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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰2۰/۰1/۰۳

زنده یاد ،کبرا نورزائی

خطاب به دختران افغان
این ،عنوان ابیاتی است به قلم زن فرهیخته ،اندیشمند ،حساس و پیش گام نهضت زن در افغانستان ،مرحومه «کبرا
نوزائی» که نه تنها مربی و راهنمای گرانقدر زنان افغان در حیات اجتماعی بود  ،که همچنان خود سمبول رشد و
ترقی زن در قبول مسؤلیت های بزرگ ملی و کشوری نیز بود؛ مگر آنچه از کسوت نهفتۀ او تازه دریافته ایم که نه
تنها قریحۀ پر بار منظومه سرائی داشته است که همچنان مطلع و آگاه و بر درد گران و آمال انسانی و تمنا های دور
دست زن افغان نیز بوده است.
روحش شاد و قرین رحمت ایزدی باد
م .و .آریا

ای ســر روان نــرسته تـا چند
ای شـاخـۀ گـل شـکسته تـا چـنـد
در کنـج قــفس نشسته تا چـنـد
ای مــرغ بـهشت خـستـه تـا چند
بشکن قفس و چمن بیارای
در باغ امید رنـگ و بو نـیست
بـی روی تــو زندگی نکو نیست
جایی ست که شمع آرزو نیست
هر دل که دوای تو در او نیست
در قلب سیه دالن مکن جای
اخــالق نــکو حــصــار تو بس
مـعیـار تــو کـار و بـار تــو بس
ایــن شمــع برهگذار تو بس
شـرع نـبـوی شعـار تــو بس
در پرتو نور حق برون آی
فرست چو شرر سبک عنانست
تـو خـفته و کـاروان روان است
مرغ سحری ســرود خوانست
خـواب تو چرا چنین گران است
صبح است تو نیز بر شو از جای
بــام و در و آشیانـه از تست
بـیـرون و درون خـانـه از تست
این عـرصۀ بیکرانه از تست
سر تـا سر ایــن زمـانه از تست
در کنج خموشی تن مفرسای
بــا سـاز زمـانه همنوا شو
تـا چــنــد گـره  ،گــره گـشا شـو
ای راز نـهفتـه بـر مال شو
خــود راه شنــاس و رهــنما شو
راز دل روزگار بنمای
کامروز بدست تست چون موم
آن کـودک شیـر خـوار مـعصوم
بـاشی تو بنزد قــوم مـحکـــوم
فــردا چــو شـ-ود نـتیـجه مـعلوم
گر طفل تو کج نهد پای
این عنصر پاک بس شریف است
طفل تو چو برگ گل لطیف است
چشم و دل و دست او عفیف است
مـنسوب بـــه مـلت حـنیف است
بر طفل عزیز خود ببخشای
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با اهــل وطـن قرین نباشی
تـا رهــرو راه بــیــن نـباشـی
طفل از پی تو چسان نهد پای
افکار تو گنج گــوهــر تست
عــلــم تــو یـگانـه زیـور تست
نــور تــو نمای جوهر تست
عـقـل تـو چـو تاج بر سر تست
ای نور به رنگ ها میارای
نی کار بقای توست جفا کار
دانی کـه حـیات نـیست جـز کار
حیف است بدوش دیگری بار
دستی کـه چو نخل مـی دهـد بار
از زحمت دیگران میاسای
گل های تو دور از خـزان باد
ای نــخــل امــیــد تــا جـهان باد
مـ-حکوم قضای آسمـان باد
افـکار تــو تـ-ازه و جــوان بــاد
هر پنجه که بفشرد ترا نای
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