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بهاریه
این مثنوی را ،که در پروگرام مشاعرۀ بهاریۀ "رادیوکابل" زیر ُعنوان "سال نو و سال کهن"
در نوروز 1۳۳۱ش به طور زنده قرائت گردیده بود ،امروز به یادبود آن روزهای خوش
تقدیم دوستان می کنم:
روز و شبی طی شد و سالی گذشت

ماهـــــــی و سالی به خیالی گذشت

سال دگـــــــــر بر ورق روزگـــار

چـــــــرخ بیفزود به صد گیر و دار

گـــــــرمی و سردی به هم آمیخته

طـــــــرح نوینی به جهان ریخته

رعــــــد غـــــــریونده پیاپی غرید

بـــــــرق خــــــروشنده دمادم جهید

فصل گــل و از پی آن مهـــرگان

برف و یـــــخ سرد زمستان چنان

رفت و کنـــــــون غیر خیالی نماند

از مـــن و تــــو نیز کــــمالی نماند

تا به کجــــــا رفت زن و مرد ما

گـــــــــــــــــــرم نشد آه ،دم سرد ما

حـاصل ازین زحمت یکساله چیست

کــــرده و ناکــــردۀ امساله چیست

پیر چــــــــــها گفت به نسل جوان

برد جــــوان پند ،ز پیری به جان؟؟

دفتــــــــری مـــــا به سر میز کار

تا به کجـــــــا بود صداقت شعار

داد و گـــرفتش چه قدر رشوه بود

یا چه زیان کـــرد و چه اندازه سود

ساعــدی ،آزرده دلی را نواخت؟؟

یا که غریبی به کم خویش ساخت؟؟

حاصل کـــــــــــار همۀ ما چهاست

همت ما بر چه فزود ،از چه کاست
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بلـــــــــــــــدیه در دورۀ سال کهن

نـــــــرخ و نــــــــوا را نشد آراستن

تحــــــــــفۀ ما جمله ،درین سال نو

چیست درین ملک به جز خورد و خَو

می شود از این هـــــمه بند و گشود

بر خوشی سال نو خـــود فـــــزود

صفحــــــــــۀ آٔئینۀ مــــــــــا بیدالن

وقف چه سنگ است ز سیر زمان

بهــر وطـــن مصدر کاری شدیم؟؟

موج گــــــل آورده ،بهاری شدیم؟؟

پنجــــۀ ما بُرد چه نقشی به کار؟؟

بازویت آورد چـه نخلی به بار؟؟

حـــــــــاصل ایــــــّــــــام و لیالی ما

چیست به این هــــ ّمــت عـــالی ما

سال کهــن رفت و به آخـــر رسید

می رسد از سال نـــو اینـک نوید

باز نسیــــــم خــــــوش اردیبهشت

می وزد از باغ چــو عطـــر بهشت

بلبل افسرده دل از مهــــــــرگـــــان

بــــــــاز به گــــــلشن بکشد آشیان

نغـــــمۀ مهجـــــوری دل سر کند

پای گـــل از اشک طــرب تر کند

اللــــه بگیرد به کف خــــود ایاغ

سرو کند جلوه گـــــریها به بـــــــاغ

شیــــخ کنون توبه شکـــن می شود

مست به ســـــــان دل مــن می شود

خـــــــرقه کند رهـــن شراب کهن

با َمی و مطــرب رود اندر چمن

دهــــــر کند رنـــــگ نوی اختیار

از دم عیسائـــــــــــی فصـــــل بهار

سال نو و کــــــار نــــوی می شود

نــــوبت کشـــــت و د ََروی می شود

باش که ما و تـــو هـــــم ای همسفر

شور برآریـــم به این بــــوم و بر

از پــــی این قـــــافله گشته روان

مست و خــــروشنده به سیر زمان

دست به هــــــــم داده و کاری کنیم
جـــــــان به ره خــــــلق نثاری کنیم

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