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سید همایون شاه عالمی

آهنگ بهار
شـد طـارم مینا گـذر ابـر گهر بار

شد مـقـدم بـاران و گـل اللــه پدیدار

آویخـتـه خونـابـه صفت رنگ شگوفه

تا ریخته گل عطر زمین گشته چو عطار

موسیچه به کابل شده در مستی هستی

هر بلبلی شیرین بکشد نغمه به گفتار

سنبل بنمودست هـــوا را چه معطر

مرسل به سر خویش گل آورده به خروار

درسبزی و درسرخی و در الله و سبزه

کـوه و دمـن ملک بیاراسـته رخسار

از کـوه بدخشان رسـد آب زاللی

فـردوس پدیدار شد از دامن فـرخار

آرایش هـر باغ به مستی بکشاند

گویی که به هـر گوشه َد َود آهوی تاتار

گلغندی چه زیباست بگو یاسمنی شد

در شهوار
عکاسی نماید به نظر چون ّ

زاهـد بکـنـد منع همین جشن دالرا

نوروز برآورده سخن از رخ انظار

هفت میوه و قرآن بر آریم به سفره

با زاهـد بدبخت بگـو روی سیه دار

آهنگ بهار است چرا غـم بشماری

از دیدن نوروز بکن شکر دوصد بار

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

ما ملت عشقـیم و خـدا را بشناسیم

آئینۀ عشقست به نــوروز سپهدار

بر ملت غمدیده خوشی منع نمودی

آخر تـو شـوی برگذر خشم گرفتار

بگذار که دهقان کند کشت درستی

از بهـر خـدا ملت مظلوم میازار

با نام همین دین تو تریاک بکاری

از کـردۀ تـو مردم ما گشته چه بیزار

اسالم نه این هاست منافق صفتی تو

جز کشتن مظلوم نداری دگرش کار

هر کو که خیانت بکند گم شود امسال

بربـاد شود خانۀ هـر شوم تبهکار

هر کو که بدولت شده و خائنی کرده

خوردست بگو خون همین ملت نادار

هر پست که از مردم خود رشوه ستاند

گویی که االغ است مگر بی دّم و افسار

هر کو به مقامی شده و کار نکرده

وجدان به سودا بکشیده سر بازار

با دست دعـا زار بنالـیده همایون

یارب دگرش دور بکن مشت ستمکار

سید همایون شاه "عالمی"
بیستم مارچ دو هزار و هفدهم میالدی
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