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 بهاریه
 

 "سال کهن و سال نو"ُعنوان  زیر "رادیوکابل" شاعرۀ بهاریۀپروگرام م دررا، که  مثنویاین 

خوش  یبود آن روزهابه یاد امروزبود، زنده قرائت گردیده  طوره ش ب1۳۳۱ نوروز در

 :تقدیم دوستان می کنم

 

 و سالی به خیالی گذشت  یـــــــماه      روز و شبی طی شد و سالی گذشت

 رخ بیفزود به صد گیر و دارـــــــچ      ارـــر بر ورق روزگـــــــــدگ  سال

 ریخته  جهان به   نوینی  رحـــــــط      به هم آمیخته  و سردی  رمیـــــــگ

 دمادم جهید  روشندهــــــرق خـــــــب      پیاپی غرید  ریوندهـــــــغ  د  ــــــرع

 ن چنانسرد زمستا  خـــــی و   برف      رگانـــمه  پی آن  و از  لــفصل گ

 مالی نماندــــو نیز کــــو ت  نـــاز م      ون غیر خیالی نماندـــــــو کن رفت 

 رم نشد آه، دم سرد ماـــــــــــــــــــگ      و مرد ما رفت زن  ا ــــــکج  به تا 

 ردۀ امساله چیستــــکنا  و  ردهــــک      زحمت یکساله چیست یناصل ازـح

 وان پند، ز پیری به جان؟؟ــــبرد ج      به نسل جوان گفت  ها ــــــــــپیر چ

 صداقت شعار  بود ا ـــــــکج  به  تا      به سر میز کار ا ـــــم  ری  ــــــــدفت

 رد و چه اندازه سودـــیا چه زیان ک      قدر رشوه بوده چ رفتش ـــو گ داد 

 به کم خویش ساخت؟؟ یا که غریبی      را نواخت؟؟  آزرده دلی دی، ــساع

 چه کاستاز   همت ما بر چه فزود،      ار همۀ ما چهاستـــــــــــک  حاصل
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 وا را نشد آراستنــــــــرخ و نـــــــن      سال کهن  در دورۀ دیه ـــــــــــــــبل

 به جز خورد و َخو چیست درین ملک      درین سال نو فۀ ما جمله، ــــــــــتح

 زودـــــود فـــنو خ  سال  بر خوشی      مه بند و گشودـــــاین همی شود از 

 است ز سیر زمان  سنگ  وقف چه      ا بیدالنــــــــــم ٔآئینۀ  ۀــــــــــصفح

 بهاری شدیم؟؟ ، ل آوردهــــــموج گ      مصدر کاری شدیم؟؟  نـــر وطــبه

 ؟؟به بار  نخلی ه ـچ  آورد  بازویت؟؟      چه نقشی به کار رد بُ  ۀ ما ــــپنج

 الی ماـــت عــمّ ــــاین ه  به  چیست      ام و لیالی ماــــــّــــــاصل ایـــــــــح

 نوید  کـو اینـــن از سال   می رسد      ر رسیدـــبه آخ  و  ن رفتــسال که

 ر بهشتـــو عطــمی وزد از باغ چ      اردیبهشت  وش  ــــــخ م ــــــباز نسی

 لشن بکشد آشیانــــــگ  به از ــــــــب      انـــــرگــــــــبلبل افسرده دل از مه

 رب تر کندــط ل از اشک ـــگ پای       سر کند  دل  وری  ـــــمهج  مۀـــــنغ

 اغـــــــریها به بـــــسرو کند جلوه گ      ود ایاغــــخ  کف به  ه بگیرد ــــالل

 ن می شودــان دل مـــــــمست به س      ن می شودـــککنون توبه ش خ ــــشی

 اندر چمن  رود رب ــو مط  یمَ   با      شراب کهن  نـــره رقه کند ـــــــخ

 ل بهارـــــی فصـــــــــــاز دم عیسائ      نوی اختیار گ ـــــرن  ر کندــــــده

 ت و َدَروی می شودـــــوبت ک شــــن      وی می شودــــار نــــــک سال نو و 

 و بر وم ــــاین ب  به م ـــشور برآری      م ای همسفرـــــه وـــباش که ما و ت

 به سیر زمان  روشندهــــو خ مست       گشته روان  افلهـــــق این   ی  ــــاز پ

 و کاری کنیم م داده ــــــــدست به ه

 لق نثاری کنیمــــــان به ره خـــــــج

 

 

(کابل عزیز  ش ــ 1۳۳۱  حوت 2۲  ــ «اسیر» یمنس .م)  

 

 

 

 


