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 ودـــزان آلـبهار خ
 

 

 سال نو و جشن نوروز بر همگان مبارک باد
 

ای امن و آرام یاد روزگاران قدیم بخیر که در آستانۀ نوروز جشن و سرور، میله و سرگرمی های باستانی و فرهنگی در فض

های قاشقزنی شرکت  پریدیم. در شوخیروی آتش میشب چهارشنبه سوری از گسترانید.دامن می

تا زینت بخش سفرۀ هفت سین  سبزه می انداختیم ش نخود و نقل و نبات گرد آوریم. کشمورزیدیم تا می

پزی و رقص و ک رسم سمنرود. های شیرمال از یاد نمیوزی و نانچه های نورمزۀ کل نوروزی باشد. 

ای تخته هوای خوش بهاری بر تنده هچه شور و حالی داشت. در کسمنآواز دخترکان برگرد دیگ 

  زدیم و از فراز کوه دیواندر در زیبایی و صفای منظرۀ غروب شامگاهان هریوا غرق می شدیم.قدم می کردیم؛ صفر هری بایسکل دوانی می

حمد م که از شوق در پیراهن نمی گنجیدیم. دلدادگان و عاشقان بیاد عشق پاک مالچنان چشم انتظار میله های پیاپی بهاری بودیم؛ 

 ۀ گل سرخ بلخ گزین در شهر مزار می رفتند.جان و عالقه مندان سفر و گلگشت در جشن نوروز و میل

دی خزان، رزرا دم کشید. دیگر به سبزی بهار، آه و افسوس که اژدهای خشونت، وحشت و جنگ همه شادی ها و زنده دلی ها 

 گرمای تموز و سرمای زمستان کیفیتی نمانده است. 

 نرگس در میان الله زاران به سوگ نشسته. 

 ارغوان سیه پوش است. 

 یق در غم یاران و عزیزان زرد می زند. شقا

 پرستوها از ترس صیادان کوچ کرده اند. 

 عندلیبان خموش اند

 و کبوتران قشنگ از بیم ذبح شدن از قاتالن می گریزند. 

 دلهای زنان و دخترکان از بیم  دشمنان آزادی، عدالت و امنیت می لرزد. 

 متجاوزان می سوزد.  جهان، منطقه و میهن در آتش رقابت جنگ افروزان و

داعش و طالبان به دستور باداران خود می کشند، ظلم و ستم می کنند و میراث تمدن بشری را برباد می دهند. در این فضای 

 مبهم، آلوده و فتنه انگیز چگونه مردم به فردا اعتماد کنند!؟

ید آن روزی که امنیت، آزادی و استقالل چلچراغ با این همه سال نو و جشن نوروز برای هموطنان پاینده و میمون باد. به ام

 شبستان وطن در بهاران گردد. چه خوش است که به این شعر هم نظری بیندازید.

 

 بهار خزان آلود
 

 

 بهــار آمـده لیکـن وطـن زمـسـتان است
 امـیـِد چلچـله هـا یـخـبـنـد یـخــدان است
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 تـنـور اللـه فــقــط داغ می پــزد در دل
 بـریـان است سوختگانتف دل  ازنسـیم 

 ز خـوشـه هـای تـر ارغوان خون بچکد
 گالب و نسـترن و یاسـمن هراسان است

 شـقـایـق از نـفـس بـاد صبـح می تـرسـد
 نگاه نـرگـس مسـتانـه ام پـریـشـان است

 ز جور خار و خس افتاده در وطن آتش
 شـمیم خـندۀ گل از چمـن گـریـزان است

 ت کـاج بـلـنـد از تـشـویـشخـمـیـده قـامـ
 بنوش بـر لـب جـوی روان حیـران است

 دیگـر بـیـد و سـپیدار سـایـه گستر نیست
 زیب بُستان است شمشاد و خوش قد نه سرو

 زبـان نـغـمـه گــر عـنـدلـیب را بـسـتـنـد
 ان استـقـنـاری در قـفـس آهــنـیـن گـریـ

 قـقـنـوسـانفـسـانـه گشـت دیگـر یـادگار 
 ر پنهان استـعـقاب خسـته و سـیمرغ پی

 فضـا پـر از رمــۀ کـرگـســان آدمخـوار
 رزان استــدل کبوتر و مرغـان عشـق ل

 کسی به دامِن صحرا و کهساران نیست
 یم گرگان استـفتار و بـزبس که زوزۀ ک

 دل رفت از و مطربنشاط بـادۀ گلرنگ 
 است رس و غلیانــفقـط نـشۀ افیـون و چ

 خاموش نوای بربط و چنگ و چغانه شد
 رده غـزال غـزل گریزان استــسـرود م

 بهــار خـرم دل هـای مـان خــزان آلـود
 غم فراوان است طرف نگری درد و بهر
 به سوگ هموطنان چشـم دل بود خونین

 مرجان است زلعل و ز اشک دامن ما پر
 سـروش و جـذبــۀ عشـاق را بـدزدیـدنـد

 دان استـذاب وجـن عشق و عزمان مرد
 دریـن جهان پـر آشـوب و فتنه گر تاکی

 ه و پتک گـران و سـندان استـلـنـبـرِد ک
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