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 2021مارچ   20شنبه                                                              فریده نوری      

 مد هبار آ مد، هبار من نیا
 د، زمستان جایش را به می دهپائیز جایش را به زمستان  این چهارمین سال است که  مرجان من:

جای تو خالی و قلب من پر از    تنها  ند، در این میانمی ده بهار، برگ ها جای شان را به شگوفه ها   

 . غم است 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 د، زمستان جایش را به می دهپائیز جایش را به زمستان  این چهارمین سال است که  مرجان من:

جای تو خالی و قلب من پر از    تنها  ند، در این میانمی ده بهار، برگ ها جای شان را به شگوفه ها   

 . غم است 

 هنوز منتظرم با بهار بر گردی 

 اگر چه رنگ زمستان گرفته سال خودم 

 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 نوروز بدون تو نه رنگ دارد  و نه بو.  زیرا مرجانم دخترم از خواب برخیز، 

 نسیم رقص گل آویز گل فشانش نیست   بهار مـی رسد اما ز گل نشانش نیست 

 ارغوانش نیست  به گلبرگکه باغ خنده   دلم به گریۀ خونین ابر می سوزد 

 باغی که باغبانش نیست به  بهار نیست   چنین بهشت کالغان و بلـبالن خاموش 

 آسمانش نیست  لرزان در که یک ستارۀ   شبی  چه پا فشردهچه دل گرفته هوایی، 

 آشیانش نیست  به رسیدندگر امید    کـبوتری که در ایـن آسمان گشاید بال 

 کسی که هم نـفسش است و هم زبانش نیست   گمان نبرد  تنهاییشستاره نیز به  

 کار بـا جهانش نیـست خزان که در بـهار و   کرد  ونه سرد مهریجهان به جان من آن گ

 جاودانش نـیست  رنج دل مندلی که چـون   نزند  جاودان  خود رنگز یک ترانه به 

 

 

 

 

 

 

 مرجانم دخترم، بهار آمد تو هم از خواب برخیز               
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 ه صد امید می بستم نگاهی ـب  شهر این به چشمان پریرویان 

 ه شهر عشق راهی ـ خشد بـرا بـم  تن از این ناآشنایان  یکمگر 

 می ماند  خیرهنگاه بی قرارم   ن اوستـبه هر چشمی به امیدی که ای

 دـخوانـ نمی ه چشمانم  ـ را بامیدم      نازآفرینان همه زین هم،یکی 

 ی کشاندندـسوی به هر خودمرا با   یـراهرده  ـ م کـودم و گـ غریبی ب

 دند ـرا دیوانه خوانـ که زیر لب م   رهگذارانا از ـنیدم باره ـش

 م کرده بودم ـرغی آشیان گـکه م    ولی من، چشم امیدم نمی خفت

 به هر بوم و بری پر می گشودم   می کشیدم سر زهر بام و دری 

 و بود ـ ه ام در جستجـنــاه تشـگـن             ای ننشستـته ام از پـید خسـام

 بت آن جا که او بود ـعاقدم ـرسی   و پرهیز  ی دیداریهنگامه  در آن

 امهربانی ها فسرده ـن از نـت   سردهـا فـدل از بی همزبانی ه

 به زیر بال برده  ر ـس، ه خلوتـب   ز حسرت پای در دامن کشیده

 کیست؟  خود به در  دیوانه ی ازکه این               ! مپرسید، ای سبکبارانمپرسید 

 ود خبر نیستـاز خکه این دیوانه را    !گویم! با که گویم چه گویم! از که

 یکرانهـتد بـایی درافـه دریـب  مانم که ناگاه  میبه آن لب تشنه  

 انهـازی ـوج وحشی تـخورد از م           ر نکرده ـت قطره آبیلبی، از 

 ذارید ـگ اتنه هجر]مرجان[ مرا با  یدـمپرسید، ای سبکباران مپرس

 ارید ـ ا سپـن دریـه ایـها بـنـمرا ت           ف آن دریا نگاهم ـغریق لط
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  و رفت بی تو چندین بهار آمد 

 تو هنوز از سفرنیامده یی 

  دالن  هر دلداری شکستهبـ

 پر نیامده یی مرغک خسته 

 نوای ناله ها از شهر خاموش

 شبـیـِه چـوبـۀ داریـست بـرایم

 ای جان مادر  ای،کجا جا مانده  

 تـ چـرا دیـگرنـمی آیـد صدای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خواب برخیز]مرجانم[ دخترم از 

 شکر خندی بزن، شوری بر انگیز

 ُگل اقبال من ای غنچه ی ناز

 و هم با او بیامیزـد تـبهار آم

****   



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

 وش واکن ـترم آغـ]مرجانم[ دخ

 که از هر گوشه، گل آغوش وا کرد

 ذشت ـز بگـالل انگیـزمستان م

 بهاران خنده بر لب آشنا کرد 

****        

 ]مرجانم[ دخترم صحرا هیاهوست

 وستـرستـال پـر و بـر پـزین ـچم

 گ دریاستـرنـمـمان هــوِد آسـکب

 از اوست  زیباترچشم تو کبود 

***** 

    ]مرجانم[، دخترم، نوروز آمد 

 ُگلردم کند ـم ر رخـبتبسم 

 را  تبسم های اوتماشا کن 

 گل  خود را گم کند تبسم کن که

**** 

             ]مرجانم[، دخترم، دست طبیعت

 اگر از ابر ها گوهر ببارد 

 ز گلش جوشد بهاریوگر ا

 بهاری از تو زیبا تر نیارد 

 )فریدون مشیری( 

******** 
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 ودن بگرفت ـب  ت گام اجل فرصـنا بهن

 بلبلی را ز چمن حین سرودن بگرفت 

 ده در قلب ]مادرت[ ـک شـو حـ مهر ت

 ماندن بگرفت  تا دم  تو خاطر کی توان 

 

 خپلواکی( - استقالل )  بی مرجان کمال  پاک بی   روانِ نثار  ُگل  یک سبد 


