
 :پیشگفتار

هر بنده  اش در روح  و الیزال است که ذره  یقیحق عشق صادقانه به پروردگار ثمره ینهغزلیات این گز
ن یک تا میگردد   منتهی  تمرکز توجه  و  ی  ی موجود و در اثر

 
 .به شناخت خود و ا

زادم شناسائی کرده باری دوستان مرا
 
 ای ک ثیری همبرند و عده   و از اشعارم لذت می همراه  با شعر ا

نجا که نظر هردو .ستایند   غزلیات  عارفانه ام را می
 
دسته برایم عزیز است و قلب عاشقم ،   عشق را  از ا

ن اثر بی
 
سمان را سیر میکند ،  ی بدیل پروردگار   در تمامی کائنات جستجو میکند و به دنبال ا

 
زمین و ا

الیش یک زن   بی سخن  از عشق یک تای تواناست و راز و نیاز کنونی ینهدر گز
 
افغان در غربت سرای  ا

 ی  یو لحظه .برسد  یداعاشق و ش یبگوش دلها  یعشق معنو ینراست یتا باشد که صدا.پر تالطم غرب 
ن  یایشو به ن یریمفاصله گ یماد یوسوسه گرا یایاز دن

 
که جلوه اش بر  یک تای  ی،  یمبپرداز یک تاا

تا او را  یخواهدم ینحق ب یا یدهو وجودش در همه جا محسوس است،  فقط د یطکائنات مح یتمام
زادم را بر غزل ها یدشعر سپ یشههم ی شعر  صنعت یدگاهاضافه کنم که از د یدبا .کند  یشناسائ

 
 یو ا

 .هم تذکر داده ام  یایشن یمطلب را در ک تاب زمزمه ها ینو ا یدهمم یحترج یهوزن و قاف به یدمق

  هما طرزی 

  نیویورک

 

 

 

 

 

 ینسترنها،زمزمههاالدیمیبرکتابهایریس
 :کسوتاننامدارفرهنگما شیوکوچپرندگانتوسطپشیاین

 
 یناظمفیاستادلط

 استادآصففکرت
 



 نامهیسرگشادهییبههماطرزی

 
فرو م خواند ؛گرفتم  ؛ یبوده فرستاده کا ر  تیهاه پرداخت هینگزه س

 
 ییرپاد تهجر  رد هک مگ فت تینا

هنوز هم به فرهنگ پر بار خویش دلبسته ای؛  هنوز هم پیوندت را  با الهه ی، شعر  ، یادن هینگ
ن سوی سالها 

 
نبریده ای  و هنوز هم شیفته ی زبان خویشی. با خواندن سروده هایت بار دیگر ترا در ا

ه چهل سال پیش از امروزبازگشتم و  دختر جوانی را دیدم که هر از گاه، شعر جست و جو کردم . ب
وردتا در ماهنامه ی رادیو انتشار یابندو مخاطبانش را شگ فتی 

 
هایش را زیر بغل  می زند و به رادیو می ا

ن گونه که تو می نوشتی سنت شکنی بود؛ خطر کردن بود و خالف 
 
ن روز ها،ا

 
خر در ا

 
زده سازد.ا
 
 
ن سال ها نقاب سیاهی روی حس و عاطفه ی شان جریان ا

 
ب شناکرد ن. بیشترینه شاعر زنان ما در ا

کشیده بودند تا جامعه ی واپس مانده ، از نفرت ونفرین شان، دست بردارد. دروغ می گ فتند؛ حرف 
وردند تا تازیانه ی شماتت و نفرت ،شانه های خاطر  شان را نیلگون 

 
دل شان را بر زبان نمی ا

نچه را که حس می کردند؛ نمی نوشتند و هرچه می نوشتند حس و خواست شان نبود، نه نسازد
 
.ا

فروغ در شعر شان بود. سروده های بیخون   و میراثدار رابعه ی بلخی بودند و نه مرده ریگی از مهستی
ر رواق پاره ی  ی ازاین  شاعر زنان ،نشخواری از شاعر مردان پارینه بود و تکرار صدای های تکرار شده د

ن خود 
 
فرسوده ی تاریخ. تو از گلوی دیگران فریاد نمی زدی. صدای تو از خودت بود؛ صدای  ی که در ا

ید در 
 
سرای  ی شاعری را گواه بودیم .  تو همواره خود را می سرودی؛ بی هرگونه پنهان کاری.یادم می ا

منفجر می شوم( و همان سالها در یکی از سروده هایت نوشته بود ی: ) من منفجر می شوم ؛ من 
نان  را به دو گ فت و 

 
متولیان ادبیات با تمسخر به این گ فته ات خندیده بودند . من در همان زمان، ا

به من چه که شاعر فارسی زبانی کلمه » گوی )فروغ  فرخزاد( رجعت داده بودم که گ فته بود: 
اه می کنم می بینم چیزی ی)انفجار( را در شعرش نیاورده است . من از صبح تا شب به هرطرف که نگ

 منفجر می شود. من وقتی می خواهم شعر بگویم دیگر به خودم که نمی توانم خیانت کنم
 تو در همان فضای هول و هراس بی باکانه، فریاد می زدی

  

 ایمرد!
 درسیاهیچشمانمستتو،

 صدهاهزارشامبهاریپنهانشده
..... 

 آنلحظهییکهجانمنوتو
 درهمنهانشوند

 وینجسمهایغمکشوافسردهوکهن



 بااینهمههوس،
 بااینهمهنیاز،
 محوزمانشوند

 منعشقرابرایتوتکرارمیکنم
 

(1791)تکرارمیکنم،کابل،        
 
ن سالها با چه صداقتی می نوشتی که 

 
تو ا  
.... 

 ومنوتو،
کهدرآمیزشباباران  

 بدنهایترمانرا
 کهباحریریازشرمپوشیدهاست

 چونکودکانبیپناه
 بهدامنخانهپناهدادهایم

 ولباسهاینازک
 کهماراباتنگیعشقدرآغوشگرفته

 درتنگبودنایام
 تنگیلباسراحسمیکنیم

 اماازترسگناه
درشرمخانه  

 خواستهایمانرا
 درالتهابنگاهها

 پنهانمیکنیم
(1791گناه،)شعرشرم  

 
سروده بودی: 2791تو در شعر  ) پنجره  راباز کن( در سال   

 

 منبهارم
 کهبازمزمهیتازهیی

 برپشتپنجرهیرؤیاهایتایستادهام



 پنجرهرابازکن
 وبهآغوشمبگیر

 میخواهمدرنخستینروزبهار
 نخستینبوسهیسالرابهتوهدیهبدهم

 
تو از این گونه بسیار سروده بودی. تو صدای رهای  ی زن  در قفس بودی ،تو از زبان زنان در بند ی  

زادی در گلوی شان خشکیده بود و بیرون زدن احساس زنانه ی شان از 
 
سخن می زد ی که فریاد ا

ن همه نعره  و فریاد،در نخستین گزینه ات    میالد
 
نسترن    درون سینه گناه می نمود .دریغا که ازا

 جزچند تای  ی بیشتر نیست.
ن سالها سروده هایت را که می خواندم؛ می پنداشتم که ) ترانه های بیلیتیس( را زمزمه می کنم و  
 
ا

ن سوی سده ها.
 
 صدای )سافو (را می شنوم از ا

خجستگی تو درسالهای  ی که  به نبرد با سنت های پوسیده برخاسته بودی ؛این بود که پدر در کنار 
کوهی ایستاده بود و از این  گونه سخن  زدن ،بر حذرت نمی داشت؛ بل پشتوانه ی برای تو و  توچون

 صدای توبود.
تو می دانی هنگامی که فروغ فرخزاد شعر )گناه( را نوشت؛ پدر ش اورا از خانه بیرون راند و فروغ 

ن سالها ک
 
ه تو می خواستی از خود زندگی  تلخ ودشواری را در تنهای  ی و تنگدستی ازسر گذشتاند. اما ا

زاده مرد اندیشمندی 
 
بیگانگی رهای  ی یابی ؛ پدردر این راه دشوار گذار،یار و یاور تو شد ؛چرا که او ا

 بود که خود با ستنهای پوسیده ی روزگارش، سر سازگاری نداشت.
مد. چون به پشت سرت دیدی پلهای 

 
هنگامی که غربت ترا بلعید . حس دیگری  هم به سراغت ا

ته و فروریخته را نگریستی و در درون شعرهایت گریستی و حسرت به گذشته دامن جانت شکس
ری پرداخته هایت از سال)

 
( 2777راگرفت ،تو دست شعرت را به دست این حسرت  ها سپردی.    ا

بدین سویک نوستالژی تلخ و ناگوار است   حسرت دیدار کابل ، حسرت به گذشته های سبز  ، 
بای  ی های از ک ف رفته ،حسرت دوستان گم شده . اندوه خاموشی  مادر ،  پدر حسرت سرزمین و زی

دمهای  ی که برای همیشه رفته اند و یا دیگر در کنارت نیستند،  تو این مضمون ها را به دامن شعر 
 
وا

 هایت ریختی ازاین  رو در این سالها، همواره  در خود وبرای خود گریسته ای :
 

 برایخودممیگریم
ستانخستهامکهتوانیدرآننیستبراید  

(1111خورشیدرفته،)  



تو در غربت  هم در سرزمین مادریت می زی  ی .  در سالهای پسین  تو در نیویورک نیستی ؛ کابل 
ن هم در این سال ها عاشقانه هایت 

 
جغرافیای رؤیای  ی تو است.   مسکن باور هایت وبهارهایت    با ا

نمیگذارند. همواره سربلند می کنند و رهایت  
:عاشقانه های  ی که تصویرهای خیالت شور انگیز شان ساخته اند   

 پستانهایعشق،
ازشیرهیهوسهاباروراند  

 ونفسهایگرمتو،
برمرمرخشکیدهیتنم،  
رطوبتیجانآفرینبهارمغانآوردهاست.  

(1111)هوس،  
:و یا  

هایمان تن
 چونماهیانبیفلس

بسترمرطوبخواستنهامیلغزنددر  
 وآفتابعشقدروجودمانشعلهوراند

 2001)بسترمرطوب،(


وری وچنین  صادقانه 
 
تو از پس سالهای گمشده،  تاریخ تولد عشقت  را نیزبه یاد مخاطبانت می ا

 اعتراف می کنی:

 
جدی!19  

 عقربهیساعتراکشیدمبهعقب
 دیروزهارامرورکردم

رابهآغوشکشیدمامروزها  
 وبهفرداهاخوشآمدگفتم

...  
1431بهار  

 کهطعمعشقرابرایاولینبار
 مزهکردم...

 آنروزتولدمبود



درسرزمینعشق  
(1111)تولدمن،  

 
بیماری زمانه را کمبود عشق می دانی وفریاد می زنی   
: 

 اگرعشقرابهمنهدیهکنید
کنمباخودمآشتیمی  

(1111)آشتی،  
 

هنگامی که شنیدی صنوبر سبز عشق را از بیخ برکنده اند؛ همجنسانت را در پای دیگدان ها رانده اند 
ویخته  اند  بایدکه  چنین مویه می کردی:

 
 و ساز هارا به دار  هاا

 

انگشتانعشقرابریدهاند   
 تانتواندتصویرزیباییرابکشد

(1111)زمستان،  
 

تو مپندار که من  به شعر های  ی صحه می گذارم که در چنبر غرایز در گیر مانده اند. نه این طور نیست  
نروزگار، بی هراس خود را می سرودی و از 

 
ن سالهایت سخن می زنم که در ا

 
ت و جربزه ا

 
من تنها ازجرا

 عشق می گ فتی  ؛سالهای  ی که عشق و شعر در تو )حکاکی( شده بود. 
در قربت  اگر کالمت  ستایش  های عاشقانه است ولی در غربت گاهی به  نیایش  عارفانه بدل می  

زادت را از غزلهای نظم گونه 
 
شود ؛از همین  رو قالب غزل  رابرای این نیایشها برگزیدی.من شعر های ا

زاد هم به نیایش رو کنی  و خوب هم از
 
ی  ی  ات  بیشتر می پسندم. تو می توانی در قالب ا

 
عهده اش بدر ا
اگر باور نداری  برو  شعر )زالل دلها( را بخوان که خدا را) در زالل دلها شناسای  ی می کنی( و شعر ) 

غاز می یابد
 
 تقدس( خویش را باز خوانی کن که این گونه ا

 

 دهانمراباآبسکوتشستهام
 تاشایدبویتقدسدهد
 لبهایمگویایعشقاست
 درچاهبیآبویرانهها

ودر پایان همین سروده می خوانیم:   
 



 درلباسآدمیت،
 هالهیپریانآزادرادرآسمانهادیدم؛

 وصدایبیفریادمراشنیدم؛
 وبهآهنگناهنجارآدمهاگوشندادم.

 
 تقدسعشقرافقطاومیداند

 اوکهدرهمهجاست
وباهمهکساست  

بدرقهمیکندوهمیشهپنهانازنگاههامارا  
 

ن هم  همواره سرود عشق را سر دادی .عاشقانه های  ی را که به همسرت نوشتی شاید که  هیچ 
 
تو  با ا

شاعر زنی به همخانه  اش نسروده باشد.  مخاطب برخی از سروده هایت در کنار توست که همواره 
:عاشقانه به خویش  فرا می خوانیش  

کشیدهامامشبعمیقتربهچشمانم را خطسرمه
 لبهایمرابهرنگگلبرگهاسرخ
دشتهایفراموششدهآراسته  

درگردنممرواریدهایغلطانراباالماسهایدرخشان  
آویختهام  

 شانههایمخالیازپوشش
 بهنجابتبالهایفرشتگاننجیب

 ولباسخوشرنگم
باالیههایحریرهایتابداروپرچینکه  

بدنمرابهآرامی  
نسیمهایمالیم  
نوازشمیکند  

... 
رقدرعطرهایجادوییبهاریست...سراپایمغ  

 تاشایدگذشتههادوبارهبرایتزندهشوند
(1111)آراستن،  

 



زاد 
 
نم که درقالب های ا

 
دستت بازتر است و زنجیر افاعیل عروضی و قافیه  ؛«شعر سپید » من برا

زادی بیانت را وا نمی ستانند ؛حتی این شعر ها از نیمای  ی تو هم زیباتر 
 
وردیف و تساوی مصراعها ، ا

 اند. هرچند گاهی به ورطه ی نثر میلغزند ولی صور خیال دلپذیر شان همه جا سر بلند می کنند.
کی برای پرواز های دور دست است. در این تنگنا، برای هنجار می دانی که در شعر عروضی مجال اند  

وای  ی های حرفی و واژه ی  ی ، 
 
شنای  ی زدای  ی،واژه گزینی ، معادل یابی های تصویری، هم ا

 
گریزی، ا

 جست و جوی ابزار های بیانی و دیگر شگرد های شاعرانه، دست شاعر اندکی  بسته است . 
زاد،زبان 

 
تصویری  است و من می پندارم که شعر چیزی نیست جز زبان خامه ات در شعر های  ا

کارکرد زیبای  ی شناسانه ی زبان. پس مهم این است که  شاعرچه گونه می گوید ؛نه این که چه می 
زاد،استعاری و کنای  ی است و این مهمترین ویژگی شعر است.  مگر 

 
گوید.زبانت در سروده های ا

قابوسنامه( به فرزندش سفارش نکرده بودکه: نزدیک به یک هزار سال پیش از امروز ) صاحب  
بی صناعتی و ترتیبی شعر مگوی که شعر راست ناخوش بود ...اگر خواهی که سخن تو عالی نماید»   

«.بیشتر ُمستعار گوی  
 
در دفتر )کوچ پرندگان(  افزون بر این که  از عشق سخن زدی ؛هر لحظه از کابل هم زمزمه کردی ؛از 

ما نوشتی ، از غربت شکوه سر دادی؛ با  تنهای  ی  هم نفس گشتی ؛از  هجرت تلخ و گزنده ی
سالخوردگی نالیدی؛از جنگ و ویرانی نعره کشیدی ؛،از تباهی و زوال گ فتی ؛ ازمرگ ارزشها روایت 

کردی؛ از )عینک دروغ بیگانگان ( یاد کردی و از دکانداران دین . بیشترینه  سرودهایت  را هم 
انت بخشیدی وبه اهالی شعر و سخن .سخاوتمندانه به دوست  

 سپاس بر تو که قلبت به خاطر عشق می تپد و به خاطر سر زمینت و به خاطر مردمت . سپاس به:

 زنیکهآنجاحمامآفتابمیگیرد
 وگیسوانشرابانورعشقشانهمیزند

 گلهاینسترنرا،
 برشانهاشکاشته.

 ودرگودیچشمانش،
امیدموجمیزند.  

 ودرلطافتدستانش،
 قلمهارابهرقصآورده

 

 لطیفناظمی
 3102فرانک فورت،



 
 نگاهیبهشعرهماطرزی

 
 بیان عشق و احساس سخنوری از سرزمین سیندخت 

 
 
دوستانی که پیشنهاد رفتن به کابل می نمودند و از نگارنده می شنیدند که: نه نمی شود و نمی روم، با   

ن را زادگاه روح و شهر 
 
انتقاد سربسرم می گذاشتند که با همه اّدعای دلبستگی که به کابل دارم و ا

، چرا این همه زیباییهای زندگی خویش و خاستگاه شیرین ترین خاطرات سالهای جوانی می دانم
هنگ  دیدار دوباره ی  ی از کابل ندارم. پاسخ من همیشه این بود که من 

 
فرصتها را از دست می دهم و ا

از هر سنگ و هر کوی و هر درخت و هر جوی کابل یادی شیرین و خاطره ی  ی رنگین د ارم و هرگاه به 
نهارا می 

 
یینۀ دلم می نگرم، همۀ ا

 
نها می گنجینۀ یادهایم برمی گردم و به ا

 
ن سنگها که برا

 
بینم. ا

بی که صفای 
 
سمان صاف و ا

 
ن ا

 
نها را مشتاقانه دنبال می کردیم. ا

 
بها که  خرامش امواج ا

 
ن ا

 
نشستیم و ا

ن درودها، مانده نباشی ها و زنده باشی ها که ماندگی را می کاست و 
 
دلهای مردم کابل را داشت، ا

ی که از کوچه های کابل بر صورتمان می نشست زندگی و نیرو می بخشید. گاهی حتی همان گرد و خاک
و ناگزیرمان می ساخت که چشمها را ببندیم و امروز هم که یاد می کنم، چشمانم را می بندم، اّما نه 
ن گرد و خاک چه زیبا 

 
زار خواهم دید، بلکه می خواهم تخّیل نمایم که ا

 
با این تصّور که از گرد کوچه ا

ا تر بر روهایمان می نشست.  همیشه می گ فتم نمی روم زیرا می از ک ف کوچه برمی خاست و چه زیب
ن یادها را از 

 
ن خاطره ها و ا

 
ن چیزهای  ی ببینم که ا

 
نچه من می دیدم دیگر نبینم و به جای ا

 
ترسم ا

 ضمیرم نهان سازد. 
 

اّما یک روز همسفری خوش سفر و حّساس، با حافظه ی  ی بسیار قوی، میزبانم شد و بدون اینکه از  
ن 
 
یا حال و حوصلۀ سفر را دارم و یا می توانم با او همسفر شوم  دستم را گرفت و مرا به ا

 
من بپرسد که ا
 شهر و دیار برد. 

سمان میزبان وهمسفرم بارها چمنهای سرسبز زرنگار و کاریزمیر و پغ
 
مان را نشانم داد، بارها اشاره به ا

 نیلگون کابل نمود و بار ها باهم از گردو غبار کوچه ها مشام جان را معطر ساختیم:
 

...ایازهرچهسرسبزترسبزههایت
وایازهرچهخاکستریترکوههایت

...نیلگونآسمانتبهرنگعشق

http://www.yaadhaa.blogspot.ca/2013/05/blog-post_29.html


وزمینتپربار...
ددرختوجودمدرزمینتوکاشتهش

حیفکهدردیارغیرثمردهد
ایسرزمینهمیشگی

ازعطرنمناککوچههایتهنوزمستم
وخیالبادوغبارپردردغروبهایتهنوزهم
 (43موهایپرموجمرابهبازیمیگیرد...)میالد،

 
 از چندین کوچه و خیابان گذشتیم. می گفت:

 
ازطلوعهایدروغینخستهام

راستینببرید...مراباخودبهسرزمینهای
 مراباخودبهخانههایدورازدلتنگیهاببرید

 
 در کوچه های پر از گردو غبار و دود:

 
دوچرخههایکهنه،

بویقصابیها،
بویپیازسبزیفروشها،

بویروغناتومبیلها
آنجاکهسالمفقطسینوالموالفومیمنیست

آنانبراستیسالمتتراخواهانند
کهمیگویندخداحافظهم

بهراستیمیخواهندخدانگهدارتباشد...
چشمانمهنوزبهدنبالشبهاییستکهدرآسمانش
ستارههایپرنورتراخیرهخیرهنظارهمیکنند

 وباتوازحقیقتهایثابتحرفمیزنند
 

عزیزان،بهمنبگویید:
شهرمنکجاست

 (53-55ودرکدامینسرزمیناست؟)میالد،



 
 کابل که به مشامش می رسید، مستانه ترانه سر می داد:بوی 

 
منازسرزمینبوداوزرتشتم

ازبامیانوبلخ
شکوهزرتشترادربودادیدهام...

 (07-07)میالد،  ودرآتشکدۀنوبهارغسلآتشگرفتهام
 

به داخل مرا به در خانه ام برد، خانۀ کابل در سی و چند سال پیش. در را اندکی گشودیم و 
 نگریستیم. بّچه ها را دیدم. دخترانم را، پسرانم را:

 
 ...درهاراآهستهبایدگشود

همهدرخواب
ماکودکاننورسته

درباغچه
کنارچاهآب

سطلهایخوشی
طراوت

وعشقرابهممیپاشیدیم
درجوشوخروشدستوپامیزدیم

ازسردیآبچونبیدمیلرزیدیم
سمانبازیوچشمپتکانری-پریدنها-دویدنها
کجاست؟

تنهاودورافتادهازهم
وقتینیازبهدیداریست

 (110- 111)میالد،  بایدخودرادرآینههاببینیم

 
یینۀ خاطره ها را  برابرم نهاد و مرا 

 
گویا پ ی برده بود که ما هم روزی دلی داشتیم و داستانهای  ی. ناگهان ا

 :به چهل سال پیش کابل برد

 



آسمانهمانبودولیآبیتر...
درختهاسبزتر

هواتازهتروفضاروشنتر
منهمانبودمولیتابندهتر
توهمانبودیولیآشناتر

وزندگیهمانبودولیازهمیشهعاشقانهتر
درچهارراهگمشدههاهمدیگرراپیداکردیم

تنهانگاههاوگذرها
سخنیدرمیاننبود...
یکسالامروزپسازچهلو

شایدبهآنروزهامیخندیم
 (117)میالد،  ویاحسرتمیخوریم

 
 گ فت در همین نزدیکیها خانۀ ماست. درخت سیبی داشتم. می خواهم ببینمش. هی...:

 
درختسیبخانه

باقطرههایشعرمنآبیاریمیشد
وبهپاساشکهایپاکوبیصدا...

چونترکدیارکردم
آنهمخشکید

هنوزغمهایمرابهیادداردولیخانه
 (134ودیوارهاهنوزبهیادمننفسمیکشند)میالد،

 
 

نجا هم خود را با یاد کهن بوم 
 
هن و پوالد خسته شده بود و ا

 
خر او از شهر برق و ا

 
بیهوده نمی گ فت. ا

رامش می بخشید:
 
 وبر خویش ا

 
... در این شهر جادویی

در این نیویورک پرهیاهو
وجودم راجزیرۀ 

با رشتۀ یادها



با گذشته ام
با اصالت وجودم

اصالت پرشکوه دختر کوچی کابل 
پیوند می دهم

و در این شهر پرغوغا
 (07-73هنوز بودنم را باور دارم )میالد، 

 
 باز هم در نیویورک یاد کابل می کند:

 
...ازالبالیبرجهایآهنیشهرنیویورک

...صداینفسهایباد
شهریادهاوقصههایممیبردمرابه
بهکابل

زمستانهایپربرف
افقهایهمیشهسپید...

تاریکیچشمانمردمکابل
وسبزیچشمانمردمجنوب
کهاوجزندگیمانشدهبود
مرااسیرخودساختهبود

 (95واکنوندریافتهامکههنوزبهایناسارتمینازم)میالد،
  

همسفرم را صدها هزار چراغ و چلچراغ شهر امروزی او خورسند نساخته بود. او مرا به دیدار تکچراغهای  ی 
 برد که در خانه های پر صفا و مهر دامنه های کوهها سوسو می زدند: 

 
...چراغکوچههایشهر

چراغخانهها
بهلطافترنگینکمانعشقمان

همیشهرخشندهبود.
دیارمان...تاریکیجداییاز

هنوزبالنگستردهبود.
افسوسکهچراغهاخاموششدند.



عشقمارنگینداشت
تاکوچههارابانوروعطرخودروشنکند

 تاریکی،جنگوسرگردانی...
 

 (17گفتیرحمتایزدیرختبربستهبود...)میالد،
 

 در نیم قرن پیش، انداخت:هوای مزار پدر کرد و با بیان کلماتش مرا به یاد او، و دیدارهای ما 
 

...داغدیدارتبرایهمیشه
درقلبشقایقگونهامجایگزینشدهاست.

بارفتنت
سروددیداربرایهمیشهخاموششد

دیدارماندرباغچه
درآشپزخانه،

کناردر...
شهربیتودیاربیگانهییست

درسرزمینهایدور
ومندردیارغربت
سینهزندانیکردهاممحبتتورادرقفس

 (31-39تادستبیگانهبهآننرسد.)میالد،
 

ن بود و  
 
لحظاتی هم در کوچه ی  ی ایستادیم که روزی کاشانۀ سخنور بی بدیل کابل استاد خلیلی در ا

 همسفر من به تکریم و تقدیم احترام و ستایش او پرداخت:

 
...دیدمتراوبودخوداینافتخارمن

خداوندگارمنایشاعربزرگو
ایفخرملّتووطنمایبزرگمرد

ایمهروگرمیسخنتودوایدرد
(13درایندیارسرد...)میالد،

 :باز هم یاد چهل سال پیش



...بهبهاراندورمیاندیشم
وبهباورهایخوبمان

کهعشقرادرآنکاشتیم
واو-وتو-...ومن

احساسرادرشهرخوبیهازمزمهکردیم
تشنهترازپیش...

احساستهیبودنمیکنم
وآبگوارایانسانیترافقطدردورهایمیبینم

درجویبارانبهاریوپاک
کهامروزخشکیدهاند

اینسیمگوارایخیال...
مرابهکابلپرمهرببر

 (171-179تاعشقرادوبارهزمزمهکنم)کوچ،
 

 :گذشته های خویش می بیندهما هم هنوز بر هر دیوار کابل تصویری از 

 
درآغوشپرمهرت

سفِربودنراآغازکردیم
باانگشتانهنرآفرینت

مرابرهردیوارنقشبستی
...بااینکهسالهاستازتودورم

 هنوزازبوینمناککوچههایپرخاکتمستم

253   )کوچ( منیشگیهمنیسرزمیا

 
ن را به نظر شما رسانیدم. به مصداق 

 
نچه من خواندم و پاره های  ی از ا

 
هرکه نقش خویش می بیند »ا

ب
 
ن انس و الفت داشتم. کابلی که « درا

 
مطالبی بود که من می جستم: نشانه های  ی از گذشته ی  ی که با ا

ن عشق می ورزیدم و درها و دیوارهای  ی که بر هریک با قلم نگاه صدها خاطره نوشت
 
ه بودم. ولی در به ا

سخن و شعر هما طرزی خیلی چیزهاست برای دوستان دیگر. برای نوجوانان، جوانان، فرزندان، 
مادران، خواستاران اشعار عاشقانه، جویندگان رازها و نیازها. مطالب و اشعاری که بسیاری از جوانان 

نهایند ولی برای نگارنده، که از خیابان جوانی بیرون شده و لنگ
 
لنگان در بیابان پیری به  مشتاق ا



نها دشواراست. این 
 
نها و اظهار نظر در باب ا

 
سوی واپسین کوی قدم برمی دارد، دیگر سخن گ فتن از ا

است که شما را به اصل مجموعه های اشعار سراسر احساس و صفای ایشان ارجاع می دهم. در باب 
 
 
ن دوستان به تفصیل اظهار نظر مجموعۀ زمزمه های نیایش، که غزلهای عرفانی است،  در مقدمۀ ا

 فرموده اند. 
 

 در پایان این دو قطعۀ پر احساس سرکار خانم هما طرزی را باهم می خوانیم:

 نگاه
 

آنچهراتاامروزبهتونگفتهام
همهرادرچشمانمنوشتهام

پردۀغربتپلکهاراکناربزن
وقّصۀواقعّیتهارا

 (111درسیاهیچشمانمبخوان)میالد،
 

 عطر افتخار

...تفّننهوسهاراباارزشهایافالطونیعشقعوضکردیم
تادرقیلوقالزمانه
هرگزازهمجدانشویم

 (43-44اینستکهپسازصدسالهنوزدرکنارهمیم.)میالد،


را  پرندگانمیالد نسترنها، زمزمه های نیایش و کوچ از هما طرزی سپاسگزارم که مجموعه های دلپذیر 
به نگارنده مرحمت فرموده فرستاده اند وبا کلمات زیبا و پراحساس، مرا همراهی کردند تا بربال  شعر 

 لطیف، سفرکنیم و  کابل نازنین را پس از سی و دوسال در عالم خیال ببینیم. 

-=-=-=- 

 یادداشت:
 کوچ: مجموعۀ کوچ پرندگان

 میالد: میالد نسترنها

 شهر اتاوا
 3300می ماه  03

 آصففکرت



 :مروریبرگزینهنویدسحریتوسطبزرگانادبوفرهنگکشور

 فرازقیاستادشا

 یدکترروانفرهاد

 کهزادوسفیاستاد

 یسرخابیول استاد

 ینوراحرار یعبدالعل استاد

 

 طرزی هما های غزل

 : فراز شایق بقلم

شفتگی و ترس و دلهره را بی دیو جنگ با قدم های
 
ورد های دشمنی و ا

 
رحمانه در سرزمین   شومش ره ا

ورد 
 
 .ما کاشت و سعیه های نامیمونش  بر ساحه های هنر شعر و موسیقی ما تاثیراتی غم انگیز ا

رامش جغرافیای  ی و گستره فرهنگی
 
  مهاجرت ها و غمهای جدای  ی از یار و دیار و بیقراری هابرای بازیابی ا

تش  ساخت  ما را
 
این دگر گونی ها چیزی جز افسردگی برای افراد و فرار ها و مهاجرت های  .پر خون وا
نداشت   با هزاران پیر و ناتوان و هزاران هزار کودک مجروح و مریض و گرسنه چیزی در پ ی  دسته جمعی

. 

یینه دار زمان خود است تلخکامی های روزگار جنگ ب
 
یینه روزگار و شاعر ا

 
ر روح حساس چون شعر ا

ورد 
 
اک ثرا واقعات و دگرگونی های  .شاعران اثر گذاشت و شعر جنگ و شعر مهاجرت را بوجود ا

شعر حماسی و شعر عرفانی نیز از  .گذارد   و هنر های دیگر می خود را باالی شعر  یراتاجتماعی تاث
مد 

 
 .انعکاس تحوالت اجتماعی بوجود ا

را در خلوتگاه ضمیر ) ج  (شاعر خداوند .شعر عرفانی برخالف شعر حماسی درون گرایانه است 
 .نماید   کند و عاشقانه با او راز و نیاز می  بیند و به ذات پاکش ابراز بندگی می  خویش می



عرفان شناخت است و اشعارعرفانی باعث شناخت خدا ، شناخت حیا ت و شناخت خود میشوند که 
ن درین محدوده نمی گنجد  البته

 
 .این قصه سری دراز دارد و شرح ا

عرفان در اوایل قرن پنجم هجری با اشعار خواجه عبدهللا انصاری و ابوسعید ابوالخیر به سخن دری 
هنگ غزل عرفانی پیر غزنه یعنی .راه یافت 

 
 .شناسند   سنای  ی غزنوی را می  پیش ا

 :گوید   سنای  ی خود در این باره چنین می

 بخوان وبیاگو گفتورکسی          جهانبهسخناینچنیننگفتکس

 منست زانهزارگر  یکیگر          سخنستجهاندرهرچهنمطزین

  گفتار نمطازینراکسنیست          اخبار ز  و گذشتآنقرز  چون

 

نماید ولی در مضمون و محتوا ، شعر عرفانی افق   درین شعر سنای  ی ادعای سخن عرفانی را اظهار می
جزبات و شور عاشقانه در سخن موالنای بلخ و سخن سنای  ی موج میزند و  .پیماید   های وسیعی را می

 : تشبیهات و استعارات در شعر عرفانی وسعت نظر شاعر را نشان میدهد

 کار شیرین شاهدانای طرب           رفتار خوش  عاشقانای  طلب

 خماردر  هینکعبه  ازکیتا           صحرا    ره  هین  خانهازکی تا

 یارحلقهوماگوشازینبعد           دوستدامنومادستسپسزین

  هشیارماوایجرعهقدحدر            فارغ   ما  و شاهدی جهان در

 

طوریکه حضرت سنای  ی درین شعر اظهار کرده شاعر در شعر عرفانی باید دیوار ها و حدود مادی 
حافظ شیرازی ،  .اطراف خود را بشکند و نگاه خود را فراتر از حدود حسیات مادی وسعت بخشد 

سعدی شیرازی و موالنای بلخ در سبک های خود و شعرای سبک هندی در سخن خود همین مطلب 
 :نمایند   را افاده می



 استآزادپذیردتعلقرنگچههرز          کبودچرخزیرکهآنمهمتغالم

 حافظ

 جهالتستننمایدحقبهرهاکهعلمی         اوغیرنقشازدللوهبشویسعدی

 سعدی

 دسترسداریزانکهنه درپای           طالقدهعالمهردوباشمرد

 عطار

و خود را قناعت عادت دادن و   یاتنیازی و دل بریدن از عالیق در ح  پیغام شعر صوفیانه و عرفانی اک ثرا بی
 .جستجو کردن است   خوشبختی را در قناعت و توقعات کم در زندگی

ن معشوق تنها معشوق و مبعود در 
 
غزلهای خانم طرزی نیز شیوه غزلهای عاشقانه تصوفی ناب موالنا و عطار که درا

   .ذات پاک خداوند به نظر میخورد  حقیقی یعنی

  ؟ ست  کجا   اهن و رپ       الفت ،   ل  د  آتش ،    غم  ز سو                        

 ؟ کجاست هن  پیما   و   رغ سا  ،     نی      ی هل  ان ،    می   رنگ                                                        

 زعزی  ی   ال تو    و       است    عشق ی هن  خا   طرف   ره                                                 

 ؟ کجاست        هن   ان  جامرهم          از     ل د     ر شو     کجا    ره                                                             

  نبود           ر  ا   بید    ،             م یکد                 ن جها     ر    مخمو            چشم                                              

ر    ر نو                                                               ؟ کجاست     وریاهن      دل آن و ،    ببین    دلدا

  بپرس     د  آزا     ل د      از        ن ما ز       ن  را   یا         وصف                                                      

 ؟ کجاست هن  اه شا    ی هن خا   ،     بجو        محبوب    صف و                                                         

   ل  د        ی    کعبه      ر  د         هب       آید      ی  هد    شا         زمان ره                                                

 ؟ کجاست      هن       بتخا            هد    شا              ،       د  و رب       دل         کجا  ره                                                            



     )هما(       است ق  ا فر        ی  اه      شب مونس     و ا      ر  نو                                                    

 ؟ کجاست      هن        میخا              آتش ،      نگر  عشق     ی    شعله                                                               

 

 :این غزل موالنا را میخوانیم 

 کجاستتماشا عزممیرویم   فلکبهما   راستو چپازمیرسدعشقآوازنفسهر

 ماستشهرآنکهجملهرویمآنجابهباز  ایمبوده ملکیار  ایمبوده   فلک  به  ما

  کبریاستمامنزل   نگذریم چرا  زیندو  افزونتریمملک   زوبرتریم    فلکزخود

 جاستچه اینکنیدبارآمدیدفرودبرچهکجاستازخاکعالمکجاستازپاکگوهر

 استمصطفیجهانفخر   ماالر ساقافله     ماکارجان    دادن،مایار   جوانبخت

  آخر  الی

 :خوانیم   از هما طرزی را می )غنچه(غزلی به عنوان 

 

 ید د   واف   و   مهر صد،     سرافراشته گ  گلبر                                            ید  د   خدا     ر نو ، نگر ه  د  بگشو     ی  غنچه  این

 ید د  جفا    و   ر جو     بسی و     بید  ا نخو    هجر    ز ا                                             دور  رین د    د سو نیا    نورسته     ی سبزه  این

 ید د   بقا ز    ا  ،ر   بنگر     ران     بها رفصل  د                                               پاییز     هب      ید نلرز هک     ایمان   ی شاهخ    آن

 ید د   صفا و  مهر ، صد دو   محبوب محضر ر د                                               گلستان انوار هب    ه  رقصند    ی خوهش        آن

یا      چند    ات                                           جا  ره هب    همراز     و   مونس مرا      ردیست د  ید د       جفا         و    ر جو،  همه  ز     خدا

 ید     د      خدا         تجالی ،  شید بنو     جرهع    ره                                                 ردگاه هب است عشق ی ده با )هما( پیمان

 



زادی خاصی
 
احساس میکند و سرود نیایش    هما طرزی با رابطه عاشقانه و شاعرانه خود با خداوند ا

 :خود را در دامن غزل میریزد 

 من ی نشاهن رددم ، گویم هچ دل کوی رد   من ی بهاهن هم این ، عشقم جام مست من

 من ی خاهن هب نورش ، قرارم من ز ربده   دارم انهل    و     آه      صد     ،    آرم  رب    ل  د   د  یا  فر

 من ی هن  فسا  هجرش ،     اشکبارم  ن چشما   م ر ا بیقر       ز  و  مر  ا ،      م ر یا    شیپ روز      یک

 من ی زباهن آتش ، غنوده دل هب سوزش   فزوده   جان      هب    م د ر د  ،     ربوده    من ز    عقلم

 من ی رتاهن   شعرم ،   نگویم کس هب  ردم د   مویم هچ و  ا    عشق از ، گویم هچ و ا  وصف ر د

 من ی کراهن عشقم ،   شد جنون رپ  ریای د   شد خون رنگ هب جامش ، شد فزون )هما(  ردد

شفته (و در غزل 
 
 : هوای غزلهای عاشقانه موالنا احساس میشود)ا

   است     خزان    ی       گلها           لت حا           لی   د        آشفته                                              

 است امان و    امن     دلش    داشت       رتا  هک     کس ره                                                  

   بد    ات              تو             ر  نو                     کجا                   آشفته            ی هن  خا              ر  د                                              

 است ن جها    ر  نو     دل         ی خاهن      روم         هک    جا   ره                                                          

        دور  رین د    شاداب هچ          ده   افسر         لک  سا          وین                                                 

 است   امگن          دنیای      ز        ر  و د        صفا و          ق صد        با                                              

     ن    مستا ز          هب              ن   با  ات              آتش       ن    چو         تو    ن یما  ا                                               

 است زمان      آرام       هک      ماست          ل د     ی ما      گر                                                        

   دیست شا     صحبت کجا    وست د       ای   تو       روی        بی                                               

 است جان    ی هی   ما سر هک ماست      ل د   ب ا د شا                                                   



ن                  ی گوهش        مرا            ری تقد                                                        د    کر      دش  خو            زندا

 است   گران     رطل    هم تو     مهر     قضا           دست    از                                                 

          د بو         همی            هن  میخا                     ی  گوهش                )هما(                 ز ا و رپ                                                 

 است  فغان     و           آه    لم  د             ی  دنیا     هب         ر  با            این                                         
 :نیز میتوان دید  )پرسوخته(نیایش عاشقانه غزل هما طرزی را در غزل 

 ثنایم و  مدح   ر د   تو سوی    جهان ز      غ ر اف       عایم  د    مغروق       تو       رگاه د    هب       آهسته

 اهیم هچ     تو          بی      بنگر       خاکی     تن      این      با       افتاد     تو    رگاه د هب      خاک    ازل     روز      از

یم       سوی     من هک    است جان مستی  از    خورد همی    باده     بس تو    تمنای هب    جان  ات  خدا

ر          جانب    ، دلم         بیمار  شفایم             تو          جز           نبود           را    ما        ری    بیما    روانم         دلدا

 وایم  د        د  بو      کجا           هب      هجران            آتش     با      سوخت مرا      سراپای سوز از رپ ردد این

 وافیم          ر     گرفتا         باز          رپم        هک      سو  ره    خوار  نظر   هب      دنیا    یکر       روم      هک       رهجا

ر          فرصت     مرا        بود   )هما( بال     با     جفایم دنیای هب       سوخت رپم      هک     اکنون      دیدا

 
ستایم و وجود مجموعه های غزل او را گنجینه های   من غزل های سنگین و پر از سرود عاشقانه هما طرزی را می

رزو 
 
 .  یکنممارزشمندی در شعر معاصر افغانستان میدانم و برای این شاعر ارجمند تندرستی و پیروزمندی ا

  شمالی کالیفرنیای

  ۳۱۰۲  می ۳۲

 

 



 الرحیم الرحمن هللا بسم

 هاغزلاینباآشنایی

لغفور دکتر بقلم  : فراهدی روان  عبدا

سروده است  ۲۱۰۲و  ۲۱۰۲اینک شاعره صاحبدل هما طرزی مجموعه غزل های را که در سالهای 
 .تقدیم بما میکند 

 .درین مجموعه غزل هاشامل ابیات شور انگیز و جان پرور است 

  شده و از زمان  رودکی تا امروز که بیش از هزار سال می فارسی-  غزل از زبان عربی وارد زبان دری 
این زبان بوده در حالیکه قصیده و مثنوی و رباعی هر کدام  شود ، غزل سرای  ی همیشه زینت بخش

 .سخن حفظ کرده و نقش خود را انجام میدهند مقام خویش را در میدان 

شود از روی اقتضا و ایجاب قافیه چنان عباراتی را   مجبور می  درین است که شاعر گاهی  دشواری غزل 
ن  بکار برد که بعضی

 
از این رو ارزش  .های غزل تاثیر گذارده و ایجاد قیدگیری میکند   برمصراع ها از ا

زاد عاری ازین قید گیری هاست .گذاری نمی شود  انادبی تمام بیت ها یکسان بنی
 
 در حالیکه شعر ا

زاد را سروده و بدست نشر سپرده و شاید روزی او (
 
هما طرزی از نخستین زنانی بود که در کابل شعر ا

زاد بیاورد  کسی
 
 . )باشد که موضوعات عرفانی را در شعر ا

تانه هما طرزی غزل های موالنا و حافظ و خوشبخ:  میرسیم به وزن عروضی مصرع ها و بیت های غزل 
دیگراستادان ادب را خوانده و از نظر شکلی شیوه های ایشان را پیروی میکند و بنابرین اوزان عروضی 

 .را شناسائی کرده و بجا بکار میبرد 
 : شناسد و با خوانندگان  خود معرفت دارد  هما طرزی خود را می

 ردزغل اه ، مردمان حیران شده  شور شعرش               ل رد فغان رد کوی جاانن همچو بلب ) هما (این 

 
ن نیست 

 
ثار خودبینی و خودستای  ی در ا

 
 :و حکمت این پیروزی را چنان درک میکند که ا

 

 از فراق و ردد هجران ، بیدسان لرزیده ام                      من بکوی دلستانی ، خون دل نوشیده ام 



 
 : خطاب میکند انسانیدرینجا به معشوق 

 

 دل  نگران شد  چیپ و خم زلف تو صد    رد                           ات حلقه ی گیسوی تو همپای زمان شد 

 
 :و به او چنین التماس میکند

 

  نشین نشین هب ربم ات هک عمر رام بود                         گذر  گذر ز چمن کن هک گل نمی پاید 

 
 : ن سالیان احوال خود را چنین بیان میکندهما طرزی دری

 

 گهی صورت همی جویم ، گهی سیرت هب دل دارم 
 

 : بالخره انجام این تردد را در مستی کشف میکند

وندی رد رهدو جهان مستم   و از لطف خدا
 

 جوید و از اینجاست که در بیان  هما در همه احوال معشوق ربانی را میپرستد و در هر لحظه او را می
 .شود   احوال خود در طی غزل ها ناگهان شعور کشف اسرار مهربانی پروردگار او را نصیب می

ن می  یچون نقاشی طبیعت را ترسیم میکند ، و تاثیر عشق معنو
 
 : یابد  را در ا

 ره شاهخ ای ز نور خدا رپنیان شده                 افسون عشق شاهخ ی گلهای نوبهار 
 

یابد و با این   کاشانه ی خود ، که در چارچوب دنیای دون مانده است در میو این نور خدا را در 
 : شود  حالت دریافتن ، نجات از غفلت او را نصیب می

 

 رسد   نور خدا ز لطف هب کاشاهن می                       غفلت مباد همره دنیای دون کنون 
 



 :شود  لخی و تلخکامی ها فارغ میاو که باده غم را درین جهان گذران چشیده ، اینک از ت
 

 امروز نگر  شعله ی زیبای تو دارد                  با ده ی غم خورد هب دنیا  )هما (دریوز 

 
 :این حالت امروزی سرشار از مستی است ، و دل را از هرچه بدی است دور میکند 

 

 از رههچ بدی بود ، دل ما هب حذر شد                        امروز هک مستیم از اسرار الهی 
 

ن 
 
نجا که بنده ی خدا را میسر نیست که در جهان به لقای معبود ربانی برسد ، و باید چشم براه ا

 
از ا

 :درخشد   جهان باشد ، اما انوار عشق در دل عاشق می
 

  خووت شههایی رد کنج دلم پیدا ، رد                      ، چون نور هب دل اهیی  غایب ز نظر اهیی
 

  می)  که عنوان این مجموعه دل انگیز است (  ”نوید سحری  ”رسد و  خلوت شب ، سحر فرا می  در پ ی
ن وقت است که سجده عاشق و ورد عاشق چون از روی اخالص است فرخندگی قربت را می

 
ید ، و ا

 
  ا

ورد
 
 : ا

 

 چون وقت سحر ، ورد خدا خوش هب زبان شد                این سجده ی من خاک رد کوی تو بوسد 
 

ن دل که در یاد خدا باشد ، در روز و شب روشن است 
 
 :ا

 

 از با ده ی جان عشق تو   رد دل بفروزیم                 وصف تو گوید )     هما (    هک   ای خالق یکتا 
 

فریدگار پرواز کرده و هما خواسته و ناخواسته از
 
الست “روز ازل که روز   مرغ دل عاشق در کوی ا

ورد  بوده را بیاد می“
 
 : ا

 رپیده بود  یمرغ دلم هب کوی تو عمر               یارم تویی ، تو سرور واالی کاینات



 
میز می

 
مده و خطاب به معشوق ربانی به حالت وجد ا

 
 : گوید  ناگهان روح شاعر به وجد ا

 

 ردیای بیکرانی ، افساهن ام هب رقصم                              تو آفتاب جانی ، رد دل مرا نهانی 

 : در جای دیگر این رقص روحانی و خطاب به معشوق ربانی به لهجه ای مناجات بیان میشود
 

ی تو ای ذات بیکران  کان           ای جان من فدا   سرچشمه ی وجود تویی ، نور ال م

 
فریدگار

 
 : گوید  مهربان می و در حالت مناجات خطاب به ا

 ای خالق مخوواقت ، رد مهور دل بازآ                                           هستی    هستی  ، باجود  و کریم رحمان و رحیم
 

سمان و زمین است 
 
 :مناجات تضرع و زاری دلداده است به ذاتی که درین جهان و در هر جهان نور ا

 شادش نما ز نور خودت اندرین جهان                                      بگیر  )     ماه       (دستم هب دامن تو هک دست

 
  یفرنیاشمال کال ۲۱۰۲  اول می

 

 

 

 

 

 



 : کهزاد   یوسف استاد بقلم

چهارمین دفتر شعری بانوی فرهیخته و شاعر لحظه ها هما طرزی است که بدنباله ی “نوید سحری “
توانیم که هنر یک   خود به سبک کالسیک سروده است ، پس گ فته می“زمزمه های نیایش  ”ک تاب
ی غریزی انسان است که غریزه ی زیبا پرست او ، دوره به دوره با مظاهر مختلف ، چه به  پدیده

زاد جلوه کرده ، راهی
 
 .در دل ها برای خود باز میکند   سبک کالسیک و چه به سبک ا

اطرات تلخ و شیرین خود را ، با زبان شعر و نوشته های هما طرزی در قاموس سال های گمشده ، خ
خود ، بازتاب داده و بدستیاری همین یگانه خاطراتی است که اندیشه های خود را با گذشته ها پیوند 

های خود  ی  ینشده است که به حیث یک جستجو گر سکوت ، از همه درد ها و تنها  و گاهی میدهد 
ثر جدا بدون

 
 .شود  تا

خوبی درک کرده است که جهان ما ، جهان تضاد های فکری است که پیکر هنر بیشتر از هما طرزی ب
دیگر پدیده ها در تصادم این تضاد ها ، جریحه دار شده است و از همه بیشتر دو مفکوره ی متضاد 

تش را تیز تر کرده است  ) هنربرای هنر( و )  هنر در خدمت اجتماع (
 
هما طرزی روی همین  .این ا

 . ه ، برای نجات خود گاهگاهی دست بدامن عرفان میزندمفکور 

 من بیقرار     دل    جان گوش هب    پندت                  من ر کا     توهب دل            صفای تو نور ای

گاهن  من  بیشمار    غم و    بپرس    دل    احوال               دوست دیار رد دل ی کعبه نیست بی

م)      هما    (   اکنون  من کردگار ای تو بسوی دعا دست                    است فتاده   تو غم بدا

ثار بانوی فرزانه هما طرزی ، با همه رنج ها و درد های غربت ، هنوز زندگ
 
در طربخانه ی     ی،در همه ا

و به  دلش نمرده است ، بلکه هنوز جوش و خروش ، در پرده ی ساز واژه ها و کالمش ، موج میزند
فریند و پیوسته در البالی اشعارش ، بازار  شیفتگان سروده هایش ، تپش و لذت می
 
 به خدا  عشق ا

 . و به انسان گرم است ، به  وطن)ج (

 ماراست گران رطل این سرمستان ای کوهچ رد                       ماراست        زیان     و سود گر ، سرمستم تو بوی از

هن      ی شیوه این                        کی  بنا طر     هب         ن را  یا ،         کی  پا       ره      هب     ن کا پا  ماراست جوان عشق این ، رندا

 ماراست خزان ربگ این ، امشب بهار رفصل د                     باشد      )هما( رپجوش      ،        باشد       )هما(      مدهوش



اوقات واقعیت ها را با تخیل خود گره میزند ، زیرا ترجیح میدهد تا جسارت بیشتری ،   شاعر بعضی
 .برای اندیشه های خود داشته باشد 

هما طرزی در مجموعه اشعار کوچ پرندگان خود ، هر خواننده را از انساندوستی و محبت های خود 
رفته است ، برای همیشه در دل ادب وسوسه میکند و صدایش که از اعماق وجدانش سرچشمه گ

دوستان و عالقمندانش  طنین انداز است و فریاد جگرخراش یک ملت جدا شده از تار و پودش را ، با 
را ، با ترانه ها و غزل های   زبان شعر به گوش جهانیان  میرساند و سکوت سنگین و طاقت سوز زندگی

ت یک قلم بدست است که با رنج مردم خود ، با شکند ، به عبارت دیگر این رسال  خود ، درهم می
وارگی های مردم خود ، روبرو باشد 

 
 .نشاط مردم خود و با ا



 :سرخابی یاستادول  بقلم 

 اثر بانو هما طرزی )نوید سحری  (مختصری در مورد
خانم هما طرزی است که اخیرا بنده شرف  دومین مجموعه ی غزل های غنای  ی و عارفانه)نوید سحری ( 

نرا پیدا کردم که خود لطف فرموده و برایم فرستاده بود 
 
 .مطالعه ا

یید بزرگان چون داک تر روان  فرهادی ، 
 
هما طرزی این شاعره فرهیخته با طبع روان خویش ، به تا

هزاد ، در تمهید ک تاب استاد عبدالعلی  احراری ، استاد عبدالسالم  شایق فراز ، استاد محمد یوسف ک
زاده دارای طبعی روان و افکار عرفانی و فارغ  )زمزمه های نیایش( دوم  شاعر تحت عنوان

 
شاعر یست ا

 .سنتی  از قید و بند های جوامع
، زالل عقیده و ایمانش را در موردخدای الیزال ، بدور از ) نیایش  زمزمه های( خودش نیز در طالیه 

  .  یداردفقط به پاس بنده بودن و پرستش ابراز م رنگ های تفننی و اجباری 
نکه بانو هما طرزی اولین شاعره نو پرداز در بین شعرای زن در افغانستان است و اولین ک تابش 

 
با ا

اولین مجموعه شعری به سبک شعر جدید در بین شعرای نو پرداز زن در )  میالد نسترن ها (   یعنی
غزل را در راز و  :نویسد   چنین  می اثردوم  خویش پیش گ فتارجامعه ما محسوب میشود ، خودش در 

هنگی که در غزل است باعث هیجاناتی در روح میگردد که ,نیاز با معبودم زیبا تر و رسا تر یافتم 
 
چون ا

 :در توصیف نگنجد ، چنانچه گوید 

ر ی قصه     گهی     رپواهن     صحبت هگ ر     ی شیوه و دل راز و تو وصف هگ      دلدا  پندا

گا    ا          و    خسته شوی    و    نی   بما     هجر    ر  د    نشینی چو     دنیا     ی افسرده     ی شاهخ ر د  ر ف

 ر  ا آز         ی هی    ما   مشو         ینه  ری  د      رغ   سا    با        هستی ز آر ربون پای دل   ی خاهن     از

 ر رپبا زحمت این از افرغ ربود عاشق      ماست      دل آزار      ی ماهی  خرد   تدبیر

ر   فرصت    هد  د    دست    گر  اقرار ی رعهص رد تو دامان و من دست      حبیبا دیدا

 ر دادا      خالق     آن    جانب    )هما(    رپواز          دور این رد رفت کجا هب ات دلت رپواز 

 
 :باری هم شاعر در قالب شعر غنای  ی توصیف عرفان را میکند 



 زد   دهن هب قندی و    آمد رقص هب گلبرگ                 د ز    چمن    زلفان     هب        هن  شا صبا     د    با     ات

 زد   سخن شور   بدن         هب    ینح  ریا   عطر     از             ریخت زمان گیسوی هب باغ ، دلی آشفته  

 زد شکن و چین چنان گیسوش ی حلقه رد                        یغما هب     ربد    خزان هک سنبل و سوسن آن   

 زد    سمن         بنیاد    تو    گیسوی    نکهت    ات                     خاست   نوا    هب قمری و  رپافشانی هب بلبل

 زد زغن   و زاغ رب رحمت خدا  لطف ات                  زماهن          هب    مومن       خاطر      نشد    افسرده

 زد دمن   واتالل  رب    ساهی )هما( مرغ ات                       می از   رپ    پیماهن      و      سارغ      از      رپ        میخاهن

 
الدین بلخی  فکری پر بار حکیم سنای  ی غزنوی ، موالنا جاللاندیشه هما طرزی بیشتر در حدیقه های 

 (، حافظ شیرازی وغیره ، گرایش فلسفی عرفانی پیدا کرده و در چهارمین مجموعه شعری خود بنام 
تدوین شده ، چه  ) زمزمه های نیایش (مجموعه اش تحت عنوان   ینکه به تعقیب دوم)نوید سحری 

گل های ادب را به شفافیت  یبای  یو عاشقانه بیان میکند و عطر و ز زیبا و دلشنین عرفان را شاعرانه
 : گنجاند  قطرات باران صبح بهاری چنین در قالب شعر عروضی می

 بود خام هوای   ر د دلم    هک   مرو   مرو   د  بو           م   جا        هب         اه       ه  د   با     مرا       هک   بیا    بیا

م    تو عشق مرا  هک    ببین   ببین   ل  د     رب    جان مهر     کیست رتا       هک     بگو    بگو  بود مدا

 بود    م  ان   هب      تو    ذکر       چرا     هک    مگو   مگو   هن  ان  جا               ی  اه                 نغمه   لم د     ز      شنو    شنو

 بود      وام د     تو مهر   مرا  هک      بمان    ن بما   موشی  خا          ر یا د      ر د     من     ل د       ببر     ببر

 بود رام عمر هک ات ربم    هب   نشین نشین   ید   پا           نمی گل    هک   کن    چمن   ز    گذر    گذر

گارت هک نگر نگر  سرود و عشق اهی نغمه )هما( تو بخوان بخوان  بود بام پشت هب ن

 



توجه هر خدا پرستی را بخود جلب میکند و در کوچه  )نوید سحری (خواندن مجموعه زیبای  ی عارفانه 
 .کشاند   باغ های پر گل عقیده و ایمان او رابه دنبال خود می

رزوی توفیق بیشتر این فرهیخته بانوی شعر ، نشر چهارمین اثر ماندگارش را 
 
برای او و جامه من با ا
کنم ، و از اینکه برگ زرین تازه ای برغنای فرهنگی ،  دری تبریک و تهنیت عرض می  فارسی یفرهنگ

  .اضافه میشود از صمیم دل خوشنودم 

 
  ۳۱۰۲ جون اول

  کالیفورنیا ,  فریمانت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :تقریظ

 احرارینورعبدالعلیبقلم

  شمالیکالیفرنیای

در اندک   )طرزی  هما جان(این چهارمین مجموعه ی شعر است که ازین شاعر خوش قریحه و توانا 
ن ، بیت .انگیزد   یابد و تعجب و تحسین همگان را بر می  دیگر اقبال نشر  می  مدتی یکی پ ی

 
نشر ا

ورد که گوید
 
 : حافظ شیراز را به خاطر ا

 رسدمیتریتازهازترتازه            میرسدبریباغاینازهردم
 
ن بیتی چند سرودم و این سروده ی 

 
را در ذهن زنده   )موالنا عبدالرحمن جامی(بنده هم به اقتضا ا

سروده و چه شیرین  )امیر خسرو دهلوی(و )نظامی گنجوی (را به اقتضا )مجنون   لیلی(کرد که مثنوی 
 : گ فته است

 نشستمپا   د با    یناقهبر            ببستم   قضا از  کمرهممن

 ایمان بخش فیضخاطرز ا            ایشان رخش رسیدکرهرجا

  رساندمشانغبار به راخود             راندم ناقه   فاقه به نیزمن

 

ین
 
نهم ابیاتی  هرچند این نگارنده را یارای ا

 
چند نیست که خود را به غبار خواجه ی شیراز برساند ، با ا

 : به اقتضا سرودم تا بتوانم اندکی حق مطلب را ادا نمایم

 رسد     می   ی تر    تازه  تر از   تازه                                 میرسد  بری   باغ   این     از   هردم 
 رسد    می  هنری     هنرستان    زین                                بس ظریف     شعر به ذاتش هنری 

ن    از  نشر و                                   )هما(   طبع ی زاده  نوین     شعر
 
 رسد   می   ی دفتر   ا

 رسد   می  ی بر  باغ    از  نو    نو به                                 و نغز  دل انگیز و   زیبا      شعر تو
مد      شعر       ر هنر د

 
 رسد   می    اثری    تو     از    دمبدم                                  شدی    سرا

 رسد    شکری می را   دهن   و   کام                                   تو   ریز   از اشعار شکر   یک    هر
 رسد   می    ی گوهر    گهرستان    از                                  پرورد          گهر     گهر زات    طبع 

 

                              


