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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ مارچ ١٦

 

  !خونين نوروز
  من دل و آمده باز نوروز

  کند می قراری بی
  خونينم شھر و گلش باغ ياد به

  کند می پرانی واژه
  وار ديوانه

  ھا؛ اژهو دنبال به
 
  سرخ شھر آن نام با
  نوجوانی ايام در
  کند می جوانی ياد
 

  شاعر ھمچون !خالق
  ساده؛ متنی قالب در
  ھزاران ياد

  کند می خون در غليتده
 
  سيروان، آب و ياران ياد
  !تصور با
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  خطا، و ازوحشت پر دشت آن
  !گردانش و شوان از
  چشمانی و غم از پر دلی با

  .کند می ياد اشکبار
  نيست ساده يا معنا پر شعر اينجا ھدف
  مرا؛ ۀگرفت دل کن تصور

  سنندج شھرخونبار از که
  "سور سنه"

  کوچه، به کوچه
  رنگين؛ ھای واژه با

  کند می ياد غرور با چرا
 

  نيست رنگ پر ھا واژه و ضعيف قلم گرچه
  !دل اما

  پروانه؛ ھمچون
  ،ءريا بی و خدا بی شھر آن از
  صفا با و؛ عشق از پر ھای شمهچ آن با
  خود خون در غلتيده جسور جوان ھزاران از

  کند می ياد شمع دور به شيدا
 
  !خون از شده رنگين خاک اين در
  ! بگو تو
  را؛ گل شاخه اين
  گذاشت؟ بايد جانباخته گور کدامين بر
 
  !بگو تو
  تر؛ چشمان با

  را سرخ ۀستار کدام
  .شتدا نگاه زنده بايد دل در
  احساس؟ کدامين با
  برد بايد واژه رقص به را قلم

  جانباخته ھزار ھا ده از بيش وقتی
  نشان و نام بی جمعی گور صدھا در
  .باشد شده گم

  !من از بشنو تو اينک
  ای نشسته آتش اين از دور به که
  سوخت و شد بايد ھا شعله"
 صلواتی شمی -   "نور خيزد می بر که ھاست سوختنی از


