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ارسالی حامد نوید

پیر میفروش
سرود ٔه زیبایی از شادروان غالم احمد نوید

با فرا رسیدن بهار شادامانم که این غزل مرحوم غالم احمد نوید غزلسرای معاصر افغانستان را نظر به تقاضای عدهٔ
زیادی از دوستان به خدمت تقدیم میدارم.
این سرود ٔه ناب شادروان نوید را که نخست مرحوم استاد رحیم بخش وسپس نجیم نوابی هنرمند خوش آواز کشور،
هریک در قالب آهنگهای زیبایی سروده اند ،بخاطر پختگی کالم وشیوهٔ گفتار استادانهٔ آن برخی باشعرای متقدم سبک
هندی وعده ای هم با سروده های حضرت حافظ به مغالطه میگیرند ،درحالیکه این غزل ازمرحوم نوید است و باراها
در جراید و مجالت کشوربه نشر رسیده.

اگر شراب دهـد پـیـر میفـروش مرا
درین بهار نبینی دگر به هـوش مرا
دهـان قلـزم مواج بستن آسان نیست
تـوان کیست کند مـنع از خـروش مرا
همان منم که فتم مست شب به میکده ها

سحر برند خراباتیان به دوش مرا
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

چه خوش تران ٔه سرکرده ام درین گلشن

خدا کند که نسازد فلک خموش مرا
تـو ای حریف مپنـدار آنقـدر خامـم
به هفت دیگ خود افالک داده جوش مرا

دلـم به سینه ز فـرط نشاط می رقصد
که تا صدای خرامش رسد بگوش مرا
گلـم به صحن چمـن ،جلـو ٔه دگر دارم
چه می برید به دکان گل فروش مرا

درین حدیقه من ،آن نگهت سبکبارم
که با نشاط برد برگ گل به دوش مرا
تو خود مدام به شرب الیهود مشهوری
چه منع میکنی زاهد زعیش و نوش مرا
مـرا بـه قاصد و پیغام احتیاجی نیست

دهـد "نویـد" زبام فلک سروش مرا
شیر پور ،کابل  1349هجری شمسی ( 1960میالدی)

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده هایی از این نویسندۀ معزز و شاعر و هنرمند بی بدیل
افغانستان جناب حامد نوید را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به
فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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