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اول حمل 1398

فریده نوری کمال

هب مناسبت دومین سال نوروز بدون مرجان

باز هم یک سال دیگری سپری شد و همه از آمدن نوروز سخن می گویند ،اما دردا و دریغا که
برای من دنیا به یک ماتمکده سیاه و غم انگیز مبدل گردیده است .دستانم توانایی و قلمم قدرت افادۀ
احساس درونی ام را ندارد ،که از کمبود یگانۀ من ،که به رسوم و عنعنات میهنش عالقه و از افغان
بودنش افتخار می کرد .فقط به نوشتن چند پارچه شعر درد دلم را ابراز میدارم:
گـویید بـه نوروز ،که دیگر هیچ نیاید

در کُلـبۀ محـزون من ره نگشاید

شماره  1از  4صفحه

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

اال ای ابر گــریـنده بـه نوروز

بـیا گـریـه زچـشم من بـیـاموز

اگر چـون اشـک مـن باشد بـاران

جهان گردد به یک بارانت ویران

هـمـی بـارم چـنـیـن و شـرم دارم
گهی خوناب و گاهی خون بگریم
بـگریـم تـا کـنم هـامـون چو دریا
عـفـا هللا زیـن دو چشم سیل بارم

همی خواهم که صد چندین ببارم
چو زین هر دو بمانم چون بگریم
بـنالـم تـا شـود چـون سرمه خارا
کـه در روزی چـنین ،هستند یارم
و یا چون دل ،شده بد خواه دشمن

نـه چون صبرنـد ،عاصی گشته با من
اگر صبر است با من نـیست ،هم پشت

وگـر بخت است خود بختم مرا کشت
کنـون صبرم بـه دل کرده ست پیغام

مرا دل در بال مانـده ست نـاکام
که مـن صبرم یکی شاخ بهشتی

مـرا بـردی و بـر دوزخ بکشتی

حال
از دل محرون بیدل صاحبدل میدانم و درد از دست دادن فرزنش را به تمام وجودم
درک میکنم که می گفت:

هــیـئات چـه پــر فشـان رفــت

کاشوب قیامـتـم بـه جان رفــت

گر تابی بود و گر تـوان رفـت

دخترم زین کهنه خاکدان رفت

بـازی بـازی بـه آسـمـان رفـت
ایـن عـبرت تـازه کم کسی دید

دیـدن هـا چیست؟ بـلکه نشنید

بـرقـی بـه خـیال چـشـم مـالید

مژگان لرزید و اشک غلتید

تـا جست ،زعـالمی نـشان رفـت
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آهـوی غـریـبی از نـظـر جـسـت

کـز هـر بن موی من شرر جست

چون رنگ زچهره بی خبر جست

ایـن آهــی بـود کز جـگر جـسـت

یـا تـیری بـود کـز کمان رفـت
زین فتنه نــه در انجمن جـنون شد

هـر نـغمـه نـبود رهنمون شد

(مینا) ز گریـه سر نگون شد

ساغـر بـدریـد جـیب خـون شد

چیـنی نـالـیـد و مـو کنان رفت
عمـری بـه هـوس دچـار بــودم

مـی نـا زده ،در خـمــار بـودم

زنــــــدانـی انـتـظـار بــودم

زان جلـوه که بی قــرار بـودم

نـا آمـده در نظــر هـمان رفـت
از فـرصـت دور نـا تـمــامـش

نـــی گـردشـی آفـریـد جـامش

نـی راه سـحـر گـرفت شامش

زین بیش چه گویـم از خرامش

حـرف دل بــود بر زبـان رفت
تـا شوخی او تـرانــه ای داشـت

بـرق نـفـسـم ،زبـانـه ای داشت

ویـرانـه خیال ،خانـه ای داشت

سرگرمی دل ،بـهانه ای داشت

آتـش افسرد چـون دخــان رفت
مـی دیــدم گـل ،نـگـاه گــم شـد

مـی کـردم سـیـر ،راه گــم شـد

شب مانـد و فـروغ مـاه گم شد

درد دیـده چـو بـودم آه گــم شد

در سینه چه داشتم که آن رفت

فـریـاد کـنــم ،زبـان اللـم

پـرواز کـجاسـت سوخت بالم

پر عاجـز و لخت و تیره حالم

در خـاک فـــــرو روم بـنـالم

جایی دیگری نمی تـوان رفت
آه از شـکـری کـه گـاه گـفـتار

می ریخت از آن لب شکر بار

اکنون همه تلخ شد به یک بار

بلبل تـو هـم این خروش بردار

کـز باغ و بهار طوطیان رفت
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هر گـه دو قـدم خـرام می کاشت

از انگشت من عصا به کـف داشت

یارب علـم چــه وحشت افـراشت

دست از دستم چگــونــه برداشت

بی من بـه رهـه عدم چسان رفت

شـوخـی هـا داشـت در بـر مـن

مــی زد قـدمـی بـرابـر مــن

ای الـفـت ،خـاک بـر ســر مـن

مــن مـانـدم و نـاز پــــرور مـن

تنها به جهان جاویدان رفـت
بـردنـد طـراوت بـقــایــــــم

دادنــد غــبـار بـر هــــوایـم

مـکـتوب سـحر کـجا گشایـــــم

جـز آه دیـگـر چـه وا نـمایـــــم

آئـیـنـۀ شـبـنم از مـیـان رفت

زان دخـتــر نازنیـن شمایل

"بـیدل" به فسون یأس مگسل

بـشتاب که دور نیـست منــزل

شـایـد نگــذشـته بـاشـد از دل

کز پیش نظر همین زمان رفت

ستارۀ شب اهی اتر من

دومین نوروز بدون مرجان من
f_kamal_domin_naoroz_bedoun_marjan.pdf
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