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 2021دسامبر   21سه شنبه                                                           فریده نوری        

 داشت هادبه یا رجعت

 قسمت سوم

 

 این جا کیس است پنهان، چون جان و خوشتر از جان
 باغی به من نموده، ایوان من گرفته 

 این جا کیس است پنهان، همچون خیال در دل 
 اما خیال رویش ارکان من گرفته 

 

 ضرب المثل ها 
 گرد آورنده: مرجان کمال         

 حرف پ •

 رددراز ك د باید به اندازه گليم خو  ا پا ر  •

 پاچه كنده ، به پاچه كنده ميخنده .   •

 پارسال دوست، امسال آشنا.  •

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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 پا ها را در یک موزه داخل کردن. )پافشاری نمودن(  •

ی جایش نیست، باال باال نیم نشیند.  • ، پائی  ی  پائی 

 پایش را هنوز گاو لگد نکرده است. )بی تجربه بودن(  •

 شب روز روشن است. پایان هر  •

 پایش لب گور است.  •

 پرسان پرسان، یم توان رفت هندوستان )با کنجکاوی به مقصد رسیدن(  •

 پز عایل، جیب خایل.  •

 پشت دست برایش.  •

 پشک کیسی در شب اول.  •

ی اگر بال یم داشت تخم گنجشک از هوا بر میداشت.  •  پشک مسکی 

•  .  پنج انگشت برادر اند برابر بی

 ا کردن آسان است، اما نگهداری آن سخت. پول پید •

 پولدار را کباب، بی پول را بوی کباب.  •

 م . و پول دادم پياز خريدم ، ميخورم تا كور ش •

 . یم رود زود  زود ، آهسته آهسته یم آید پول  •

 پهلوان پنبه. )طعنه به آدم های ضعیف( ـ •

 پیش از مال به منتی نرو.  •

، تا نعلش را   • ی ( پشت خر مرده گشیر ی  کندن. ) پشت سود رایگان گشیر

(  پنبهپیش جانانۀ من  • ی ، ارزش نگذاشیر ی  و پندانه یکیست. )تفریق نداشیر

 پیش پنج هم پنج، پیش صاحب پنج هم پنج.  •

 از شبشان.  شقان، پشت ش از عا پیشش •

 برو. )اهمیت دادن به تجربه ها(  رسگذشتپیش  ،پیش طبیب نرو  •

 پیش از مشکل داد و فریاد باال کردن( پیش از مرگ، گریبان پاره کردن. )  •

 پادشایه یک ساعته هم غنیمت است.  •
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ی و هزار علت. )کنایه بر ضعف و ناتوابی در هر مورد(  •  پت 

 

 

 

 

 از یادداشت های مرجان 

 

 

 درخت خاطراتم خشک و زرد است

د است   غیم بـا جـسم و جانم در نتی

 

 


