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 ۴۱۰۲ اپریل ۹ سامیه اصیل

 بهار است

خانواده ای که در شب سال نو، شب نوروز توسط سروران شیطان صفت بیرحمانه به قتل 
. منهم یک مادرم. یمر به جا ماند که همه میدانذاز آنها یک پسر دو ساله بنام ابو. رسیدن

ر خون میگیرید و تنگ میشود به خصوص که فصل سرما را پشت سر ذدلم برای ابو
گذاشتیم و امید روز های مالیم بهاری را داریم تا از بهار بیشتر لذت ببریم ولی 

 ر و ابوذر ها چی؟ذخود ابو ،خانوادۀ ابوذر ،هرکاُبلبهارش
ا حصه دار وده درغم و درد شان خودرما هیچگاه از کابل خود و از مردم خود جدا نب

خاطرم . ر را آن کودک بیگناه و معصوم و امثال وی را فراموش کنیمذمیدانیم نمیتوانیم ابو
آزرده و نا راحت است جمالتی که ذهنم را آزار میدهد خواستم روی صفحۀ کاغذ درج و 

 .با شما دوستانم شریک سازم
 
 

 بهار شهر تـــورنتو بهــــار اسـت
 ــار شهر کابـــل انتحــار استبهــ

 همه هفت سین خوردند میله کردند
 در آنجـا خون خوردند گریه کردند
 شـب نـــوروز را در شهر کــابــل
 نمــودند غرق در خــون و تطـاول
 چـلــو و سبــزی و مــرغ سفیــدش
 سبیل مانـد ازسـر خورد و بزرگش

 ـربـود روز نوروزسخی جان منتظ
 ـای جگر سـوزآمـــد آن نـبگوشش 

 سخی جان دولیگک ها را نچرخان
 انـج ـدهـــدـدم میـکـه نیــلوفــرهمین

 ـانــۀ سخـی جه اطفــال در میلـهمـ
 ـرگ شهیـدانـاهـــد من شـی جاسخ

 ـرد؟د این چی ظلمی را روا کخداون
 ـرد؟ر را دوا کـــذچســـان درد ابــو

 ــت درد جــــــاودانــیکـــه درد اوس
 نبـــاشــــد بی کســــانـش زنـــدگـانی

 ر چشمکـــانش حلقـــه بستــــهذابــــو
 بــــه امیـــــد پـــــدر، مـــادر نشستـه
 چو چشمش باز کـرد مــادر صـدا زد
 دریغـــــــا مـــــادرش آب بقـــــــا زد

 ـدهـر خستـــه و رنگش پـــریـذابــــو
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 ـوروز تــــا بـه حال مادر ندیـدهز نـ
 هنـــوز از او کــــالمی بـــر نیایــــد
 کسش نیست تا کــالمش بـر گــــذارد
 همه هوش و هواسش تیت و پــاشان
 بــدیـــدار پــدر پـــــرت و پــریشان
 نمیـــدانـــد ز بخت تیـــره ی خـویش
 چــــه روزگاری بـــرایش آٌَوَرد پیش

 این یتیــم یکسر تبــــاه شـــدجهــــان 
 بهـــــار زنـــــدگـــانی اش فنـــا شــد

 ر آنزمــان بی خـانمـــان گشتذابـــو
 ه وی نا مهربان گشتـکه تقدیرش ب

 رین اطفـال معصومـخـــدایـــا ظلم ب
 ابت نیست محکـــوم؟ـه اسالم و کتـب

 ن نــگــــه دارـالهـــی کــــودک میهـ
 ذارـبــی پنــــاه مگـــذار، مگیتیــم و 

 بهــــاران اصییــل در سوگ میهــن
 نــدارد رنگ و بو در بــاغ و گـلشن

  ۴۱۰۲مارچ  ۱۰

 تورنتو

 


