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 ۸۲/۴۰/۲۰۰۲         نصیبه اکرم حیدری

 

 سرود عشق یمثنوی
 (یک خواب از  یویراصت)

 
 

 دم ترا در دور هاـدی خواب می
 ور هاــــبۀ مهجـدر وطن آن کل

  یانــغانــم افــــــاتـــرای مــــدر س
 انمانــــشور بی خـــــدر دل آن ک

 یر بنگرم بر جای خویشــدر تح
 آشیان و مزرعه و ماوای خویش

 آن کوه و دشتوای می بینم که در
 ود پرستــوک خـــآتش افگندند مل

 ای گل روئیده استـــر جـــغم بخار
 وآن خروشان رود ها خشکیده است

 رانسراــرا بینم در آن ویــــمن ت 
 سته و افسرده در اندیشه هاــــخ 

 ردی بپاـیمۀ کـــفالن خــــــبهر ط
 راــــــوار ســـزیر آن بشکسته دی

 استیــت خــــا محبــنارش بــاز ک     
  استیـــدردش کق ــا کتاب عشـــب     

 گرــا نـــتیم مــر طفل یــگوئی ب
 بصر شد نور  ـــهیچکس را او ن

 اختــــــدر در سنگر پیکار بـــاو پ   
 طالب مهرش چو شد از غم گداخت    
 ندیده جز به خوابرا لقمۀ نانی 

 ه آبـبر لبانش اشک می بینی ن
 گریـون بنـــررخ بیرنگ او چــب        
 ذریـبگیا ــــست دنـــاز امید و ه       
 ن فروختـــش تــادرش از بهر نانـم

 شد بسی بیمار و در حسرت بسوخت
 دـــــرد و طفلکش آواره شــاو بم     
 دـــود بیگانه شــم فرزند خــاز غ     
 من کنونش مونس ام ،کس ندارد

 م وارثمــــن هــاو اسیر درد و م
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 اـــگویمت نفرین کنم این بنده ه       
 ر مادر جداــــکرده طفالن از ب       

 ایدریغ تاراج کردند این وطن
 د زین انجمنـــــملتی برباد ش
  اد آن نیت محکوم شانــشرم ب        

 ننگ باد آن آرزوی شوم شان         
 انگشتان توزوای دیدم ریخت 

 وــشیرۀ جان بهر آن طفالن ت
 از تو پرسم این چه میریزی ز جان  
 ود آمیختی در کام جامـــه بـــاین چ  

 تیم دوخــــــــدیدۀ پر نم بسوی
  ده ریختیــــقطرۀ اشکی ز دی

   اره چیستــــبا کالم نغز گویی چ     
 مهربان این دو صد دلپاره کیست     

 آنچه از جان ریختم خون دل است
 سمل استـــــق این طفلکان بــرم

 چون بریزم خون خود در جام بین    
 ن یقینـردد بهر طفالن کـــشیر گ     

 مت ای هستی من، جان منـــگوی
 س ناکام منـــب ن پیوندـــعشق م

 ر پیمانه کنـــام پ  ــبهر طفالن ج      
  شیر این جانانه کن ،حاصل جان    

 قطره های چند گیر از جان من
 وفان منـــر شود آسایش طـــگ

 ر گویی به نازــــان راز بـــبا زب   
 و چاره ساز؟ـدیه تــیشود این هم     

 ل استـــاین تن صد پاره ات بس کاه
 باطل استحاصل یک قطره زین تن 

 ترین بهترآنـــویمت ای بهــگ
 این نحیف اندام من دارد توان

 ا حاصلتــــانم بریز بــحاصل ج
 گر درین ره من شوم هم ساحلت

 ر جان تحفه طفالن کنیمــوهـــگ     
 تا بدین سان درد او درمان کنیم      

 تا سرود عشق با انسان شویم
 وای شادی طفالن شویمـــیا ن

 پیوست جامچونکه با انگشت من     
 دامـــــندی بــــطرۀ چــبر نیامد ق     
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 گویمت ای همدل و هم جان من
 وز من، درمان منـس ،نـنالۀ م

 م آغاز کنـــشورشی در رگ رگ     
 خنجری بر گیر و این ره باز کن     

 چشم حسرت بار میگوئی چگون؟
 س واژگون؟ــــن بیازارم تنی بــم

 رو راه درستـــــــگویمت ای ره   
 گره بگشا نخست تو مترس و این    

 ود من دمی محنت بردـگر وج
 دیگران از محنتش راحت برد

 ودــــانم میسوزد وجـــدرد انس       
 اد زودـــدرد خنجر میبرم از ی       

 خون خود را چون بهم آمیختیم
 تیمــدر صبوح طفل میهن ریخ

 
 3002جوالی 
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