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 26/02/2020             حـــــامــــد نـــویــد

 سرود عمر
 

 یتیادر گـرا زاد مــکه م یآن گه در

 بود یناشناس یمن جا ده  یبه د جهان

 وش مادرم آندمـآغ یئ یگرم کیول

 وجود یسرا ود درـام ب یزندگ دیام

 سالها ازآن دوران یکه رفته بس کنون

 و فراز بیراه پُرنش نیعمر در گذشته

 ایدن نیو تلخ ا نیریشاز حوادث  پس

 باز دـیم آـبه گوش نیعشق نخست سرود

 ژادـه مذهب شناسد و نه نـمهر ن ینوا

 به زبان انیشود بعشق نه آسان  ثیحد

  عشق سرود نهاد انسان است یواــن

 نهانچه رازهاست  نیب دل دنیهر تپ به
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 3از 2

 

 عالم نینهد در یکه طفل چو پا م نیبب

 پدر تبار ین قوم و یخود شناسد و ن نه

 حرف وسخنبدون  زدیا قدرتبه  یول

  ا مادرـچه ساده ب دیـر بگوـمه ثیحد

 عشق زبان دل است واحساس است ینوا

 نیهرزبان و به هر مذهب و به هر آئ به

 کیمهرشود قلب ها بهم نزد یزرو

 نیچن دهـیرـافیکردگار بشر را ب وـچ

 نیانسان به چشم ظاهرب فیطوا اگر

 جدا یرنگ رنگ وگروهند ودسته ها به

 جوهرند و آب ِوِگل کیزاده   جمله چو

 داـنزد خ گرندید کیبرابر  همه

 دنیبه نسل ناز کتایخالق نزد  به

 مردود است شهیزر مرده پرستان شیچوک

 نظر کردن وم دگرـکبر به ق یرو ز

  رسم نمرود است نخوت فرعون و نماد

 گلها را یببزم جهان رنگ وبو نیبب

 ه چمن جلوه  دگر داردـب یهر گل که

 گل باشد شهیدل گل هم ده  ـیبه د یول

 رنگ از گهر دارد انیع ینقشها چو

 دراز یماه و سالها یزبعد بس کنون

 منست یدر نوا روز نغمه  آن سرود



  
 

 

 3از 3

 غم دل ایو  میگو یشعرخوش اگرکه

 منست یرهگشامهر به هر نغمه  فروغ

 باستیجهان ز نیست کاپرتوعشق ضیزف

 جهان را به عشق کرده بناکردگار  چو

  که بهم بسته رشته  خلقت یدم درآند

  دایپ یمـر نموده ست عالـنسج مه ز

 ابراز مهر با     

 دینو حامد       
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