(لر مینجایی زبان)

سخاوتمندی دریا را یک ماهی میفهمد
چه زجری میکشد هنگامیکه آبی در دریا نباشد.
دﺃس ﭬـازي ٍگاللـﮧ یـﺇ مایي فَمـﮧ
چـﮧ دیساتئ کَشـﮧ ِهگـﮧ آﯙیئ ده ٍگالل نـﯛه

دﺃس ﭬـاز

سخاوتمند

دیسات

رنج ،عذاب ،زجر ،سختی ،ثمره

نـﯛه
ِهگـﮧ
ٍگالل
ده

1

ناپسند
نباشد ،نمیشود ،جدید است
وقتی ،وقتیکه ،زمانیکه،
زمانی
رودخانه ،دریا
از ،در

 - 1در لری بختیاری به معنای رودخانه سنگ الخی و دره پر آب میباشد.

کوه زجر میکشد و زخمدار است
سرماها و گرماها
درونش چیز دیگری است و ظاهرش چیز دیگر ،اما استوار است
اگر اینگونه نبود که کوه نمیشد.
کــﯗ دیسات کَشـﮧ ﯙ زأخم داره
رسما ﯙ ِگزا
مݖ ٍنش چییئ تٍراٍکـﮧ گـﯛناش چییئ تٍراٍکـﮧَ ،بلکوم پایاره
رچنـي نـٍﭬـیـﺇ گ کـﯗ ٍنئ بـي.
ﺃ ٍ
گـﯛنا

شکل ،ظاهر

گـٍز

گرما ،حرارت

مݖن

داخل ،درون

دیسات

رنج ،عذاب ،زجر ،سختی ،ثمره
ناپسند

بَلکوم

شاید ،اما

پایار

استوا

ٍچنـي

اینصورت ،اینگونه

تٍراٍک

دیگر

دوست خوب را باید در سختیها شناخت
وگرنه یک گرگ اگر برهای به او بدهی سپاس گذارت
خواهد شد.
هواٍم کواٍر خوه باس ده ﺃتـﮧدوارو َبشناسـي
اٍن دﺇ ﭬـﮧگواٍرگئ ،بٍرﺇ ﺃم بِیـي َممنـﯛنٍت بـﯛه.
ٍهم کواٍر

دوست ،رفیق

بـاس

باید

دوارو

مشکل ،بدبختی ،سختی

ﭬـﮧ

به

بـﯛه

میشود ،باشد

پدر و مادر خودت را دوست بدار و به آنها ببال
چراکه دریای بدون آب ،شن زاری بیش نیست.
داا ﯙ بوه تـﮧ دﯛس داشتـﯛ ﯙ ﭬ ٍـشو َببال
يس ٍیگـﮧ ٍگاللـﮧ بی آﯙ رݖ ٍغلونیيئ ٍفرݖ تٍرنئ.
داا

مادر

بوه

پدر

يس یِگـﮧ

چون ،چراکه ،برای اینکه

ٍگالل

رودخانه ،دریا

ٍفرﺃ

زیاد ،بیشتر

رݖغلوين

شنزار

ﭬـٍشو

به آنها

کسی که در شرایط سخت زندگی به تو بدی میکند
هرگز دوست مپندار
یک بیمار اگر قدر پزشکش را بداند او را بیمار نمیکند.
کَسئ گـﮧ ده مـَرجا داالدال زاٍن ِـی ﭬـﮧ تـﯗ گـَني ٍکنـﮧ
ﺃسئ ﭬـﮧ هواٍم کواٍر خواٍت نـﯚنئ سـﯛاٍش
یـﺇ آیٍمئ گـﮧ داٍژه داره ﺃر ٍگرﺃک دواٍگ دواٍرشـﮧدﯛنئ سـﯛه مریزاٍش نَ ٍکنـﮧ.
َمرج

شرط ،قرارداد ،عهد

گَني

بدی

نونئ سواٍش

قبولش نداشته باش،
مپندار

ٍگرﺃک

قدر ،ارزش ،کیفیت

داٍژه

مریض گونه

داالدال

پیچیدگی ،سختی ،هدفی به هدفی

خوش به حال دوران کودکیام که همه از خندههایم
میخندیدند نه اینک که از گریههایم میگریند.
خواٍشالـﮧ ﺃتـﮧبَ ِچـﺇیمو گ کواٍرچاکواٍرچ ده خَنام مئ خ ٍ
َنݖسن نـﺃ
ایسـﮧگ ده بـﯛربَرام ،بـوه بو ٍک ٍنن.
ایسـﮧ

حال ،اینک

ﺃت

دوره ،زمان

کواٍرچاکواٍرچ

همه ،سراسر ،کل

ده

از ،در

بـوه باﯙ =بـﯛربَر

گریه ،زاری

گ

که

پرواز کردن ،شوق پرواز میخواهد
وگرنه ماهیهای دریا بجای شناکردن ،پرواز میکردند.
بال ٍگراٍتـﮧ ٍمسـﮧ بال ٍگراٍتـﮧها
رچنـي ٍبـﭬـيـتـﺇ ماییا ٍگالل ده جالـﮧ َملونـي ٍکرده بال مئ ٍگراٍتٍن.
ﺃ ٍ
بال ٍگراٍتـﮧ

پروازکردن

ٍمس

شوق ،لذت ،رغبت

ٍگالل

رودخانه ،دریا

ده

از ،در

َملوين

شناکردن

اگر کرکس ،سلطان جنگل میشد
به دنبال طعمهی رها شده دیگری نمیرفت.
ﺃر َرسگـَر هَم سواٍلتـونـﮧ داره سـو مݖبـي
ﭬﮧ م ِنـِي تو ِمـﮧ ٍفک ٍکردﺇ َیکئ تٍراٍک ٍنـئ رﺃت.
َرسگَر

کرکس

داره سو

جنگل

ٍم ِنی

دنبال ،انگار ،گویا

ٍفک

رها

یک عقاب گرچه در اوج آسمان باشد و غرور پرواز داشته باشد
اما ناچار است روزی برای طعمهای اندک به زمین بنشیند.
یـﮧ دال هَرچئ گ ده ٍبنـﮧ آسمو با ﯙ قـﯛز بال ٍگراٍته داشتـﯛه
َبلکوم باس روزئ يس تی ٍکلـﯛنـجـﺈ تواٍمـﮧ ﭬـﮧ زاٍمـي َبنچینـﮧ.
دال

1

دفعه ،قطعه ،هدف ،عقاب

بَلکوم

شاید ،اما

تیکـﮧ لونجـﺈ

ذره ،مقدارکم

گ

که

قـﯛز

غرور

 - 1در این جا منظور از واژه دال(عقاب)می باشد.

یک پلنگ  ،وقتی به دنبال صید آهو بر میخیزید
آهو پا به فرار میگذارد
اگر نجات یافتن خود را باور نداشت
ماندن را به فرار ترجیح میداد.
یـﺈ ٍپل َـنگ ٍهگـﮧﭬﮧ ٍمـ ِنی شکاره آهو روه
آهـﯛ کـﮧ ٍسلم ٍکنـﮧ
ﺃربݖرکݖسـﮧ ٍگراٍتٍنشـﮧبـﯙﺃر ناشتـي یـﺈ
ده جال تار ٍگراٍتــﮧ مئ َمن
بݖرکݖسـﮧ
ده جال
تار1
ِهگـﮧ
ٍم ِنی

نجات یافتن
به جای
فرار
وقتی ،وقتیکه ،زمانیکه ،زمانی
دنبال ،انگار ،گویا

ٍسلم

ترسیدن و رمیدن مخصوصاً ترسیدن
چهارپایان

- 1در لری بختیاری به معنای (جدا ) میباشد.

از راز داری آموختم
رازهایم را به هرکسی نگویم
مروارید اگر از صدف بیرون آید محافظی ندارد.
ده راز داري یاد ٍگره ٍتم
رازامـﮧ ﭬﮧ هَرک َـسئ نـﯙاٍم
ٍ
ٍمرﭬاري ﺃر ده گـﯛش گـَلـي دارا ﭬـیردارئ ناره.
گـﯛش گَلـي
ﭬـیر

صدف
یاد ،ذهن ،محافظ ،مراقب،
سمت

چه سخت است
درخت باشی و تنه خشکیدهای جلویت
چمن باشی و علفهای خشکیدهای جلویت
دریا باشی و زمینهای خشک جلویت
و تو فقط نظارهگر باشی.
َچنئ اٍرﺃک ٍبرﺃک داره
دارئ بایی ﯙ هیمـﺈراقئ نوات با
ٍچ ٍغر بایـي ﯙ ٍچ ٍغرا هواٍشکئ نوات با
ٍگالل بایـئ ﯙ زمینا هواٍشک نوات با
ﯙ تو هـﺈ ِسل کَر بایـي.

هـﺇ
دار
ِسل کَر
اٍرﺃک ٍبرﺃک
ٍچ ٍغر
راق
نوا

فقط
درخت ،آویزان ،گاوآهن ،پختن
غذا

نظاره کننده ،تماشاگر
مشکل ،سختی ،پیچیدگی،
دغدغه

چمن
خشک و بیحرکت ،انسان یک-
دنده

جلو

به کسیکه تو را ترک میکند فکر نکن
اگر او خواهانت بود هرگز فکر ترک کردنت به ذهنش نمیرسید.
کَسئ گ توٍانـﮧ هݖلـﮧ ﯙ روﺃ ﭬٍش ٍف ٍگر نَکو
ﺃرتونـﮧ بهاستـي یـﺇ هیچ ٍگلئ هـﯛلـﮧ هݖشتـﮧ ٍنت ﭬﮧ ﭬـیراٍش ٍنئ
اوما

گ

که

هݖلـﮧ

میگذارد
یاد ،ذهن ،محافظ ،مراقب،

ﭬـیر
هـﯛل

سمت
1

- 1در این جا منظور از واژه هـﯛل(فکر)می باشد

اضطراب،فکر

کسی که به تو بدی میکند و تو را آزار میدهد
به پاس تمامی بدیهایی که در حقت انجام داده
به او نیکی کن  ،که نیکی کردن به او عذاب آورترین مجازات برای
اوست .لیوانی که آب سرد درآن بوده آب داغ در آن قرار گیرد میشکند.
کَسئ گ ﭬـﮧ تـﯗ گَنـي ک ٍـنـﮧ ﯙ ﭬـﮧ تـﯗ دیسات ٍنیـﮧ
ﭬـﮧ سواٍنگـﺇ کواٍرچاکواٍرچـﮧ گَنـي یاائ گـﮧ ده بَر تـﯗ ٍکرده
ﭬـٍش خویـي کـو ،گ نیکـي ٍکرده ﭬـﮧ اﯛ دیسات آر تٍرین دیسات
سیشـﮧٍ ،گالسئ گ آﯙ َرسدئ داٍش با آﯙ داغ داٍش پـﯛرݖیسـﮧ آﯙ داغ
داٍش َبپـﯛرئ یـﮧ اٍشکݖیـﮧ.
پـﯛر

استقرار

سواٍنگـﮧ

خاطر ،سبب

کواٍرچاکواٍرچ

تمام ،سراسر ،کل

گَني

بدی

دیسات
بَر

رنج ،عذاب ،زجر ،سختی ،ثمره
ناپسند
تقسیم ،حق ،سهم

دوست دارم بمیرم
از مرگ نمیترسم
دیر یا زود باید رفت
از اشکهایی که مادرم بدرقه راهم میکند میترسم.
دﯛس داراٍم َب ٍنم بواٍراٍن
ده بَن بورییـﮧ زﺃلٍم نواٍره
ده ﺃ ٍرسا داام گ َبدرﺃقـﺇ رﺃم ٍکنـﮧ زﺃ ٍلم روه.
ﺃ ٍرس

اشک

ده

از ،در

گ

که

زﺃلـﮧ

ترس

داا

مادر

بَن بوریـﮧ

مرگ ،مردن

همه بشرند ،اما فقط برخیها انسانند
آنانکه هم انسانند محکوم به انسان بودنند
همه درد دارند اما فقط برخیها ناله میکنند
آنانکه هم ناله میکنند محکوم به ناله کردنند
همه جا می شود حرف زد ،اما فقط برخیها حرفهایت را میفهمند
آنانکه هم حرفهایت را میفهمند محکوم به فهمیدنند
درچنین مواقعی بهترین راه این است که وانمود کنی که هیچ چیز نمیدانی
آمدن ،ماندن و رفتنمان هیچکدام دست خودمان نیست
حال که آمدنمان دست خودمان نبود ،ای کاش رفتنمان دست خودمان بود
تا زمانیکه نفهمیدنت ،باورت نداشتند وانسانهای واقعی
رفتهاند ،بهترین راه یعنی رفتن را انتخاب
میکردی تا محکوم به انسان بودن نباشی.
کواٍرچاکواٍرچ بَ َشأند بَلکوم هـﺈ تاکـﮧ تـﯛکئ آ ٍی ٍمن
ﭬـٍنو گ أم آ ٍی ٍمن َمکـﯛم ﭬـﮧ آ ٍیم ب ٍی ٍنن
کواٍرچاکواٍرچ ژو داراٍن َبلکوم هـﺈ تاکـﮧ تـﯛکئ ٍهالتونٍن
ﭬـٍنو گ أم ٍهالتونٍن َمکـﯛم ﭬـﮧ ٍهالتان
کواٍرچاکواٍرچـﮧ جایا توين ٍچن دي بَلکوم هـﺈ تاکـﮧ یَکئ ٍچناتـﮧ َف ٍمن
ﭬـٍنو أم گ ٍچناتـﮧ َف ٍمن َمکـﯛم ﭬـﮧ فَمݖ ٍس ٍنن
ده ٍچني أتئ بݖ ٍتین رأ ٍینا گ ﭬ ٍ
ـانـﯛد ٍکني گ هیچ چییئ نوين
اومایـﮧَ ،منـﮧ ،رأتـﮧ هیچ کواٍمو دأسـﮧ خواٍمو نئ
ایسـﮧ گ اوما ٍینمو دأسـﮧ خواٍمو نٍـﭬـي ،کاشگا رأتٍنمو دأسـﮧ خواٍمو ٍبـﭬـیـﮧ
تا ٍهگـﮧ گ نَفَمݖ ٍس ٍنت ،بوأر اٍت ٍ
ناشت ﯙ آ ٍیمونـﮧ رايس رايس
رأتٍنـﮧ ،بݖ ٍتین رأ ،یَنئ رأتٍنـﮧ اٍن ٍتخاب مئ ٍکردي تا َمکـﯛم ﭬـﮧ آ ٍیم بییـﮧ نـﯛیئ.

کواٍرچاکواٍرچ

همه،سراسر،کل

تاکـﮧ تـﯛکئ
ٍهالتـﮧ

بعضی ،برخی
فریاد ،ناله

بَلکوم

اما ،شاید

ایسـﮧ

حال ،اینک

تاکـﮧ یَکئ

بعضی ،برخی

آن کس که دیگری را به تو می پسندت ،عجب خدایی دارد
که جهنم را برتر از بهشت می داند.
او کَسئ گ یَکئ تٍراٍکـﮧ ﭬـﮧ تـﯗ ٍپ ُسند ٍکنـﮧ ،چـﮧ خواٍدایئ داره
گ َج َه ٍنمـﮧ ﭬـارو تٍر ده تـﯗ دونـﮧ.
ﭬـارو
ٍتراٍک

باال ،برتر
دیگر

برای شناخت باران ابتدا باید ابر را شناخت
نه اینکه کاسههایی را بر زمین گذاشت تا
قطرات آب در آن جمع شود.
يس ٍشناخ ٍتنـﮧ بارو ده ﺃﭬـٍل باس اﯙره بَشنايس
نـﺃ یٍنـﮧ گ جومایئ نـﮧ ﭬـﮧ زاٍمي بَني
تا تواٍکا آﯙ ده او ٍغژ با
يس
ده
گ
جوم
تواٍک

برای
در ،از
که
کاسه
قطره ،نوک
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