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 مرثیه
 مادر ای شهد امید

 ادرـان مــاد دل از زبــیفــر ای رفته به خواب ناز بشنو

 ادرـدگان مــو دیـــدر راه ت رش باشدـباز آه که هنوز ف
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 4از 2

 ای دل! تو خون ببار که در دیده نم نماند

 دیگر جای غم نماند وی سینه! چاک شو که

 م خانه حیاتـای چشم! خیره شو که به ن

 حوادث رقم نماند خون ز ز نقش اشک وـج

 انـز جهـروبند  کـوش! راه سمع فـای گ

 م نماندـج و الـه و رنـز فسانـحرفی به ج

 ای روز! بر متاب که دیگر به چشم من

 ر و روشنی صبحدم نماند ـهـسیمای م

  

را گذشتاندم، کلمه سخت در برابر حال زار و قلب پر خون و بی قرار من، نا چیز است.  یاگر گویم که ساِل سخت

 دوزخ را در روی زمین می بینم و شب و روز در آن می سوزم.

 ماه می، یک سال سپری شد، مرجان با مادر و زندگی وداع کرد 30از سفر بی برگشت مرجان یکدانه من امروز 

تنها گذاشت، لحظاتی دشواِر فراموش  ها و رنج ها   ومادر بدبخت را با تمام درد

بودم، که بسیار معصومانه ولی با چه  ناشدنی را که در چهار ماه اخیر در پهلویش 

درد کند،مرا از صحت یابی خود اطمینان  شهامت و مقاومت، بدون اینکه شکایتی از 

می داد،دردی را که از هر ثانیه آن می کشم  تنها خدا می داند.

فقط درد و رنجم را به مناسبت سپری شدن  ینکه استعداد و توانایی نوشتن را ندارم، از ا

با اشعاری از شاعر بزگوار وطن استاد  یک سال از سفر بی برگشت مرجان عزیزم 

 خلیل هللا خلیلی مزین می نمایم.

 

 ای نو گل بوستان مادر

 وی گمشده زآشیان مادر تان مادرـل بوسـوگـای ن

 مادر که سوخت جان آی بازچند       سفر درامید  ای نخل

 ادرـد آسمان مـش تاریک افروز چهره ای کوکب بخت

 ادرـاد دل از زبان مـریـف ای رفته به خواب ناز بشنو

 مهربان مادر ای مونس و بستی از خانۀ خویش رخت

 ادرـان مـبـو لـت ـۀوسـاز ب که هنوز گرم باشد آ باز

 ادرـدگان مـو دیــت راهدر  بازاّ که هنوز فرش باشد



  
 

 

 4از 3

 ادرـونچکان مـنه خـیـنریزد     از س به غم تو خونتنها 

 دیربگ اخترانو مهر و مه  آسمان بگرید مرگ تو بر

 سایبانت رشـۀ عـایـوی پ دا نگاهبانتـف خـای لط

 بانتـد از لـد امیـنـخــبــل ای آنکه فسرده گشت ناگاه

 دهانت این ُمهرسکوت بر بنهاد یای طوطی خوشنوا ک

 د آشیانتــد شـحـوش لـآغ دۀ منـافسوس که جای دی

 یاه راز دانتـای سـه شب کس نیست بجز ستارهآوخ که 

 د به داستانتـهـوش نـا گـت جز بوم در آن خرابه کس نیست

 ر صبح رسد بر آستانتـه سر لطف  به نسیم کزنازم 

 رد ز دیدگانتـتــم ســه نـگ د از جبینتـگه َگرد بشوی

 گیسوانت هگه دست کشد ب مستتگه بوسه زند به چشم 

 رم و آرامــه صدای نـی بـگاه

 ای ایامــو قصه هــه تـد بـویـگ

 



  
 

 

 4از 4

از تمام دوستان که در این مدت یک سال با من غم خواری نموده و همرایی من را رها نکردند اظهار امتنان نموده و 

سپاسگذارم. بزرگوار ما و به گفته مرجان که در ماه های اخیر زندگی اش می گفت ماماکالن مرجان، ولی جان 

گویم مقصدم از من و مرجانم است( که از هیچ نوع مهربانی نوری، و دوست نهایت مهربان ما مالل جان )وقتی ما می 

دریغ نکرده و مضامین چند در همان وقت در همین ویب سایت نوشتند ممنونیت ما را بپذیرند. و از تمام دوستان و 

 رهموطنان معزز و محترم و دیگر دوستان من و مرجان که با ارسال تسلیت و مهربانی مرا همرایی کردند، خداوند یا

 شان ۀو مددگار هم

 .ت شان فراموش من بدبخت نخواهد شد، هیچ وقت محب


