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فریده نوری

یاد و بود از چهل و دومین سال تولد مرجان
روحش شاد و یادش گرامی باد

بیست سالگی مرجان

نالـه را هر چند خواهـم که پنهان تر کشم
سینه میگوید که من تنگ آمدم فریاد کن
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امروز  21نوامبر مصادف به روز تولد مرجان عزیزم است ،مرجان رفت ،گفتنی در مورد زندگی
کوتاه و پر بار مرجان خیلی زیاد است ،اما درد رفتنش آنقدر جانگداز است که تنها می توانم با نوشتن
چند پارچه شعر درد و المم را افاده نمایم:
به اهتمام ولی احمد نوری
 1از 4

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

گلچین روزگار عجب خوش سلیقه است
می چیند آن ُگلی که در عالم نمونه است
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***

بوستان مزار مرجان

عاقبت در یک شب از شب های دور

دختر مـن پـا بـه دنـیـا مـی نهـد
آن زمـان بر مـن خـدای مهربان

نـام شـور انگـیز مـادر می نهـد
آن زمـان طفل قشنگـم بی خیال
در مـیـان بسترش خوابـیـده بود
بوی او چون عطر معطر از گالب

بـر مشام جـام مـن پیچـیـده بود
پـیکـرش را می فـشردم در بــرم

گفتمش چشمان خود را بـاز کن
همچو عشق پاک من جاوید باش

در کنارم زنـدگی آغـاز کن
 2از4
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اما هیهات:

هیهات چنان پر فشان رفت

کاشوب قیامتم به جان رفت

گر تابی بود وگر توان رفت

طفلم زین کهنه خاکدان رفت

بازی بازی به آسمان رفت()4

منزل مرجان

میزان و خزان و برگ ریزان

گـل رفـتـه و اللـه رخت بسته

مــرغــان چـمـن بـریـده منقار

بــال و پــر خــرمــی شکسته

پایان شب است و اختر صبح

لـرزان لـرزان نـمـایـد از دور

چون اشک ز چشمی تیره بختی

لرزنده و بی فروغ و کـم نور

هـیـهـات کـه نـقـشـبـنـد امکان

این نقش خجسته را چنان بست؟

صد حـیـله ز یک ستارۀ صبح

بـر دامــن سـبـز آسمــان بست

گیتی بـه هـزار فـتـنه خاموش

نـایـد ز کسی سـر و صدائی

جـز نـالـۀ جانخـراش محزون

از قـلـب جـریـح بـی نـــوائـی

من رفـتـه ز خویشتن که ناگاه

مـرغــان سـحـر فغان کشیدنـد

از مـقـدم روز بـا صــــد آواز

آوازه بــه آسـمــــان کشیدنـد

تـا دیــده بـه چـرخ بـاز کردم

دیــدم کـه سـتارۀ سحـر نیست
 3از4

در جـبـهـه دخـتـرم دیـدم آوخ ( )5از زنـدگیش رمق دگر نیست
گـر رفـت سـتـاره بــاز آیـــــد

شام دیگـر از فـراز گــردون

دردا ز سـتاره ای کــه هـرگـز

نـایـد ز فـروغ خاک بـیـرون

ای نــور دو دیــده ام دریـغـا

رخسار جهـان نـدیـده رفـتـی

ای شاخ گـل ،از بهـار عمرت

یک برگ گـلی نچیده رفـتـی

بـی مطلـع روی تـو دگـر مـن

از خشم بـه اخـتـران نـه بینم

در مطـلـع صبح دل نـه بـنـدم

سوی مه و کهکشان نه بینم

آن تـازه گـلی که گـفـتـه بـودم

زیـب سر و گـردنـت نمایـم

اکـنـون بـه هــزار آه و زاری

پـیــرایــۀ مــدفـنــت نمــایـم

گـفـتـم کـه ســـرود شادیـت را

با نـغـمـۀ ارغـنـون بخـوانـم

غــم نـامــۀ مـاتــم تــــو آوخ

ترکرده به اشک و خون بخوانم

در دامــــن کــوهسار خـفـتـی

ای دخـتـر کـوهسار افسوس

با اخـتـر صبـح عـهــد بستی

ای دخـتـر تـابـــدار افسوس
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جنت مکان امیر خسرو دهلوی
()2
اخذ از انترنت .شاعرش معرفی نشده
()3
پــروین صـداقت زاده
()4
حضرت ابالمعانی بیدل
()5
حضرت استاد خلیل هللا (خلیلی افغان)

 4از4

