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 07/10/2019         احسان هللا مایار

 خاک خفته را به خواب دیدم  حیدر زیر  

تو را به خواب دیدم. در جالل آباد هستیم و در باغ کوچک منزلت با دستگیر نوری، بدرالدین    ،زمیعز  دریحدیشب  

شیشۀ جدید قدوس مجید، معین، کنگاش شرفی و رازق زیر سایۀ درخت نارنج نشسته گرم صحبتیم و در بارۀ تار  

 می کینم که فردا در جنگ کاغذ پران )ُگدی پران( از کدام تار استفاده کنیم.

ت میگوئی، مره حیدر میگن ای دفه نمی مانمش. تو یکی و یک بار قصۀ گدی پران بازی را  نتو با خنده نمکی

 ام هنوز نشر نشده، یادت رفته؟ کنار می گذاری و به من می گوئی : همو شعر که به مادر سروده 

از خواب بیدار شدم که روشنی صبح نو می دمد، تو زیر خاک آلمان به منزل ابدیت خوابیده و در بین زنده ها  

وجود نداری. در تدفین دستگیر در ژنیو با همسرم حفیظه رفته بودم و او را در خاک سویس سپردیم. شرفی 

گچۀ خود ُکشت و در کدام جائی از وطن ما زیر خاک گردانید و از رازق عزیز ما را داود ترون لعین سگ با تفن

 احوال ندارم که زنده است و یا خیر و من هنوز، بی وطن زنده ام. 

بعد گزارش از گذشتگان از بستر سوی کمپیوتر نگاه کردم و به سراغش رفتم تا سرود ترا از آرشیف آن پیدا کنم  

 وفا کنم. و به وعدۀ خود که آنرا نشر میکنم،

اینک دوست دوستداشتنی ام حیدر جان سرودت را که به یاد مادر عزیزت رقم زده ای به روان پاکت اهداء می 

 نمایم:

 مادر

 (حیدر داور)
 

 مادر ای دولت و دارائی من 

 مـادر ای مـهـد گـوارائی من 
 

 مادر ای مـوهـبـت خـلد برین

 مادر ای کعبـۀ ایمـان و یـقین 
 

 قبلـه و مـحراب نماز مادر ای 

 مادر ای مونـس شبـهـای دراز 
 

 بیماری و درد  دارویمادر ای 

 مادر ای شـافـی رخسارۀ زرد 
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 مادر ای مظـهر و کـانون وفا 

 مـادر ای مشـعـل انـوار خـدا 
 

 کـس مـباد ز دعای تـو بـعـید 

 مادر ای مطلـع خـورشید امید
 

 سرشت رخشانکوکب  ایمادر 

 بـود بـاغ بهشتزیـر پـای تـو 
 

 مادر ای دولت مسکین و فقیر

 مادر ای شوکت سلطان و امیر
 

 مادر ای اخـتـر زیـبـای وجود 

 مادر ای سـلسـلۀ بـود و نـبـود 
 

 مادر آئــینــۀ بـرهـان و دلـیـل 

 رب جـلیل مـعجـزۀ  مادر ای 

 

 مادر ای مرجع و مطلوب دعا 

 داـق خـرتبۀ عشـادر ای مـم
 

 آینـدۀ من مادر ای مبـدۀ و 

 ن ـرازندۀ مـان بـادر انسـم
 

 کور آن دیده که روی تو ندید 

 الل باد آنکه کالمت نه شنید
 

 مرده آن دل که در آن ذکر تو نیست

 کشته آن سر که در آن فکر تو نیست
 

 مـادرا با پســرت یـاوری کـن 

 در قیامت به حقش داوری کن 

 

 

 

 


