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  گ آرزو هایش، به سوگ گفت او......، به سو  گ بسوز ای شمع، بتاب ای ماه، بریز ای اشک به سو

 گو هایش... و 

گر دیگر به روی ما نمی خندد، ولی نامش چه زیبا تا  گر او به زیر خاک خفته، و  نید ای دوستان،  ی ب

 ماند.  د ابد جاوید خواه

 

                                 

 رگز ـگردد ه ـنراموش ـف د  ــرزنـ داغ ف 

 این چراغیست که خاموش نگردد هرگز 
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امروز به پنجمین سفر بدون برگشت مرجان عزیزم مصادف است، خواستم تحفۀ نثارش کنم تا روحش  

 شاد گردد.

به این منظور یک تعداد از ضرب المثل ها، اصطالحات و اعتقادات وطن را که جمع آوری کرده  

   م. ، از نظر گذشتاند ماند  متأسفانه  همه نا تمام کهبود 

م و از شفاخانه  خوب شد  یکهبه مجرد   :" که  که در شفاخانه بود برایم گفت   یکی از روز هائی در  

این آرزویش نیز جامۀ عمل  که    " مو نا تکمیل ها را تکمیل کن  ومباید دوباره رایه وطن ش  خارج شدم

   نپوشید. 

از پنجمین سفرش    برای یاد و بود   همن همه را یکجا کرده و در یک رسال  ،بود   گردآورده که    آنچه  

 یاد عزیزش همیشه گرامی    هم   زحماتش به هدر نرود و  هم   به چاپ رساندم تا باشد که  به سوی ابدیت 

  . و نامش جاویدان بماند 

 

 رخسار جهان ندیده رفت   ده ام دریغا ـای نور دو دی

 یک بـرگ گیل نـچیـده رفت   شـاخ گل از بهار عـمرتای 
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 ید ـه من کرد و آیه کشـنگایه ب ید ـچو هنگام جان دادنش در رس

 تهــخـا بـرون ریـه   ز دل، آرزو  ته ـرت در آمیخـی بـه حسـگـاهـن

 گشته جمع   پا وجودش در آن رسا             مع ـش سحرگاهو سوز ـگایه چن                              

 ن یافتهیـاپـسو روغ از دم ـف                ه ـتـافـان تـاق جـنگـایه ز اعم                            

 ال داشت ـهنوز آرزو هـا به دنب                داشتروبال  ـپ جاننگایه که از       

 من  یم شود حال فردایکه چون              نـز سودای م نگایه مشوش         

 است سال و آن نقش  "پنج  "فزون رفت                بست  خاطرم نقشکه در  نگایه                   

 گردنم ست افگنده در  کمندی         نم ـجان در ت ا هستـنگایه که ت      

 مرا ریخته ست  چه شب ها که اشک            جانم آمیخته ستنگایه که با              

 چنان دوخته ـنگاهش به مـن هم               ز تاب نگاهش من افروخته                              

مدل   از نـرفت  و  ز دیده برفت             وِ گلم مهرش در آب رسشته ست          

 

 ن گوهر ناب و خوش بیان رفت آ رفت ان ـهربـآن دخت شفیق و م

 وان رفت ـتطاقت ز کفم ، تاب و    و فـرقت او سوک در ماتـم و                         
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 وابـچو در نیمه شب رس برارم ز خ

 تو را خوانم و ریزم از دیده آب

 وست ــت هـبوگر بامداد است راهم 

 به توست  پناهمهمه روز تا شب 

 . جاودان است همیشه نزدم   یم کشم،نفس  زمانیکه تا ت دخت  نازنیم، یاد و خاطرات

 ،  مروارید غلطایی تو  جانایی تو تو مرجایی

 و پنهایی ـ یان آن تـم اگر قلبم صدف باشد

 ________________________________     

 است. عالوه گردیده گل ها از طرف سایت   ی: خپلواک   -استقالل


