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ولی احمد نوری

به مناسبت اولین روز عید فطر
هالل عید یا ابروی دلبران
این شعر در سال  1351هجری شمسی1972/میالدی زمانی که فاجعۀ قحطی در افغانستان بیداد می کرد از طبع
سرشار مرحوم "محمد یونس قلندر زاده" سروده شده است .و من آنرا از صفحۀ  77کلیات اشعارش که به تاریخ
 16مارچ 2004م از ایالت کلیفورنیا به این کمترین اهداء نموده بودند ،انتخاب ،تایپ و آماده ساخته و منحیث
تحفۀ ناچیزی به همه هموطنان عزیزم اهداء می کنم .روان شاعر رحمت شده را آرام و یاد شانرا گرامی میدارم.
ولی احمد نوری

امشب هالل عید چو ابروی دلبران

سر بـر کشید از افـق همچو پرنیان

پـیـران پـارسا و جوانـان روزه دار

دست دعـا کشید همه سـوی آسمان

سقـف سپهـر چشمک سـیارگان او

دل می کند خراب ز عشاق ناتوان

شب را به پیچ و تاب تخیل کند سحر

ازبهر صبح و بوس و کنار وغم میان

بر روی میز مـردم پـولـدار چیده اند

چپس و کباب ،میوه و مشروب و سیمیان

بزمی پر از طراوت و ساقی الله رخ

رقصیده میدهند مـی نـاب هـر زمان

یکسر صدای نغمـه بلند است از رباب

یکسو هوس جهیده ز چشمان دختران

دهلـیـز گشته پـر ز غبار دخانیات

لرزان شدست پای زنان همچو ماهیان

وا حسرتـا که مـردم بیچـاره روز عید
در بادغیس و غـور و بدخشان و چخچران

از درد و ناتـوانی و فـرط گرسنگی
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

داده ز دست گوهر خود را به قـرض نان
همچون درخت خشک همه غافل جشن و عید

نه در بهار زنـده شوند و نه در خزان
پادشاه و صدراعظم و ارکان نامدار

خندان و شاد جمله وکیالن پارلمان

والی و حاکمان و قوماندان امنیه

با قاضی و محرر و مستوفی جوان

خوراک داخلی و خورش های خارجی

بنهاده اند سالد به انواع ،بروی خوان

بنگر به چشم و حسرت و انصاف ،ای عزیز

در چخچران گوشت سگان خورده مردمان
«یونس» مگو تو شعر تراژیک روز عید

بهـتـر بـ ُ َود سخن به تقاضای هـر زمان

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند،
می توانند با "کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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