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 سرودی برای نوروز
 

خواست که برای برنامۀ  من می با اصرار از 93سال  نوروز یکی از برنامه سازاِن ایرانی بخش فارسی بی بی سی پیش از

با  برای من دیگر و من برایش می گفتم که سرودی شاد را قلبی شاد می تواند سرکند مست بگویم و نوروزی اش شعری شاد و

برنامۀ او که برنامۀ  بالطبع این شعر در نده است اما سرودۀ من همین بود که اکنون می خوانید وقلب شاد نما ،درد این همه غم و

داِر روزگار  و گیر گذارم تا یک اندازه ازاین جا می را در اینک آن  من هم نشرش نکردم. راه پیدا نکرد و شادی بود سرود و

 نگارگر  -   م2016مارچ 23 –هش  1395حمل  4امان بماند.  در
 

 

 زسرودی برای نورو
 

 د،غز میخواهنسرود  دارم که هی ازمن، خواهری گرامی

 ن بهر نوروزی که در راهست،شیری ز وسروِد نغ                                          

 زه همراهست،با سب ل وهر سو با گ این نو روز و

 دانــــد وب میـۀ مــــن خــرزانــِر فولی این خواه                                          

 ن دارم،ی که مـــــانــِر خموشدران شهـــجـا انکه آن

 شان نیست،ـۀ مـــــاِه درخنـــــــیـا آیــا آب هآنجـ در                                           

 ان نیست.ــر چراغای آن دیگــوروز سر تا پـشِب ن

 ان یابی،ــن الی زوروز را خـــرۀ نــآنجــــــا سف در                                           

 ی،ـسنبل نشان یاب ـزه وسبــــ ن وـیــا از هفت سُکج

 ـــَد،ـل وسبزه نمی رویدگــــــر اندر گــُلستانش ُگــــ                                             

 د،ــویــــر ُگــــالبش را نمی شــوازشگـــر نـر ابدگـ

 رِگ مرگ می باَرد؛و تگر سشب ه ا روز وآنج در                                            

 ارد.ِم درد می کـــتُخــ ،ودهــآلون ــخ ا دستِ ـآنج در

 وانم؟ـدامین لطِف نوروزی غزل خــکـــ و من ازبگـ                                          

 ریست،ـرعمرویـان دگـ ن دسِت نکوــریرمآنجا م در

 د بِگسستـــــه؛ــتـــــــۀ پیـــــونــکه با دف رش                                    

 وروز،ـشِب نی ـوبـاکـابی دختــــــران را مسِت پنیـــ

 ــــَد،ــــی آیـــــه مـــی کــالــُو هـــــر س
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 وروز،ــــۀ نــــــامــــــی خـــو گــــــویــــت  

 ردمی گیـــــــنوشتش را ه کتــــــاِب ناتمـــــاِم سر                                               

 ؛د آغازون را می ُکنَوخـُکشت  ازه ای ازباِب تـــ و

 ازد،مستش نمی س وش وــاسی سرخکـوی اَ ــر بدگـ                                            

 اروت است،ـوی بـب وی خـــــون وـو بـر ســه هکــ 

 رواز،ـغــــِد خسته از پــذار تا ماننــــــــِد جُ را بگـمـ                                            

 م خوانم،ـرغود شعــردِم خاِه مـسیــــن شــــاِم ـای رـب 
 

 وروز،ــــــــِب نـــــی خــــود در شــــول                                            

 ِن نوروزی؛ـــیـرۀ رنگــفـــاِر سکنــــ           

 

 ا برداری دسِت دعــــــا یکــجِ مـرن اِد مــــا وـه یـب            

 ز،م آمیـــــــه هــرۀ اشکی بطـا قـا بــوِز دعُو آن سـ

 اِن من؛وانگــــدِل دی و خـــــواهر درــتـر اشِک مگـ                                             

 ردانَد،ـکینـــــه را خــــاموش گـ و تنـــــــوِر دشمنی 

 را ارمغــــان آَرد، دوستی ُو یک دریـــــا صفــــا و

 ر باره عمو نوروز،ا دگــای مـهدر خــــانه که انــــ                                             

 شادی را ُکنـــــَد باِر دگـــــر آغاز. نـــــوای عشق و

 ر،ـواهـواه خـــــــن مخمــ رود ازــس                                  

 ـای مادرانــــه ارمغانم ُکن،تو اشکی با صفـ

 ات!ـن هیهــِر مدر شه انـاشِک زنۀ ر چشمـکه دیگ                                              

 ده!ده ــ شده عمری که ُخشکیشکیری که خُ ده عمُشـ

 وَزد،در آن همی س راغِ من ــاغ وُو این آتش که بــ                                               

 َرد.ز نمی میـرگــــادران هاشِک مـــــِر غیـی ــآب ز

 انم ُکن؛ــای مادرانه ارمغــی با صفــتو اشک                                       

 چ،ـــیــر هــــدیگ ن یک چیـــــز وـیـهم

 وروز،ـــبا ن ـد وِن نا آشنـــــا با عیـــــم                                     

 

 ـَم.اد می گویـبـارکـــــر مبا خواهـِد تُـــــرشِب عیــ 

 

 میالدی 21/3/1993م بر منگه

 رنگارگا.  م.

 


