
 

 

 

 

 

                                                     ۰۳۰۳می  ۰۳شنبه                                                                  ریده نوریف        

 به اید مرجان
یاد و بود می کنم، ای کاش گذر زمان به دست من می بود  جانم مرجان و،تباز هم از سومین سال سفر بی برگشت 

 .طوالنی می کردم ،ی را که با تو بودمئکه من می توانستم لحظه ها

زیرا هیچ باورم نمی شود که تو  ،داردزار می گیریم، دلم بسیار غم تو  دخترم امشب هم مانند همه شب ها از فراق

م شدی، یکه خاطرۀ ماندگار برا ،من ۀبه جز تو یکدان ،در این دنیا همه چیز وجود دارد. باشی هرفیق نیمه راهم شد

تو " .افسانۀ خاطرات تو غرق شده اند البالیبرای من افسانه شده است، شب و روزم در  وت یاد ها و خاطرات

 .، یاد های خوِش با تو بودن، و یاد های بِد بی تو سر کردن"ای تو استنیستی، ولی یاد تو بج

 و پـرپـر می زند دلـزهـجران ت

 د دلـز دلتنگی به هر در می زن

 ت ای ُگلـچو بلبل در فراق روی

 د دلـر می زنـفس سـبه دیوار ق
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 پر پر شدم این چنین بودمالله ودم ـغنچه ب        ن جوان بودم عزیزان این چنین پر پر شدمم

 ماه تابان روی زیبا داشتم صورت چون        داشتم د و باالی رعناـوان بودم قـج من

 داشتم سر ۀوب و سایـمادر دلسوز و خ         مادر داشتم ودم دلم خوش بودـبمن جوان 

 پیش خدان در آسمان ـم مـرفتم اما روح        ین شماـتم از بـجوان بودم لیکن رف من

 ق نگهدار شماحم رفیقان ـویـو گ رفتم  شما از بین یقان رفتمـرفودم ـوان بـمن ج

 کرد یرتدب چنین را این و اجل این بودکمت ح     کرد تقدیر چنین خداوند این جوان بودم من

 

 وستان بی من مروـان در بتات دوسـای حی  خوش خرامان می روی ای جان جان بی من مرو

 زمان بی من مروو ای  ای زمین بی من مرو  ن متابـم و ای قمر بیای فلک بی من مگرد 

 بی من مرو جهان مباش و آناین جهان بی من   تو خوش است ن جهان باآتو خوش است و این جهان با

 من مرو و ای روا ن بیای نظر بی من مبین   مخوان بی من ای زبانای عیان بی من مدان و 

 روـن مـی مـماه من بر آسمان بمن شبم تو   یدـد سپـویش را بینـخ شب ز نور ماه روی

 ی من مروـب خار تو در گلستانمن ،تو گلی  طف گلـاه لـش در پنـمن گشت ز آتـخار ای

  من مرو  بی مرانمن   بیدر من نگر همچنین   تـبا من اس چو چشمتتازم  در خم چوگانت می

 من مرو  بی روی ای پاسبان چون به بام شه  منوش من  بی ای طربچون حریف شاه باشی 

 من مرو  بی نشان  بی ای چو نشان من تویی  نشان تو رود  بی کس کو در این رهوای آن 



  من مرو  بیراه دان  تویی ایدانش راهم   دانشی  رود بی  وای آن کو اندر این ره می

 ن مرو ـم بی  وهم این و آنای تو باالتر ز   عشق سلطان خوانند و من میدیگرانت عشق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می شود، یک  مصادف میالدی 0891سال های  بهی که دراشت های مرجان به زبان دکتابچه ها و یاد البالیدر 

و همچنین در مورد تاریخ وطنش و دین مقدس اسالم که به قلم  ،غیره تعداد زیاد اشعار از موالنای بزرگ، حافظ و

وی از همان طفولیت به تاریخ  ۀ وافرخودش نبشته شده است، را دریافت نمودم، که نشان دهندۀ عشق وعالق

، خواستم برای یاد و بود از سومین سال سفرش به سوی ابدیت ،مادری اش بوده است های وطنش، به دین و زبان

 :نمایم محترم تقدیم خوانندگان های آن را بعضی قسمت

 :النای بلخواز م

 علم جان استجمله عالم صورت و       خاتم ملک سلیمان است علم             

 علم افروخت تا به هفتم آسمان  علم آموختآدِم خاکی ز حق 

 علم بر رهوارتو  تا شوی راکب  علم ارـبهین مکش بهر هوا آن 

 اهل تن حمال شانعلم های   علم های اهل دل حمال شان

 زند باری شود بر تنعلم چون   یاری شود بـر دل زند علم چون

 بحارطالب علم است غواص   علم دریایست بی حد و کنار



 دو روشن شود دل را ورقـکه ب  صیقل عقلت بدان داد است عقل

 او عـدو ماست و غول و رهزن است       که احمق هر کی است گفت پیغمبر              

 ریحان ماست وو ریح ا اوروح         ماست جانعاقل بود و هر کی او                  

 بین عقل و داممخلص مرغ است   بین کامآفت مرغ است چشم 

 امر هم شوری بخوان و کار کن  عقل یاری یاد کنعقل خود با 

 

 .اندرز ها

 باشی، هیچ کس را آزار مده ــ برای این که آرام

 ــ برای این که آزاد باشی، هیچ کس را بازی مده

 خودت پایت را پیش نکنی، کار هایت نمی شودــ اگر 

 ــ همیشه باید زحمت بکشی، تا راحت بیابی

 ــ تنت را پاک نکهدار و برای نیکی آماده ساز

 ــ طمع بلندی و سر پائینی دارد، ای کسی که حرص مرکب توست جلو آن را بگیر

 ــ زبان دشمن جان است، برای نگهداری جان، زیاد گپ مزن

 .چه گپ خواهد شد فرداــ دیروز رفت و غیر از امروز دیگر وقت نداری، چون نمیدانی که 

 ــ مثل آفتاب، قلبت روشن باشد و مثل صفائی صبح، راهت راست



 ــ راست کاری باعث نجات انسان است

 ــ چه ضرور است که نماز بخوانی، اگر دلت راست نباشد

 دگان خدا مهربان باشبن باــ ظاهر و باطنت را پاک نگهدار و 

 ــ تنت را پاک نگهدار و برای نیکی آماده باش

 ــ دم صبحگاهان مانند آسمان گردنده چشمانت را به مهربانی باز کن

 ــ به پیران چنان نظر کن، که می خواهی در پیری به تو همان طور نظر کنند

 دــ به خوردان به چشم حقارت مبین، که خوردان جای پیران را می گیرن

 ــ به نیازمندان کمک کن و مشکل شان را بگشا

 ــ دانشمند را احترام کن، زیرا از نظر دانش وی از تو بهتر است

 ــ اگر دانش آب باشد و زمین بلند، فایده آب کم می شود

 ــ تا سرت را زیر آب نکنی، مروارید کمیاب را نمی یابی

 ــ راستی کن که راستان نجات می یابند

 کر نیستی، از چاه مترس ــ اگر کور و

 ــ یار اشخاص، راستی است، درون و بیرونت را باید راست نگهداری

 ــ راستی کن و نجات ببین، یار خلق شو و یاری ببین

 ــ علم همیشه ترا همرایی می کند

ن ، نام چو جاوید شد مردنش آساجستمرد نمیرد به مرگ مرگ از او نام »د نمیر ــ اشخاص عالم هیچ وقت نمی

 «     کجاست

 علم آشنا شوی از آب بی کشتی  تیر شده می توانی  باــ اگر 

 ــ علم دل را بینا می سازد و راه انسان را به طرف آفریننده باز می کند

 ــ درخت را جوان بکار تا خودش به آهستگی کهن شود

 خود راه داردــ اگر خود را بلند بگیری، به جایی نمی رسی، زیرا کوه با همه بلندی به سر 

که عبارت از چشم، دهن و زبانت است رعایت کنی، جانت آرام می باشد و همین سه چیز است را ــ اگر سه چیز 

 .که بسیار اشخاص را از بین برده است

ــ کسی که از مال دنیا تیر است زندگی اش به خوشی می گذرد، و با چیزی که خداوند برایت می دهد همرایش 

 .خوش باش

 غم کس خوش مشوــ از 

 ــ در کاری که برایت داده شده است، صادق باش، آن را به درستی انجام بده

 ــ در یک کار باید فکر کنی و عجله نکنی، زیرا عجله کار شیطان است

 ــ بیدار باش که جهان پر از فریب است



ن، گریه کرد و گفت، این پر ها ــ  یک طاوس را دیدم که پر هایش را می َکند، برایش گفتم پر های مقبولت را َمک

 .دشمن جانم استند
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 !ن یعنی همینـحال م درد بی درمان شنیدی؟ 

 !نزمیمی زند من را  !درد دارد ،بی تو بودن 

 روز و شب خاطراتتاین  بی تو مرا، زندی م 

 !همین یعنیصعب العالج  پیگیر من است، درد 

 

 
 

 

 


