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بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  

  

  مدونه کارونیات تنشر لکم اشعار الشاعر المحبوب حمید ابو امجد الحیدري

  عزم الحجار

  

  و رك عزم الفشگ من شاف الحجار   اهبطت روس البنادق للمحاچیل          

  البحجر شعمل ابمکه اباهل القدار                 کریم ابصوره الفیلذاکرهه ال

  و ابن صهیون ناوي ایهدم الدار            جاره اطیور ابابیل        ال الحو اطف

  و ثبت للطین گامت تسجد النار                 حجر القدس من صار سجیل    ثگب

  ظهر هابیل من گبره اعله قابیل             او گام امن الظلم یطلب الثار

  من زلم القدس یتخیر انصاریلچم جرح راسه او یطلب الویل            او 

  او عرف هلجیل کله ایصیر ثواریل من جیل الی جیل              صبر هاب

  و صبح تاج العروبه و صار عتبار   ثبت عدنه المجد من ناوي ایشیل       

  گص شریان گلبی و سوه محچال          و اخذ روحی عزومه غیض ویاك

  ترد اعلیک تگوه اتعیش حیاك    خاطر من تمل یا طیب االفعال         



٢

  گص اعضاي کلهه و رامی  اعداك  احجارك لو خلص جدام االنذال        

  اکبر ریح عاصف عیب هزاكیا طود الصمود و اعله الجبال           

  ارکبت غوج المراجل خوش خیال        او مثلت العروبه ابکل سجایاك

  او فخر تاریخنه الما یمل طرواك تضل رمز المجد لفکار االجیال          

  جواب القلم

  

  علینه ایچذب التاریخ ما ضنه نکر یا ناس ماضینه

  نهیو اذا ناسی اذکرنه اشو بعده الورگ ماله حمر من دم اهال

  یتاریخ الزمان اشلون تنکرنه و احنه البالکرم تشطر صوانینه

  مواضینهاو عجیبه اشلون گلبک گلبک طاوعک انسیت رفل اکحیلنه و لمعه 

  او عجیبه اعلی اللیالی اشلون تنسینه

  انمحه ذچر النشامه و ضایع العنوان

  و لعب بینه الوکت من شاف خملینه

  اثاري الوکت یتحسد چی احنه عشگنه ام المعالی و حنت اعلینه

  او چب اللّه الکریم الخابق الجبار عاف االمم کلهه و لتفت لینه

  العرب ما یکتمل دینه مو اللۀ علیم و عالم و یدري من غیر

  و ثبت دینه و صعد للباري بالمعراج هادینه

  او جابنه کتاب من الکریم البیه من الجهل ینجینه

  او گال العرب بین الناس کلهه اعزاز او گام اعلی العدل والحگ یدلینه

  وبوحدتنه اعلی کل الناس حکمینه. و عشنه احرار فتره اقرون متوحدین 

  ون ال ظالم و ال مظلوماو ساوینه الخلگ بالک

  و للدنیه ابعداله حیدر الکرار ضوینه

  و لعب بینه الوکت من شاف خملینه

  و اشتغلت شیاطینهو ابلیس احتزم و اعتزم لیل انهار 

  او وجد ذره ضعف بینه و



٣

  ؟ عمل بینه اشعمل بینه

  و خالنه انتفاخر باالبو و الجد الف مره التلملمنه او تبدینه

  البیهه الکریم الچان یوصینهاو نسینه ادروبنه 

  اشیوصینه ؟

  ))و اعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا (( 

  او ما فاد الینادینه

  او طر وادي الجهاله او صار حادینه

  هذیچ اناس گامت عالگمر تمشی و احنه اعلی البیارق بالجهل چیالت رزینه

  رق هالتگضینههذیچ الناس گامت تصعد المریخ و احنه اهنا علی ازیان البیا

  هذیچ الناس ملتهیه ابعلمهه او کل صباح ایزود و احنه اسنین ال هین ابنهاوینه

  کافی الجهل کافی التیه کافی النهوه کافی الثار مو من الهظم و العار ملینه

  وحگ اللفتن هذا فتن من زمره الشیطان حد یمته الجهل و التیه غاطینه

  ه افالم لهله او یضحک اعلینهما شفتوا الیضدنه اشلون یصنع من عملن

  جواب القلم الزم بالقلم ننطیه و ساعات المزامط اهللا یدرینه

  حد الیوم لندن ترجف امن الخوف لو واحد یجیب احذاهه طارینه

  او چرچیل ابوسط گبره و رگبته امن الوجع تاذیه من مگوارنه او طگت جناوینه

  اس ذلینهاحنه خلفت الکرار مو عیب و هظیمه ابهالشکل یا ن

  خل ننسه المضی او نتوحد امن اردود و ندگ الساس و نعلی مبانینه

  و خل امخدرات السلف ینسرن و بالطیبات خل ترجع مجارینه

  الحمل لو ما هله اتشیله لتظن الغریب ایسرفن الضرعان و یعینه

  موت العز

  

  شایل تابوتی اعلی راس              و انشد عالموت البیه عزه

  چفنی امن اسنین             و عایز بس دم نحري ایصرزهو امولّم 

  او صدري امجع صوت الثار        و لیام الفزعات ایحرزه



۴

  و امتانی النایم عالذله                 بلکه نسمه غیره اتهزه

  او منکر للوعات ایدزه   و راح ایموت ابهالنومه         م

  و صار ابصدره امن الدگ بزهو الیلطم لحسین او گومه             ا

  لو صح گلبه احسین ایعزه      م بس بیه یتظاهر        ال یلط

  سیف الشر حد نحره و حزه      احسین استشهد لجلی او لجلک 

  وجدانه الکاسل ما هزه   چا صوت احسین الیبجیل         

  داوك من خطتنه انفرزه     یالجاي اتخرب سمعتنه          

  او ابفرتهن ذبلک خرزه      روح العب  ویاهن فره        

  ایمل گلبک و الذل ایچزه     بالکت او ذکرلک ثوره         

  و عنوان  العز نعرف رمزه     حنه امن احسین اتعلمنه       او

  او سیف الغش بگفینه ایرزه     العادانه اشما یصنع          خله

  او ابزود المگوار انلزه          فد یوم او نهتف عالطامع   

  و الموت اعله الحگ انعزه     حنه النه اعله الموت امسابگ  ا

  و نمجد المات ابحد غزه    المحبوبه         احنه امن اهواز 

  صرخه

  عمی چلمات القصیده اموکحات                 نامن ابحظن الفکر ما یستحن

  او بالقریحه امن الفرح یتراگصن            فزن امن النوم فزن باسمات          

  ذنی عالحق و الحقیقه امدربات                 او گامن الحلگ القلم یتسابگن

  نزلن ابوادي الورگ المدلالت                  اتسطرن مثل الذهب و اتکلمن

  ابکا حرفهن سیف هندي صانعات             او رکبن اغواج الشعر و اتخیلن

  ن بیمان ذنی المخلصات                 او غار هشنن عالجهل و اهل الفتنادرع

  صرخه صرخن ترعب اگلوب الطغاه         او چتفن ابطال الهظم لمن غزن

  عمی صاحن احنه احنه اهوازیات             احنه عیب انطیح لو زاد المحن

  صخر لو هلهلناحنه عربیات احنه الماجدات                 الینتغر حته ال

  احنه بینه اطباع نهوه العالیات               او نعشگ اقدام العله العزه مشن



۵

  احنه نرفض کلمن ابذله یبات                او نفگس اعیون العله الذل سلهمن

  احنه مو چلمات ذاگ امسنحات              اعلیه الورگعند الخصم یتخشعن

  او حاتم الطائی لعد رستم فدن           هانن اهل الجود و اهل المکرمات 

  احنه بالماس الشهامه امطرزات             و هنه من کتر الزباله اتلملمن

  احنه بدروب االماجد سایرات               و هنه ببحور الخیانه غرگن

  گفه بوجوه الوشات            و هنه بقصور الظلم یتملگناحنه نوگف و 

  ه امجامالت              و الصدگ ویه الچذب یتطالبناحنه احنه و هنه هن

  او طبعا اچلم الحقیقه الناجحات              و الچذب شیعوا نعشه و اندفن

  احنه دوم اعلی الوفاق اموافقات             و حتی نفدي ارواحنه الهذا الوطن

  :قصیده تحت عنوان 

یتاشما کثر ضیم الیالی ما تنازل عن طریجی البی مش

ومهما یظلم جبیلی وراد یفرض بوس چفه عیب دنگت اعلی چفه و ما هویت

و ما جفیت الماي عن حب الحقیقح و تبعت چذب السراب و ما رویت

و العسر ذکنی صحیح و من کثر ذك العسر شفت المنیه بس ما گلت لحد ابحالی و ما 

شکیت

و عیب ساومت ابقضیتی ضخکت الشمات عنی وفکرو بیه انشرت

ا ذاك الشاعر الی اطلع شعر من دبن گلبی و شعري املطخ دمه بیه اکتبیتان

و انا ذاك الشاعر الی ارسم خریطه امنل الوطن ابوسط الخیال و شعري بس الالم شعبی 

استخدمت

و انا قیس الی توردت ویه لیله و ماصرت مجنون چه حب الوطن ساکن خیالی



۶

و رقمن علی اعناد گلبی عن عشگ لیال جیفیت

االبوذیه

  یگلولی تسل اشلون               ما سل

  اذا حتی الیحبنی علی             ما سل

  لون دهري علیه اسیوف         ما سل

  ))لدغنی او ساب چنه اتگول حیه ((  

  لدغنی و ساب چنه اتگول              حایات

  و ال لحظه غفت هل عین               حایات

  حایات                 من الطیبین اطلب و اخذ

  ))هذاك انت و محبتک ذیچ هیه (( 

  هذاك انته او محبتک زود              بالزود

  ودگروحک ابروض المجد            بالزود

  خل نفسک اخضیري او طفح          بالزود

  ))میهمه البحر و لو زاد میه  (( 

  میهمه البحر لو زاد                   ولماي

  چی و تگول  اشکثر       و لمايو ال تش

  گلب الی یشوف القهر              و لماي

  ))یتجرع صبر یترجه المنیه ((  

  عتاب

  هلی الما ربوا براحات                 و دالل

  اهل غیره او مضیف و سیف          و دالل

  هلی لهل الکرامه اسراي              و دالل



٧

  ))هلی منهم علی داحی الباب (( 

  الدهر ضیمه عصر روحی           مردهه

  و خبط صافی شریعتهه             مردهه

  حیاه ابذل بال عزه                  مردهه

  ))ارید العز لون تحت التراب (( 

  الیمه الروح ما ادري              شلمهه

  اظن غدر الوکت سیفه           شلمهه

  مههالضعینه اتشتت غفله             شل

  ))تحشم و الیگود الضعن غاب (( 

  تمشی ابراي عذالک               ملک راي

  بحر الچن بحر صافن             ملک راي

  اظن چنت امن احصلنک          ملک ري

))احصله او ما شفت بس العذاب  (( 


