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2 صفحه  از   1   ه  شمار
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 ۰۱/۰۶/۲۰۱۷         افغانستان آنالینریانا آ

 مرثیه ای بر مـرگ "مرجان" 
 

 

"مرجان کمال" دختر دانشمند و مبارز افغان و بزرگ شده در خاک  فرانسه را به   ۲۰۱۷امروز پنجشنبه اول جون 

 خاک سپردیم.

 

 روح و روانش شاد و یادش همیشه گرامی باد
 

 

 ناله را هرچند خواهم که پنهان تر کشم

 سینه می گوید که تنگ آمدم فریاد کـن
 

 باز هم شمعی در شبستان غربت خاموش شد،

 بازهم از پیکر خونین فرزندان افغان شاخه گِل دیگری پرپر شد.

 بر کاروان قربانیان این جهان، قربانی دیگری اضافه شد و "مرجان دریای" ما را به زیر خاک برد،

چقدر دلم ما می خواهد فریاد برآورد، ناله کند، و غوغا برپا نماید تا بربادی اش را به سمع دیگران 

 برساند، ولی درد رفتن مرجان آنقدر جانگداز است که قلم خشک شده و فریاد در گلو خفه.

 مرجان رفت و دل ها از فراقش به خاک و خون غلتید،

ز دیو مرگ شکوه آغاز نمایم و بر دیوان بی رحم دهر می خواستم بر پیکر سردش فریاد کنم و ا

 چیزی بنویسم ولی قلمم شکسته و زبانم الل و فریادم در گلو خفه شده است.

 یک غربت زدۀ دگری از کاروان غریبان رفت و یک پرندۀ بی آشیان دیگری از پرواز باز ماند،

 

 آه!...

 مرجان از برای خدا!

 رفتی و دل ها بر زمین افتاد!
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 2از 2

 دل همه وابستگانت بر زمین افتاد!

 لرزه بر چرخ هفتمین افتاد!

 مرجان! 

 این به دلهای شکسته بنگر که ترا دوست دارند،

 و روح و روان شان با تو است!

 

 دل مام و تبارت پس چگون ست  دل بیگانگان بهـر تـو خون است

 فـزونست فغان و ناله ها از بس  چو سیالبآید  ز چشمان خون دل

 است که وصف خوبی ات از حد برون  ای مرجان سرو گلبن و باغتـو 
 

 نون استچو  عروس نیل در کامش  این رودتو گویی باز طغیانی شد 

 فسون است فلک را این روال و این  بـاز گـیردبسازد نـقـش خـوب و 

 ثوابت بـی گمان از حـد بیرون است  چو درهجرت سفر کردی ازین دهر

 درونست ،"مهاجر" در بهشت حق  مد به گوشمنـویـدی این چنین آ

 دعای دوستــان بهرت کنونست  هللا جایت به فردوس برین باد 

 عزیز احمد نوری(مرحوم )

** * ** 

 

گفتنی ها در بارۀ زندگی پربار مرجان، زیاد است. تحصیالتش، سفر هایش به افغانستان همکاری اش 

ض تان می رساند و مقاله با اورگانیزاسیون های مختلف که قسمتی از آنرا خانم ویره مریگو به عر

ای جامع در بارۀ مرجان همین امشب در انترنت نشر میکنیم که هموطنانش اول از زندگی اش و 

 سپس از مرگ نا بهنگامش مطلع شوند.

 پایان

 

 

 

 


