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فریده نوری

تاکی ز مصیبت غمت یاد کنم

آهسـته ز دوری تو فریاد کنم

وقتست که دست از این دهان بردارم

از دسـت غـمت هـزار بـیداد کنم

مــزار دخـتـر زیباست این جا

ُگل خشبو تر از ُگل هاست این جا
شماره  1از  4صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

سر گذشت غم هجران تو با شمع گفتم
آن قدر سوخت که از گفته پشیانم کرد
دو سال قبل به تاریخ  30ماه می ،شعله ای خاموش گشت و خانه ام را بی نور کرد ،دختر شایستۀ
از این عالم ناپایدار چشم فرو بست و از دیدۀ من و تمام عزیزان دور شد .گوهر ارزندۀ مادر به خانۀ
ابدی خود پناه برد ،هنوز باورم نمی شود که عزیز دل من خاموش شد ،چطور باور کنم که مرجان
من با خاک هم آغوش شد ،مگر قابل باور است ،دخترم از هجرت می سوزم و هجران تو درد سوزان
و از تحمل من خارج است.
دختر عزیزم مادرت قربان نگاه های مظلوم و مهربانت شود و حاال که از من دوری ،و من نگهبانی
تو را کرده نتوانستم ،خداوند نگهبانب و گل های بهشت همیشه سایه بانت باشد.

آن آهوی رمیدۀ بوستان من کجاست؟
آن سـرو سـر افراز گلستان مـن کجاست؟
آن مرجان افغان من کجاست؟
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نگاه های جانسوز و پریشان
چو هنگام جان دادنش در رسید

نگاهی به من کرد و آهی کشید

نگـاهی بـه حسرت در آمیخته

ز دل ،آرزو ها بـرون ریخته

نگاهی چو سوز سحرگاه شمع

سرا پا وجودش در آن گشته جمع

نگـاهی ز اعماق جان تافته

فـروغ از دم واپـسین یافته

نگاهی که از جان پروبال داشت

هنوز آرزو هـا به دنبال داشت

نگاهی مشوش ز سودای من

که چون می شود حال فردای من

نگاهی که در خاطرم نقش بست

فزون رفت دو سال و آن نقش است

نگاهی که تا هست جان در تنم

کمندی ست افگنده در گردنم

نگاهی که با جانم آمیخته ست

چه شب ها که اشک مرا ریخته ست

ز تاب نگاهش من افروخته

نگاهش به مـن همچنان دوخته

سرشته ست مهرش در آب و ِگلم

ز دیده برفت و نـرفت از دلم
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مرجانم آرزوست
یـک لـحظه دیـدن رخ مرجانـم آرزوست

یکدم وصال آن مۀ خوبانم آرزوست

در خـلوت چنـان ،که نـگنجد کسی در آن

یکبار خلوت خوش جانانم آرزوست

جانا ز آرزوی تو جانم به لب رسید

بنمای رخ ،که قوت دل و جانم آرزوست

وز روی آن که رونق خوبان ز روی توست

دایـم نـظارۀ رخ خـوبـانـم آرزوست

بر بوی آن که بوی تو دارد نسیم گل

پیوسته بوی باغ و گلستانـم آرزوست

ایمان و کفر من همه رخسار و زلف توست

در بند کفر ماندم و ایمانم آرزوست

درد دلـم تـویـی و درمان من تویی

از درد بس ملولم و درمانـم آرزوست

بمناسبت دومین سال سفر بدون برگشت مرجان
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