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  كودكان افسانه ها ميĤورند،«
  درج در افسانه شان بس راز و پند،
  :هزل ها گويند در افسانه ها 
  »گنج ميجو در همه ويرانه ها

  مولوي 

  ديباچه
 ميرود ، اين تجدد در همة طبقات مردم بخوبي مشاهده ميشود ، رفته رفته ايران رو به تجدد

افكار عوض شده رفتار و روش ديرين تغيير ميكند و آنچه قديمي است منسوخ و متروك 
 تنها چيزيكه در اين تغييرات مايه تأسف است ، فراموش شدن و از بين رفتن دسته اي -ميگردد

ترانه هاي ملي است كه از پيشينيان به يادگار مانده و تنها در از افسانه ها،قصه ها،پندارها و 
زيرا تا كنون اينگونه تراوشهاي ملي را كوچك شمرده و عالوه بر اينكه در .سينه ها محفوظ است

  !گردآوري آن نكوشيده اند،بلكه آنها را زيادي دانسته و فراموش شدنش را مايل بوده اند
 چون - رسيده،ولي امروزه كسي آنها را نميخواند و نميشناسدديوانشان به چاپچقدر شاعرانيكه 

افكار از اهميت گفتار آنها كاسته،و همه تشبيهات و كنايات اغراق . ي 
اما از طرف ديگر آثار ادبي كه داراي فكر نيرومند و ارزش حقيقي .آميز آنها بي مزه و خنك شده

البته منظورما .داده و روز بروز بر اهميت آنها افزوده ميگردداست تازگي خود را از دست ن
مقايسه نيست ولي همين ترانه هاي عاميانه كه بنظر مسخره آميز نگاه ميكنيم، در صورتيكه هنوز 

 هرگاه -ورد زبان ها است، كه خودمان ذر بچگي خوانده ايم و حاال هم دوست داريم كه بشنويم
ز بين رفته بود پس نكته اي هست كه از آنها نگهداري كرده و يا زيادي و بيخود بود تا كنون ا

براي اينست كه مناسب و بفراخور روحية مردم درست شده و چون گويندة آنها از توده عوام 
  .بوده بهتر توانسته است اين كار را انجام بدهد

عتاً بواسطه تغيير زمان طب

ده ميشود،مثالً از وا

ت رواج دارد برخي از آنها باندازه اي خوب و دلچسب است كه نه تنها در يك شهر،يا يك والي
بلكه در سرتاسر ايران در ده كوره ها و همچنين در شهرهاي بزرگ بزبانهاي بومي با تغيير جزئي 

ن  سه نسخة مختلف از واليات ايران در دست داريم و » .....دويدم دويدم «خ
ز ميدهد اينست كه ترانه ها تمي چيزيكه آنها را از ساير -شايد در ساير شهرها هم متداول باشد

در همين ترانه ها فكر احتياج بشركت و داد .هيشه يك فلسفه يا فكر اخالقي در آنها وجود دارد
و ستد در جامعه بخوبي نمايان است، ولي فرقيكه با پند و نصايح خشك اخالق نويسان دارد اين 

آخرش شلوغ است كه با زبان ساده و طبيعي سروده شده و براي اينكه نتيجه قطعي نگيرد 
  .ميشود، ليكن تأثير خود را در فكر بچه ميگذارد
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ترانه هاي كودكانه باندازه اي با روحيه و زندگي بچه متناسب است كه هميشه نو و تازه مانده، و 
: در اينگونه ترانه ها بيشتر جانوران دست در كار هستند.چيز ديگري نتوانسته جانشين آنها بشود

 ميكنند،بازي در ميĤورند،ولي همة آنها ياقيافه و حركات خنده دار حرف ميزنند، كار آدمها را
كالغ پدر بچه را بيدار : هستند،از بچه پشتي ميكنند و هر كدام از آنها فايده اي ميرسانند مثالً

اين ترانه ها طوري ساخته شده كه بچه با روح جانوران مأنوس .و سگ دزد را ميگيردميكند 
  .ت داردميشود و همه آنها را دوس

ترانه هائي كه عموميت نداشته يا بمناسبت اشخاص و موقع سروده شده تا مدتي كه مطلب 
تازگي داشته است،در سر زبانها مانده، ولي همينكه تازگي آنها از بين رفته چون ضبط نشده ناچار 

كه براس سال قحطي شصت سال پيش سروده » اي سال برنگردي«: فراموش كرده اند مانند
بعضي .اگر تا كنون مانده براي آنست كه هنوز كساني كه در آن سال بوده اند بياد دارندشده و 

مخ  
اين ترانه اثر طبع بازيگران و مقلدهاست كه در خيمه شب » آدم وسمه كنم«:آنها پيداست مثل

  .پهلوان كچل بمناسبت موقع مي خوانند و آنرا نميشود از جملة ترانه هاي عاميانه شمردبازي و 

صوصي است و تقريباً از مضمون تند و زنندة  جرگه يا دسته  از ترانه هاي عاميانه متعلق بيك

دسته اي از اين ترانه ها داراي ارزش ادبي است و با وجود مضمون ساده بقدري دل فريب است 
و يا تصنيف » تو كه ماه بلند در هوائي«:مه ميتواند با قصائد شاعران بزرگ همسري بكند مانند

داراي روح و فكر عشقي است و عاشقان هر چه كوشش ميكند » ديشب كه بارون اومد«:معروف
  .از يار چيزي دردستش نمميماند،همان سادگي تشبيهات بر ارزش آن ميافايد

نيست شعراي گمنامي بي شك از مبداء و گويندة اين ترانه ها سندي دردست نميباشد،معلوم 
ومي است كه قبل از اسالم در ايران متداول بوده است، آنها را سروده اند و يا از قبيل اشعار ب

سپس تغييرات كم و بيش يافته و بصورت امروز در آمده چه از مضمون و ساختمان بيشتر آنها 
  )1(بدست ميĤيد كه به برخي از افسانه هاي بومي ايران باستان مربوط ميشود

 و تودة عوام است كه بدون چيزيكه آشكار است ساختمان اين ترانه ها اثر تراوش روح ملي
و مانند اشعار فارسي پيش از اسالم از .شعري و عروض سروده اندتكلف و بدون رعايت قواعد 

ميتوان گفت كه برخي از اين ترانه هاي ملي بدون قافيه .و اهنگ درست شده) سيالب(روي 
  ل تاريخ نژاد نمونه اي از طرز ساخنمان قديم ترين شهرهاي فارسي و شايد از سرودهاي ما قب

 بخوبي در بسياري از عادات،مثلها و قصه هاي امروزه عوام نشان اعتقادات،رسوم و افسانه هاي ايران باستان)1(
هر هاي خراسان بعادت هخامنشيان جشن سده ميگيرند و چراغاني هنوز در اغلب ش:ديده ميشود

ونيداد هشتم «در اوستا آمدهخشك بخشك نمي چسبد،:مثل معروف)Spiegel Memorial Volume(ميكنند
عادت سالم كردن بچراغ،قسم خوردن بسوي چراغ،آدات چهارشنيه سوري و غيره برگه اي از عادات »34

  .باستان است و قصة سيمرغ و ادها باز ماندة افسانه هاي ماقبل تارخي ايران ميباشد
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دن نميباشد بلكه كه بگوئيم ما قبل تاريخي، زيرا شعر اختراع تم جاي تعجب نيست -آريا ست
هنوز خيلي از قبائل وحشي با جمالت موزون و شعر :نخستين تراوش روح بدوي است

مانند،احتياجات محدود خودشان را بهم ميفهمانند، چه شعر زادة احساسات، اسير لفظ و قافيه 
است و بهمين جهت هر چه تمدن جلوتر ميرود و دايرة احتياجات بزرگتر ميشود،از اهميت شعر 

  .ته شده بر اهميت نثر افزوده ميگردد كه دقيق تر وبيشتر بدرد آثار فكري و علمي ميخوردكاس
مطابق اسناديكه در دست است، ميدانيم كه بيشتر تكه هاي اوستا مظنوم بوده و مانند سروده 

در اسناد مذهبي ترسائيان آمده كه كليساهاي مسيحي كه در ايران بوده از حيث .خوانده ميشده
يعني عده اي از ايرانيان كه بكيش . نظم سروده و ساز بر ساير جاها برتري داشتهساختمان

 .مسيحي گرويده بودند، ساز و تركيب كليسا را از روي آداب و دين زرتشتي مرتب كرده بودند

اسقف ميالن، دو نفر هيربد مسيحي » سن امبرواز«اسقف كاپادوس » سن بازيل«بنا بدستور 
ر موسيقي بشهر ميالن وارد ميكند و انها به بهترين طرزي اينكار را انجام ايراني را بسمت مستشا

 )1(ميدهند بطوريكه طرف توجه عامه ميشوند

ميكند كه بي مينويسد كه ساز و سرود كليساي ميالن باندازه اي در او تأثير » سن اوگوستين«
  ).2(اختيار اشك از چشمهايش سرازير ميشود

از طرف ديگري مي بينم كه .وستائي زمان ساسانيان بوده استاين تغيير مطابق سرودهاي ا
  .آهنگ سروده هاي اوستا بدون قافيه و مانند همين ترانه هاي عاميانه است

  :آهنگ جمالت آن بخوبي نمايان است) گاتها(مثالً در اين نكته از
  و هوخشترم وريم
  .باغم ابي بريستم

  سكيه و ثناي مزدا وهيستم
  )3.(هتت نه نو چيت ورشان

. همة اشكال دانشمندان سر اينست كه اغلب اشعار اوستا داراي يك وزن و آهنگ معين نيست
در اين شعر مصراع اول داراي شش .يعني آهنگ هر بيتي ممكن است با ديگري فرق داشته باشد

آزا)سيالب(،دومي هفت،سومي هشت و چهارمي هفت)سيالب(
استدر ترانه ه ا  ي    :  

دي قافيه و آهنگ عيناً  دارد اين 
آهنگ  ي همين وزن و ل دار ذ ديده ميشود،مثالً ترانة عاميانه اي

  
)1 (Mgr. Batiffol-Historie du Breviaire Romain 

  .جناب فادررايس اين جانب را دوستانه متوجه اين نكته نمودند و در ضمن از ايشان تشكر ميشود
)2 (Confession de st. Augustin  

  Avesta. Par C. de Haelez 77صفحة ) 3(
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  هاجسم و واجسم
  تو حوض نقره جسم،
  خانومي بقربونم شد
  .نقره نمكدونم شد

دست است كه از هين دو نمونه ديگر از قديميترين شعري كه بزبان فارسي سروده شده در 
 64 يا 60است كه در حدود سنة ) ابن مفرغ(اولي آنها ابيات معروف.ترانه هاي عاميانه ميباشد

  : او را بدستور خليفه بند كرده بودند و در شهر بصره ميگردانيدند ميگفتههجري هنگاميكه
  آبست نبيذ است

  عصارات ز بيبست 
  .سميه رو سبيذ است

) ابومنذر اسد بن عبداهللا القسري( هجري مينويسد كه 108و ديگري را طبري در ضمن حوادث 
لخ گريخت؛اهل خراسان به ختالن لشكر كشيد و با خاقان ترك جنگ كرد و شكست خرده به ب

  :براي او اين ابيات را ساخته و بچه ها ميخواندند
  از ختالن آمدي 
  برو تباه آمدي 

  بيدل فرار آمدي 
  :جاي ديگر نوشته
  از ختالن آمديه 
  برو تباه آمديه 
  ابار باز آمديه 

  )1.(خشك نزار آمديه
زه جاي ترديد نيست و همين چنانكه مالحظه ميشود در شباهت اين ابيات با ترانه هاي ملي امرو

  نشان مي دهد كه توده مردم شيوه و قاعده شعري ايران پيش از اسالم را از دست نداده اند و  
اين ابيات اگر چه آنها را شايد از قبيل شعر ادبي بمعني «:آقاي ميرزا محمد خان قزويني مينويسد )1(

» تصنيف«ر عاميانه است كه اكنون متعارفي مصطلح نتوان محسوب نمود بلكه ظاهراً از قبيل اشعا
گويند ولي در هر صورت نمونة بسيار دلكش غريبي است از اين جنس شعر در هزارو دويست سال 

مطوي «از بعضي مزاحفات بحر رجز و وزن اين اشعار را اگر چه ميتوان . پيش از اين در خراسان
لن استخراج نمود ولي قريب به يقين بر وزن مستفعلن مفتعلن و مفاعلن مفتعلن و مفتعلن مفاع» مخبون

است كه اين توافق وزن از قبيل تصادف و اتفاق است چنانكه بعضي از اشعار انگليسي يا فرانسه را هم 
نمود عر حم ل   » .بطور ب مثالً ميشود  تصادف بر يكي از بحور 

  35مجلة كاوه و بيست مقالة قزويني صفحة 
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  .حكم رديف را دارد و نبايد يا قافيه اشتباه شودكه در آخر اين بيته ها تكرار شده ) آمدي(
پيدانيست براي اينكه تحقيقات بيشتري راجع باينگونه گنجينه هاي ملي بشود بايد كتاب هاي 
مفصل نگاشت و در يك ديباچه مختصر ذكر آن بي مورد است و نيز ناگفته نماند كه اين كتاب 

عاميانه و بخش دوم مجموعه مفصلي راجع بخش اول همين ترانه هاي : مشتمل بود بر دو قسمت
م پشت بند همين كتاب به چاپ برسد، معلوم است اين به اعتقادات و عادات عوام كه اميدوار

كتاب داراي نواقصي ميباشد و براي گرداوردن همة ترانه هاي ملي بايد در ساير واليات و 
  .جدي بوددهكده هاي ايران حتي آنچه سابق بر اين جزو ايران بوده كاوش 

در اينجا تنها ترانه هايي ذكر ميشود كه اثر فكر عوام است و ازدر ج اشعاريكه بزبان عوام گفته 
در چاپ دوم كوشش خواهيم كرد كه . شده و يا تقليد همين ترانه هاست خود داري كرديم

 مجموعة مفصل تري با همة اسناد كه در دست داريم به چاپ برسانيم و از كسانيكه ما را در
ائيم ن  و خ كرد قبالً تشكر مينم  .جم د واه ري كمك ع ا اين 

بهروز كه مرا در چاپ اين كتاب تشويق نمودند نهايت امتنان را دارم و نيز -در خاتمه از آقاي د
سپاسگزارم آقاي جواد كماليان ميباشم كه در گردآوري اين مجموعه كمكهاي گرانبها باين جانب 

  .كردند
  1310 مهر ماه 12 -تهران
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  ترانه هاي بچه ها 
  يكي بود يكي نبود 

  .                         پير زنيكه نشسته بود  سر گنبد كبود،
  خره خراطي ميكرد،  اسبه عصاري ميكرد،
  گربه بقالي ميكرد،  سگه قصابي ميكرد،

  پشه رقاصي ميكرد،  شتره نمد مالي ميكرد،
  ،موشه ماسوره ميكرد  عنكبوته بمبازي ميكرد،
  فيل آمد به تماشا   مادر موش ناله ميكرد،
  افتاد و دندونش شكس،  پاش سريد بحوض شا،

  روم و بدروازه كنم  چكنم،چاره كنم،:گفت
  ....!اوم اوم اوم به   :صداي بزغاله كنم

  به؟:پس چرا ميگي   !نه.......دنبه داري؟
***  

  لب بوم ما نشي،  گنجشكك اشي مشي،
  ،گندله ميشي،برف مياد  بارون مياد و تر ميشي
  كي در مياره؟فراشباشي،  ميافتي تو حوض نقاشي،
  كي ميپزه؟آشپز باشي  كي مكشه؟قصاب باشي،

  .كي ميخوره؟مالباشي
***  

  خوبش نگه نداشتم،  غك خوبي داشتم،رم
  سر پا نشست و خوردش   شغاله آمد و بردش 

***  
  سر كوهي رسيدم،  دويدم،دويدم،

يكيش بمن آب داد،  :دو تا خاتوني ديدم
  :نون و خودم خوردم،آب و دادم بزمين  يكيش بمن نونو داد،
  علف و دادم به بزي،  زمين بمن علف داد،
  پشكل و دادم به نونوا،  بزي بمن پشكل داد،
    آتيش و دادم به زرگر،  نونوا بمن آتيش داد،
  قيچي را دادم به درزي،  زرگر بمن قيچي داد،
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  قبا را دادم به بابا،  درزي بمن قبا داد،
  يكيش و خوردم،يكيش افتاد بزمين،  .ا بمن خرما دادباب

  رد تو كالم،افتاد تو باغچه،  بابا خرما بده:گفتم 
  :رفتم كالم و بيارم

  سگ يه شكنبه افتاد  آتيش به پنبه افتاد
  )1(گربه به دنبه افتاد

***  
  طوق طال بگردنم،  قورباغه ميگه من زرگرم،

  تو حوض نقره جسم،  هاجسم و واجسم 
  .خانمي بقربونم شد  ونم شدنقره نمكد

***  
  گربه پياز داغ ميكنه،  سگه واق واق ميكنه،

  دنبشو يه ور ميكنه،  خره عرعر ميكنه،
  سرشو بصندوق ميزنه،  رقيه رق ميزنه،

  .آقارو بيدار ميكنه  كالغه غارغار ميكنه
***  

  من غار و غار ميكنم واست،:-كالغه ميگه
  آقا رو بيدار ميكنم واست،    

  من جيك جيك ميكنم واست،:-گنجشكه ميگه
  تخم كوچيك ميكنم واست،    

  من عروعر ميكنم واست،:-خره ميگه
  پشكل تر ميكنم واست،    

  من واق و واق ميكنم واست،:-سگه ميگه
  .دز و بي دماغ ميكنم واست    

***  
  :يه مش برنج تو او كن  خورشيد خانوم افتو كن

  .از سرمائي بمرديم  ما بچه هاي گرگيم 
***  

  نون و پنير پيشم كشيد،   يشيد آب ميكشيد،زن) 1(
  .از در خونه درم كشيد  نخوردم و نخوردم 
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  قورباغه دماغت چاقه؟:گفتم  رفتم بصحرا ديدم قورباغه،
  !الك پشت قرت مارو كشت:گفتم  رفتم بصحرا ديدم الك پشت،
  !مارمولك عيدت مبارك:گفتم  رفتم بصحرا ديدم مارمولك،

***  
   تو ديدي؟باباي منو  گنجشكك اليلي 
  كلنگي دوشش بود   :بله بله من ديدم

  .آبي ته دولش بود
 ***  

  سگه ميگه بدو بيو،  ميو ميو،:گربه ميگه
  ماهياي توش كوره،  آب چشمه هك شوره،
  حاال كه بابا بيرونه،  حاال كه بلبل ميخونه،
  .بره چاق داره  حسني كه باغ داره،

  بچه ها بيائين دس بزنيم،
  داروغه چكار داره؟

***  
  ديدم سواري تنها،  رفتم بسوي صحرا،

  سوار يلل،:گفتا  سوار ميستي؟: گفتم
  كتاب پر غزل،:گفتا  چه داري در بغل؟:گفتم
  آسمان آراسته :گفت  بخون تا گوش كنم،:گفتم

  مهتاب خوشست،  آفتاب خوشست،
  ميرويم پيش خدا،  ميزنم طبل عال،

  صد هزارت يكنام،  اي خداي خوشنام،
  غ سيمرغي بودم،مر  كاشكي من مرغي بودم 

  بر زمين سر ميزدم  در هوا پر ميزدم،
  .اون در و واكن آش بياد  اين درو واكن آش بياد،

  .مرد قزلباش بياد
***  

  هنبونه را بسيم بر شونه،  هنبونه جونم هنبونه 
  سالم عليكم هنبونه،  رفتيم آسياب دود ندونه،

  آرام جانم هنبونه،  دردت بجونم هنبونه،
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  !نميدونم چرا مي لنبونه  ونه؟ هنبونه رو ميجنبكي
  سرش و اونجا مي جنبونه،  موش رفته تو هنبونه،
  اما منو ميترسونه،  خودش ميگه رفيقتم،
  !دردم بجونت هنبونه  اي هنبونه،اي هنبونه،

***  
  سوار اون الك نميشم،  سوار اين الك نميشم،
  :تا دم دروازه ميرم  سوار الكزاده ميشم،
   داره،قلف عنبرين  دروازه نگين داره
  .دور او بگرديم ما  عنبر بسابيم ما 

  خنجر طال بسته،  اي شاه كمر بسته
  تنبون قرمزي پاشه،  خواهرش باال خونه

  !بند قرمزي پاشه
***  

  گربه رو تو مطبخ كردم،  يخ كردم و يخ كردم
  !دم پختكها تموم شد  گربه زن عموم شد 

***  
  جارو به دمبش بنده  شاشو شاشو شرمنده،

  بچه ها بيايين تماشا  ده؛دور حياط ميگر
  !شاشو زده به حاشا

***  
  برسنگ بزن گيلك رو،  الك را و دولك رو 
  شاه نقاره داره،  گيلك كناره داره
  .انگشترش بلرزي  شاخانم تبرزي 

***  
  بربريها نشسه،  نون و پنير پسه 

  از گالبتون دوخته شده،  دسمال شا سوخته شده 
  دون،اون درو واكن فري  اين درو واكن فريدون
  گوشه قالي كبوته،  قالي رو بكش تو ايوون

  مموت باال باال،  اسم بابام مموته
  انگور بچين و شراب كن   پيرهن زرد خاال
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  وقتي كه ميري به باري   بشين و زهر مار كن 
  .نكني روده دارزي

***  
  روغن كله پاچه  كچل كچل كالچه 
  براي نصف گردو  كچل رفته به اردو
  رو خوابش برده كچله   گردو رو آبش برده

***  
  كچال جمع شويم تا برويم پيش خدا 

  .يا عالج سر ما كن ،يا بزن گردن شاه مگسا    
  ...!جينگيلي كچل ... جينگيلي كچل 

***  
  چيدم دو تا تركة تر،  رفت در باغ دو در 

  :زدم به كلة كچل
  .جيغ و دادش در آمد  زفت از سرش ور آمد

***  
  . پر نخوچيتو جيب بابام  بارون مياد قلقلچي 

  تو جيب بابام پر فيروزه  بارون مياد ريزه ريزه 
***  

    داره،.... بچه ها دس بزنيم يا بزنيم موش 
  !اش چارپايه داره..... بزير     

***  
  پشم تن بزغاله  فرش اطاق خاله
  از پي پاي بزغاله     شم اطاق خاله
  دندوناي بزغاله  مرواري ياي خاله
  لهاز ريشاي بزغا  جاروي اطاق خاله

  از دولت بزغاله  مهمونياي خاله
***  

  آشت كاله   خاله خاله 
  قال مقاله  در خونتون 

***  
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  گل الله رو چه كردي؟  دختر خاله رو چه كردي؟
  بدورهم پيچيدم   سر نخارو كسر چيدم 

  يتوي طاقچه چيدم 
  واسم جوراب بچينه  ننم بياد ببينه 

***  
  اوساي بنا ساخته   اين كوچه را كي ساخته؟

  .ب نعنا ساختهبا چو
***  

  همه چادر بسر مثل كبوتر  ازون باال مياد يك گله دختر 
  همه چادر بسر سينه بلوري  ازون باال مياد يه دسه حوري 

***  
  پس چرا حنا نبسي؟  عدس عدس عدسي 
  قيمت زعفرون بود؟  مگه حنا گرون بود 

***  
  ديدم ابولي اونجا نشسته   رفتم در باغ در شكسته 

  !گفتا بخدا سناري گم شد   چطو شد؟ابولي روغن:گفتم
***  

  با هم بريم تو خونه  بچه ها بگيريم بونه 
  ننه ننه گشنمونه  نون و پنير و پونه 

***  
  اسبت و بكش تو ميدون   فريدون 

  .خانمي ميخواد سوار شه  بپا كسي نباشه 
***  

  تخمه بو ميداد  اي داد و بيداد
  بمن نميداد  بهمه ميداد
   پوساشو داد  وقتيكه داد

  باو ندادم   منم بو دادم 
  پوساشو دادم  وقتيكه دادم 

***  
  فاطمه گم شده رقيه بجاشه  كفدر بهوا زنگوله پاشه
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  !بزن تا بادش دره  اين چييه؟پوس بره
***  

  جون خاله ماسي؟  راسي؟
  چارقد گارس ميخواسي؟  تو بوديكه ماس ميخواسي؟

  يه دس لباي ميخواسي؟
***  

   روغن ميخ طويله  هليله و بليله 
  .كاسة سركه شيره

***  
  قد قد مرغ كاكلي  آفتاب زده گلي گلي
  .جوجه شو در ميĤره  تخم سفيد ميذاره

  حلوا شله زرد خوب مي چيپانيم  ما سنگزن سينه زن آمورچه خانيم
***  

  گوشت و پياز و دنبه   تلنبه 
  .يه زن كون گنده ميخوام  گوش نميخوام دنبه ميخوام 

***  
  كي مردك آب زرش  الحمداش كشكي 
  انجيل پاره پاره   ايياي نصفه كاره 
  يه عمله دو بنا   قل قل قله و وال  

  موشه رفت الي نمد،  قل هو وال و صمد 
احد  ميزنه جفتك و لقد  واً   .اال،بال كف

***  
  نه قند داره نه چائي   قوري لب طالئي 

  دوماد باين سيائي   عروس باين كوتائي 
  !هر دو بهم ميائي

***  
  آخوند و بير طويله   تبت يدا ابيله 

  كاهش بده،جوش بده،نميره
***  

  حسن.... ريش آخوند   الف،ب تترسن
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***  
زنگ مدرسه   يك،دو،سه 

  ناظم بپا پيش   چار،پنج،شيش 
  يك قدم جلو   هفت،هشت،نه 
  مش غالمحسين زنگ و بزن   ان،لن،كي و اذاً 

   فردا تعطيله   فيتيله 
  صبح زود بيا   لوبيا 

  .فردا مرخصي   عدسي 
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  ترانة دايه ها و مادران 
  الالئي 

  گدا آمد در خونه   الال،الال گل پونه 
  خودش رفت و سگش آمد  نونش داديم بدش آمد  

  تو درمون دلم باشي   الال،الال گلم باشي 
  بخوابي از سرم واشي   بموني مونسم باشي 

  بابات رفته خدا همراش   الال،الال گل خشخاش 
  ننه ات آمد سر صندوق    گل فندق الال،الال

  بابات رفته كمر بسه  الال،الال گل پسه 
  چرا خوابت نميگيره؟  الال،الال گل زيره

  .كه مادر قربونت ميره
***  

  صداي كفش پاش مياد   دس دسي باباش مياد 
  با هر دوتا ممه اش مياد   دس دسي ننه اش مشاد 
  با جيب پر ليموش مياد   دس دسي عموش مياد 

  گربه منديلشو مي بس   سي دس دس و دس دس د
  خونه قاضي ور ميجس 

  !باد زير دندش ميگرفت  قاضي خندش ميگرفت 
***  

  چاشت بندي قلمكار   غار غار  : كالغه ميگه
  .حاال زوده)نچ(حاال زوده )نچ(  پسر كي ميره سر كار؟

***  
  اسبت و كجا مي بندي؟  بهرام خان قندي 

  .الوداغت و نه بينه خ  زير درخت آلو 
***  

  ديشب كجا ميگشتي؟  بهرام خان درشتي 
  !داغت و نبينم هر گس  زير درخت نرگس 

***  
  اونوقت كه روي تختي   قربونت ميرم يه وقتي 
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  انار طاقچه ميشه  قربونت برم چه ميشه؟
  ميافته پاره ميشه 

  خوراك خاله ميشه  آبش پياله ميشه 
***  

  شيكر بار خر تو   بقربون سر تو 
  بمنزل ميرسونم  ونم خودم خرتو مير

***  
  مرغ جوجه دار قربون  من قربون و من قربون 

  ديگ حلقه داره قربون   اشتر با قطار قربون 
  .خواهر شوهراش قربون  تا يه با باباش قربون 

***  
  كوچه ها نري تنها   قربون سرت سرها 

  .گردن طالتو ميدزن  بچه هاي كوچه دزن 
***  

  يزامخانوم دخترا م  خانوم خانوما ميزام
  سوار بشم بر استري  چرا نزام يه دختري
  پس بروين،پيش بيائين  :جلو بيفته نوكري

  مادر خانوم آمده؟
***  

  تا بشينم پشت دري   چرا بزام يه پسري 
  !سوار بشم كره خري  هي بكشم جور خري 

  :از دركه تو بيام بگن  جلو بيفته مهتري 
  مزوري،حيله گري،جادوگري؟

***  
  ست ميكنه تو ديزي،د  ! چه دختري،چه چيزي

  !نخوداشو جا ميذاره  گوشتاشو در مياره،
***  

  براه دورش نميدم   به كس كسانش نميدم 
  شا بياد با لشكرش   بمرد پيرش نميدم 

  ..!آيا بدم؛ آيا ندم   براي پسر بزرگترش 
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***  
  بله خاله جون   خاله خاله جون 
  تو زنبيل   مرغه كجاس؟
  يه غربيل   چن تا تخ داده؟

  حنا شد   و شد؟تخماش چت
  دس عروسه   حناش كجاس ؟
  توي حمومه   عروس كجاس؟

  .آب حموم ديگه تمومه
  آب حموم و شتر خورد   آب حموم چتو شد؟

  پاي چنار   شتره كجاس؟
  .بلگ چنار  چي چي ميخوره؟

***  
  تو كه ماه بلند در هوائي 

  منم ستاره ميشم دورت و ميگيرم 
  تو كه ستاره ميشي دورم و ميگيري؟

  ري ميشم روت و ميگيرممنم اب
  تو كه ابري ميشي روم و ميگيري 
  منم بارون ميشم تن تن ميبارم 
  تو كه بارون ميشي تن تن ميباري؟
  منم سبزه ميشم سر در ميارم  
  تو كه سبزه ميشي سر در مياري ؟
  منم گل ميشم پهلوت ميشينم 
  تو كه گلي ميشي پهلوم ميشيني؟
  .منم بلبل ميشم چه چه ميخونم

***  
  پنجم پنجة پيره   شيشم شيشة عمره 
  سوم سه نهرآبه   چارم چارپايه داره 
  يكم يك گل خاره  دوم دو زلف ياره 

***  
  توي طبقه نقره كنيم   اين شيش تارو قليه كنيم 
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  او بخوره ما چه كنيم؟  ببريم پهلوي يار 
***  

  كدوم آب؟  آب اومد،آب اومد
  كدوم تش ؟  همون كه تش خاموش كرد 

  كدوم چوب؟   سوزونده همون كه چوب
  كدوم سگ؟  همون كه سگ رو كشته 
  كدوم مرغ؟  همون كه مرغ و خورده 

  سينه يرخ دم طال   اون مرغ زرد پا كوتا
  صد تمن دادن ندادمش   سياه و سفيد گل باقاال 
  !سر پا نشس و خوردش  اون سگه مفتي بردش 

***  
  دز رفته باال خونه   ديشب نبودي خونه 

  يه جفت توله سگ برده   كك برده و مك برده 
  !عروس با دشك برده  داماد با لحاف برده 
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 بازيها 

روي پاي بچه ها زده اين ترانه را ميخوانند و هر كدام بنوبت پايشان را كنار ميكشند،كسي كه 
  :پايش بكاند باخته است

  گاب حسن كوتوله  اتل متل توتوله 
  دسونشيرش و ببر كر  نه شير داره نه پسون
  ستاره:اسمشو بزار  يه زن كردي بسون 

  يه چوب زدم به بلبل   واسش بزن نقاره 
  استنبلم خراب شد   صداش رفت استنبل 

  بند دلم كباب شد؛
  يه پاتو ورچين  هاچين و واچين

***  
  پنجه شير مال شيكر   اتل متل توت متل 

  تو باغچه   خانم كجاس؟
  آلوچه   چي چي ميخوره؟

   كوچه براي دختران  براي كي؟
  .غالم سياه پيش برود  كي برود،كي نرود؟

***  
  !چي چي ميچينه؟آلوچه  . . . . . . . 

  خبر بردن به اردو   آلوچه سه گردو 
  كفش بگم تر شد   اردو سلندر شد 
  .از سوراخ در نگاه كن  بگم بگم حيا كن 

***  
  :كف دست بچه را قلقلك ميدهند و از انگشت كوچك او شروع كرد هميگويند

  . ليلي حوضكليلي
  گنجيشكه آمد آب بخوره افتاد تو حوضك؛-1
  اين دويد و درش كرد -2
   اين ماچي بر سرش كرد -3
  اين نازي بر پرش كرد -4
  شست،اين كله گندم آمد -5
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  گفتش بده ببينم ،
  همينكه دادن ببينه،

  .گنجيشكه پريد رو چينه
***  

 اينم كفش دوز -5اين قبا بلنده، -4ده، اين عبا بلن-3 اين ننه موچوله،-2اين كوچول كوچوله،-1
  .گنده

  اين گف بريم به صحرا)1
  اين گف چي بياريم؟)2
  اين گف گون بياريم)3
  اين گف كه گرگه اون جاس )4
  :اين كله گنده گفتا)5

  هستم شما را همرا
  از كي ديگر ميترسين؟

***  
  :دست هاي بچه را گرفته به جلو و عقب مي برند و مي گويند

  يه من كره نباتي   هراتي مشكي،دوغي،
  .پيرهن نو بپوشيم   ببريم بازار بفروشيم 

***  
اوسا بدوش،زن «:چند نفر بچه دور هم نشسته انگشتشان را روي گل قالي ميگذارند،اوسا ميگويد

بچه ها دستشان را بلند مي كنند ولي هر گاه اوسا نام جانور » ....كالغ پر،گنجشك پر-اوسا ندوش
بگويديا چيز ديگري را و آنوقت » ..!گاو پر «:   

  :او را به پشت خم كرده و با كف دست به پشتش زده ميگويند
را بلند بكند مثالً  دستش كسي كه راي پرنده بگويد

  شيشه پر پنير   تپ تپ خمير 
  توتك فطير   پرده حصير 

  دس كي باالس؟
  .اين كار تكرار ميشود تا بچه كه خم شده درست حدس بزند

***  
  :يكديگر را گرفته اوسا ميگويدبچه ها پاهاي 

  سه دبه و سه دبه   يه دبه و دو دبه 
  سه انار ترش و شيرين   سه سبد سيب رنگين 
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  برده بچه را   آهو بچرا 
  .سبوري سبور

  آمدي قر بدي افتادي تو قندون   اي مادر گلندون 
  .بقربون سرت يه خورده بجنبون  هاللي زهزمه كشك و بادمجون 

  
  

  : را گره كرده رو بهم مي گذارند و اوسا ميگويدبچه ها مشت خودشان
  مادرم سيمين خانوم   جمجمك بلگ خزون 
  از كمون بلند تره   گيس داره قد كمون 

  گيس اوشونه ميخواد   از شبق مشكي تره 
  .حموم هر روزه ميخواد  شونه فيروزه ميخواد 

***  
 ترتيب بازي بدست  در بازي هاي دست جمعي يك دو نفر اوسا الزم است كه شروع و-پشگ

  :براي ياد گرفتن پيش از اينكه انگشتانشان را بشمرند ميگويند.آنهاست
،روزي مش ب نخود،س  نخ  آ و . س

  :يا ميگويند
ك و عنبر،تازي،توزي،حقاً ر، چن ه نخود،چاري دو  ود خر از تو،يه  ر از من 

ر 

  !كاشكي من گربه بودم،ميو ميو كرده بودم،يه قاب پلو خورده بودم 
***  

ب   :ازي گرگم بهوا،گرگ و اوسا اينطور گفتگو مي كنندمثالً د
  چوپون داره نميذاره،  گرگم و گله ميبرم،

  من نميدم پشكلشو،  من ميبرم خوب خوبشو،
  دنبه من لذيذ تره،  كارد من تيز تره،

  !ازين وره و ازون وره  خونه خاله از كدوم وره؟
***  

  لب اشترم   اشتر اشترم
  مازندرون   اشتر كجاس؟
  بلگ خزون   وره؟چي چي ميخ

  قند و شكر   چي چي ميبره؟
  ..!راه گذرش،از اينطرف ازونطرف

***  
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  :براي زبان بندان معلم مي گويند
  مرا ببيني خر شوي   از در درائي در شوي 
  .بحق اهللا و صمد  سرت سبد،زبونت نمد،

***  
  :دو بچه كه از يكديگر ميرنجند يك از آنها ميپرسد

  خاك -ج  رو زمين چيه؟-س
  ! من و تو پاك حساب-ج

  :در موقع آشتي ميگويند
  ريگ -ج  رو زمين چيه؟-س
   من و تو رفيق -ج
   آش -ج   تو ديگ چيه -س
   من و تو داداش -ج

***  
  :در موقع تهديد روي زمين خط كشيده ميگويند

  اينم كاله دو رويشون   اين خط،اين نشون 
***  

  :براي اينكه حدس بزنند در دست رفيقشان چيست مي گويند
  كليد و صندوقچه داره    داره غنچه داره در

  . اين تو دارهدرش و واكن
***  

   .خواجه رو ميلش بر اونه  يا درينه يا درونه 
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  رمزها 
  ماه

  !قلند تو حياط جسته  در بسته و بوم بسته 
  قوطي كبريت 

  

  !چهل عروس تو يه قوطي  چل قوطي چلبند قوطي 
  قليان 

  !قر قر ميكند تا طبل آخر   ال باقر داالن دراز م
نيام قداره 

  !آقا خوابيده دراز و باريك  داالن دراز تنگ و تاريك 
  موي سر 

  .پشت كوه انداختم  بافتم،و بافتم 
  ماهي 

  گل بگل انداخته  قالي لب تافته 
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  !خوب بهم انداخته  قدرت پروردگار 
  ترازو 

  ن دار ميگشت،كه بي جاني پي جا  عجايب صنعتي ديدم در اين دشت 
    عجايب صنعتي ديدم كه شش پا و دو سم داشت

  .عجايب تر از آن ديدم كه يكدم در ميان داشت    
  نبور عسل ز

  

  

  

  نه جو خورده نه گندم   يوزپلنگ بي دم 
  .نفع دهد به مردم  گشت زند بيابان 

سر 
  باالش دو لوله تنگ   پائين سنگ و باال سنگ 

   باالش كمون هندي  باالش دو شمع روشن 
  باالش بازار ريسمون   باالش سرير شاهون 

زردك 
  .زردم،زبرم،زير زمين معتبرم

انار 
  آورده به نخلسون   صندوق ملك معصوم 

  !دو نه هاش چو مرواري  البالش طال كاري 
  پستان 

    رگ و پي داره هزار   يه چارك گوشت لذا 
  جون ننت خوردي از او؟  سر او گندله مازو 
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  ترانه هاي عاميانه 
  !بادا بادا ايشاال مباركبادا

  نيامدم وصله كنم   آمدم وسمه كنم 
  !ايشاال مباركبادا

  عيش بزرگونه  عروسي شاهونه 
  !ايشاال مباركبادا

  خونه شوهر چوب و زنجير   خونه بابا نون و انجير 
  !ايشاال مباركبادا

***  
  اغه سنبل در اين ب  گل در اين باغه 
  عروس در اين باغه   :شادوماد را بگو

  قيه سنبل بدسم با  گل بدسم باقيه 
  چه وقت نومزد بازيه؟  :را بگوشادوماد 

***  
  .!بادا بادا ايشاال مباركبادا

  شب وصال است  امشب چه شبست؟
  !اينخانه پر از چراغ و الله س

***  
    :آمديم باز آمديم از خونه دوماد آمديم

   و همه چشما بادومي،همه ماه و همه شاه    
    :آمديم باز آمديم از خونه عروس آديم

  .همه كور و هم شل و همه چشمانم نمي    
***  

      عروس خاتون بيا بنشين بمجلس 
  .بدور خود بچين نارنج و نرگس    

***  
    عروسك چادر بسر كن حاال وقت رفتنه 

  نميرم،من نميرم من،خونه بابام بهتره    
***  
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  عروس چادر نداره   ه دامبول و ديمبول نقار
  دوماد رفته بياره

***  
  .خيك پر باد   ماد دوماد،

  بشين و بسور   مادر عروس،
***  

  بچش مارمولك  مادر شوور ماره
  بچش خارخسك  خواهر شوور خاره 

***  
    مادرم شوورم غريدولنديد،من حوصله كردم 

  .يك چارقت مشمش بسرم تيكه پاره كردم    
***  

  يكني چغلي؟تا كي م  مادر شوور غرغري 
  گوشه حياط نشسه باش،  :سماور و وردار باقري

  مژه تو بكن يواش يواش  مقاش بدست داشته باش 
  كار بعروس نداشته باش 

  گه خوردي پسنديدي  روزيكه من و ديدي 
  ننم و بگي ،ننت و ميگم  بابام و بگي،باباتو ميگم 

  !آخر سر،يه دس خر دستت ميدم
***  

  دي داشتي ديشب چه در  مادر شوور خنشتي 
  دور حياط ميگشتي؟  آفتبه ور ميداشتي 

***  
  از دست مادر شوورم  آي دلم آي كمرم 
  .دل و جگر مو پر ميكنه  بسكه غرغر ميكنه،

***  
  مثال كرم خاكيه،  شوهرم ترياكيه،

  :از من ميگيره بونه  شب كه مياد بخونه 
  !زير سبيلم و نروفتي  باد تو هونگ نكوفتي 

***  
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  يراق نميدي،طالق ميخواد   يل من يراق ميخواد
  از كوچه دو در ميرم  طالق نميدي،ددر ميرم
  :با الله و فنر ميرم   با كل ممد جعفر ميرم 

  .پول دارم تو قلكه  در دم سر پولكه 
***  

  آتيش سر و كم كن،  تنباكو رو پر نم كن،
  آواره بشه زودي،  مهمون بگيره دودي،
  زنيكه تو بار كن   يه سير گوشت دارم

  آبشو زياد كن   ارم مهمونم د
  يه سيخ كباب كن،  قوت ندارم 
  !دنبه شو آب كن  چراغ ندارم 

***  
  .اتقدر زبون نداره  مردي كه نون نداره 

***  
  سرخ و سفيد و پمه شد   هر كه عروس عمه شد 
  سوسك و سيا و جزغاله شد  هر كه عروس خاله شد 

***  
  بزرگش كردم به آه و نفس   پسر زائيدم به آه و هوس 

  مش بدس خرمگس،داد
  !كنج قفس  :خرمگس ورداشت و رفت

***  
  اونجا نه جاي خالس،  هر جا نقل و نقاله اس،

  برين خاله رو بيارين   هر جا گريه و زاري اس 
***  

  من بخورم يا اكبري؟  يه تيكه نون بربري 
***  

  هم سفره نونه   هم گل مگلونه
  :هم لنگ حمومه

   هم دور كمر مي پيچه  هم حسني بسر مي پيچه
  .هم لحاف دوشش هس  هم دخل فروشش هس 
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***  
  .نه رئيس ميخوام نه كدخدا  مال از خودم،زمين از خدا

***  
  از ين فرش اطاقت   :اي خدا سوخته جونم

  از ين شم چراغت   از ين بلبل باغت 
  از اين چادر تافتت  از ين آش سماقت 
  اهه اوه،اهه اوه   .از ين كفش شلختت
  ! گنده داري....چه   چه لنده لنده واري 

***  
  خلق خدارو نشوندم  يه چارك برنج جوشوندم،

  !چه خونه ها سپردن  چه خوردن و چه بردن 
***  

  !كوره نصيب ما شد   دنيا باين بزرگي 
  !غوره نصيب ما شد  :باغ باين بزرگي

***  
  سرخ و سفيد سيصد تمن  سفيد سفيدش صد تمن،

  .هر چه بگي ميارزه  حاال كه رسيد بسبزه 
***  

  نمدي بكول داشته باشه   شه سوخته باشه سيا با
  .يه خورده پول داشته باشه

***  
  بي سگ بشكار رفتم،  بي اوسا بكار رفتم 

  .شاباجي بفريادم برس  آش كشك پر عدس 
***  

  ديشب كي بود تو پنج دري؟  پري پري ور بپري 
  دسمال آجيل آورده بود،  آجيل فروش كوچمون 

  .ش دادموعده به امشب  آجيل رو من پسش دادم 
***  

  قر اومده تا زانو،آخ اوخ   بي بي زبيده،بانو،اخ اوخ 
  صاحب طاس و لگنم   زن مال حسنم 
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    صد كله و صد پاچه و صد ديگ پلو مزه كردم 
  .هنوز صبح نشده ناشتا مي گردم    

***  
  دماغ داره نواله   دهن داره چو گاله 
  .ابرو نداره هيچي   چشما داره نخوچي ،

***  
  دماغ داره قلمچه   نچه دهن داره چو غ

  .ابرو داره كمونچه  چشما داره بادومچه 
***  

  شراب ما دوغ بي نمك   بيا بريم باغ پودو نك 
  !دلبر ما فاطمه كرك   كباب ما نون و جيگرك 

***  
  .دشمن مال مفته  سيد آل كوفته 

***  
  ته ديگ و آبگوشت و تر حلوا ،  پلو چلو مسما 

  ور ته ديگ و زود بيا  اي آشپز دالور 
  .ته ديگ هنوز نبسه  اي خانم دلخسه 

***  
  باالي اطاق خوابيده   شاباجي خانم زائيده 
  هسه هلو سابيده   ما باجي خانم رسيده 

  قيچي و ماماچه ات كو؟  شا باجي خانم بچه ات كو ؟
  .اسمش خداداد بود  بچه نبود باد بود 

***  
مردنت امساله   فالت فاله

  !لهقبر كنت خرچنگا  كفنت پوس شغاله 
***  

  قباي ميخكي رنگ ميكنم رنگ،  سر كوه بلند جنگ ميكنم جنگ 
  دلم از درد و دو خالي نميشه،  قباي ميخكي آبي نميشه،

  .خودم رنگ ميكنم يارم بپوشه  الهي رنگرز رنگت نجوشه 
***  

 com.mihanblog.hedayat-sadegh.www 
٣٠ 



  دل هادم،دل ها گيدم بنده 
  !باباش خانومجان  گرديدم،

    چون او بپاي گل ورا كرده 
  )1.(نومجانباباش خا  گرديدم،

***  
  .و اهللا بخدا كاري نكردم  هالوك مردم،كره مردم 

  .گوشه نشينم  زنجير بگردن 
  هر وله،هر وله بيملووه،
  زرد هوچه وقت خووه؟

***  
    سگ استخوان سوخته را بو نميكند،

  .كاريكه چش ميكوند،ابرو نميكوند    
***  

  كفدر پروني يار   باالي بوني يار 
  .يپروني يارخوب م  شستت بنازم اي صنم 

***  
  ابروت كمنده   باالت بلنده 

  .خال سمنده  ميان هر دو ابرووت 
***  

  صد جفا كني من وفادارم   اگر يار مني من همون يارم 
  از حال دلم چه خبر داري ؟  دسمال حرير تو بدس داري 
  .يارم نيومد،دلم ميسوزه  امروز دو روزه،فردا سه روزه 

***  
   بون اومد،يارم لب  ديشب كه بارون اومد،

  نازك بود و خون اومد،  رفتم لبش ببوسم،
  يه دسه گل در اومد،  خونش چكيد تو باغچه 

  پر پر شد و ور اومد،  رفتم گلش بچينم،
  كفتر شد و هوا رفت،  رفتم پر پر بگيرم ،

    دل دادم و دل گرفتم و بنده شدم  )1(
  .چون آب بپاي گل پراكنده شدم  
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  ت ،آهو شد و صحرا رف  رفتم كفتر بگيرم 
  !ماهي شد و دريا رفت   رفتم آهو بگيرم 

***  
  چهار كلة بز ميدوشه،  يه ديگ دارم چهار گوشه 

  زرگر پايش نشسه  حلقة ديگم شيكسه 
  ديدم خانم چادر سرا   رفتم بازار زرگرا 

  خانم خونت كجاس؟:گفتم
  پشت خونمون آب روونه،  خونمون خيابونه :گفت

  .خ باشهبچه هام تو مدب  وقتي بيا كه وقت باشه 
***  

  صد و پنجاه تمن دادم جريمه   سكينه مست و من مست سكينه 
  .براي خاطر موي سكينه

    !كه پس از من اگر يار بي وفا بود،فلك اي داد
  چه پر جور و جفا بود،فلك اي داد  

    هاي دلي،دلي ، آخ از دل من ،
  دل هيچ كافري و هيچ بت پرستي،  

    نشد مثل دل ديوانه من،فلك اي داد 
  . . !چه پر جور و جفائي،فلك اي داد   

***  
  اشتر بچراست در بلندي 
  كله اش بمثال كله قندي 

  ، و كله قنديبمثال بادبزندگوشش 
  ابروش بمثال تير كمند و بادبزند و كله قندي،

  چشماش بمثال دوربينند و تير كمند و بادبزند و كله قندي،
  بادبزند و كله قندي،دماغش بمثال دودكشند و دوربينند و تير كمند و 

  دهنش بمثال غاز غلند و دودكشند و دوربينند و تير كمند و بادبزند و كله قندي،
  دندونش بمثال خاكنند و غاز غلند و دودكشند و دوربينند و تير كمند و بادبزند و كله قندي،

بزند سينش بمثال لخته سنگ و خاكنند و غاز غلند و دودكشند و دوربينند و تير كمند و باد
  و كله قندي،
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شكمش بمثال طبل جنگ و لخته سنگ و خاكنند و غاز غلند و دودكشند و دوربينند و تير 
  كمند و بادبزند و كله قندي،

پاهاش بمثال چارپايند و طبل جنگ و لخته سنگ و خاكنند و غاز غلند و دودكشند و 
  دوربينند و تير كمند و بادبزند و كله قندي،

***  
  :بمردمان چه كردي  اي سال برنگردي 

  دكونها رو تخته كردي   زنها رو شلخته كردي 
  .اي سال برنگردي

***  
  رفته كربال   شاه كج كاله 

  يه من يه قرون   نون شده گرون 
  .از دس وزير  ما شديم اسير 

***  
  آخر نچيدم ز وصالت گلي،  اي سلي جانم،سلي جانم،سلي 

  اون ور بازار دويدم،  اين ور بازار دويدم 
  بتن سلي نديدم   ن طوري خريدم پيره

  ...آخر نچيدم ز وصالت گلي   .... اي سلي جانم،سلي جانم،سلي
***  

  سر در و الك ميساختي؟  تو بودي كه پارك ميساختي 
  ..زرمدي قرمه سبزي

***  
  .واست كوفته كشيدم  ميرزا رضاي رشيدم 

  .نيامدي سر كشيدم
***  

  چشم مستبد كوره   ديزي بازاري شوره 
***  

  توپ شنيدرت كو؟  ليشا قرت كو؟ممدع
***  

  ده تير كاشون كار فرنگه  آقاي سردار مرد زرنگه 
  از تهرون ميگن جوندار ميياد ايشاال دروغه
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***  
  سپهدار..... كي   سوسك سياه پر دار 

  .ممدعليشا تو ور دار
***  

  !آتيش بمالش زدن  ببين بدارش زدن،
***  

  نميخندي؟افتاد تو خال چرا   رئيس بابيها عباس افندي 
***  

  .بافوري غيرت نداري  سيراب و شيردون و نگاري 
***  

  عرق شده گرون   اي عرق خورها 
  .ما نميخوريم  بطري سه قرون 

***  
  خانم نقابي اومده  سگ آبي اومده 

  .خانم رو بنده اومده  سگ درنده اومده 
***  

  نخوري به تخته،  خانوم شلخته 
  نخوري بميز،  آقاي تميز 

  .وري به لولهنخ  بدري كوتوله 
***  

  تو رو بهوس بياورم؟  ميخواهي عدس بياورم ،
  تو رو بهوس آوردم؟  ديديكه عدس آوردم،

  سر تو هوو بيارم؟  ميخواهي لبو بيارم،
  سر تو هوو آوردم؟  ديديكه لبو آوردم،

***  
   بشكن –من نميشكنم   بشكن،

  قر فراوونه،بشكن   اينجا تهرونه،بشكن 
  .بشكنروي آجرها   براي تاجرا بشكن 

***  
    روزگاري بسر پست آژان مس كردم 
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  دست به هفت تير زدم،هفتا فشنگ در كردم   
    :آژان راسه بازار سوت زد آمد به جلو

  .تو عرق خوري،مس كردي،بيفت جلو  
***  

  چه چه ،–تو الله زار   چه چه،-آقتي فكل
   چه چه ،–تو كاسه آب    چه چه ، –سنار سيرابي 

  . چه چه -ته سيگار داري؟
***  

  .غالغه به خونش نرسيد  قصه ما بسر رسيد 
  

  1310-تهران
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