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 فریده نوری کمال

 
  21/11/2017 

 یادبودی از مرجان نامراد
 

 به خاطر چهل و یکمین سال تولدش
 

 

 ز کف بیرون شد یـهافسوس که سرما

 وز دست اجل بسی جگر ها خون شد

مانند  1976نوامبر  21مطابق به  1355عقرب  30در یک روز سرد خزانی که هوا زیاد تر بوی زمستان را می داد به تاریخ  

رزوی آ  یک فرشته به زندگی مادرت روشنی بخشیدی، از همان دقایق آمدنت به این دنیا و باز کردن چشمان معصوم و مقبولت،

یگانه سرمایه زندگی را  ،مادرت را برآورده ساختی. تو بسیار زیبا و خوش سیما و از همان طفولیت مهربان و دلسوز بودی. تو

 .شوم بدبختی مرا رها کردنی نبود، ترا با همه خوبی هایت از من گرفت ۀمانند یک گوهر نایاب پرورش دادم. اما سای

 مگر خوب وبد برای همه نیست؟        مگر این خدا خدای همه نیست؟

چهل سال، در این روز تولدت را مبارکباد گفتم، امسال نیستی: زندگی چون دریا ها می گذرد، لحظه ها هر چه باشد، چه تلخ ـ 

 .مرا دنبال می کند رین ـ چه غمناک می روند، اما خاطراتت همیشه شب و روز با من است ویچه ش

میباشد هنویسند دوش خوده ب این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 4از 2

 گل سازم آشیان ترا زر ـپ ادیـز شـای دخترم بیا ک

 ای همه هستی ام دهان ترا  ی بندمـگر بیایی به بوسه م

*** 

 می نهدبه دنیا  اـن پـر مـتـدخ  از شب های دورعاقبت در یک شب 

 می نهدیز مادر ـشور انگ امـن  دای مهربانـآن زمان بر من خ

 ودـب بسترش خوابیده یانـم در  ی خیالـآن زمان طفل قشنگم ب

 ودـیده بـیچـن پـم امـج در مشام  معطر از گالب عطر بوی او چو

 نـرا باز ک گفتمش چشمان خود  می فشردم در برم پیکرش را

 نـی آغاز کـدگـنارم زنـدر ک  من جاوید باش  عشق پاک همچو

 «پروین صداقتزاده»

*** 

 دلـم از سوگ تـو شد محزون امروز جای اشک از مژه چکد خون امروز 

 دهر آیـد به نظر پردۀ گلگون امروز ریخت از رفتن تو بسکه خونابه فرو

 علۀ آنـغصه که در ش آتشی خواست ازین

 ریخت بال و پـر پـروانـۀ گـردون امروز

 «قافله ساالر شعر و ادب خلیلی افغان»

 

 شم عزیزان افسوسـاز تو ای روشنی چ از تو ای شاخ گل، ای زینت بُستان افسوس

 سنبل آسا شده بر خاک پریشان افسوس گرفت باجسنبل مـوی تو کـز سنبل تـر 

 چشم سیمین او کز لطف زدی خنده به گل

 و پاشان افسوسشده چون شوشۀ زر درهم 

 جای آن داشت که ریزد به عروسی توگل

 بر مزار تو صبا گشت گل افشان افسوس

 «قافله ساالر شعر و ادب خلیلی افغان»



  
 

 

 4از 3

 

 چه کنی بی تو خزان است تو آنجابوستان  چه کنی آه ای سرو روان جانب صحرا

 کنون منزل و ماوا چه کنی در دل خاک بود منظـر دیــدۀ صاحب نظـران جایت

 نَبَُود پر خوننیست یک دیده که بر یاد تو 

 نَبَُوداین واقعه محزون نیست یک دل که ب

 «قافله ساالر شعر و ادب خلیلی افغان»

 

 

 :آخرین دیدار

 جاودانه شدنشقبل از  2017می  29ه بدوشن

 ار بسترشـنـدر ک یدمـا رسـت      می دویدم اشکریزان و پریشان 

 م، خاک عالم برسرمـوه چه گوی       پیکرش دیدم آن رنجور و غمگین

 دـسوز عشقش قلبم از جا می کن      دـدل می زن م برــبا نگاهش زخ

 هوای من کشود دستها را در      ودـچه طاقت برده باحتضارش گر

 توانش داد و تاب شوق دیدارم

 داد رنجیده سالمم را جواب

 

 :گفتمبا باران اشک 

 من هرگز نبیند رنج تو چشم     ن گنج توـه مـنـیـای درون س

 ا داشتیمــهاما ماجرا و،ـا تـب      انگاشتیم سهل چهزندگی را گر



  
 

 

 4از 4

 جگر از را وه چه خونها رفت ما      بارور عمرت شاخ دتا که گرد

 لیک با یادت از این آتش خوشم     ا میان آتشمـه سر تا پـر چـگ

 و غم بشکسته شد مهر وآن بلور     شد دخترم، چشم مهربانش بسته

 رفت پست جهان زین پاکش جان

 دختر محبوب من از دست رفت
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