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 آھنگر              .  ش :     از

  

  . . . ! اين بهار نيست،. . .!                    نه 
  

  بنگر درين کرانۀ خاور  درين  ديار 
  ادر مرز  آري

   در کوھسار سرکش  و در دشت ھای پھن 
  در رود بار مست و کف آلود  و  پر خروش
  در کھنه روستای ستم سوز  و  رزم  خيز

  در مرغزار بين
  اينجا  که مرغکان  نواسنج  شور زا 
  اينجا  که  بلبالن خوش ا لحان  بی ريا

  اينجا  ھزار ھا  
  عمريست  خفته  اند 
  گوئی که  مرده  اند 

  نمرده  انداما  
  در زير تا زيانۀ  ظلم  سپاه  دی 

  از ھوش  رفته  اند  
  .بينی که در بھار چه محشر بپا  کنند

              
*   *  *                    

  
  . .بنگر درين  ديار  به  افسوس  و  درد  و  آه 

  کز وقت ھای  دور
  يک  عمر  آزگار 

   اينجا  طفيليان  زمان  حاکم  زمين
    خدايی از ستم  و سفله گی بوداينجا

  شاھين  اسير  پنجۀ  جغد  دنی  بود
  خورشيد  اندرون  شده  در  ابر  تيره ای 

  از  سيل  نور  خويش  نتابيده  ذره ای 
  يخپاره ھمچو  سنگ شد  و  برف  چون  حجر

  بگرفته  راه   بر  رخ  دريای  پر  گھر 
  اينجا  نظاره کن 
  در  باغ  و  راغھا

    و  در دمن در دشت
   کرگس نوای  بلبل  شوريده  سر کند
  زاغ  و زغن  قبای ھزاران  به  بر کند
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  خار مغيل  بين 
   با شاخ  و  برگ  خويش 

   با ريشۀ  کثيف  که  جز  خار  بر نداشت 
   اينک  به  جای الله  دمد  بر  کرانه ھا

  
   *   *   *       

  ! نه 
  !اين  بھار  نيست! . .   نه 
  اين  بھار  مژده  دھی  روزگار  نيست! . . . نه 

  نه  رعد  و  برق  و  صاعقه ای  از بھار  بود 
  توفان  نبود  موج  نه  در  رود بار  بود

  خواھم  شود  بھار  دگر  اللۀ  دگر 
  بلبل  کند  نوای  دگر  نالۀ  دگر 

  خورشيد  خاوران  طلعی  خويش  سر کند 
    بيرون  جھد  خونين  کفن ز دامن  صحرا

  خيلی  ز الله ھا
  

*   *   *  
   

  دريا روان شود
  طغيان کند کرانه شکن موج خشگين 

   بر سنگ سر زند 
   با خوی آتشين 

  بر گيرد از زمين 
   يکسر سپاه دی 

  ... و
   برپاکند قيامت و غوغای انتقام

   
*    *   *  

  وانگه ھزار ھا 
   شوريده بلبالن 
  مرغان خوشنوا 
   نيی  خود ساز ميکنندآھنگ شاد ما

  رنگين ترانه ھای نو آغاز ميکنند
  فصلی دگر کتاب دگر باز ميکنند

  پرواز ميکنند 
   پرواز ميکنند
  پرواز اوجگير

  و مردانه خويش را 
   زير درفش لشکر شورشگر بھار

   در عرصه گاه معرکه دمساز ميکنند
  شيپور ميزنند
  فرياد ميکشند

  کاينک بھار شد 
   اينک بھار شد 

  .ينک بھار مژده دھی روزگار شد ا
  ١٣۵٢ اسد -                                       کابل 


