
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

2 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 

 03/08/210۷                                                                                    ده نوری کمال      فری

 

 تدخترم خدا نگهدار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یز من دور شد که سفر کرده  دخترم بـه خـــدا می سپارمت

 م نور استــلو در دـوز صفای ت ستو همیش بجاـر تـدر دلم مه
 

 .گذرد دو ماه از سفر مرجان دختر دلبندم و یگانه گوهر نایاب زندگی من می امروز

و مانند موریانه نه کرده پودم خا و ر تارکه د نگدازاین درد جاتنها خدا گواه است از 

ا گی من رخورد. شب و روزم از آن ذات بی همتا که یگانه سرمایه زند می جودم راو

 پرسم چرا؟  ج کرد، میتارا

در ق سزاوار این یا نصیبمکردم. آ م تقاضا میاز اینکه از تو سالمتی به دخترغیر  من

   خانمانسوز بود؟َجور  ظلم و
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 ها خون شدوز دست اجل بسی جگر    کف بیرون شد    فسوس که سرمایه زا

ن می شتابم، خو ازسوی آرامگاهش با چشم گریان و دل ماالمال ه یوانه وار هر صبح بد

شود که من آن دردانه خود را دیگر نمی یابم با خود بین آه و  باورم نمیز که هنو عجب

 : کنم می یه زمزمهگر

 راج سر متا یگانه ـ  هر من جو ـ  گوهر من  ـ  ای خدا دختر من 

 ز به من دهبا

 

 نر داشتـلق وهـو خـه با روی نکـختر داشت      کیکی مادری چو ماه یک د

 ته بودـرداشـی بـوی بس ب ازاــحسشته بود       داجان پن وـرا چ ه اوـمادر ک

 صد جگر سوخت ،گویم جگر چه می سوخت بدر مرد و جان آن ما به آخر

 ت می شدوــهــم مبم حیران و هـکه ه ی تابوت می شد ـود پــی خــادر بـم

 دان کرـسمر آــر بـس ،درد رـــدل پ ن کرد بسیاری فغاو  افشاندچو خاک 

 ت نبودستدــرزنذوری که فــعـو مـت ت نبودست دـپیونکه  چنین گفت ای

 زهــنـردن مـد مـرزنـتی از فـه هســک گه  ن آنــمرد ـت داری از دراغــف

 ودیــنــــــزان شــۀ احـلبــیث کدـــح دی ـــدیــان بـایـی پـغفار بـر استــگ

 اـاینجزان است ـرا بیت اح شدراــم ا ـخترم را چاه و زندان است اینجد

 ودیـــبـنش ننداـشک که مدی وــبــن ودی ـبـدش نـنوـچون تو پی مـگر ها

 د دمی دست؟ـهند ادرــرا سعی مــچ ست دختر را با مادر چهل سال پیو

 نیست م رواـی رود آن هـو گر حرف د آن جز خطا نیست وــاگر خطی ب
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