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فریده نوری

بهار یم رسد ،بهار من تو کجای؟
بـهـار آمد ،بـهـار مـن نیـامـد
شمع شب های تار من نیامد

جـان به لب آمده در ظلمت غـم
یک به دادم ریس ای صبح امید؟

ُ
بیا که بار دیگر گل بهار یم آید
بیار بـاده کـه بـوی بهـار یم آید
ُ
هزار غم ز تو دارم به دل ،بیا ای گل
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که گل شگفته و بانگ هزار یمآید
طرب میانه ای خوش نیست با منش چه کنم

خوشا غم تو که با ما کنار یمآید
نه من ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس

که الله هم به چمن داغدار یمآید
دل چو غنچۀمن نشکفد به بوی بهار

بهار من بود آن گه که یار یمآید
نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل

کجـا نهـال امیـدم به بـار مـیآید
بدین امید شد اشکم

روان ز چشمۀ چشم

که رسو من به لب جویبار یمآید
مگر ز پیک پرستو پیام او پرسم
وگر نه کیست که از آن دیار یمآید
دلم به باده و گل وا نیمشود ،چه کنم

که یی تو باده و گل ناگوار یمآید
توی ای بنفشه مو باز آی
بهار سایه ی
که گل به دیده من یی تو خار یمآید

salamwatanam@gmail.com

چو در نیمه شب سر برآرم ز خواب

تـو را خوانم و ریزم از دیـده آب
وگر بامداد است ،راهم به توسـت
هـمه روز تـا شـب پناهـم به توست

******
خدا را بلبالن تنهـا مخـوانید
مرا هم یک نفس از خود بدانید

هزاران قصۀ نا گفته دارم
غمم را بشنوید از خود مرانید

*******
شما دانید و من که این ناله از چیست
چه دردیست این که در هر سینه یی نیست

نـدانـم آن که سـرشـار از غـم عشق
جـدایـی را تـحـمـل مـی کنـد کـیست

********
امیـدم خـفـتـه ،انـدوهم شگفته
دلم مرده ،تـن و جـانم فسرده
اگر من الله یی بودم به باغی
نسیمی می گرفت از من سراغی

دریغـا اللۀ این شـوره زارم
ندارم همدمی ،جز درد و داغی
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