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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

  
  ٢٠٠٩ مارچ ١٧

  
  !نويسنده و شاعرۀ خوش ذوق افغان، خانم ليزا سروش

 پورتال ٢٠٠٩ مارچ ١٨حۀ ريخت تان مواصلت کرد، که با کمال ميل زينت بخش صفبهاريۀ زيبا و خوش
 تداوم ا را به پورتال نکو داشته و آرزومندبدين وسيله قدوم شم. ميگردد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  .موفق و سرافراز باشيد. همکاری شما ميباشيم
                                                    با تقديم محبت

 AA-AA                    ادارۀ پورتال                          
  
  
  
  زا سروشــلي
  ٢٠٠٩ مارچ ١٧
  

  بهار ميرسد
  

 بهار ميرسد اما شبخونيان

 کنار ايوان فانوس تازيانۀ باد

 رويش زرد گياه فاجعه را صدا می زنند
 

 بهار ميرسد اما هجوم باران به پاسداری باد

 به هجای خواب جوانه ها آمده است

 و پرندۀ شب

  غريو برميدارداميد

 تا سرود چکاوکها و قراوالن گل ها

 با لنتر از بادهای سر گردان

 از آشيانه بيرون آيند 

 گلوی پاييز ريزند و زهر حادثه بر
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 بهار ميرسد اما تنۀ رگبار جنگل را

 برگ سبز در شاخسار نيست

 دريا در تال طم زورق زرين صبح

 روی کدام آسيان شفق آبرو ريزد؟

 وقتی که گلها همه پژمرده اند

 وقتی که دشت ها همه خونين اند

 وقتی که آدمی از گنبد گردون گذشته است

 وقتی که پرنده در جوهر شب به سوگواری شاخه ها می گريد

 "؟کجاست صدای سبز جنگل" 

 وقتی که خيل گرسنگان را

  بی لنگر در کشتی

 سوی ساحل گمنام

 د                   سوغات می برن

 جعه به فاوقتی که انبوِه کشتگان را با تيشۀ

 گيسوان شرق می سپارند                     

 خت آزادی راوقتی که در

 با انگشتان گشودۀ شان خون می کنند                   

 آيا کسی گسيوان بهار را

  هرگز ز بام سرخ شقايق لمس تواند کرد؟
  

  تلخ اما دشت ها در اندوِه،بهار ميرسد

 زان همه شور نشاط

 نده استجا ماسنگال خی خشک بر 

 آسمان با ابر تنها مانده است

 جای شاليزار سبز

 جای نوشخند مهر، دهقانان شاد

 جای آهنگهای رود

 خارهای ناسزا پا مانده است
  


