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

ولی احمد نوری اهتمامبه   

  

 
 21/11/2018                  فریده نوری

 

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

 

 بیست سالگی مرجان      

 
 م که پنهان تر کشمـه را هر چند خواهـنال

 

 (1)میگوید که من تنگ آمدم فریاد کنسینه 

 
نوامبر مصادف به روز تولد مرجان عزیزم است، مرجان رفت، گفتنی در مورد زندگی  21امروز 

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:

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/farida_n_kamal_yadobud_az_42salagi_marjan.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/farida_n_kamal_yadobud_az_42salagi_marjan.pdf


  
 

 

 4از 2

 

 ین روزگار عجب خوش سلیقه استگلچ

 (2)می چیند آن ُگلی که در عالم نمونه است

*** 
 

 بوستان مزار  مرجان

 

 شب های دور یک شب از عاقبت در

 دـی نهـا مـیـه دنـا بـپ نـدختر م

 مهربان دایـخ نـبر م انـزم آن

 دـادر می نهـیز مـور انگـام شـن

 م بی خیالـان طفل قشنگـآن زم

 ده بودـیـان بسترش خوابـیـدر م

 از گالب بوی او چون عطر معطر

 ده بودـیـن پیچـام مـر مشام جـب

 رمــشردم در بـرش را می فـیکـپ   

 از کنـگفتمش چشمان خود را ب     

 عشق پاک من جاوید باشهمچو 

 (3)در کنارم زنـدگی آغـاز کن



  
 

 

 4از 3

 

 :اما هیهات

 قیامتم به جان رفتکاشوب          هیهات چنان پر فشان رفت

 اکدان رفتخطفلم زین کهنه         گر تابی بود وگر توان رفت

 (4)بازی بازی به آسمان رفت

 

 

 منزل مرجان      

 

 ه رخت بستهـه و اللـتـل رفـگ       میزان و خزان و برگ ریزان

 شکسته یــرمــر خــو پ الــب     ده منقارـریـن بـمـان چــرغــم

 د از دورـایـمـرزان نـرزان لـل     اختر صبح و است پایان شب

 م نورـک و لرزنده و بی فروغ      چشمی تیره بختی چون اشک ز

 چنان بست؟ خجسته را نقشاین      امکان  دـنـبـشـقـه نـات کـهـیـه

 ان بستــز آسمـبـن ســر دامـب     یک ستارۀ صبح له زـیـصد ح

 صدائیو ر ـس ز کسی دـایـن     خاموش  نهـتـزار فـه هـگیتی ب

 یـوائـــی نـح بـریـب جـلـاز ق     راش محزونـجانخ ۀـالـز نـج

 دـر فغان کشیدنـحـان ســرغـم     ه ز خویشتن که ناگاهـتـمن رف

 دـان کشیدنــــمـه آســآوازه ب     د آواز ــــا صـروز ب دمـقـاز م

 ر نیستـتارۀ سحـه سـدم کــدی     از کردمـب رخـه چـب دهــا دیـت



  
 

 

 4از 4

 دگیش رمق دگر نیستـاز زن (5)  دم آوخـدی رمـتـه دخـهـبـدر ج   

 ردونــراز گـر از فـشام دیگ       دـــــاز آیــب ارهـتـت سـر رفـگ 

 رونـیـروغ خاک بـد ز فـایـن       زـرگـه هــتاره ای کـدردا ز س 

 یـتـده رفـدیـان نـرخسار جه       ای نــور دو دیــده ام دریـغـا 

 یـتـلی نچیده رفـگ   برگ ار عمرت       یکـل، از بهـای شاخ گ   

 ه بینمـران نـتـه اخـن       از خشم بـر مـو دگـع روی تـی مطلـب 

 سوی مه و کهکشان نه بینم دم       ـنـه بـع صبح دل نـلـدر مط 

 مـنمایت ـردنـب سر و گـودم        زیـه بـتـفـلی که گـازه گ  ـآن ت 

 مـایــنمپـیــرایــۀ مــدفـنــت زار آه و زاری        ــه هـون بـنـاک 

 مـوانـون بخـنـۀ ارغـمـغـت را        با نـرود شادیـــه سـم کـتـفـگ 

 خون بخوانم اشک و ترکرده به        ـو آوخـغــم نـامــۀ مـاتــم تــ

 وهسار افسوسـکر ـتـی        ای دخـتـفـوهسار خــن کــــدر دام 

 دار افسوســـابـر تـتـد بستی         ای دخــهـح عـر صبـتـاخ با 

 

 
 
(1) 

 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(
 
 

 
 
 
 
 

 


