدعــ ي بي پنـــاه و دو مادركــــودكـــ

 ر اورشته بسته گوه چه كس وز  ه كیست مادر اوچــــون ندانم كـ

 پاره كنم ه این طفل را دوجز ك  ر كه چاره كنمنیست راهـي دگـ

 رــار نیست راه دگغیـر ایـن كــ  ـادرر مـــه هـرا دهــم ب پاره ای

 وي دشمن بدید و سر افراشتس  تداش كودكبدوش  كاو آن زني

 ه دشمن شود به نزدم خواركـ تا  اركـ این نیـر کــاگ ادمــگفت ش

 ـترمن بَود خوشـ مرگ او بــهر  رن از آن دگــم لـود طفـر شـگ

 داز عشق عیانگـ ـشــوز نوای  ت فغانداشــ كه لیك آن مادري

 ن من زارنه ای كـاو بود مادرش  دست بدار ي ز تیغگفت مــوسـ



  
 

 

 3از 3

 ون كه مادر كیستگفت دانم كن  نگریست سوي اوچون پیامبر ب

 كینه ها دور است ادر زم قلب  نور استروح مادر ز عشق پر 

 كار بریست دو زانـكه عاشق ازین  نه در آن شعله هاي آز و خودیست

 ۀ عشقـود نشانــدن بـدیـود نـخ

 ۀ عشقـود راز جاودانــن بــوی

 

 
 

 تذکر: 
سروده هایی از این نویسندۀ معزز و شاعر و هنرمند بی بدیل و  نبشته هادگان محترم متمایل باشند که هرگاه خوانن

به  ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بررا افغانستان جناب حامد نوید 
 رهنمائی شوند!" شان فهرست "آرشیف
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