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 02/01/2020                                    زنده یاد، کبرا نورزائی

 خطاب به دختران افغان
 از زنده یاد کبرا نورزایی سروده ای

 فرستنده: محمد ولی آریا

 

ن ز، اندیشمند، حساس و پیش گام نهضت ۀ افغانبه قلم زن فرهیختکه عنوان ابیاتی است  "خطاب به دختران افغان"

، هکه نه تنها مربی و راهنمای گرانقدر زنان افغان در حیات اجتماعی بود« زائیرکبرا نو»در افغانستان، مرحومه 

لیت های بزرگ ملی و کشوری نیز بود؛ مگر آنچه از وهمچنان خود سمبول رشد و ترقی زن در قبول مسؤبلکه 

درد  مطلع  و آگاه و بر بلکهنظومه سرائی داشته است کسوت نهفتۀ او تازه دریافته ایم که نه تنها قریحۀ پر بار م

 و. آریا       .روحش شاد و قرین رحمت ایزدی باد. گران و آمال انسانی و تمنا های دور دست زن افغان نیز بوده است

 

 دای سرو روان نرسته تا چن   ی شاخۀ گل شکسته  تا چندا

 تا چندنج قفس نشسته  ـک در   ای مرغ بهشت خسته تا چند

 فس و چمن  بیارایـبشکن ق
 

 در باغ امید رنگ و بو نیست   زندگی نکو نیست روی تو بی

 نیست  آرزو که شمع ست جایی   نیست او در دل که دوای توهر

 در قلب سیه دالن مکن جای
 

 بس و حصار توـنکالق ــاخ   تو بسبار ار تو کار و ـیـمع

 بس رهگذار توه بشمع  این   بس ار توـوی شعـبـن رع ـش

 ق برون آیـح در پرتو نور
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 فرست چو شرر سبک عنانست   است تو خفته و کاروان روان

 مرغ سحری سرود خوانست   چرا چنین گران است خواب تو

 جای شو از تو نیز برصبح است 
 

 از تست هـآشیانو در ام و ـب          خانه از تست بیرون و درون

 بیکرانه از تست این عرصۀ         این زمانه از تست سر تا سر

 تن مفرسای در کنج خموشی

 

 ه همنوا شوـانـبا ساز زم   ، گره گشا شوتا چند گره

 مال شوبرته ـفـراز نه ای   وخود راه شناس و رهنما ش

 بنمای ارــروزگ  راز دل

 

 چون موم تست کامروز بدست   خوار معصوم شیر آن کودک

 ممحکونزد قوم ه بتو  باشی   و شود نتیجه معلومـردا چـف

 د پایـکج نه تول ـگر طف

 

 بس شریف است این عنصر پاک   است برگ گل لطیف چو تو طفل

 عفیف است چشم و دل و دست او   منسوب به ملت حنیف است

 ل عزیز خود ببخشایـطف رـب

 

 قرین نباشی با اهل وطن   بین نباشی راهرو ـرهتا 

 چسان نهد پای پی تو ازطفل 

 

 تست رـگوهافکار تو گنج     تست زیور هـتو یگانعلم 

 جوهر تستنمای نور تو     سر تست بر تاج عقل تو چو

 به رنگ ها میارای ای نور



  
 

 

 3از 3

 

 کار بقای توست جفا کار نی   کار جز دانی که حیات نیست

 بار دیگری حیف است بدوش   نخل می دهد باردستی که چو 

 ران میاسایـاز زحمت دیگ

 

 های تو دور از خزان بادگل     تا جهان باد ای نخل امید

 آسمان باد قضای محکوم     افکار تو تازه و جوان باد

 نای پنجه که بفشرد ترا هر

 

 ******** **** 

 تذکر:
د را مطالعه کنند، می توانن ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند نبشتههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 

 رهنمائی شوند!" شان به "آرشیفنویسنده در صفحۀ مقاالت،  عکس " بریبا "کلیک
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