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  2020اول جنوری                    رسول پویان

 
 

 هوای نو م درـقرصک زنان فتاده دل سال نو به گوش دل آید نوای نو در

 اس بـنـای نوارث تمــدن اسـت اسـ یـاد قـدیـم تـازه کـنـد خـاطـر نـویـن

 وحدت ما درسرای نو زیب جان شد از تار ابـریشم کهن رخت زربافـت

 و خـنک بکـنـد وه فضای نو زهـپاکی بادی که از ورای ورارود می وزد

 د شـمیم دلی با ثنای نورس خوش می آرایه بخش دل شـده تا خونچـۀ گلی

 ذای نوـزه ها شده رنگین غـپارینه م آن سفره ییکه درشب یلدا شده تُنُک

 نو از و ادایـــمیالد سـال نـو هـمه ن نوروزوتیرگان صفا بخش مهرگان

 نای نوـبا ح م کلک غـزلـرنگین کـن پیغام یار گرچـه رسـد از دیار دور

 زم هـمـدلی طلـبم از وفـای نودر ب سیبی که دل فکنده به بام بلند عشق

 له دارد غنای نوـشادی و شوق وهله درهرغزل چو قافیه تکرار می کنم

 بین همای نون ـبر قله هـای مرز که رویـای آشـنـایی شـده شـهـپـر امـیـد

 دیگـر مکن قصۀ چـون و چـرای نو گرراه عشق وعهدو وفا برگزیده ای

 و قبله نمای نو جنگی تـیر و کمـان  مژگان وابروانیکه همکیش آرش اند
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 فای نوش نـیـشـداروی لـبـانی بـیـارد سهراب اگربه دشنۀ رستم بخون فتاد

 فوارۀ خون در وغای نو از یکطرف ازیکطرف ترانۀ عشق وسرود شوق

 ن داعش ردای نوبر ت دشـمن نموده طالب اگربه صلح دروغین نهاده سر

 دای نوکشـتی شکسته می طلـبـد ناخ توفان جنگ، وحشت و بیداد می کند

 هر سال نو هوای نوی در سمای نو تا ماه ومشتری و زمین مهرپروراند
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 «ورـــام غــــج»از وبسایت محترم اقتباس 
 
 
 
 

 تذکر:
ا می توانند برا مطالعه کنند، نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بری"کلیک
 

                                                 
 
 

 سال نو نوای نو
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