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  قصه ها، حکایتها و ضرب المثل ها
   ٣قسمت 

  ادبیات عامیانھ، غنامندی زبان و خاطربھ پژوھشی 

  سرگذشتھای گذشتگان قصھ ھا و

  )صباح(استاد 

  
  

  شاعران مزاحمت بھ 
  تخصص داردصد در زخم زبان 

  کنایھ بر سرت می بارد، یکریز
  کسی دیگر را، او جز خود احمقش

  یک آدم ساده ھم نمی پندارد
  

  انگار کھ از دماغ فیل افتاده است
  کروکودیل افتاده است یا از شکم

  دیاما چشمک چشمک زدنش گو

  . ل افتاده استیچراغ قند از شکست و
  

  او از ھمھ شکوه و شکایت دارد
  رضایت دارددست خود  ازفقط 
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  در گوشھ خانھ می نشیند تنھا
  . عادت دارد ییتنھاچون جغد بھ 

  
  ساعتی از تھ دل می نالید
  کھ بسی زنگ زدم در عالم
  دیدمخواب سنگین چھ فراوان 
  . اھل بیدار شدن اما کم

  
  میزند فقط بھ یاد عشقت این نبض 

َس نگفتھ بودم این رمز   ! جز تومن بھ ک

  گر روی سفر بھ پای تو کنم صبر

  ! تا چمن بھ زیر پای من شود سبز

  

  دارم حست می کنم لحظھ لحظھ با منی 

  م پر میزنییھوا م دریتو تمام لحظھ ھا

   این چھ احساس است قربانت شوم

  و میخواھد بھ دادم می رسی تا دلم ترا 

  

  !. . . بیـــا برای یکــبار ھــم کھ شـــده دست بھ خالف بزنیـم

  !!. . . تو تنھـایـی مـرا! . . . من اندوه تـــو را مـــی دزدم

  دلم گم کرده راھش 

  چشمانم نگاھش را دو

   شبیھ آسمانی کھ

  . شبی گم کرده ماھش را

  

 خاموش است سرد است و اجاق خانھ ام

 ك تك پوش استیبنگر بھ لباس من كھ 

 ا كھ سرما نخورمیب ترابھ خدا
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 . ك آغوش استی یچون چارۀ من گرم

 

  من بندۀ پررو و خدا ھم رحمان

 ما را برسان یگفتم بھ خدا روز

م نخور  یفرمود بھ بنده تا زجا جُ

ّۀ پوكت بپران  فكر كمك از كل

 

 دلم لك زده بود تو یكھ برا یروز

 ر نگاھت بھ دلم تك زده بودیآن ت

 حفظ تن من یدلكم برا اما

 با بستن چشمش بھ تو پا تك زده بود

 

 دیمثالش را د یتا چشم جمال ب

 دیش لرزیدن رویچون بم دلم از د

 مسترحم بر آوار دلم آمد و  یب

  . دیبھ عشقم خند قھارونازبا 

 :حافظ

  غم مخور ، كاشانھ خود رون من ازیرفتھ ام ب

 غم مخور، ـنم رخ جانانھ خودیبـمـگـر  تـا 

  ـام یپـ یحـافـظ گـر بـگـذار پــاسـخ ز یبـشنـو

 غم مخور، آن زمان كو بازگردد خانھ خود 

 : یسعد

  ــز تـو مــستــم یدل انــگ یاز آوا

 استم نباشم خانھ و شـرمـنده 

  غام تو خواھم گفت پاسخ یبھ پ

 دستم بھ یداد یفلك گر فرصت 

  : امیخ

  فلك عمر مرا داد بھ باد ـن چـرخیا

 ـادیاز مـا  یمـمـنـون تـوام كـھ كـرد
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  فروش  رفتم سر كوچھ منزل كوزه

 پاسخت خواھم داد، م چو خانھیآ

 : یفردوس

   یبـاشـم امــروز انــدر ســرا ینـم

 یجا ارم بھیكھ رسم ادب را ب 

  م جواب یدوست گو یغامت ایبھ پ

 آفــتـاب ـد بـلنــدیچــو فـردا بـرآ 

   :   ناموال

  رقصان شوم  رفتم برون، بـھر سـماع از خـانھ ام

 شادان شوم، خندان شوم، زم بھ پایبر انگ یشور 

  ھم نمره و ھم نام خود، غام خودیمن پ برگو بھ

 . جـان تــو را قربان شــوم، فــردا تــو را پــاسـخ دھـم

  :منوچھر

  م یرنگ باده باشد رو از شرم بھ

 میگو یدر خـانـھ نـبـاشم كھ سالم 

  پاسخ دھمت ، امیپ اگر یبگذار

 میش كھ ھمچو برف گردد مویزان پ 

  : یانیباباطاھرعر
  ت یجانم فدا یتلفون كرده ا

 تین صدااقـربـ بـھ امـ یالـھ 

  ـنمینازن، میایچو از صحرا ب

  . ـتیبرا از دل یفرستم پاسخ

  صدام
  صدام كھ مشھور جــھــان نام گرفـت

 فـتگـر امفـت و آربـرن ازند در

 كردیم یكھ مخف ین ھمھ زندگیبا ا

  . ؛ صدام گرفـتكھ چگونھ بوش یدید

  آوار شده

  ده دم خروس سحرییھنگام سپ
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  گری  کند نوحھ  دانی کھ چرا ھمی

  ات نو شده بود  اگر چھ خانھ عنی کھی

  . دری  بھ آوار شده است و تو کنون در

  کابل 

  نھ تو دانی و نھ منن را یاسرار زم

  ھا را نھ تو خوانی و نھ من  عھین شایو

 گر بھ کابل ید جنگ قدرت شود بار گر

  . زد نھ تو مانی و نھ منیچون خانھ بر

  اسكناس

 مردم اسكانس جان یبال یا

 ش كژدم اسكانسیھم ن، ھم دوا

 خلق در دست یشویدا میگاه پ

 گم اسكانس یگاه ھم از ما شو

 یتھچارگان باشد یسھ بیك

 اسكناس صد خم یتاجران دار

 چاره اندیمردمان از ھجر تو ب

 ساكناس رسد برداد مردم یك

 دھند یقا جان میمردمان آفر

 اسكناس، كا انبار گندمیآمر

 ا كن چاره ما را زفقریب ای

  .  ا برو گورت نما گم اسكناسی

  یگفت گفتم و

 رایی گفتم ا

  رما زھر یگفت

  روان یسرو یگفتم ا

 افسانھ نخوان  یگفت

  مارمیب وگفتم از غم ت

  . ؟ من پرستارم یگفت

  وازه قفلدر
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  یخدا گر زحكمت ببندد در

   !یزند پشت آن قفل محكمتر

  لیسب

  است ن مشكلندد رس خوا یر جوان د

  . ستال یسب ناخترد نعلت آ

   یریمب

  یریبگ یاری ا گر ر ا زمنیبغ 

  . یریبمصبا ی کن سرشب خواب

  کاش  یا

 ن باشین خود ھم چنینچنیا یچو گفت

  . كاش یدر سخن صادق تو ا یكھ باش

  زنم

  ن است و ھمھ شب سخنمیروزھا فكر من ا

  . م بھ زنمیر رفتم بھ خانھ چھ بگویشب كھ د

  کل 
  ئک در میخانھ زدند دوش دیدم کھ مال

  . ند کلی را بگرفتند و سرش شانھ زد

  دیخورش مھ و
 فلك در كارندد و یابر و باد و مھ و خورش

  . ینخور ییو بھ تنھا یبھ كف آر یتا تو نان

  نگاه 
 كار من آه كردن است یكنیتا تو نگاه م

  . نست ن چھ نگاه كردیا توخاك بر سر 

  ت یتابل

  ر شد یگفتم از عشقت جوانم پ

  ر شدیكاخر دلم تبخ یبوسھ ا 

  گفت  د آرامیكش یبر سرم دست

  . شد ریدش یتھایمارتا بلیبز با 

  تک تک 
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 زند یم بر رخم چك یدارم كھ گاھ یلبرد

  . زند یملحظھ تک تک  ھراو  یھایلیس یجا

  فراموش 

 موش فرا یمرا كرد یاگر روز

  . ك عدد موشید از دماغت ی درآ

  پرحرف 

  یان برف افتیان میاگر عر

 یبس ژرف افت یاگر در دره ا

  یروز گواراتر بود از آن كھ

  . یر آدم پر حرف افتیبھ گ

  بوسھ

      توبھ کنم یگفتھ بودم کھ اگر بوسھ دھ

 نکنم خطا ھا  نیا  ز د گر ا کھ

   و چو برخاست لبم از لب تو یداد بوسھ

  . جا نکنم  یب یتوبھ کردم کھ دگر توبھ 

   كوچھ

  یگذریما م یمعشوقھ  یكھ از كوچھ  یا

  . میگذریم تو یمعشوقھ  یما ھم از كوچھ 

  كاروان

 رود یكاروان آھستھ ران كارام جانم م یا

  . رودیروانم مو؛ روح خسرخشودن یاز د

  ازدواج

 واج زد ا یبــرا یتـاب یكـھ ب یا

  درد خود را كن عالج ر ویزن بگ

  سنگ

  نھ زدمیاد تو بر سیكھ من از  ییسنگھا

  . كردمیاگــــــــــر خانھ بنا م شدیبرجھا م

   شلغم

 یغم یگران بیتو كز محنت د
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  . یبـزن بـر سـر رھگـذر شـلغم

  لیموبا

 زند زنگ یمتا و با ال ل یمو با

 زند زنگ یجا میب كھ ییچھ جاھا

 

 ه د ھر جا فتا یست ھر كس بد

 زنگ زند یا میتا بھ در یز خشك

 

 رپشت مرکب  د نفرك یست  بد

 زند زنگ یان كوه و صحرا میم

 

 دیببن یل مرد حمابھ گوش 

 زند زنگ یر بار دوال میبھ ز

 

  دی كھ آ یماریبدست شخص ب

 زند زنگ یمش مال یداکترپ ز

 

  ر واید یبر رو یست سارق دب

 زند زنگ یبدون شرم و پروا م

 

 ان ھرکدام چند دانھ دارند یگدا

  زند زنگیھا مبرسھ یبدست ك

 

   تشنابن یب یلیحوکنج در یکی

 زند زنگ ینشستھ در تقال م

 

 تابوتن یبد ازیمک یش یزپ

  زند زنگ یا میدن اھل یبرا
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  د م یکھ د م افغانیس یب سیر

  زند زنگ  یباال م یبھ آ ن باال

  

  با  مر رد رد و خو دای مرب

  زندزنگ یدلش بخواھدھرجام

  

  دستگاھت خراب است یگورباگ

  زند زنگ  یکوبا م ن بھ زند ا

  

  د یروشن را نپرس یل ھایموبا

   زند زنگیدرھوا م یشھ پایھم

  

  گریشرکت دد دوسھ یزراه رس

  زندزنگ  یبھامید بھ جیخبرباش

  

  ت گرزکا رش یکند مردم شکا 

  زنگ زندیش با با میزملت پ

  

  ! د چوروچپا ول یبان را کنیغر

  . زند زنگ یا بھ شمامیدرآن دن

  یجھان ینظرسنج
ن یا ین نظرسنجیتنھا پرسش ا. انجام شد یجھان یك نظرسنجیسازمان ملل متحد  یش از سویپ یچند

 . » دیان كنیا بیدن ھیدر بق ییرفع كمبود مواد غذا یلطفآ نظر صادقانھ خود را درباره راه حل ھا«: بود

 :رایبطور كامل با شكست روبرو شد ز ین نظرسنجیا

 . نستند دایرا نم» یی مواد غذا« یقا مردم معنیافر در

 . چھ یعنی» صادقانھ» دانستندیمردم نم یخاور یدر اروپا

 . چھ یعنی» كمبود«نستند  دایمردم نم یباختر یدر اروپا

 . چھ یعنی» نظر«دانستند ین مردم نمیچ در

 . چھ یعنی» راه حل«نستند  دایانھ مردم نمیدر خاورم
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 . چھ یعنی» لطفآ«نستند  دایمردم نم یجنوب یكایدر امر

  . است یبھ چھ معن» ایھ دنیبق«نستند  دایمردم نم االت متحدهیدر ا

  ترسم یم

 ترسم  ین بار میا یباكم، ول  یباگر چھ سخت 

 ترسم یم اریمن بس کھ دوست یمگو كمتر بترس ا

 ی زجرو ز ندا ن وتفنگ وندا رم  شی ر مر ندا

 ترسم  یمارینھمھ اغیای بروت ش ویكھ از ر

  گران بندمیددم، نھ دل با ید یھا خوش نھایانھ از

  . ترسم ین از مار میسمان خوردم، چنیر ش ازیچو ن

  عاشقانھ اشعار
 میرقص یما با غـم و درد و آه ھم م

 میرقص یخانقاه ھم م مطرب و یب

 یگـران بر لب جـویتنھـا نھ بـسـان د

  . میرقص یپـرتـگــاه ھم م مـا بـر لب

  ی جواب جام
 :ن شعر را گفتیا یروز یند جامیگو 

 ییمارم تویبسكھ در جان فگار و چشم ب

 ییتو شود از دور پندارم یدا میكھ پ ھر

 ؟ شود دایپ یخراگر :نجا بود و گفت در آ یشخص

 :گفت یجام

  . ییباز پندارم تو

  یكین

 كن و در دجلھ اندا زیم یكیتو ن

  اگر عقل از سرت بنموده پروا ز

  ای

 كن و در دجلھ اندا زیم یكیتو ن

  . زد وقت پس دادن كند نازیكھ ا

  رفت 
  د و رفتیغیمد گوشمان ت ھر كھ آ
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 د و رفتیشمان خندیو ربروت بر 

 ھیبانک ومالمسئول  آنكھ شد

 د و رفتیجا بھ جا چاپرا یجملگ

 خرچ خانھ ام ، بودماھانھ معاش 

 د و رفتیقاپ لوگوشت درھوایکك ی

 قبت آ شنا شد عاآ مد آنكھ 

  . و رفت دیبھ ما پاش ییرنگ تنھا

  

 ! تا بھ جای مرده ھا خاکم نکنند، نفس می کشم

  . چیزی نپرس، اینگونھ است حال من

  

  ندانم طالعم را کی نوشتھ 

 شدم از آتش عشقت برشتھ 

  فقط در قلب من جای تو باشد

  ! کمی ھم جای ناھید و فرشتھ 

  

 ! می دانم

  . خنده ی زیبای توست کھ ھر روز در دلم سبز می شود ،بھار

  

 برد مرگم بھ بیداری برد نھ می نھ خوابم می

 داری میام بیدار  بھ این حال معلق تا کی

 گاھی! گاھی ھوا! گاھی ھوا! گاھی ھوا! ھوا

  . از این آه تکراری! مُردم آه! نفس بفرست

  

  ببرد از من قرار و طاقت و ھوش 

 !چنان موشھمبودم و دلبر  قروت

  ست دل و دینم، دل و دینم ببرد

  !خدایا سارق دین و دلم کوش؟ 
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  کی باشد و کی کھ ما نشینیم بھ ھم 

 دستی بزنیم و پا بکوبیم بھ غم 

   قدر دل یکدگر بدانیم و سپس

  ! موی تو کنم شانھ تو ریزیش بھ ھم

  

  .  زندگی من روی مدار تو میچرخد

  .  این طور است کھ وقتی نیستی ھمیشھ خارج مدارم و دارم دور سر خودم کالفھ میچرخم

  بار مرا کوه نبرد . من خستھ شدم

 طوفان مرا کشتی آن نوح نبرد 

   گویند این مردم ما ز غصھ جوک می

  یعنی کھ کسی بھ دل جز اندوه نبرد 

  

 !. . . نازنین، برای دوست داشتنت از من دلیل می خواھند

  ؟. . . چشمانت را قرض می دھی

  

  ھفتھ ھای من ھفت روز نیست؛ ھفتھ ھای مرا تو تعیین میکنی

  .  و تا ھفت بار دیدنت تمام نمیشود ھفتھ از دیدن تو شروع میشود

 بداند بگذار بگرید و. . . دلم بھ بھانھ ھمیشگی گریست

  . ھر آنچھ خواست ھمیشھ نیست
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