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3 صفحه  از   1   ه  شمار

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

 

  
 

 1۵/۰۷/۲۰1۷             فریده نوری کمال

 که با زندگی المناک دست و پنجه می دهد مادری
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ز حسرتشـی کــلـان گـداده ام از دست دام

 رنگ می گردد هرگاه دست برهم سوده ام
 

 

 .اردشتن ندمن با غم جانگدازی به این بزرگی تنگی می کند دستم یارای نو ۀسین

نم واتوان جسم ناته کن ببه بسیار زحمت ال هستی ام را مادر بدبختی هستم که یگانه گوهر نایاب

محبت  م عشق ومن با تما ۀو چه عجب زیبا درخشید. مرجان یکدان با ناز و مهر زیاد پروریدم

رنج و الم فراوان دید اما بامتانت و برده باری بینظری در برابر آن رزمید و هیهات که  ،مادری

 .مات دست و پنجه نرم کردئفقانه با نامالؤبسیار م

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/ُOthers_A/f_kamal_madari_ke_ba_zendagi_alamnak.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Others_A/f_kamal_madari_ke_ba_zendagi_alamnak.pdf


  
 

 

 3از ۲

هر  ر وماهگی وطنش را ترک کرده بود اما چنان عشق و عالقه به دیا 3که در سن  یبا وجود

ست داز  آموختن آن السنه به وابستگی به وطن و زبان مادری خود داشت که لحظه ای را ود

نه خروشا ،ساله و معاصر خود مانند امواج بحر رهزا ۵هر دو زبان و تاریخ  با د، چنانچهندا

 رفت.پیش 

ه ا بر سیو دین و مذهب خود را عالمانه آموخت و اسالم شنا بود بسیار با دیانتمرجان  دخترم  

شکسته نفس  د و خیلیرا به خود راه ندا علمیت اما هیچگاهی غرور تکمیل نمود،ماستری  ۀدرج

اما درد  ،داند( خدا میا تنها ل را ماضی استعمال می کنم رنجم رافعاو انسان دوست بود )اینکه 

 حوصله و با چهکه همه شاهدند که با آن مصیبت استخوان سوز هم عالجی دامنگیرش شد ال

 .دمتانت دست و پنجه دا

 ادرم کنی ه تلف میچرا وقتت را بیهود :بودم برایم گفت که در بالینشی هاییکی از روز  رد

 نیز خودش اگفت چرا یک کتاب نمی نویسی و عنوانش ر .با تعجب مقصدش را پرسیدم .جان

اما خدا  می کند. شحو عالوه نمود که باز برایم اصال «عشق مادر به دخترش»انتخاب کرد 

 مرگ خیلی ناجوانمردانه به سراغش آمد گوهرم ،هدف زندگیم را گرفت یه ویگانه سرما ،دخترم

آنقدر جانگداز و غیر قابل تحمل  برای من اما این غم؛ هر دو رنج فراوان دیدیم... رفت. از دست

به  تنظیم و ن بی وفا،درین جها یل زنده بودنملرا تنها سینه داند و یگانه ددرد جانکاه آناست که 

   نماید.وند مرا یاری اخد امیدوارم است که ممرجان، دخترک نامراد آثارن نشر رساند

 .دهای بسا آرزو که خاک ش
 

 توان یافتـز نـرگـه هـلب نایاب کـن مطآ

 بود که دوش از کف من رفت گلی نداما
 

روز در بستر مریضی اش همراهی  1۰ما ه و  ۴دختر یکدانه و گوهر بی مانند خود را من مدت 

ه کو زیبا جان نوری اعتمادی  ژنین جان نوری و ثریا جان  ،فامیلم ولی جان نوری..... با کردم

 ریک پدنند برادر معنوی و به مرجان ما کولی جان به من مانند ی .ما را تنها نگذاشتند ه ایلحظ

دیونش م شمحساس کند که تا زنده بااک از این مدر ای معنوی رسیدگی کرد و نگذاشت که کمبودی

 تممرا در این ما غم خروشی این فامیل دلسوز هستم و تا الحالو مدیون نوازش هایش به مرجانم 

 .دنه انکرد ترکبزرگ 



  
 

 

 3از 3

من  یر پهلودینکه که هستند شب و روز مثل اه ایان و با وفایم در هر قاربو همچنین دوستان مهر

 ما دریغ نکردند ا ازما را تنها نگذاشتند و محبت بی آالیش خود ر ،باشندبوده و مرجان نازنینم 

 .نیست یتیکفا ،مهربانی ها رالطف و آن همه در قبال  بندۀ داغدار خداتشکر گفتن این که 

 ،از رحیمه بی مانند یزیبا از شکری بی مانند از بلقیس بی آالیش از وژو خوب و مهربان از مالل ۀاز انیس

احمد علی جان و یوسف  امان جان و اعلی گلم و از شاجان از جبین از سیماجان ازه با وفا از ما ۀنسرین و نجیب

نبودند و یار و یاور من و مرجانم شدند  آرام  ه ایکه لحظ دوستانی و بقیه همه و همه رئنوری از ولی جان زا

 .باشد شان ۀکه خداوند یار و مددگار هم

یت چه دارم که نغیر از ممنو ،از دوستان فرانسوی که در همه حاالت زندگی رقت بار ما سهم بارزی داشتند

 .شان کنم محبت و مهربانی رنثا

 

 مت چنان بگریدـچشمم به غ   رور منـاز پــای دختر ن

 اختران بگرید چشم مه و  گز سوزش چشم من بگردون 

 

 پایان

 


