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فریده نوری

رجعت به یادداشت ها
قسمت پنجم

ای نیکویان که در این دنیایید

یـا از این بعد به دنیا آیید

این که این جا خفته است منم

[مرجانم مرجان شرین سخنم]

بنشینید بـر این خاک دمی

بـگـذاریـد بـه خاکم قدمی

گاهی از من به سخن یاد کنید

دردل خاک دلم شاد کنید

ضرب المثل ها
گرد آورنده :مرجان کمال

حرف ث
•

ثمر علم ای پرس عمل است ،ورنه تحصیل علم درد رس است.

•

ثروت را یم توان پنهان کرد ویل فقر را نیم توان.
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•

ثمر از درخت بید به دست نیم آید.

•

حرف ج

•

جان به عزرائیل نیم دهم.

•

جانش به لب رسیده است.

•

جگر جگر است ،دیگر دیگر.

•

نتوانست( .داللت بر کوتاه فکری و ن
ن
نادان)
جو دو خر را از هم جدا

•

ن
گفت از ررسوع)
جنگ شدیار رس شدیار( .راست

•

جوز را بشكن  ،طالع را ن
ببت.

•

جوینده یابنده است ( .تجسس باالخره نتیجه در ین دارد)

•

ـجلو نضر را از هر کجا بگیی منفعت است.

•

جواب ابلهان خاموشیست.
ن
کجان یادت به خی.
جوان
ی

•

جور استاد به ز مهر پدر.

•

حرف چ

•

چاه کن در چاه است.

•

چارۀ جز پیاهن دریدن نیست.

•

چانته اش خالیست.

•

چنگ به دل نیم زند.
َ
چوپان که گله یم شود ،رمه ایال یم شود.
ن
پشیمان.
چرا عاقل کند کاری که بار آرد

•

چشمانت روز بد را نبیند.

•

ن
چیی را که به خود نیم پسندی به دیگران روا مدار.

•

•
•

یاد دارم ز پی دانشمند
هر چه بر نفس خویش نپسندی

تو هم از من به یاد دار این پند
ن
نی بـه نفس دیگری نپسند
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•

ن
چییکه به دل مهمان است ،کاش به دل صاحب خانه هم یم بود.
چر ناغ که خانه را روشن یم کند ،حاجت به مسجد نیست.

•

چاه نکن به هر کس ،اول خودت ،دوم کس.

•

چشمش را ن
ببت ،دلش را بخوان.

•

چوب خدا صدا ندارد ،اگر بخورد دوا ندارد.

•

چون دوست دشمن است ،شکایت کجا کنم؟

•

چون قضا آید طبیب ابله شود.

•

چ نییکه عوض دارد ،گله ندارد.

•

چشم از چشم حیا یم کند.

•

چای ناخورده جنگ نیم شود.

•

ُ
چیی گندم تر است ،ن
ن
چیی آسیا کند است

•

توی به خدا
توی ی
عشق و آرزوی من
به سینه تا نفیس است بیقرار تو ام
توی به خدا
توی ی
ی
جان و عمر و ی
هسن من
بیا که جان به لب ،این جا به انتظار تو ام

salamwatanam@gmail.com

