
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 3 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :مقاالتارسال 

  

 ۲۱/۱۱/۲۰۱۹                                                                                                     فریده نوری

 روز تولد مرجان یاد و بود از

 دیگر بهتر بود روزحالم آن روز ز هر   روز میالد تو شوقی به دل مادر بود

 از همه زیبا تر بود رختا روز ـروز ت  گشت به روی لب مننام تو ورد زبان 

 گشتر بودـگهر گشته و ان قشـنام تو ن  ینم بزنندـگـرا روی نـام تـن نـدادم م

یلوفر بودـن ۀـشاخه و برگ گل و ساق  مرا لمس نموددستت آن روز که دستان 

 

 قلب و جانم پر کشید یک ازغصه هایم یک به    از همان روزی که پای تو به این دنیا رسید

 اریده بودـبقدمت باران گل ـمان در مـآس   صدا خندیده بودو دنیا یک ـیالد تـروز م

 

 از لطف حضورت مهربان شدزندگی با من   ۀ فصل خزانـهدیای ! مرجان من! دخترم

 تا پای جان! بدان مرجان من ش هستمظحاف  عشق تو از آن گونه های نادر استگوهر 
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 3از 2

، به به دنیا آمدی نمی دانستم به خاطر این هدیه زیبا و گران بها چهل و سه سال قبل از امروز، وقتی ! دخترم

کنم، هزاران بار شکرانه اش را بجا آوردم و ازش خواستم که ترا به پناه اری زاز خداوند شکر گ چه زبان

 .کند ظخودش حف

قلب خالی ام را سرشار از  رنگ مهر و وفا بخشیدی و ادرتم تو با آمدنت به روزگار تیره و تار! مرجان من

 .و به زندگی ام روشنی بخشیدینمودی عشق 

آن که مرا با دادن این نعمت بزرگ، لذت زندگی بخشید، ترا  و پایدار بودکه خوشی نا اما صد افسوس، دخترم،

مرجان، مادرت . و به نزد خود خواست و مرا با درد و غم جانگداز دوری ات مبتال ساخت از من دور کرد

 . برای گفتن به تو دارد حرف هابسیار 

ت و گو ها یک طرفه است و هر روز که به دیدارت می آیم برایت قصه ها می گویم اما با هزار افسوس که گف

 .جوابی نمی شنوم

 ادر، مرجانم آرزوستـکان عقیق ن هر چند مفلسم، نپذیرم عقیِق خورد

 هانم آرزوستـِت پنـکار صفـآن آش ها ازوستپنهان ز دیده ها و همه دیده 

 ستوآرزانم ـاز کان و از مکان، پی ارک آرزو و آز ز هرخود، کار من گذشت 

 ستوآرزکو ِقسم چشم؟ صورت و ایمانم  دـو مست ش قصۀ ایمانگوشم شنید 

 آرزوست میدانمرقصی چنین، میانه ی  یار جعدیک دست جام باده و یک دست 

 ستوعثمانم آرز و زخمه یدست و کنار  راظمردم ز انت: د آن ربابـمی گوی

 ستوزخمه ی رحمانم آرز هایو آن لطف  ابی استـعشقم ربمن هم رباب عشقم و 

 

 (مادر که اندر دل غم مرگ دختر داردهر آن )

 دختر دارد در زمان یکـکانادری ـصوص آن مـخ  خاطر را بردن ازنشاید داغ مرگ نو جوان 

 ر داردــسوزش به هر قلبی اثـیقین آه جهان    وجوان خودــاگر نالد زنی از داغ مرگ ن

********** 



  

 

 

 3از 3

 کمرم را شکستیو ـلعنت به جفای ت دخترم راز دست من ای چرخ گرفتی ا

 خاک نمودی گهرم را پنهان به دل مادر داغ دیده نکردیرحمی به من 

 چه زیبا دخترم رابر خاک فگندی ز  یر ندیدمـافسوس که روی مه او س

 بصرم را طاقت و نوربردی ز کفم  هم نور دوچشم من و هم طاقت جان بود

 سرم را مویچون برف نمودی ز محن  خسته چه دیدی و شنیدیآخر ز من 

 ر ثمرم راـنا داده ای آخـاد فـر بـب این تازه جوان حاصل عمر و ثمرم بود

 مرگش جگرم را غمصد پاره نموده  ریـیـا در دم پـاد عصـن افتـاز دست م

 درم راـا و قـقض دـوشتنـنه ـونـن گـای چارۀ دیگر جز صبر ندارم به جهان

******** 

 را مانعز طوفان پنجۀ مرجان نگردد بحر                                               

 نوازش بی قراران را کجا ساکن کند دست    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وگـر خزان برسد، با غم نهان چه کند؟ اگر که گل رود از باغ، باغبان چه کند؟

 ه کند؟ـغان چــه و فلبسـوزد و نـکنـد نـا ، از غمش بلبلر پرـشود پاگر که غنچه 

 چه کند؟ ناتم جواـا مـعه بـروز واقه ـب جهان دارد دولته یک دختر از ـزنی ک

 به دشت خاطره ها با قد خمان چه کند؟ دـار آینو ک ازدـم او سـغا ـه بـک ـراگ
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