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 08/06/2017                                  ولی احمد نوری 

 باز هم یادُ بود از مرجان نامراد و اتحاف دعا به روان پاکش

 مرگ فرزند 
 سرود ملکوتی حضرت بیدل صاحبدل

می یگانه دختر مادر داغدیده اش  جوان،مرجان جانگداز مرگ ، برابر ، چهل روز از  2017امروز هشتم  جوالی 

و به  دادرا تکان و دور و نزدیک   مسکونۀ پاریسهمه افغان های حساس و صاحب دل گذرد. این مرگ نابهنگام 

سوگواری نشاند که چرا و باز هم چرا مرجان معصوم که قلبش برای مادرش و همچنین برای مادر وطنش می تپید 

 خاموش شد.

فرزندش می  سوزد یگانه با دل های پرخون و اندوه گین، غم بزرگ این مرگ نابهنگام را با مادری که در ماتم فقدان 

زا عبدالقادر بیدل شاعر زمانه ها و دری سرای بی همتا برای مرگ یگانه شریک ساختند. و من این مرثیه را که میر

است به بی بی فریده جان  دخترش  با خون دل رقم زده 

عزیز "که یگانه فرزندش را  مادر داغ دیده و مهجور مرجان 

وارم مرهمی باشد بر که امید م کن از دست داده است، تقدیم می

اال بعد از نشر این همین ح و   پذیر او:ا نزخم های التیام 

و  بزرگ، با همسر و دخترم  معروضه و گلدستۀ بیدل 

سوی منزل بی بی فریده جان  به دوستان و نزدیکان خانواده 

در یاد و بود از مرجان جوان  م تا یدیده،  روان این مادر درد

قرآن پاک به روانش اشتراک  و اتحاف دعا و آیاتی چند از 

     نمائیم. 

 وطنش افغانستان رامونیپدر پاریس  شیکنفرانس هااز  یکیمرجان کمال در   

 ** * ** 
 

 کاشوب قیامـتم به جان رفت   هیئات چه پر فشان رفت

 طفلم زین کهنه خاکدان رفت   بود و گر توان رفت گر تابی

 بـازی بـاری بــــه آسمان رفت
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 3از 2

 

 دیــدن ها چیست؟ بلکه نشنید   این عبرت تازه کم کسی دیـد

 مژگان لغـزیـد و اشک غلتید   بـه خـیـال چشـم مالـید برقـی

 رفتتا جست، ز عالمی نشان 

 

 هر بن موی من شرر جست کز   آهویی غریبی از نظر جست

 این آهی بود کز جگر جست   جست چهره بی خبر چون رنگ ز

 یا تـیـری بود کز کمان رفت

 

 نـغـمـه نبود رهنمون شد هـر   جنون شد انجمن نه در زین فتنه

 ساغــر بدرید جیب خون شد   1)مینا( ز گریـه سرنگون شد

2)چینی(
 کنان رفت مو نالید و 

 

 َمــی نا زده، در خمـار بودم   عمری به هـوس دچـار بودم

 زان جلـوه که بی قرار بودم   زنـــــــدانی انـتـظــــار بودم

 نا آمــده در نظر همان رفت

 

 نـی گردشــی آفریـد جـامـش   َدوِر نا تـمـامـشاز فـرصت 

 زین بیش چه گویم از خرامش   نــی راه سحر گرفت شامش

 حرِف دل بود بر زبان رفت

 

 بـرق نفسم زبـانــه ای داشت   تا شوخی او ترانه ای داشت

 بهانه ای داشتگرمی دل سر   ویرانۀ خیال خانـه ای داشت

 آتش افسرد چون دُخان رفت

 

 گــم شد مـی کـردم سیر راه   نگاه گـــم شد دیــدم گل مـی

 م شددرد دیده چو بودم آه گـ   و فروغ ماه گم شد شب ماند

 رفت سینه چه داشتم که آن در

 

                                                                 

 )مینا( نام همسر بیدل بوده 1

 )چینی( نام دختر جوانی بوده که از فرزند بیدل نگهداری میکرده 2



  
 

 

 3از 3

 پرواز کجاست سوخت بالـم   فــریــاد کـنـم، زبـان اللــــم

 در خاک فـــرو روم بنـالـــم   و تیره حالم پر عاجز و لخت

 دیگرم نمی توان رفتجایی 

 

 آن لب شکربار می ریخت از   آه از شکــری که گــاه گفتار

 بلبل تو هم این خروش بردار   تلخ شد به یک بار اکنون همه

 رفت طوطیانکز باغ و بهار 

 

 بکف داشت عصا از انگشت من   خرام می کاشت دو قدمهرگه 

 چگونه برداشت دست از دستم   چه وحشت افراشت یارب عَلم

 بی من به رهِه عدم چسان رفت

 

 رابر منـی بــدمــی زد قـم   شوخـی هـا داشت در بـِر من

 من رروـاز پـدم و نـمن مان   بـر سر من ای الـفـت، خاک

 رفتتنها به جهان جــاودان 

 

 مــار بر هوایــبـد غــدادن   طـــراوِت بـقـایــم بـردنــد

 جز آه دیگر چه وا نمایم   مکتوب سحر کجا گشایم 

 آئـینۀ شبنم از میان رفت
 

 به فسون یأس مگسل)بیدل(    نازنین شمایل 3زان )لیلی(

 از دل نگذشـتـه باشد شاید    نیست منزلبشتاب که دور 

 کز پیش نظر همین زمان رفت

 

** ** ** ** ** 
** ** ** ** 
** ** ** 

** 
* 

                                                                 

 لیلی( نام دخترک بیدل بوده که در زمان طفولیت از جهان رفته است) 3


