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  )سوما کاويانی( 
  ٢٠١٠/ ٠٣/ ٠١     

                                                                                                                                                   

  
  

  ھرچند ھياھوی نوروز را

  از ژرفنای آسمان ديده ام

  با پرندۀ بھاری

  آن پيک نو بھار

  ازآزادی سرودی ساختم

  و با او بہ پرواز آمدم

  بر بال انديشہ ھای نوين

  از فراز انديشہ ھای کھن گذشتم

  واز اميد من سخن راندم

  ھمينکہ ديدم

  يده استسبزه ھا دم

  وآفتاب روشن نوبھار

  پيام راستی وصداقت ميدھد

  بر علف ھای دشت ھای بيکران

  من خيره گشتم

  و بہ گوش گياه ھا

  از نوروز من سخن راندم

  بسوی افق من ديده دوختم

  و پائين تر از آنھا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ در کوره ھای خشت

  و در گير و دار گرد و خاک
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  بہ پسرک خشت مال نگريستم

  ای پر آبلہ و ترکيدۀ اوو بہ دست ھ

  و آن چھره خاموش و پر درد

  و با عرق جبين او ھمچو رازی

  من از نوروز قصہ راندم

  من نوروز را فرياد ساختم

  و بر عمق انجماد زندگی سرودم

  من نوروزرا درود ساختم

  وبرروان شھيدان ميھن دميدم

  من نوروز را قصہ ساختم

  و بہ پسر بچہ ھای کار گر گفتم

  من نوروز را آھنگی ساختم

  وبہ گوش مادران شھيد سرودم

  من نوروز را گل ساختم

  در پائی پير مرد رنجديده پاشيدم

  من نوروز را دستمال ساختم

  با آن اشک اطفال يتيم را ستردم

  من نوروزرا خنجر ساختم

  تابہ قلب دشمنان ميھنم فرو برم

  آری، نوروز است و ما بہ اميدنوروز زندگی

  شن نو بھار را لمس ميکنيمآفتاب رو

  وبہ دشت ھای پر علف وگياه خيره ميشويم

  وبہ کشتزار ھای کوچک خود

  دل شاد ميکنيم

  آری نوروز است و جشن نوروز باستان را

  بہ دامان غربت ياد ميکنيم

  و ديواری از اميد

  در جلگہ ھای شاداب انديشہ

  !                            آباد ميکنيم

                                              
                                         

                                               
 


