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  ٢٠١٠ آگست  ٢٩

  :يادداشت پورتال
نج کمال امتنان داريم، که حاصل دستر" جيالنی لبيب"از همکار گرانقدر و فرهنگی متعهد و سختکوش، جناب 

در دسترس پورتال گذاشته و خوانندگان " ضرب المثلهای هرات"را به شکل مجموعۀ نفيس خود ايام پيشين 
  . هرات آشنا ساخته اندو باعظمت شهير و واليت ارجمند ما را با امثال شهر 

خويش از منطقه و واليت ، چنين کار ارزنده ای را "لبيب"به مانند جناب  کوشای ديگر ما نيز اگر همکاران
ه و گنجينه ای  آمدحاصلشمول د، به يقين که از مجموعۀ همه، دست آوردی ارزشمند و افغانستان ندهبانجام 

  .عظيم فلکلوريک وطن عزيز در اختيار عالقه مندان قرار خواهد گرفت

 سرفرازی شان راسالمت، سعادت و  توان بيشتر در انجام امور مفيد فرهنگی آرزو کرده و "لبيب"به جناب 
  .خواهانيم
          با محبتهای فراوان           

   AA-AAادارۀ پورتال            

  
  بيلبی النيـــــــــــــج
  ٢٠١٠ آگست ٢٨برلين ــ  

  
 
  

 ضرب المثل های هــــرات
 

 )متل ها ( 
  

ِی نسبِی ن آراموان نوجوانيم و دوراآ يد ، بخشی از گرد آوری هایئی را آه در زير مطالعه می فرمائضرب المثل ها
قلم و آاغذ، مهربانی مردم پاك .  زمانی آه سفرها هنوز آم خطر بودند و دور و برها بی حذرميهن ما می باشند؛

چه بسا . روزگار ديگری بود. طينت زادگاهم  را در دهكده ها و هردياری آه به چنگم می افتادند، يادداشت ميكردند
، گويا و زنده، شادگونه ن و سراپا طراوت، متل ها را  با مثال های شيري، شادابمانهآه بزرگان و سالمندان، صمي

بدينگونه . های خجسته برای فردا، صبحدم ها را به بدرقه می نشستيمترزو و نيآتفسير و تعبير ميكردند و ما  پر از 
ه فكرغربت و ی آه اينك برای بار نخست به شما پيشكش ميگردند، يادگاری اند از هنگامی آه آسی بئمتل ها

 يابی و گاهی هم  بعضی ءمردم درين خطه ها يا به تحصيل می آمدند يا جهت شفا. مهاجرت در اروپا و امريكا نبود
  .سياحت ها به منظور

بود پول همه چيز را در انحصارش نياورده . نان به درس و تعليم می انديشيدندی نشده بودند و جوائمعيارها همه  آاال
استاد خوب ادبيات مكتب ما، چكامه سرا . ر و انفجار و انزجار در صدر خبرهای روز قرار نداشتندو واژه های انتحا

  :و نويسنده ای فرهيخته، دهزاد آهدستانی آه ياد شان بخير به لهجۀ ويژۀ انديشه مندانۀ خود ميگفتند
  

 ” .آغا جو، اين ها روزی به درد می خورند” 
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، قسميكه در آغاز درنظر ك رسالهتی، از چاپ اين بخش فرهنگ مردم  در يهای نشرا به بنگاهبه علت عدم دسترس
،  مشترآشهای همسان و تجربه هایازداد و ستد های طبيعِی حوزۀ فرهنگی با ني. داشتم صرف نظر نمودم

از پسته زاران بادغيس و خارج از آن، های دور و نزديك ميهن ما گر جاها را در دي از ضرب المثلموجوديت بخشی
تا زيتونستان های جالل آباد و همچنان از ديار عاشقان گنجۀ آذربايجان تا آشتزاران درۀ حاصلخيز فرغانه، ميان 

 . ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و ترآستان چين، ممكن و مدلل می گرداند
.  دستبردی نرفته استبه پاس حراست از فرهنگ ديرينۀ مرز و بوم، بر واژه های بعضًا عريان و احتماًال نامأنوس،
بعضی از آلمه های به .  به دليل حفظ وزن و آهنگ، متل ها تا حد ممكن به گونه و طرز گفتارِی خود نگاشته شده اند

ی آوچك انگاه نخستين احتماًال هراتی همچون َجل، دوك ، غاز، ُغوزه ، َآالته، َمنداب ، صباح و ُآماج  در لغتنامه 
از ضرب المثل های . اژه های اصيل زبان فارسی دری هستند و در فرهنگهای گوناگون ثبت، زيرا وامده اندين نيئپا

سفانه تاريخ و شماره أ وقت آه مت"لمر"جمع آوری شدۀ فرزند  فرهيختۀ آشور، شادروان محمد علم غواص در مجلۀ 
ش رنگ ی دستنويس آم و بيی آه از  روئبا پوزش، بعضی متل ها. ،  نيز بهره برده بودمادداشت ننموده اماش را ي
هيچگونه ادعايی بر . امده اند، درست و واضح خوانده نمی شدند، به دليل جلوگيرِی اشتباه، درين نوشته نيرفته ام

  :آامل يا جامع  بودن اين بخش فرهنگ مردمِ زادگاهم  ندارم
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اگه چوپان بخواهه، + گدا و نون خشكه از +  خليفه می بخشه ۀساز آي+ دم  رو به آدم ميره آ+  چكد از دستش آو نمی
اسپ اگر آهو بود، +  خر بسر طويله نروه، به عقب طويله اش می برند اگر+ از شاخ تكه، بز ، پنير می سازه 

+ آب دِر خانه گيلوآه + از سايه اش ميترسه + احمد بيكار بود ، زد دروش را به خايه هايش +  غمچين در پهلو بود 
اگه می خواهی ماهی را نگيری، + آدم بی خبر حمام ميره + آتش جا خور وا ميكنه + ل خطايه اصلی بجايه ، بد اص

از شره نترس آه ميزنه بام به بام، + از آتش خاآستر به عمل می آيه + آدم منافق، آور ورميخيزه + از دمش بگير 
از  +سی بمير آه به غمت تب  ميكنه از غم آ+ از گاو گوز، از مطرب تفنگچه + از نرمه بترس آه ميكنه آاره تمام 

آرای زن برزگر، يا شام يا نمازديگر ، آدم از آسی آه طمع +   از خر آچل ، آره اش  +جهل خور به جهنم ميكنه 
+ ، زن خوب از قبيله شهاسپ خوب  از طويله  بيرون نمي+ ، پير را مريد  پرانهآش را قروت می+ داره ، گيله داره 

اينقدر هست به + آه ناگاهی به از تير سحرگاهی +  بچه، مادر ميخوره ُآلچه ۀاز واسط+ ش ه ريآرد به آرد، گردش ب
اجل  +اگه صد سال از بی گوشتی بميرم ، آالغ از روی قبرستان نگيرم + مدرسه ، آه به بی بی خيرو گل نمی رسه 

از + سجد بلومبه، محرابش به جايه اگه م+  آنده شه غنيمته یاز خرس مو+  سگ آه ميرسه، نان شوپان را ميخوره 
انگور خودش را +  چيزی آم نميشه، آون ساز زن پاره ميشه هلاز ُد+  قلور عاشوروا به خود برادر خوانده ميگيره 

از سگ چه آيه، سگ + از آرامات شيخ ما چه عجب، گربه را تر ديد، گفت می باره  +به تاك خود شيرين می آنه 
+  انبون بخر ارزون بخر،+ ، آم بده ، هردم بده آدِم پيره+  خود بگم، به آی بگم از+ م آو بيار، شوروا بش+ بچه 

آدم منافق، ميخوره و پوزش را به خاك می + ی آه شكم داره، نترس ئاز بال + ، پيتاوه نميشهاطلس هر چه آهنه شه
ون بی علت نيه، گيرون بی حكمت ارز+ آتش خاشه و زن الشه، چه باشه چه نباشه + از نابودی، آاله نمدی + ماله 

+ آواز دهل از دور خوشه + ، بدتر از ميراث خور آموخته خور+   همسايه از همسايه آلو از آلو رنگ می گيره،+ 
، از سيابانی می آنهآاز گشنكی + تان بوی خنكی می آيه از زمس+ از زير ناودان برخاست، زير شرشره نشست 

از مرد قوله ، + آسمان ابر داره + آه از سر تير شد، آدم بچه خور زير پا می آنه آو + آالنكاری مزد ور نمی داره 
از گنده نترس، از ادايش + اگه قوم بكشه ، به سايه می آشه + آِو زير آاهه + ای ريخ، ريخ مزاق نيه + از زن وعده 

ی ننگی داره ، برآتی هم ئاگه گدا+ ند  خيراهللا نام می آرداگه خير ميداشت، او را+ آدم گنده، پر ادا می افته + بترس 
، ميسوزه شهر يك روی شوماز خاطر + از تفنگ خالی ، دو نفر می ترسه + از تو حرآت، از خداوند برآت + داره 
از آوزه +  سيا بان سگی داشت، سگ ديگه آونش را مليسيد آ+ وك شه،  خدا خدا ماهيگير ميشه آو آه گيل+  روم 

  .يم در آوزه و ما تشنه لبان می گرد آب+همان تراود آه دروست 
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+ ه رد تو، دم موش سفيد نميشآ ۀبه سفر+ نگ به خندق بينداز بيكاری، س+ بادار باش ، به فرمان باش 
به ملك مردم نهال بنشانی، صدای تبر می + ، دو من ارزن هم جا ميشه به جوالی آه ده من غوزه جاشه

پای خر يك + سمونه ، ته پوشش زمين آباال پوشش + و می خوره  صد خار آبه خاطر يك گل ، + شنوی 
 ۀبه بون+  رويش ۀبرگ سبز و تحف+ و ببيز بريز + بعد از گوز و چارزانو زدن+ دفعه به جوی ته ميره 

 آو به+ بيگاری از بيكاری بهتره + به بچه يكی نده آه دوتا طلب می آنه +  مشتك، به آسياب می روه 
به گربه + بالی خر به جون گاو می خوره + ها جنگ آنند و ابله ها باور برار+ شيدن نارسيده و موزه آ

به يك دست، دو هندوانه برداشته نميشه + به يك گل بهار نميشه + گفتن گويت داروست، بااليش را پوشيد 
ه هر چه بچ+ بچه يتيم را نه بزن و نه بكن،  نان ته بغلش را بستان + ، رقصش را ببين بز را وا آن+ 

به حرف گربه، + بوزنه و سنجد خوردن +  بار آج به منزل نميرسه + عزيزه ، ادب ازو عزيزتره 
بزك بزك + عقيده و با خوك همنفس  باخرس هم+  بزغاله از دهن بز چراهی ميشه + بارش نمی باره 

با +  ميش به پاچه اش بز به پاچه خود،+  بخت آه برگرده،  فالوده دندان ميشكنه + يه آنمير آه بهار می 
 .ارباب ده بساز،  تمام ده را بتاز

پی هيچ + پول داشتم، پياز خريدم +  را به ريشش می آشه پنبه دزد، دستش+ ون ، سگ سليمون پشيم
پول داری ضامن شو، نداری شاهد + پولی آه به دلی دلی بيايه ، به امان امان ميره + خفته،  بيداری نيه 

+ رنج هندوستان بكش ی، ئطاووس ما پر+ پيش از مرگ و واويال +  پيدا می آنه پيس پيس را شو تار+ 
پيش +  پاك باش ، بيباك باش + پيشی ناز ، دمب تو دراز +  من آشمش و پندانه يكيست ۀپيش جانان

 . طبيب نرو، پيش سرگذشت برو
 تيری بزن آه به خاك + تنخواه نا خورده ، سفر قندهار + تا گوساله گاو شه ، دل خواهان آو ميشه 

+ تا نبينی سخت و سست، هرگز نشی مرد درست + تا نباشه فنی بكار، دمبه چه مايه مين شيار + نخوره 
تو را + تا تو از بغداد بيرق بياری، در آالته آشت نگذاره آالغ + توبه از شپش دستار و ريگ پيزار 

+ توبه از زدن آر و گرفتن آور + ها ن چيز تا نباشه چيزآی، مردم نميگ+اين بِر جوی، مرا آن بر جو 
تا + تير را به تاريكی نينداز + تفنگ خالی صدا نداره + تخم از خرمن بيرون نميشه و ميراث از خاندان 

 . تنور گرم گرم نون ور ميداره+ نباشه چوب تر، فرمان نداره گاو و خر 
مادرش جيك جيك ياد چغوك به جوجه + جواب سنگ را سنگشكن می دهه + جای باز را آالغ گرفت 

جرو به خش + جنگ سر شيار، آشتی سر خرمن + جنگ جت ها دروغه + ، آدم باش جت باش+ ميده 
ی آه روغن ميره، درد و بال ئجا+  ،عليك است و جواب خاك، مرگ جواب سالم+ خشش می ارزه 

  . نميره

+  شيراز، چه شيراز باالی نان چه نان باالی+ ، چه علی خواجه چه خواجه علی+ چشم ديد، دل آشيد 
چاه آن به چاه + چاه آن به چاه و محتسب به بازار + ، می پاشه چيزی باشه+ ی باشه ، جای بسياره چيز

چهل پيوندش را + چيزی گاو آجه چيزی گاودوشه، چيزی بی بی آج نشسته و آج آج می دوشه + است 
 .وب به درخت خوبه نه به آدمچ+  چيز خوب  آدم گنده + می برد و چهل پيرهن را نه 

حساب به مثقال، بخشش به + حوت گفتن بچه از بی بجولی است + حالی گل بير ، شتر درست آن 
  .حاجی، حاجی ديگر را مگر به مكه پيدا آنه+ حالل زاده به سر گپش می رسد + خروار 

 ۀخربوز+  سامونه ، بی بی بسر وی آه پر پيمونه اخانه + زه، خودش سپنج دود ميكنه خودش می گ
خمير ترش آه از خانه گم + ين آردنش مشكل ئخر به بام آردن آسانه ، پا+ يشه خوب نصيب آفتار م

ی آه به خازه آمد، به ئخو+ ير خر جت را به لب آب ببر و مزد بگ+ شوه، يا مادر خبر داره يا دختر 
خدا آه ميده + خرآار سيل ميكنه خر به دهن + خر هندو را آب بده و مزد بستان  +جنازه بيرون ميشه 

خدا + خری آه جو نخوره به آرو آرو چه ميفهمه + ميده، به نذر بنده ميده، آلنگه نزده آاريزه آنده ميده 
+  پوشاآش می دهد ۀخداوند سرما را به انداز+  درهيچ جاهلی را بی سر نكنه و هيچ رباطی را بی

سمان آنده شد خر برفت و ري+  شش آيسه داره خام طمع+ خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت باش 
خداوند هر آه را به قدر + خرس را ياد آن و سوته را بردار +  علی چپ می زنه ۀخود را به آوچ+ 

خاله چونی، هميتو + نمی داره  خاك هرات منی ور+ خيال ميكنه آه علی آباد يك ده است + نيتش داده 
ين سر ميزنه، خاری آه از زم+ سی باش آه خريدار تو باشه خواهان آ+ خدا ديده و داده + آه تونی 

خود آرده را + ، گوش و دمبش را می زنند خر آه از خر بمانه+ ه  زياد، غم می آرۀخند+ نيشش تيزه 
خدا نان + خيز گربه تا دم داالنه + ی آه فريز خورده ئخر را آجا گرگ خورده ، جا+ نيست تدبيری 

خره از خايه + درت هايش بشناس خدا را نديدی به ق+ خوردن ، پس دادنی هم داره + بدهد آو دندان 
ی خوش آيد، وليكن ابلهان را خوشتر ئخوش آمد هر آرا گو+  مايه هايش  يش می شناسه و گاو را ازها
  .آيد
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دانه را +  دايه آه از مادر  مهربانتر شه، سر ميت او را ميزنند + و می خوره آ  شكستهۀاز آوز داشگر

دهن آجش را چه می آنی، + دادن درويش، چه از پس چه از پيش + جل ميخوره و ته آله گی را آرك 
+ دار شد دستش را بگير، ناداری آه دارا شد پسش نای آه ئدارا+ دست َآل، دهن َآل + سخنش را بشنو 

ديگ به + دست و شانه، هر آه می تانه + ری آه به صد لغد نلومبه ، به يك مشت هم نمی لومبه ديوا
دزد را به قافله راه نمی دهند، ميگه آدام شتر را + ده با درخت ها خوشه + ديگدان ميگه رويت سياه 

و صاحب مال آم دزد زور آور +  ارباب می روم  ۀدزد را به ده راه نميدهند، ميگه به خان+  سوار شوم 
ديگ شريكی به  + مهمانی به تقليد دوستی به زور نميشه،+ دختر همسايه ، آله پخ پخ می نمايه + زور 

 شهر بسته می شوه، دهن ۀدرواز+ دشمن تو، شپش های سر تو + دامن شوربا وسيعه + جوش نمی آيه 
ده به آجا ، درخت + من به پا دوست به سر سيل می آنه، دش+ ديوانه برو آه مست آمد + آدم پر گپ نه 

درآمد، مرد را بخشنده + دست باالی دست بسياره + دانا را اشارتی، نادان را مشت و لغدی + ها به آجا 
دنيا را آو بگيره، + دو پانزده يك سی است + دزد را بدوان اما تا حدی +   دست خر، طبق حلوا + دارد 

دل، + دزد به سرش پر داره + ، تو را خواو می گيره دنيا را آو بگيرد+ مرغابی تا شتالنگ اوست 
دستش به آلو نمی + دير شد، زير ميشه + دل از دل آو ميخوره + دل به دل راه داره + آاهگل نيست 

+ دل نسوزه، رگ می سوزه + دوستی دو سر داره + دوای درد دندان، آندن است + رسه، ميگه ترشه 
دل مادر به + دو تخته آه با هم برابر شه ، حاجت نجار نيست + ديوار ها موش داره ، موش ها گوش 

دزد هم ميگه خدا، صاحب + دروغگو حافظه نداره + دروغ پای نداره + فرزند، دل فرزند به فرسنگ 
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دير + دوست می گريانه ، دشمن ميخندانه + دادن درويش، چه از پس چه از پيش +  خانه هم ميگه خدا 
ديوونه را + دور ديده به ريش ريده + دور نما، نزديك پشيمان + اه و عذر بسيا دل ناخو+ آيد، درست آيد 

  . در باغ بی انگور را ببند+ ديوونه را چيزی نميشه، قومش شرمنده ميشه + ی ده ، به دستش چوبی ئهو
 . راهها دوره و خبرها نزديك+ روباه از دم مهتابی آجا ميگريزد+ روباه به خرسوار يكبار برميخورد

زمزمه يی شب عالمه يی ترسه + زن آردن آسانه، راه آسياب دشوار + زحمت دوست راحت جان است 
زور به گاو ناله + زن نان مايه و غوزه ، پول حمام هر روزه + زور آاآايه آه انگورها به تاك ها يه + 

+  ها می مانه زمستان ميره و روسياهی به زغال+ زورش به خر نمی رسد ، ده به پاالنش + به گردون 
زخم شمشير تيار ميشه + زير آاسه نيم آاسه  + زور آم و جهل بسيار + زر را به زر بده نه به زرداب 

  .و زخم زبان نه
سر بشمار و + سرآه هر چه  هم ترشه به طلبيدنش می ارزه + سگ داند و آفش دوز آه در انبان چيست 

+ سوزنه و آاهدان +  نده رر نفرما و گشنه را آزاسير را آا+ سر مرد برود ، گپش نه + نان بينداز 
+ سنگ آالن عالمت نزدن است + سر روده به شكمبه بند است + سودای اول خواجه خضری است 

سواره چه خبر داره آه از آون پياده چه می + سگ زرد برادر شغاله + سيرم سقطم، گشنه يم  بی قوت 
سالی آه + سگ به مسجد رو نداره +  آاله زياده سر باشه،+ سری آه شعور نداشت، آدوست + ره 

سنگ + ی جای نداره ئسگ گرگ به هيچ جا+ سر زاغ را بودنه می گيره + نكوست از بهارش پيداست 
 . را به هوا می اندازه ، سرش را زير سنگ

 هم آدم بد  اگر به شيشه+ شكمبه و گردن قصاب + شكم گشنه تك تك پاشنه + شتر از بار خريطه ترسيده 
شتر آه خار بخواهد ، گردنش +  شيرين برو  شيرين بيا،  سر صبح برو ، پيشين بيا + شود،  می تراود
 . شف شف نگو، شفتالو بگو+ شتر آه رفت ، بال به بارش + را دراز می آند 

صد چغوك با زاغ و زيغش نيم من + صاحب راه ، آنار راه + صد تير را بخور و مات را از دست نده 
 . صد َآل را آالهم و صد آور را عصا+  گاوی بكش آه هر رانش سی من است است ،

 . طلبيده را ننگی نيست و نادار را جنگی+ ی آنده ميشه آه پوده شده ئطناب از جا
عكه رفت آه + عذر بدتر از گناه + عروسی به تماشاگر مزه داره + علف از ريشه خود آب می خوره 

    .عروسی جت ها دروغه+  را هم گم نمود رفتار آبك را آند، رفتار خود
غالم آه آغا خور نبينه، خور آغا مبارك نوم می + َغوَغو سگ، شغاله به باغ می آره، غم نداری ُبز بخر

 .ميكنه
 . فلك جامه بده، آو اندام+ فقط از بين شير چكيده + فلفل نبين آه ريزه، بشكن ببين چه تيزه 
قلم اينجا رسيد سر + قد بلند صنوبره، قد آوته ميخ خره +  مونه قاشق بی دم مدام به زير دوغ می

 .بشكست
آاری آه پول می + آاری آه خدا آنه، نه شيخ آنه و نه مال + آار آه تموم شد مزدور حرامزاده ميشه 

 خود ۀآارد دست+ آاسۀ همسايگی دو سر دارد + آاره آی آرد، آسی آه تمام آرد + آنه، غول نمی آنه 
آم بخور، آلپوره + آورم  راست گو، َآَلم بدر انداز +  آاه دزد آافره، گندم دزد گنهكار +  ه نمی ُبّر
آاری آه چشم آنه ، + آيفيت درز خونه ره خشت خونه می دانه + آبوتر چاهی آخر به چاهه + نخور 

در پی مادر ُآرۀ اسپ از نجابت + آرباس آم بود به شما نرسيد + آرايۀ خر، آفن خر + ابرو نمی تونه 
َآل به آدو، لعنت به + آجای تو را بريدم آه نمك نكردم + رود، ُآّرۀ خر از خريت پيش پيش مادر است 

آسی + آسی نمانده به سرا، موشها شده آدخدا + آسی آه شيشه بار داره،  جنگ سنگ نمی آنه + هردو 
ُآس مفت و + اره را هم مايه آسی آه گوش را مايه، گوشو+ آه ديده پشيمونه، آسيكه نديده به ارمون

آار بچه + آج بشين و راست بگو + آرباس را به آنارش بنگر و خواهر را به برارش +  غيب ۀخزان
آوچۀ راستی را زوالی + آوچه دروغگوی تنگ است + آور چه می خواهه، دو چشم بينا + آچه يه 

آير + عصای آوری مه به آونت آور به آور ديگه ميگه، +  آفش آهنه به دشت سوزان نعمته + نيست 
آون سياه و سفيد سر دريای مرغاب معلوم +  آرد جو است ۀآون گوزوك ، بهان+ را ديده و آدو را نه 

آاله همسايه را آدم شب به سرش می آنه + َآل نره به حمام، آور نره به بازار + َآل بخت آوره +  ميشه 
 .آم ما و آرم شما+ 

+ ی آرد ، ديگر گدا توبره اش را خالی آرد ئگدا گدا+ زيگر شغال نميشه گرگ هر چه پير هم شود ، با
گپ آه از سی و سه دندان تير شوه ،  به سی و سه نفر می + گوشنه را به تغار ديره و برهنه را به نمد 

گلكاری روغن منداوه + گپ زنی گپزی ميشی ، نزنی َدبَّه + گفته نميتونوم  آه آشمش دم داره +  رسه 
+ گرگ آه به رمه افتاد وای به يكه يه +  ا را گفتی خوش آمدی، توبره اش را بداشت و پيش آمد گد+ 

گلی را آه به سر بچه مردم +  گاو پير پندانه خواب می بينه +  گل از گل رنگ می گيره ، آدم از آدم پند 
ساله به گله گاو به گو+  بزنی پرتاب می دهد، سنگی را آه به سر بچه خود بزنی برميداره و می آيه 

+ گرگ آه خود را به رمه زند ، سگ را ياد ريدن می آيد +  گوشت خر ، دندان سگ + خاله خود ميره 
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گاودوشه + گل پشت و رو نداره + گوشت را از درون آوخ می زنه + گاو مرد و گاودوشه شكست 
  .شكست و خداخدا آاسه ليس ها شد

 

 
  

 .ليلی از لباس ميگفت، مجنون از پالس+ آه نخنده خاليق  يق ،اليق به ال+ َلك برو به خانه َپك 
مار هر چه + ماری را آه به آستينت جای دهی، تو را می گزه +  مار گزيده از ريسمان سياه می ترسه 

مايه دار پنير می + مار آه از پونه بدش می آيه، دم غالش سبز ميشه + آج بره، دم غالش راست ميره 
ماهی را هر +  ی ، شام قاضی ذمال مو+ ا، دل صاحب مال هزار جا مال يكج+ ر خوره، بی مايه خمي

دم مرغ نشسته بر دروازۀ شهر به سوی شهر +  متل را متل گذاری مايه + وقتی از آب بگيری تازه يه 
مرغ + مرغی آه آواز نداشت، عروسِی آه ساز نداشت و قروتِی آه پياز، به يك غاز +  بهتره تا سرش 

منی من داره، سر به +   خرواره ۀمشت نمون+  مرغش يك لنگ داره +ه دو حلقه گير می آيه زيرك ب
موش را به انبون + مرد آنست آه به سه دينار برسه و مست نشه + منزل دروغ آوتاهه + خانه ها داره 

 ، مرغ هرچه خاك پالك آنه+ موی به ريسمان آمك است + ميان يار و دوست، معامله درست + نفروش 
گوزه مرده  نمی گوزه ، وگر ب+ مرد به پارو می آره ، زن به جارو بدر ميكنه +  بسر خود می پاشه 

مه از آسياب می آيم ، تو ميگی + مه سر ميكنم ، تو پر + مه سر می آرم ، تو سربند + آفن پاره می آنه 
 مهمان را مهمان وار، +مسلمانی آهسته آهسته +  مه از ده ميگم ، تو از درخت ها + دهل خالی يه 

يه مهمان وعده خدايه، اسپی داره بال+ ، آدم گاوی می آشه مهمان يكی باشه+ خانه را چرب تر صاحب 
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ميان عروسی،  ختنه + مهمان يك شاو دو شاو، نی آه سال به  دراز  + مشت و درفش با هم نمی آيه+ 
 .  ی به گرد می آنهروس

ُنه من + ی آه به در ئنه دستی آه به سر بزنم ، نه پا+ ن ببين نه به قبرستان بخواب، نه خواب پريشا
اره نه تلواسه، دو نه تب د+ نيك معامله، شريك مال مردمه +  مسكه را ، ده من  روغن تيار می آنه 

نيكی به آدم گنده + نگار به روزگار خوبه + نه سير خوردم ، نه از بويش ميترسم +  آاسه چشم داره تِه
نگارا تور به لری مر به + نه شكم پلو خوری دارم ، نه اسپ جو خوری + ه آون مرده آو، سر دوك ب

نه به آن + نوشدارو بعد از مرگ سهراب چه به درد ميخوره + نگار نازنين هيچی به هيچی + جری 
نان مرد به شكم نامرد می + نخود بتو َنم نميكشه + نان پياز، پينك باز+  شوری ، نه به اين بی نمكی 

  .همان
  .وای از برف ، وای از صباح برف

هرچه بز به بزغنج آنه، بزغنج + هوش آن آه آسمان ابر داره + هرآه چيش داره ، آوری به پيش داره 
هر آسی باالی آماجش +  هر چه باليه، بسر مه آاليه +هر آه بيداره ، خبر داره + به پوستش ميكنه 

هر آه يكه پيش قاضی روه، سرخرو بر می +ش سياه ميفته هر آس آه به ما ميفته، چشم+ آتش ميريزه 
هميتو + هرچه عزت خر را بگيری، صدای عرعر می شنوی + هم خدا را مايه ، هم خرما را + گرده 

+ هنوز شهر را زاغ نگرفته + هر آه گزيده ، از خواب بيداره +  زعفران ميخوره آه لبانش زرد نميشه 
هر وقت شكمبه + هر چه تو خواندی، مه از بر دارم + ا هم آرده هر آه چاه را آنده، فكر دهلش ر

همين قدر آه به روی زمينه ، + صد من خمير ترشه  ۀهر پيرزالی ماي+ دشمن دوست ميشه گوشت شد، 
هيچكس نميگه آه دوغ + هرآه دستش را سياه آنه ، به روی خودش ميكشه +  چهل برابر به زير زمينه 

هميتو + هرجا سنگی يه ، به پای لنگی يه + گ باشه ، به تغار معلوم ميشه هر چه به دي+ مه تروشه 
همو خرك است و همو +هر آه را به گورش می گذارند + پاآه ، آه روغن از رويش برداشته ميشه 

      .درك
يك سر داره، هزار +  يك سر پالس غم است، يكسرش شادی+ يك دلبند و يك دربند + يك آله و چهل مله 

يك بار بجی ملخك، دوبار بجی ملخك، آخر به + يك دست صدا نداره + گی به خداوند خوبه يك + سودا
يا ثواب يا جواب، + يا بال، يا قضاء+ يكی به گاوخانه نميره ، يكی از گاوخانه بدر نميشه + چنگی ملخك 

  .يا سنگ پنج من  يا آوزه آب
  

  )پايان ( 
  
  

   : واژه نامه
 بگريزی+ َبِجی 
 بپا ميكنه+ د ميكنه به گََر

 ترش+ ُتروش 
 آولی، لولی+ َجت 
 گنجشك+  ُچغوك
  چشم+ ِچيش 
  ، پنبه دانه مغز پخته+   َپندانه
 پيشانی+ پِِينك 
 آماده+  ِتيار

 خود را+ ُخور 
 همدل و جگر با+ دلبند 

 ، آوچه محله+ دربند 
 دم+ ُدمب 
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 تيله+ ُدمبه 
 ماس چكه+ ِشيراز 
 آشيانه+  غال

 لنگ+ آچل 
  بودنه+ َآرَّك 

 آشفته موی+ آله پخ پخ 
  ی بسيار تلخگياه داروئی  با مزه ا+ لپوره َآ

 خراب ، بد+ َگنده 
 گل آلود+  ِگيلوك
 لگد+  َلَغد
 ميخواهد+  ماَيه
 مرا+ َمر 
 محله+ مله 

 می افتد+ مُيفته 
 همين طور، همين قسم+  َهِميتو

  


