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 مبینا عباسی  |هوای بهاری 

 
  .بار؟ باز هم بهار نزدیک است زند اینچه هوایی به سر من می  ! باز فصل آشنایی، شروعی دوباره : مقدمه

  . عاشقی که بهار را گم کرده !نویسیم تا اول بهار، بماند به یادگار که من هم عاشق بودم هر روز می 

 ! کندد خورشید طلوع می زنزیباست فصل شکوفایی، فصلی که فریاد می  ! زیباست هوای بهاری

 *** 

 21/11/1400 :تاریخ 

 سی و نه روز تا نخستین روز بهار 

گرچه دوری و خبری نیست ز حال   .ای تازه برای تو دارم، غزلی عاشقانه برای تو دارممژده   !ای دوست

 ! من باز هم برای تو دارم خبری ...تو

 ! ی در راه استامژده دهید که عشق نزدیک است؛ شکوفه و جوانه 

 ! مژده دهید که یار از گلستان آمد؛ با هزاران شاخه گل مریم آمد

 *** 

 22/11/1400 :تاریخ 

 سی و هشت روز تا نخستین روز بهار 

 .  ...یادم تو را فراموش  !ای که تو رفتی از یاد و خاطرم

 ! شاخه گل زینتی رسد با هزارانفصل بهار و گل و سبزه، فصل طراوت و شادی، از راه می 

 ! تو نیز دل ببند به همان زمستان و پاییز؛ امید به بهار عاشقی نداشته باش

کند؛ تو نیز باور کن که زمستان آخر راه است و  خواهد زندگی می گونه که می چه کنیم؟ هر کسی هر آن 

 . ماندهیچ راهی باقی نمی 

 ! شنایی نزدیک است تو باور کن، ولی این باور را در دل کسی جای نده که فصل آ

 *** 

 23/11/1400 :تاریخ 

 سی و هفت روز تا نخستین روز بهار 
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 مبینا عباسی  |هوای بهاری 

 
گویی؟ غم باشد  گویی؟ تو چه می چه می  !امید ندارم، عشق ندارم و هیچ حس سرخوشی در دل ندارم

ستقبال  شود به اکند؟ تو بگو مگر با غم و افکار پریشان می کند؟ درد باشد عشق رجوع می امید رجوع می 

بهار رفت؟ تو به من بگو در این روزهای سخت، جز امید چه چیز را باید در دل جای داد؟ تو بگو جز  

ها و از از غنچه  ! ها یاد بگیرعشق و کمی آرامش چه چیز دیگری برای استقبال بهار الزم است؟ از شکوفه 

کنند، چون امید دارند که بهار  درختان، که چگونه بعد از زمستانی سرد، لباسی نو و آراسته به تن می 

 !رسدمی 

 *** 

 24/11/1400 :تاریخ 

 سی و شش روز تا نخستین روز بهار 

 ! انتظار شیرین است

 نشینند، گاه به انتظار یار می 

 ! گاه به انتظار بهار و گاه به انتظار آزادی

 . ای تردید در آن پیدا نشود صبری که لحظه  !خواهدصبر می  .سخت است و کار هرکس نیست این انتظار 

این حاصل چیست؟ حاصل گذر از زمستان و پاییزی که قلب تو را اندوهگین   ! های بهار را ببینرگه 

 . کرده

 *** 

 25/11/1400 :تاریخ 

 سی و پنج روز تا نخستین روز بهار 

ار که زندگی دوباره آغاز  انگ .ی من جاری شدههوایی تازه در سینه   !انگار که در دلم قیامتی برپا شده

ی عاشقی را زمزمه کرده و دلم  شده، فصل عاشقی دوباره برپا شده، انگار که خود خدا در گوش من نغمه 

 . هوای آزادی را کرده

 *** 
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 مبینا عباسی  |هوای بهاری 

 
 26/11/1400 :تاریخ 

 سی و چهار روز تا نخستین روز بهار 

 ! ههای بی ریای شماهخجسته باد این بهار و صد بهار زندگیتان، صفا باشد و برکت در سفر 

 ! های تازه باشد در هوای تیره و تارنفس

 ! های شماسرایم برای قدم ها می غزل

 . زیر بارون تو برقص ! خیال مردم این شهرخجسته باد فصل عاشقی و شعر و ترانه، بی 

  ! ای از شهر بگذار بماند تا شاید روزی یار بی وفا نشانی تو را پیدا کندشه های سنبل را به امانت گوگل

شاید که بوی عیدی امسال، بوی آشنایی بدهد نه بوی    !ی لـ*ـبشاید که لبخند دوباره جوانه بزند گوشه 

 . غربت

 *** 

 27/11/1400 :تاریخ 

 سی و سه روز تا نخستین روز بهار 

 ردیم چه شد؟ ی ایام خوآن همه غصه 

 آن همه اشک ریختیم برای یار بی وفا چه شد؟ 

 دود سیگار را در سینه جای دادیم چه شد؟ 

 ! چه شد آن همه رنج و عذاب؟ هیچ شد و هیچ  !به من بگو !نه، تو بگو 

قدر باقی است؟ از  ات را، تا سپیده دم مگر چه ات را، به دریا بزن دل خسته به دست باد بسپار دل شکسته 

 قدر فرصت باقی است؟ مگر چه  ...بگذر و به آرامش الهی برس غم عالم

 *** 

 28/11/1400 :تاریخ 

 سی و دو روز تا نخستین روزبهار 

که نیست راهی برای آشتی، خواستم بگویم  با این  .فصل آشتی و دوستی رسیده  ! ای آن که رفتی از دست

یشد در این خجسته روز کاری کرد برای حال دل  شاید که م  ! فقط وقت آن آشتی، صفا و صمیمت رسیده
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گاهی بهار فصل یادآوری   .فراموشش کن  ! شودراهه ختم می ها به بی ی راهبی قرارمان، ولی گویا همه 

 .  ...آنی است که رفته ز دستان آدمی

 *** 

29/11/1400 

 سی و یک روز تا نخستین روز بهار 

روح زمستان اسم تو را حک کنم؛ ولی یادم آمد که نام تو  ن بی خواستم روی گلبرگ، روی تن درختا

هایی که  دم یاد تو را زنده کنم، همراه با جوانه  خواستم تا سپیده  !گذاردچیزی جز غربت برجای نمی

گم   !و گم شدی خبر رهسپار باد شدهشب، بی دادند؛ ولی یادم آمد که تو نیمه خبر رسیدن بهار را می 

دادیم تا آن بهاری برسد که در کنار هم، شمارش سال تحویل را  ها را می من و بهاری که لحظه شدی از 

 حاال تو کجا و آن بهاری که خزان شد کجا؟  !بشماریم؛ ولی روزگار را ببین

 *** 

30/11/1400 

 سی روز تا نخستین روز بهار

ی ما شده؛ اما دل من انگار  ادی، مهمان دل خسته شب عید است و ش  !خواهد، شاید خلوتی دلم کنجی می 

قرار من؟ جز تپیدن و  خواهی ای دل بی گویم آخر تو چه می دائم، به دلم می  !باز هم هوایی شده

انگار که یک چیز کم   ! تاب هستی باز همقرار من؟ انگار که بی کنی ای دل بی کاری نمیقراری، هیچ بی 

فقط به من نگو این حاکی از عشق است که بهار را   ! پر از کمبودم !های منانه است؛ مثل هر سال عاشق 

 ! خزان خواهم کرد

 *** 

1/12/1400 

 بیست و نه روز تا نخستین روز بهار 

 ! منت ماغم برسد به آغوش بی عشق همان شوق رسیدن نوروزی است که بی 

همان است، همانی که من برایت در این دوازده ماه سال تعریف کردم، همان عشق و انتظاری است که  
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 ! ی هزارو یک شب ما شده استقصه 

ولی حاال من به تو  ای، شاید تو ندانی یا فراموش کرده باشی که به انتظار آغاز یک شکوفه نشسته 

آورم که تو چه پیر خمیده باشی یا جوان برنا، دل خود را برای طراوت و تازگی  گویم و به یادت می می 

 . حتی اگر اندوهی بزرگ در دلت، جا خوش کرده باشد !بهار آماده می کنی

 *** 

2/12/1400 

 بیست و هشت روز تا نخستین روز بهار 

نخواستم بشوم بیدار از این خواب، از این   !شنیدم صدایی از دل برف و بوران   !سوزناک  شبی بود سرد و 

 !خوابی که شیرین بود و زیبا

وسط برف رفتم و دیدم گلی،   !در و خسته کرد، از لذت شیرینی خواب من کم کرد  مرا در به  !امان نداد

 ! دار بود این اتفاقخنده .خواندی عاشقی می ترانه 

خواستم   .خواندی آشنا می یک ترانه   !ستجایش جاری روم از این هوایی که دروغ در همه خواستم ب

 ! ماندم در سرما و از دور، شاهد بهار شدم !خوان، برف اجازه ندادبرگردم پیش گل آوازه

 *** 

3/12/1400 

 بیست و هفت روز تا نخستین روز بهار 

ای حاکم است؛ عجب هوای بهاری  چه حال و هوای صمیمانه  !عجب عطری، عجب حس و حال نابی

کنند، طرفی  یک طرف را آب و جارو می   !ی کوچک و با صفای ما در رفت و آمد استزیبایی در خانه 

 . خوانندکنند، یک طرف هم با شادی و با خنده شعر و ترانه می های نوروز را آماده می دیگر شیرینی 

 !بی که نوروز، نوروز پیروز  -

های  ی ما کوچک است؛ ولی دل پیچد، هرچند که سفرهی ما می های تازه در خانه بوی سبزه و نان عیدی 

 ! بزرگی داریم

شود تا ببیند باز هم تو با آن قد رعنایت از  خیره به در می  ! باز هم دل مجنون من، دل سر به هوای من

 ! آیی و نه هوایتکو؟ امسال بهار هم، نه تو می   رسی؛ ولیراه می 
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 *** 

4/12/1400 

 بیست و شش روز تا نخستین روز بهار 

سقوط هم همیشه، به معنای درد   !پایان همیشه پایان نیست، گاهی به معنای شروع فصلی تازه است 

 . گاهی تلنگری برای یک عمر است ! نیست

ی من که زمستان سرد، هر چند سخت؛ ولی باز  چارهداد به دل خسته و بی بهار پر شکوفه، درس بزرگی 

ترسم حتی  نمی !گونه رشد کردند و قد کشیدندها چه از دل آن همه برف، ببین گل  !رسدهم به پایان می 

  چون این من هستم که باران را به گلی تشنه و طوفان را به !از طوفان و باران و دردهایی که مال توست 

گیرم اسیر تنهایی بمانم یا  این من هستم که تصمیم می  .رسانمکویر خشک و درد را به اوج آرامش، می 

 ! رهسپار با نسیم بهاری شوم، یا بمانم در هوایی که خفگی دارد؟

 *** 

5/12/1400 

 بیست و پنج روز تا نخستین روز بهار 

همان روزی که    .چون هیجان رسیدن بهار هیجانی حاکم شد هم همان روزی که قلب را به تو هدیه دادم،  

 ! ای به نام عشق در دلم غوغا کرد، از همان روز دستانم مال تو شد، جوانه 

نرفتی که   !حتی شور و هیجان نوروز هم تو را از یادم نبرد !حاال آن روز فقط یادآور خزان است و خزان

شک تو همین را  ی صحرا شوم؟ بی چون مجنون روانه هم   نرفتی، چه کنم؟ قلب و مغزم را نابود کنم؟

 ! که بهار من یادآور همان خزانی باشد که تو برای من، به ارمغان آوردی  !خواستیمی 

 *** 

6/12/1400 

 بیست و چهار روز تا نخستین روز بهار 

طوفانی که قلبت را احاطه کرده،   از  . بر سالی که رفت و گذشت، دیگر افسوس نخور که رفتنی باید برود

توانی از سرما گذر  کنی که تو، می بندی به لبخند گل همیشه بهار؟ چرا باور نمی دوری کن؛ چرا دل نمی 
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ها  داند؟ شاید امسال، سال آزادی گل روی؟ امیدوار باش، کسی چه می کنی؟ چرا به استقبال بهار نمی

 ! باشد

 *** 

7/12/1400 

 نخستین روز بهار بیست و سه روز تا 

میان این همه هوای زندگی و عشق، زاد روز تو چه بود؟ خواستم فراموش کنم امسال تو را، چه شد میان  

ای از تو دور نشد، حاال هم  این جنگ و کرونا تو آمدی درست درون افکار؟ تو همین افکاری که لحظه 

 ت؟ بهار هر سال مرا نابود کردی، کافی نیست؟ کافی نیس  !که دور شد، زادروزت آمد به یادم

 !تو، امسالم را هم سر کنمگونه بی یکم بیا و یاد بده که چه 

 *** 

8/12/1400 

 بیست و دو روز تا نخستین روز بهار 

یک قدم به   !امکنم دوباره متولد شدهشوم، حس می هر روز که در این حال و هوای بهاری بیدار می 

ی بهار که حتی در قفس باشی و در بند اجبار، باز هم  این است معجزه  .ام گویا تر شدهآزادی نزدیک 

هر روز که در این روزهای پایانی زمستان، چشمانت را باز کردی، به خاطر بیاور که    !حس رهایی داری

 ! ای به آزادیتر شده یک قدم نزدیک 

 *** 

9/12/1400 

 روز بهار بیست و یک روز تا نخستین 

 ! شودهای مهربانی می اگر این حال و احوال بگذارد، بهار ما پر از شکوفه و جوانه

 !گذرندتر می اگر این روزگار کمی به ساز ما برقصد، ایام سخت، کمی راحت 

زنند ریاد می کنید با مردمانی که ف چه می  !شود هیوالیی در لباس آدم؟شود که یک انسان، می چه می 
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کند، کجاست نشانی این معجزه؟ کمی کاش روزگار، به  اگر که بهار معجزه می  ! خواهیم؟جنگ را نمی 

 ! حال ما رحم کند 

 *** 

10/12/1400 

 بیست روز تا نخستین روز بهار 

در این عالم چیست زیباتر از شادی؟ وقتی که همه هیچ است و ما هم هیچیم، به چه چیزی دلت را  

بار به  دل بده این  !خیال هر چه که هست بشوای؟ غم را رها کن، از خزان دلت رها شو، بی خوش کرده 

 ! ی تو جاری شوندهای بهار در سینه بهار و بگذار نفس 

 *** 

11/12/1400 

 نخستین روز بهار نوزده روز تا

 ! ام در این حال و هوای زیبا؛ ولی تو چه خزانی و چه سرمایی را بر دل من نشاندیعاشق شده 

 از دو عالم فارغ شدم ز آغوش تو؛ ولی تو چه کردی با وجود من؟ 

  ! تاب دیدن توستل من بی رسد، دبهار می  !تفاوتی به تمام من آه که هر چه من بگویم از تو، باز هم بی 

توانم هایم این بود؟ عجب صبری دارم که در آغوش بهار هم نمی تاوان عاشقی این بود؟ تاوان دیوانگی 

 شود این بهار من؟ تو، چه می بی  !شاد شوم 

 *** 

12/12/1400 

 هجده روز تا نخستین روز بهار

پارادوکس عظیمی   !شود و هم غمگینرسد، هم حال دلم شاد می ی هر روزی که از اسفند ماه به پایان م

ام بیرون کنم؟ نه حال و هوای نوروز را  چه کار کنم تا یاد تو را، از ذهن خسته  !در دلم بر پا شده

ای تلویزیون را روشن کرد برای اخبار  شود لحظه توانم ببینم در این ایام کرونای در به در، نه می می 

 گویند همین است؟ عاً پایان دنیا که میواق ! جنگ
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سومین   !ها باشدباشد بگذار که امسال هم، سومین سال دوری  !باز هم این دل من، پر از امید است و امید 

های  رسد؛ ولی مهم این است که یاد گرفتیم قدر لحظه آغوش و ب*و*س*ه به فرجام می بهاری که بی 

 !ی قلبت زنده نگه دارتوانی، بهار را گوشه خیلی کوتاه است، تا می  فرصت زندگی !با هم بودن را بدانیم

 *** 

13/12/1400 

 هفده روز تا نخستین روز بهار

 ! گاه از هر طرفی نگاه کن، جهان زیباست

 ! ی این جهان، عشق پیداستاز هر گوشه 

 !رحمیخون و بی  گاه؛ ولی از هر گوشه که ببینی، این جهان پر از جنگ است و 

چه عذابی   ! ی خاکی شروع کنمی این کره گناه در گوشه های بی خواست این بهار را با غم آدم دلم نمی

است که حتی خدا هم، از متوقف کردن آن، عاجز است؟ گناه این بهار من چه بود که از حال و هوای او،  

 ! چیز جز غم، به عالم نرسید؟هیچ 

 *** 

14/12/1400 

 شانزده روز تا نخستین روز بهار 

 ! ی بهاری در دستان من باشد مانم حتی اگر آخرین شکوفه عاشق هستم و می 

دارد  بهار است دیگر، قهر و دعوا معنایی ن . که دیگر محال است که برگردیمانم با این عاشق تو هم می 

های ما جاری شده است، نهایت  البته که هر روز باید نوروز باشد؛ ولی حال که این بهانه در رگ  !دیگر 

نگران آن   !بهانه، عاشقانه دنیا را دگرگون کنیم، خود را نبینیم که غمی در دل داریمبی   .بهره را ببریم

 ! ی جنگ نابرابر باشیمهمه آواره

 *** 

15/12/1400 

 نخستین روز بهار پانزده روز تا 
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 ! یک حال و هوایی دارم که وصف کردن آن ممکن نیست

 ! یک شور و اشتیاقی دارم که مثل آن پیدا نیست 

 ! چیز خزان شده استولی حال غریبی دارم، بهارم را در دستان تو گم کردم و حاال همه 

نشد که حس   !شود؛ اما نشدبند تو، بهار آزادی می   شود بدونخواستم که باور کنم این بهار زیبا می می 

نزن آتش،   !کشدپیگیرم نشو، این خالء تو مرا می  ! رهایی بگیرم، شاد شوم و از تو بگذرم؛ نشد که نشد

 ! ی قلب منبه شکوفه 

 *** 

16/12/1400 

 چهارده روز تا نخستین روز بهار 

توانی قلب مرا طوفانی کنی  بار نمی این  !بخشد به روح و جان من، نهگوهر زیبای عشق، جانی تازه می 

هایت، آن بهاری که باید برسد، زودتر از آنی که فکرش را کنی  لذت ببر از نامردی  !رحمشما، ظالم بی 

ولی فراموش نکن خورشیدی در پس   ! توانی نامردی کن بر دل این و آن آتش بزنپس تا می  !رسدمی 

رحم باش و ادامه بده؛ چون ما  دهد، بی تو که عقلت به این چیزها قد نمی  ! منتظر بهار من و تو استابرها،  

 . پناه، هستهای بیدر آغوش بهار، جایی برای شکوفه  ! تنها نیستیم

 *** 

17/12/1400 

 سیزده روز تا نخستین روز بهار 

در منتظر ما نشسته، چرا من به استقبالش نروم؟ چرا خانه را   های خندان پشت وقتی که بهار با لـ*ـب 

دلیل دلم  های یاس، الله و همیشه بهار نکنم؟ چرا بی های خانه را پر از گل آب و جارو نکنم؟ چرا گلدان

 رسد؟رسد یا نمیهایی کنم که اصالً معلوم نیست می را پر از غم

 ! دو روز است کالً این زندگی

 !چه با جنگ و درد، چه با شادی و آواز گذرد، می 

 . کنی برای بهار آزادی، زیباست هر تالشی می 
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 *** 

18/12/1400 

 دوازده روز تا نخستین روز بهار 

هایمان را رها  توانم آن همه یادگاری از بهار عاشقی ام را بهاری کنم و نه می توانم آن قلب یخ زدهنه می 

 . روح، من هم دل بستم به هیاهوی عالمکه دل شد سرد و بی وقتی  !کنم

 . هایم تو رفتی و برنگشتی، دل بستم به دریای طوفانی این جماعت وقتی که اوج دوست دارم 

های زیبایی کند که حتی  روح مرا پر از رنگ رسد، سال بیکاش این بهار که با ناز و کرشمه از راه می 

 ! زندگی شود های زمستان هم پر از رنگ 

 *** 

19/12/1400 

 یازده روز تا نخستین روز بهار

ای که چشم  خواهد ببخشد به خانواده ای نان حالل را می ی تحویل سال سر کار است و لقمه یکی تا لحظه 

 ! های نو هستند، یکی درگیر آن است که نگین لباسش را با رنگ امسال ست کندبه راه لباس 

ی خالی بگذارد، یکی هم که  کی یک سال تمام است حقوقی ندارد که لباسی بخرد، که نانی بر سر سفره ی

 ! ی امسالش لغو شده و ناراحت و افسرده استسفر ترکیه 

 ! شان ناراضی هایی، از عیدی بیست میلیونی هایی چشم به راه عیدی هستند و یک بچه یک بچه 

 این همه نابرابری را تحمل کند؟ طور باید قلب من تا کجا و چه 

* ** 

20/12/1400 

 ده روز تا نخستین روز بهار 

  ! ستات در بیاور پیراهن کهنه را، بپوش آن لباس نو و تازه را که از جنس مهربانی از تن خسته 

 ! ها خالص شو هایت را بشور و از ناپاکی چشم

و عشق و صفا، پول نویی را بردار و بگو امسال نشود مثل  از الی کتاب شاهنامه، به نیت سال جدید 
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امسال   !خواهد بشود، حداقل جنگ را به جان یک ملت نیندازدامسال هم هرچه که می  !های دیگرسال 

های  الی کتاب ای در البه سالی شود که غم بشود افسانه  !هرچه که هست سالی باشد به دور از تبعیض 

 ! تاریخ

 *** 

21/12/1400 

 نه روز تا نخستین روز بهار 

این همه غم را   !این همه روز را پشت سر گذاشتیم تا برسیم به سر سبزی و تازگی .گذردگذرد و می می 

 . پشت سر گذاشتیم تا برای سال جدید، کمی دل بهار را، دل عمو نوروز را شاد کنیم

  ! و ز غم جهان فارغ؛ ولی حیف که زود گذشت و به پایان رسید شاد بودیم .هایم بخیر یاد بچگی 

گناه را برای توی گناهکار،  های بی بیهوده پرپر کردم شکوفه  ! ام حیفهایت ریخته ها را برای قدم شکوفه 

 خواهد مرا از این زمستان، به بهار تو برساند؟چه کسی می 

 *** 

22/12/1400 

 هشت روز تا نخستین روز بهار

همان بهاری که به انتظار لبخند ما نشسته    .رسدبهاری که از دستان من و تو می  ! این بهار من و توست

 . است

بهاری که پر از عشق است و جایی نیست برای غم و اندوه و تبسمِ شده مهمان را   ! این بهار من و تو است

 . گویممی 

رود و  نگران نباش، تا این بهار می  .گویمارم از او سخن می د ! ست، حس کندر دلت یک شور و اشتیاقی

 . توان ساختتوان باور کرد که دوباره از نو هم این زندگی را، می می  !توان نفس کشیدآید، می می 

 *** 

23/12/1400 

 هفت روز تا نخستین روز بهار
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لیاقت؟ دیدی که چگونه جنگ را جایگزین صلح  های بی دیدی که چه کردند با دل این زمانه، آدم 

  !کردند؟ دیدی که به جای گل در دست مردم، گلوله را هدیه دادند؟ دیدی و نگفتی چرا این شد بهارم؟ 

 رسند؟ دیدی و نخواستی حتی کمی دل بدهی به ایام دشواری که تنها در کنار هم به پایان می 

شود هوای بهاری به قلب تو رجوع کند و  شود خواهان جنگ بود؟ خواهان فقر بود؟ مگر می مگر می 

 ! نخواهی سر و سامان بدهی به این روزگار؟

 *** 

24/12/1400 

 شش روز تا نخستین روز بهار

 . ها گذرا هستندنی سختی دیگر چیزی نمانده برای شروع دوباره، این هم یک بهانه که بدا

امروز را یادت نرود هرچه که داری را بریزی در دل آتش، یادت نرود وقتی که پریدی، هرچه غم داری  

 ! را پشت سرت رها کنی

کنند؛ ولی راهی را  ها که همیشه به ما رجوع پیدا می از این روزگار بگذار که فقط شادی بماند برای ما، غم 

 ! هاریهای ببگشای برای قدم 

بینی که هر روزت را به  قدر قابل پیش ای، نه تقدیر آن نه این زمانه با وفاست که این چنین دل بسته 

 ! هرچه پیش آید، خوش آید !گذرانیسختی می 

 *** 

25/12/1400 

 پنج روز تا نخستین روز بهار

 !رحمیای دوست، نشو غمگین، نزن بر دلت ساز بی 

 . ای از جنس نگاهتخرابه  ! رسد، نکن قلب ما را خرابهبهار که می   !تر از اینکن دل ما را آشوب ای یار ن

 ! ی مابرس به حال روح خسته   !قدر کرشمه؟ بس است دیگرای بهار، چه 

 !رقصند در دستان باد، نکن ما را خسته و درماندهها می شکوفه 

 . هوا زده در این برس به دل ما ای یار، دل ما غم
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 *** 

26/12/1400 

 چهار روز تا نخستین روز بهار

  . های تازه نگاه کنهای دلگیرت را باز کن و کمی به این گل اخم  .هارود ز دل غم می  ! رسد بهار جانانمی 

 . بهار رسید پشت در، تق و تق و تق در زده، در را برای بهار پر ناز و ادا باز کنید   !دیگر چیزی نمانده

چون خدایی هست برای مرحم درد   !گیر من و توست؛ ولی صبوری کنغم هست و درد گریبان 

 . درمان مابی 

 ! دانم قلب من و تو در جریان هوای بهاری است دانم طلوعی نزدیک است، مینالم ز این دنیا، می گر نمی

 *** 

27/12/1400 

 سه روز تا نخستین روز بهار

 ! رسیم به نوروز ش و آهسته می یواش یوا 

 ! هاخندند به روی غصه قدر خوب است که این ملت همیشه و در همه حال می چه 

هایشان موج بزند؛ ولی وقتی دیدم شب چهارشنبه سوری  خواستم آرزو کنم برایشان که شادی میان قلب 

تواند چیره شود  ای نمی یاهی این چنین پایبند رسم و رسوم باستانی خویش هستند، به یاد آوردم هیچ س 

 ! بر قلب این جماعت

 !تر شدندها کوچک هر چند سفره 

 !تر شدندهر چند این ملت خسته 

 کند، ملت را آزرده می  هر چند بغض چندین ساله 

 ! باز هم این ملت خواهان جشن و پایکوبی هستند

 ! نشینندباز هم برای رسیدن بهار، به انتظار می 

 *** 
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28/12/1400 

 !نها دو روز به نخستین روز بهار ماندهت

غم   !های تازه برای شروعی دوبارهرسد نفس ی ایرانم، میرسد صدای ساز و ترانه از گوشه گوشه می 

 ! ی من؛ ولی این بهار را شاد باش و برقصدارد شاید این دل بیچاره 

 ! شود خزان را هم به سر رساندتا وقتی بهار باشد، می  !از خزان امسال نترس

 ! رسداگر غرق در رویای بهار باشی، زمستان هم به پایان می

شود گذر کرد از پس می  ! پس تو ای نازنین من، ببین عید شده، بهار شده و سر سبز شده ایران آبادمان

 . کنددورانی که ضحاک، حاکمیت می 

 *** 

29/12/1400 

 ! گلستانها شود دلرسد بهار و می فردا می 

 ! چشم بر هم گذاشتیم و شد بهار

 ! گونه که شادی پایدار نیست، پس هیچ غمی هم ماندگار نیستهمان 

 ! دیگر که امسال را، سالی به دور از جنگ و ناراحتی کنیمایم به یک قول داده 

ری را حتی در خزان هم احساس  ایم که هوای بهاقول داده  !هاامیدواری را ریشه بزنیم در اعماق دل 

 ! کنیم

 ! های بهار بروید، دیگر چیزی نمانده برای آغاز یک رویابه پیشواز قدم 

 *** 

1/1/1401 

 ! ها، شد قلب ما گلستان آمد بهار دل 

 ! های قلب عاشق منکه تمامی ندارد نوشتن حرف های قلبم را با این رسانم نوشته به پایان می 

 ! ه آن همه شور و شوق قبل از نوروز، به پایان رسیدباالخر

 !آن همه برو و بیای درون بازار

 ! آن همه هیجان قبل از سال تحویل
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 ! هایمانشوق عیدی گرفتن 

 ! به پایان رسید و این پایان به معنای اتمام نیست، به معنای شروعی دوباره و نفسی تازه در سینه

 .ها را سازیم خرابه می  کنیم، از نودوباره از نو شروع می 

! ای زیباتر از آغاز یک قرن جدید؟گیریم و چه بهانه دوباره اوج می 
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 «.نگاه زیبای شما، این اثر به پایان رسید»با تشکر از 

 

 

 

 . برای مطالعه دیگر آثار نویسندگان، از سایت رمانیک بازدید فرمایید 

این   برای ارسال اثر نوشته شده توسط شما و انتشار آن بر روی سایت رمانیک، به

 . مراجعه کرده و یا به اعضای انجمن رمانیک بپیوندید  لینک

 

 

 : های اجتماعی رمانیک در شبکه 
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