
   به مادرمسالم
  

 سالم به سمبول شکيبايی، سالم به عاشق ترين پديدۀ ھستی، سالم به مھربان ترين مھربانان، سالم
 به سالم به سايبان سر نسل آدمی، سالم به مقدس ترين نوع انسان، سالمبه بحر عشق و عاطفه، 

 دريک زنده گی؛به يگانه روزنۀ اميد  سالمالل صداقت،  به چشمه ساران زسالمباران محبت، 
  !به مادرم سالمخوبی ھا،  به تنديس ھمه سالم ،کالم

 و به جھان، افغانستان، شغنان را به تمام مادران" روز مادر"مبارک ترين و خجسته ترين روز 
 و شدروز احساس عجيبی بر من مستولی ام. ويژه مادر مھربان خودم قلبا شادباش می گويم

اصال نمی دانستم داشتم چه . ذی بردارم و چيزک ھايی بنويسموادارم ساخت تا قلم و پارچه کاغ
ريخته يی انشا نموده ام؛ سته وگپس از اين که دوباره به خود آمدم، ديدم جمالت ج! می نوشتم
به ھيچ .  جمالت کمی سمت و سو يافتند و کمی ھم آھنگين شدند اين زدم تا اين کهکمی قلمک
؛ زيرا شعر واژه يی است بس مقدس و شاعری ھم بناممرا شعر ھمه ن نيستم تا اين روی بر آ

آنچه که در زير انشا گرديده چيزی نيست جز چکيده يی از احساسات . کاريست سخت نا سھل
برچسب  مادرم  را به پاس فداکاری ھای بی شايبۀمن آنچون .  مادر ھر دم منتظرمپاکم نسبت به

ا که دوستان خواننده  و ھرنامی رتچه که ھسد، ھر با ھمه نارسايی ھا و عيوبی که دار؛زده ام
 ھمۀ مادران، و  خودم به پای مادرمقدس در اين روز  ھديه ناچيزی است که ،گزارندبرآن می 
  !می ريزم

  
دور بوده ام عزيزم  که من ھمواره دراين روز مقدس از مادر است حدود نه سال چيزی کم وبيش
 !پيش از آن ھم که چيزی دراين باره نمی دانستم.  نثارش کنمه يیو نتوانسته ام کوچکترين تحف

 دستان مبارک مادرم را ببوسم؛  روزرخنده دراين فامسال ھم ھمانند سال ھای ديگر نمی توانم
روزت را با تمام مادرم، .  و بسفقط می توانم در فاصلۀ ھزاران کيلومتر روزش را گرامی بدارم

 به اين اميد که !می ستايمت و بدان که دوستت دارمبا تمام نيرو وجودم بزرگ می دارم، 
ھميشه قلبت را مجروح در کشور بدبخت مان  ناسپاسان و  قلدران وحشی بی روح و منجمد که

    ! و به ناانصافی شان خاتمه دھند، روزی به خود آيندکرده اند و حقوقت را پايمال
  
  سبز                روز  

  استامروز روز قدس و معالی مادر
  امروز روز شامخ و واال و اطھر است
  امروز روز روز تر از روز ھای سال
  امروز روز احسن و تحسين داور است

   و فرح بخش و غمگدازسبزامروز روز 
  آگنده از لطافت مشک و زعنبر است
  امروز زبان به ياد کسی بسملی شده

   بر تر استیکاو در طريق بنده گی از ھر ک
  ن زنده گی شيوا ترين قصيدۀ ديوا

   تر استگران ز ھرچه دانم و دانی مدحش
  او سايه سار نسل بشر در بساط عمر
  او پيشوا ز بعد خدا و پيامبر است

  



  صداقت و پاکی شعار اوستآيينۀ 
   ھمه زين منور استراه و مسير و کيشش
   عشقنوایالگوی راستين وفا و 

  کشتزار جود، ملک وجودش سراسر است
   ھمی کنمجانانه سر نثار قدومش

   رھبر است وکاو رھکشا و رھرو ورھبين
  دنيا نيرزد آن که شود مادرم ملول

  بدتر ازين به روح روانم نه نشتر است
  صد آرزو که خدمت مادرشود قرين

  فرخ نيوش و دان که ھمين حج اکبر است
  

 ھای از بزرگوارانی  که لطف می کنند اين جمالت را می خوانند، صميمانه می خواھم که با نقد
  ! سپاس. سالم شان ياری ھمه جانبه ام برسانند

  
  
  

  سيد فرخ ھادی
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  برابر با
   ھجری خورشيدی1390 جوزا 24

  دھلی نو، ھند
  
  


