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 با درد برای من بهار مرده است
 

 

 

 یادداشت ناشر:

از حضور استاد بزرگوار و  ، بنا بر بعضی مشکالت تخنیکیاز تأخیر چند روز در نشر این نوشتۀ عالی و سرودۀ عالی تر

و محترمه بی گوار بزررا خدمت شما  1398م. با وجودیکه از طریق تلفون تبریکی نوروز و سال نو معذرت می خواه گرانقدر

ان و خانوادۀ نجیب تان نموده بودم باز هم فرصت را غنیمت شمرده تمنیات و تبریکانم را به همه عزیز عرض بی کبرا جان

 ولی احمد نوری مدیر مسؤول آریانا افغانستان آنالین.. رمامید تقدیم

** * ** 
 را با پیام های رنگین خود نواخته اید از شما سپاسیکایک شما عزیزان که م ارجمند؛ بدین وسیله از دوستان عزیز و

 رود. برباد می سرها و وطن ویران ما خون می ریزد روِز سال نو نیز در یعنی نخستین اما همین امروز گزارم.

 که دیگر برای من بهارها ُمرده است.  سالهاست

درِد  گویی غم و بالفعل وجود دارد. های ما هم غم خود می بینید که هنوز قبل سروده ام ولی ها سالاین شعر را من 

  بربندد. رخت سفر اینجا تواند از میخکوب کرده اند که نمی ما دیارِ  را در زندگانی

 گلیم این همه غم و هک بوده ام( وار امید ها )سال اُمیدوارم کنم. تقدیم میتسلیت  ماتمدارعرض تعزیت و به هموطنانِ 

 برداشته شود. ما دیارِ  از ردد

 توان به کسی تبریک گفت اما به هرحال به حکم تعامل سال نو و حوادث کهنه باشد به مشکل می رارکه تکـ سالی را

 برمنگهم 2۰19مارچ  21 نگارگر نوروز همه مبارک.

                           

 اژدهای قـــــارون
                 

 چمنستاِن من چه افسون شد و که درمگـ ون شدخ آرزو مـُرد؛ ربط رفت؛ اربه

 درون شوده بیـت کهٔ این خاـخانه؛ خان ز زابانِگ ع بخفت و ریقُمــ ل ووای بُلبُ ـن
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 کـوزه واژون شد و ردیدده گـراب میکخ اران راــد یساری نمانــاده گُ وای بــهـ

 محزون شد و به خموشی فتاد چنیننایکه  گلو افگند ــُرمه دررا سـکه عنـدلیِب م

 ون شدن زقانـساِز م ن وِگ مشکسِت چن م پیاپی زدبس فلک به سرم ُمشِت غ ز

 ون شداران ز َدی شبیخـاِر بهـــدی ه برکـ کجاست بهار وـن بگم ه یاِر ساده دل ازب

 له سخت ُگلگون شددل حج به خوِن دیده و را وـالکـهٔ هــتـتم ُکشــوِس سر عــرمـگـ

 دراغ جیحـــون ش د وکه ابـر ُغلغُله افگنـ د قسمته زاِر بـن اللسِر ای رـه رفت بـچ

 شد وزونـبیِت م ورد وخون خه بـاُمید غوط خواهی؟ ترر رچه ازمـِن غمـدیده شعـدگ

 عی صابون شدــر به سامـهٔ او گـسپیـد ج د؟ُکنـد از کینه سینهٔ زاهـــــ کـه پاک می

 من چون شد؟ ارِ دی و رشه ای توجف که از رو آخــَود انصاف خود بگـــــر بُ ـتُـرا اگ

 ارون شد!ـای قـن اژدهـرهٔ مـــبه نجـگ ز دـردنکا وا جفـِن بینه من به ناِم دیـبـ

 ون شداک زیتوتر به خشکست باِل کب ن؟وان بستد میتچه اُمی ر به صلحدگ

 گ ممنـون شدد ُگنـهٔ اُمیــلیعطه از کـ مطبعـ وانـد جر میکنبهـاِر دگر مگ
 

 1993فبروری 28لندن  ---برمنگهم 
 
 
 
 

 تذکر: 
کس ع هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با اجرای "کلیک" بر

 .نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند
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