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 1398اول حمل            فریده نوری کمال

 هب مناسبت دومین سال نوروز بدون مرجان
 

دیگری سپری شد و همه از آمدن نوروز سخن می گویند، اما دردا و دریغا که  باز هم یک سال  

ۀ م توانایی و قلمم قدرت افاداندست برای من دنیا به یک ماتمکده سیاه و غم انگیز مبدل گردیده است.

یگانۀ من، که به رسوم و عنعنات میهنش عالقه و از افغان از کمبود  ندارد، که را ام احساس درونی

 فقط به نوشتن چند پارچه شعر درد دلم را ابراز میدارم: . بودنش افتخار می کرد

 که دیگر هیچ نیاید ،ه نوروزـویید بـگ

 ره نگشایدزون من ـبۀ محـدر ُکل
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 4از 2

 اموزـیـشم من بـه زچـریـیا گـب  وروزنه ـنده بـریــاال ای ابر گ

 جهان گردد به یک بارانت ویران  ارانـن باشد بـک مـون اشـاگر چ

 
 همی خواهم که صد چندین ببارم  رم دارمـن و شـیـنـارم چـی بـمـه

 چو زین هر دو بمانم چون بگریم  اهی خون بگریمگ گهی خوناب و
 ون سرمه خاراـود چـا شـم تـنالـب  ون چو دریاـامـنم هـا کـم تـگریـب

 هستند یارم ،کـه در روزی چـنین  زیـن دو چشم سیل بارم هللا عـفـا
 ده بد خواه دشمنشو یا چون دل،   رنـد، عاصی گشته با منبص چون نـه

 ر بخت است خود بختم مرا کشتـوگ  هم پشت ،یستـاگر صبر است با من ن

 ست پیغامه دل کرده ـون صبرم بـکن  اکامـست نده ـمرا دل در بال مان

 ر دوزخ بکشتیـردی و بـمـرا ب  صبرم یکی شاخ بهشتین ـکه م
 

 حال 
 از دل محرون بیدل صاحبدل میدانم و درد از دست دادن فرزنش را به تمام وجودم

 :که می گفت درک میکنم
 

 تــه جان رفـم بـتـکاشوب قیام  تــان رفـر فشــه پـات چـئیــه

 دخترم زین کهنه خاکدان رفت  تـوان رفـگر تابی بود و گر ت

 تـان رفـمـه آسـازی بـازی بـب

 یدلکه نشنـا چیست؟ بـدن هـدی  ازه کم کسی دیدـبرت تـن عـای

 یدمژگان لرزید و اشک غلت  دالیـم مـشچـیال ـه خـی بـرقـب

 تـشان رفـالمی نـا جست، زعـت



  
 

 

 4از 3

 ر بن موی من شرر جستـز هـک  تـسـر جـظـبی از نـریـوی غـآه

 تـسـگر جـود کز جـب هــین آـای  تسخبر ج یچون رنگ زچهره ب

 تـن رفاز کمـود کـیری بـا تـی

 بود رهنمون شدـه نـغمـر نـه  نون شدـه در انجمن جــزین فتنه ن

 ون شدـیب خـ  د جـدریـر بـساغ  ه سر نگون شدـ)مینا( ز گری

 و کنان رفتـد و مـیـالـنی نـچی

 ودمـار بــمـ، در خزده اـی نـم  ودمــار بـوس دچـه هـری بـعم

 ودمـرار بــوه که بی قـزان جل  ودمــار بـظـتـی انـدانــــــزن

 تـمان رفـر هــده در نظـا آمـن

 امشـد جـریـی آفـردشـی گـــن  شـامــمـا تـت د ور  نـرصـاز ف

 شخرام م ازـبیش چه گوی نزی  رفت شامشـر گـحـس ی راهـن

 ان رفتـبر زب ودــرف دل بـح

 ه ای داشتـانـزب ،مـسـفـرق نـب  تـه ای داشــرانـا شوخی او تـت

 هانه ای داشتـب ،سرگرمی دل  ه ای داشتـخان ،ه خیالـرانـوی

 ان رفتــون دخـش افسرد چـآت

 دـم شــراه گ ،رـیـردم سـی کـم  دـم شــاه گـگـن ،لـدم گــی دیـم

 م شدــودم آه گـو بـده چـدرد دی  اه گم شدـروغ مـد و فـشب مان

 داشتم که آن رفت در سینه چه

 ت سوخت بالمـجاسـرواز کـپ  مـان اللـم، زبــنـاد کـریـف

 المـنـرو روم بـــــاک فـدر خ  ز و لخت و تیره حالمـاجعپر 

 وان رفتـجایی دیگری نمی ت

 از آن لب شکر بار می ریخت  تارـفـاه گـه گـری کـکـآه از ش

 م این خروش بردارـو هـبلبل ت  اکنون همه تلخ شد به یک بار

 و بهار طوطیان رفت ز باغـک



  
 

 

 4از 4

 ف داشتـاز انگشت من عصا به ک  رام می کاشتـخ دمـق ه دوـهر گ

 ه برداشتــونــدست از دستم چگ  تراشـه وحشت افــم چـیارب ع ل

 عدم چسان رفت ه  ـرهه ـبی من ب

 نــر مـرابـی بـدمـی زد قــم  نـر مـدر ب تـا داشـی هـوخـش

 نـرور مــــاز پـدم و نـانـن مــم  نـر مــر سـاک بـت، خـفـای ال

 تـتنها به جهان جاویدان رف

 مـوایــــر هـار بـبــد غــدادن  مــــــایــقـراوت  بـد طـردنـب

 مـــــمایـه وا نچـر ـگـز آه دیـج  مـــــجا گشایـحر کـتوب سـکـم

 ان رفتـیـنم از مـبـۀ شـنـیـآئ

 أس مگسلیه فسون ب "یدلـب"  ایلمن شـر نازنیــتـزان دخ

 د از دلـاشـب تهـشذــد نگـایـش  زلــست منـیشتاب که دور نـب

 زمان رفت همین کز پیش نظر

 

 

 تارۀ شب اهی اتر منس 
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