١۱
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تقدیم به مادرم
مادرِ من زن درس خـواندهای بود .روزگاری تك و تنـها با اِتّـكا به دایی و عـمویش به
تــهران رفــته بود تا دورهی بهــیاری خود را مت ام كــند .در كــرمان به واسطهی آن
آموختـهها ،وارد خدمت بـهداری شد و بـیش از سی سال همـهگونه جت ربهای در تیـمار
بیـماران كـسب كرد .از پـرستاریِ اتاق عـمل تا زادن زائو تا خدمات دارویی و آموزش
اصول بهداشت و این همه ،تنها بخش رسمی اجنام وظایف او بود .در خارج از محیط
كار به دفعات غیرقابل شمارشی بیدار-خواب یها كشید و قطرهقطره چكیدن سُرُم را
بـارها اندازه گـرفت .پایـیدن بیـمار را وظیفهی مـقدس خود میدانـست و از مفـیدبودن
در این امر احساس غرور میکرد.
این مادر گنجینهای از عبـارتها ،حكای تها ،و ضرباملثلهای كرمانی بود .از جمله
از قول عمویش روایت م یكرد كه »بزرگترها مثل سفطوی روی چوریانند «.و منظور
اینكه پیرهای فامیل همچون سبدی هستند كه بر سرِ جوج ههای تازه از تخم درآمده
واژگون میکــردند .به این اعتــبار كه اگر بادی سبد را از سر جوجــهها برگــیرد،
تــوگویی آتش در النهی ایــشان خــواهدافتاد ،یــكی را آب مــیبرَد ،دیــگری را گُــربه
میگیرد و بدین ترتیب جـمع ِ جوج هها پریشان خواهد شد .امروز كه آن مادر از سَرِ
ما برخاسته است به یاد این متثیل زیبای او میافتم كه همچون »سنگِ رويِ بافه« در
طوفانهای زندگی دستهی درودهی گندم را برای نان شب حفظ میكرد.
گاه همچون سنگِ زیر آسیا
گاه همچون سنگِ روی بافه بود

۲
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عنوانِ كتاب
در واژهی »كَلِّ ه قن« دو مشخـصهی مـهم از لهجهی كـرمانی نهفـته است كه رعایت
نكردن آنها گاه مقلدینِ این لهجه را به كوره راه میبرد:
۱ـ حذف بخش پایانی كلمات در مقام تخفیف .مثل:
قن

بجای

قند

هَمو

بجای

همون)همان(

را

بجای

راه

گُف

بجای

گفت

اِی

بجای

این

رَف

بجای

رفت

اَ

بجای

از

سفی

بجای

سفید

نی

بجای

نیست

گنا

بجای

گناه

كُدو

بجای

كدوم )كدام(

لهجهی ما سـرشار از ایـنگونه حذفهـاست كه به نـظر مـیرسد بـجز موارد استثناء
شامل دو دسته از حروفِ پایانی است:
الف( حروفی كه پس از مصوتهای بلند قرار گرفتهاند مثلِ:
ما بجای ماه ،كدو بجای كدوم و سفی بجای سفید

*

ب( حروف پـایانیِ كلـماتی كه در هـجایِ آخر خود بـعد از مـصوتْ دو حرفِ ساكن
دارند .در این حال بلندبودنِ مصوت شرط نیست .مثلِ:
رف بجای رفت و نی بجای نیست.
 ۲ـ ادای حرف »ق« از مـخرج مخـصوص كه نـسبت به لهجهی تهـرانی و اصفهانی
* پس از مصوت بلند »الف« حرف محذوفی غیر از »هـ « نیافتم
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٣۳

غلیــظتر و نزدیــكتر به مــخرج »خ« ادا مــیشود .گاه این نزدیــكی باعث شده كه
كرمانیها در ضرباملثلهای خود قاف را با خاء قافیه كنند.
اشكم گشنه آب یخ پای برهنه زرورق
و همچنین در بسیاری از كلماتْ قاف را كامالً بصورت خاء ادا منایند مثل:
اُوَخ)آن وقت(

بجای

اوقت

بُوَخ

بجای

بوقت

یخه

بجای

یقه

طاخچه

بجای

طاقچه

در عوض در دیکته نوشنتهای ما كمتر اتفاق میافتد كه كسی قاف را با غین اشتباه
كـند ،چیـزیكه در تـهران بـسیار مـتداول است و گاه این اشتباه بـصورتِ غـلط رایج
تــبدیل به باور همــگانی شــدهاست ،چــنانكه غوری را -به غــلط -قوری نــوشته و
خواندهاند.

*

*

دو مورد استثناء به نظرم رسید كه »غ « به طرف مخرج »خ« رفته است :یکی طغرلجرد كه تُخراجه
شده و دوم استغفراهلل كه استخفرال شده است.
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۴

بجای مقدمه
یكروز در دربار نــاصرالدین شاه ،نایبالــسلطنه به لهجهی كرمانــیها خنــدید.
اعتمادالسلطنه مینویسد:
چند روز قبل رعایای كرمان به عرض آمده بودند كه سیل ،دهات ما
را خراب كرده ،تخفـیف خـواسته بـودند .نایبالـسلطنه در مجـلس
خــنده كــردهبود به وضع عرض و لهجهی آنــها .كرمانــیها گفــته
بـودند :خـنده كار اطـفال است و گـریه مال رعـیت .آغا محـمدخان،
صاحب این تـخت ،شهر كـرمان را خراب كرد و ما گـریه نكـردیم.
حاال گریه میکنیم كه عرض حسابی داریم و شما خنده میكنید.
و یك روز دیـگر سیل بـزرگتری آمد و به شاه و دربار او هیچـگونه تخفیـفی نداد!
میرزا رضای كرمانی در صحن شاه عبدالعظیم به ضرب ششلولی ناصرالدین شاه را
از پای درآورد.
آه دل مظلوم به سوهان ماند
گر خود نَبُرَد بُرَنده را تیز كند
باری قـصد عرض اینـكه خوب نیـست كـسی به لهجهی كـسی بخـندد .حتی اگر
نایبالـسلطنه بـاشد .بیایـید باور كنـیم كه طرز سخن گفـنت مردم در شهری مـثل
كرمان با تاریخ بسیار كهن و سوابق طوالنیِ مدنيّت و فرهنگ منیتواند اهللبختكی
و از سر ولنـگاری بـاشد .این لهـجه یك شبه پـیدا نـشده و البـته با متـسخر این و آن
نابود منیشود.
اگر خنده كنی ور كلّه قندم
شوم میرزا رضا نیقاتِ دِبندم
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۵

»آشتی«
)(۲

)(۱

هـر پُشـتِ دری که بسته هسـته
البــد کـه دلـی شکستـه هســته
بـس نیسته،

)(۲

بسنت و شکسنت؟

جامی که »شکسته بستـه«) (۳هســته ⇦
 (۱دری  » = dęriدر« را ما مـطابقِ تلـفظِ رایج و رسمی با فتـحه ادا میکنـیم  .اما
همیـنکه یایِ وحدت یا نکره مـیپذیرد فتحهی آن بـسیار به سکون نـزدیک مـیشود.
برای بــحث در زمینهی ابــتدابه ساکن نــگاه کنــید به  ....نکتهی افــزودنی این که
استقرارِ یک مـصوت پس از دومـین صامت شرطِ الزم برایِ بروز سکون در حرف ِ
نخـست به نـظر مـیرسد مـثلِ» شمار  ،دمار  «...و همهی مثـالهای ابن درستویه در
ارجاعِ فوق
 (۲هسته  =hasteهست  ،است  ،هستش  ،همچنین است نیسته بجایِ نیستش
و اآلنه بجایِ اآلن
 (۳شکـسته بـسته  = šekaste-basteبـندزده  ،چیـنی یا بـلوری که پس از
شکسنت تعمیر شده باشد .جامِ شکسته بسته دیگر قابلیت شکستهشدن ندارد.
اخوان ثالث در مقامِ تشبیه ،اشعارِ برخی شاعران را چنین وصف میکند:
 ...قالبهای دستکاری شده  ،اوانیِ شکسته بستهی بند و بَش خورده ...
)بدایع و بدعتها  ...ص (۱۰۰

۶
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هر گوشهی دل به آشیانی
یک کفتر غم نشستـه هسـته
وآنگاه به آسمان نظر کـن
صد کفترِ دسته دستـه هسـته
)(۴

هـوریـز کنــند بــر ســرایــــی
کــز صاحـب خـود گسسته هسـته

⇦
 (۴هوریز  = hūrizآوارشدن ،فروریخنت  .بشکلِ ناگهانی و در حجمِ زیاد بر سرِ
کسی ریخنت .کبوتران ناگهان بر خانهی بیصاحب فرود میآیند.
»هرا« به معـنیِ صدایِ مهـیب از جمـله صدایِ فروریخـنت است .همچنـین است ،
کلمهی »هورّا« -برایِ تداعیِ صوت و هلهلهی شادی -که به صدایِ بلــند ادا
میکنیم
جزءِ نخــستِ هوریز هم تداعی کنــندهی صدایِ بلــند )در این ترکــیب صدایِ
فروریخنت(است.
فردوسی میگوید:
ﻧه آوای مرغ و نه هرای دد زمانه زبان بسته از نیک و بد.
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٧۷

تــو  ،صــاحبِ خانــهای و آنگــاه
)(۵

هــر گوشــه کـراشبستـه هسته
در را بــگشــا و خنــدهرو بــاش
کایــن خنــده عالج خسته هسته
)(۶

آن خنــده کــه دِنـدلــی نــدارد
»خـرمــایِ بــدون هستــه« هسـته
مـهـران به خدا بس است دیـگـر
این شعـر که »هسته هسته« هسـته
 (۵کراشبـسته  = kęrāš-basteپر از تارِ عنکـبوت  ،همچنین ⇐ به ای وای
ز بحرِ خُفتهی اشک  ،توضیح ) ۱۰ص (۴۳
 (۶دندل  = dendelهـستهی گیـاهانی از قبـیلِ هـلو  ،زردآلو  ،خـرما ،پرتـقال و
غیره  ،دانهی میوه ،همچنین ⇐ یادِ دوست ،توضیحِ ) ۳ص (۸۷

۸
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» وَر چی منِلِی «
خدایا گر منیدی ساز و برگی
بِدِمتَ

)(۱

حالْدِگه

)(۲

یِ

)(۳

مُشتِ مرگی

به کرمون دیدی ار بارونِ اشکم
بیا سیلکن

)(۴

ـ بهکانادا ـ تگرگی

⇦
 (۱بدمت  = bedetamبه من بده
مـرکب از فـعلِ امرِ »بده«  +میانـوندِ »ت«  +ضمیرِ مفـعولیِ »م« .متَ نوعی ضمیرِ
متــصلِ مفــعولی است).همچنــین تِش در حالتِ غایب و تِت در مــخاطب( مــثلِ
گفتتم  ،شناختتم ،دیدمت ،پسندیدتش و غیره.
 (۲حالدگه  = hãldegeحاال دیگر  ،حالکه چنین است.
 (۳ی  = yeیک.
در ترکــیبِ » یِ مــشتِ مــرگی« مُــشت نوعی واسطهی عددیِ بال غی است .که
کرمانیها برای شُمردنِ »مرگ«! ب هکار بردهاند .از این قبیل است در تداولِ عمومِ
ایرانیان :یک جو غیرت ،یک مثقال تعصب،

⇦
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٩۹

ز سرما قوزِباالقوز میایه

)(۵

سحر تا شب  ،شبا تا روز میایه
به کرمون رو طوافِ اهلِ دل کن
که کانادا همیشه سوز

)(۶

میایه

⇦
یک ذرّه انـصاف ) با عـنایت به ایـنکه انـصاف قـابلِ قـسمت به ذرات نیـست( و یک
کوهِ غم و غیره .همچنین ⇐ هلِ پیت ،توضیحِ ) ۶ص (۱۳۰
 (۴سیلکِردن  = seyl kerdanمتاشا کردن ،سیر
تبدیلِ »ل« و »ر« به یکدیگر در لهجهی کرمانی بیسابقه نیست .مثلِ :
پُلماس پرماس

ضرر

دیوال دیوار

دالبندی داربست

مُتُل

موتور

بلگ

ضلر
برگ

و در لهجهی تهرانی هم شنیده میشود :مثلِ:
سوالخ سوراخ

دیفال

دیوار

و در ادبــیاتِ کال سیک آنــقدر من ونه دارد که ارائهی لیــستی از آن از حــوصلهی این
توضیحات خارج است ) معروفترین مورد شاید اروند و الوند باشد( ⇦

۱۰
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فلک ناکَم
حالوت

)(۸

)(۷

من از دستِ تو خیلی

پس چرا وَر

)(۹

مَ منِِلی

)(۱۰

اگر نِلی که بِلم مَ منِلَم
اگر بِلی منم مِلَم که بِلی

)(۱۰

گـویا اصال در فُرسِ قدیم حرفِ »ل« وجود نـداشته و در اوستا نـیز »ل«ها هـمه »ر«
تلفظ میشدهاند

*

 (۵مییایه  = miyãyeمیآید
 (۶سوز  = sũzبادِ سرد
از شکاف در هم سوز میآید  ،هم نور ماه ...
)کیارستمی(
 (۷ناک  = nãkکُفری
در تداولِ کرمانیها به معنیِ ضربهخورده ،زخمخورده ،مترصدِ انتقام و از این قبیل
است.
در لغــتنامه به معــنیِ مغــشوش و ناخالــصشدنِ هرچــیزِ خالص -با ذکرِ شواهدِ
متعدد -ثبت شده و همچنین  -با قیدِ »در تداول« -آمدهاست:

*

رجوع شود به لغتنامه ذیلِ هر دو حرفِ فوق

⇦

١۱١۱
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» الت بی چیز .که هیچ ندارد .که آه در بساط ندارد .که در هفت آسمان یک ستاره
ندارد .سخت بی مال  .بغایت بی پول  .تهی دست «.
و این هردو کاربرد به آنچه ما در کـرمان مـیگوییم و از این واژه میفهمـیم بیارتـباط
نیست.
 (۸حالوت  halãvatو گاه  = halovvatمجازا یعنی آسایش
 (۹برایِ »وَر« و گستردگیِ استفاده از این پیشوند در گفتارِ کرمانیان
همچنین ⇐ »ور« صفحهی ۱۲۳
 (۱۰منلی  = nemeliمنیهلی  ،منیگذاری
متامِ افعال در این دو مصرع از مصدرِ هلیدن است .برای صرفِ صیغههای آن
⇐ پتپت ،توضیح ) ۳ص (۱۳۲

۱۲
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» دوبیتی «
از جفایت سیسِاللنگی
ور میونِ دو

)(۲

)(۱

اُاللنگی

شدم

)(۳

شدم

ساغری از شیشه بودم دستِ تو
ور زمین خوردم  ،جاللنگی

)(۴

شدم

 (۱سیساللنگ  = siselãlengدُمجنبانکِ سفید یا ابلق
نامِ پرندهای کوچک  ،تقریبا به اندازهی گنجشک که گاه به کنایه از مردمِ بسیار
الغر ب هکار میرود» .سیساللنگی شده« یعنی الغر و ناتوان شدهاست ) .کمابیش
معادلِ تورهای شده(
 ضرب املثل :احوالِ سیساللنگو را باید از کرمهای لبِ جو پرسید.)فریفتهی خال و خط نشوید و گولِ مظلومیتِ ظاهر را نخورید(.
توجه بـاید داشت که سیـساللنگها اغـلب در کـنارِ نهـرها و چـشمهها و به شکلِ
ناگـهانی ظاهر و مـحو مـیشوند و چـشمهها همیـشه در قـصهها مـحلِ ظـهورِ پـریان و
فریفنتِ مسافران هستند.
 (۲دو  = dowمـیدان  ،معـرکه ،بـساط ،شکلِ دیـگری از »داو« به معـنیِ مـیدان،
چـنانکه واژهی »داوطـلب« از آن باقی مـانده است و در شکلِ مخـفف در عـبارتِ »از
دو به در رفنت« در همان معنیِ میدان به کار میرود .حافظ میگوید » :عشق است و
داوِ اوّل بر نــقدِ جان توانزد « که با اندکی تــأویل به هــمان معــنی است⇦ .

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٣۳

کرمانیها در مقابلِ » میونِ دو« اصطالحِ »بُنِ دو« را هم ب هکار میبرند .مراد از »بُنِ
دو« خارج از میدان و جایی است که در معرضِ دید نباشد.
 (۳اُاللــنگ  = ſolãlengاورنگ*  ،اورنگ به معــنیِ تــخت و سریر و همچنــین
آسمان و فـلک است که چون طاقی واژگون من ادِ آویخـنت و اندروایی شده است.
مـرحومِ ناظماالطـبا در معـنیِ اورنگ از جمـله مینویـسد» :ریـسمانی که بر آن چـیزی
آویزان کنـند تا خـشک گردد« در لهجهی ما » اولـنگ  « ſowlengبه معـنیِ آویزان
وجود دارد و االلـنگ صورتِ مـؤکدِ آن است و بیـشتر در مـعانیِ مـجازیِ آویخـنت مـثلِ
بردارکردن یا سرگردان کردن بهکار میرود.
 منِ اُاللنگو کردی = من را حیران کردی (۴جاللنگ jelãleng
صوتی است برایِ شکـسنتِ پر سـروصدایِ ظروفِ چیـنی و بـلور .هـمان است که در
شاهنامه به صورتهای جرنگــیدن و چرنگــیدن برایِ صدای گرز و شمــشیر در
کشاکشِ نبردها بارها بهکار رفته است .از جمله:
جرنگیدنِ گرز و تیغ و تبر

کجا گوشِ گردون همیگشت کر

همانطور که االلنگ صورتِ موکدِ اولنگ است همانطور هم جاللنگ شکلِ دیگری
از جلنگ است که صورتِ »جرنگِ« آن را در شاهنامه میبینیم .ما در کرمان مؤکدتر
از جاللـــنگ هم داریم که »جِ جاللـــنگ« بـــاشد و صدایِ شکـــسنتِ ظروف را
کِشمیدهد .چنانکه استادی در نفیِ تسلسل میگفت :یِ مردنگی رو یِ مردنگی .
اوخ یِ مردنـگی دگـهیی رو او مردنــگی ،اوخ یِ مردنـگی دگـهیی رو او مردنـگی ...
چطو میشه؟ ججاللنگی!

*

برای تبدیلِ »ر« و »ل« ⇐ توضیحِ شمارهی  ۴ص ...

۱۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

» دالبندی )«(۱
از هَمو روزی که میکِردم

)(۲

خزو

)(۳

)(۴

بودهام وَر کوچهی تو راگزو

بس کشانیدم تو را روی ِ حیاط
)(۵

قصهها گفتم وشِت

زیرِ رِزو

)(۶

⇦
(۱دالبندی  = dãlbandiداربند  ،داربست
یـکی از انواعِ داربـندها که بیـشتر از هـمه مـتداول است »رزبـند« یا »رزبـندی« است.
»دال« به معنیِ شاخهی درخت در فرهنگها ثبت شدهاست.
 (۲میکردم

mikerdam

برایِ تلفظِ این فعل به مطلبِ زیر از کتابِ »تاریخِ زبانِ فارسی« توجه شود:
» درموردِ مـصوتِ  eدر کلمهی »کرد«  -یعـنی کـسرهی حرفِ کاف – که در
فارسیِ دری با فتحه ادامیشود و در شعرِ قدما همهجا با درد و مرد و نظایرِ آنها
قافیه شدهاست ،اما در منتهای موردِ بحث )در اینجا مراد منتهایی است که به

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵

سَرگُریسکوبازیا
یادمه پاشورِ

)(۸

)(۷

یادم میا
)(۹

حوض و خَزخِزو

اسمِ مَ  -از فرطِ جلفی-

)(۱۰

فرفرو

اسمِ تو -از پرزبونی  -وِزوزو

⇦
خطِ عبری ،به زبانِ فـارسی و با گویشِ محـلیِ جـنوبِ ایران یافت شـدهاست ،که
مـتاثر از زبانِ پهـلوی بـودهانـد(صیغههای این فـعل بـهصورتِ کِردی و کِردُم ثـبت
شده و درست مـطابقِ تلـفظِ امروزیِ مردمِ بعـضی نواحیِ ایران است  .ص ۳۲۸
جلدِ اول – پرویزِ ناتلِ خانلری«

 (۳خزو  = xęzũسینهخیز کردنِ نوزاد
در تلـفظِ این واژه و بـسیاری از واژگانِ دیـگر ) از جمـله در همـین غزل واژههای :
دزو-وشت-وتو(
در لهجهی کرمانـیان ابـتدا به ساکنی وجود دارد،که برای بـسیاری دشوار میمنـاید.
در زبــانهای هــند و اروپایی ابــتدا به ساکن وجود دارد .گــویا در زبانِ ما پس از
تاثیـرپذیری از عـربی ابتدابـهساکن مـحال تلقیگردیـدهاست و ما ناچـارشدهایم بعـضی
واژههای بیــگانه را با اضافهکردنِ حــرکت به ابــتدای آنها واردِ زبانِ خود کنــیم.
مثلِ  :کِالس بهجای کْالس یا گیالس بهجای گْالس .

⇦
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یادِته قام
فاش

)(۱۲

)(۱۱

کِردهبودم کفشِتِ

میدادیّ و میگفتی  :دِزو

یکزمانی آمدی از در وتو

)(۱۳

وَر بِرِت بود او لباسو قرمزو
در جِمِ

)(۱۵

)(۱۴

کفشم بهدزدیدی دلم

باختم بازی رِ میسوزم ازو
واترلو ۲۰۰۲

اما در لهجهی کرمانی این ابتداب هساکن هنوز باق یست ،چنانکه ما عددِ  ۱۲۵را
 sd bis panادا میکنـیم .ازین روست که بـسیاری از مردم گمانمیکنــند
کرمانیها ب هجای فتحه در حرفِ آغازینِ کلمه کسره ب هکار میبرند و این درست
نیــست .درواقع  -دراغــلبِ موارد -ابــتدای کلمــهها حالتــیاست بــینِ سکون و
حرکت* .گاه کرمانیها باسکون و گاه با حرکت میگویند و این بستگی ⇦
*

برای ِ توضیحِ مفصلی پیرامونِ بحثِ »ابتدا به ساکن« ⇐ دلشدگان توضیحِ)۱ص (۱۳۶

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٧۷

به سایرِ کلــماتِ جمــله و نوعِ تکیهیِ افراد دارد .مثالً برای واژهی چغلدادن
)⇐ص  ۶۴تـوضیحِ  ۶بابلو( من ابـتدا با حـرکت  ،یعـنی  če γal dãdan :و
پس از آن با سکون  ،یعـنی čγal dãdan :ثبـتکردم و بـارها در انتـخابِ یـکی از
دو وجه شکمنودم .نـاچار عال متِ »  « ęرا برگـزیدم که بر حالتی بـینِ کـسره و
سکون داللت کند.
 (۴راگزو  = rãgęzũکسی که از راهی دائماً در ترددباشد  ،راهْ گز کنان

*

برای تبدیلِ »راه« به »را« باید عرضکنم لهجهی کرمانی استعدادِ زیادی در حذفِ »ه«
دارد  .نامِ این حقیر از ابتدا با این حذف مواجه بودهاست .مادرم همواره مرا »مِران« و
»مــرانو« صدا مــیکرد و اکــنون که در مــیانِ مردمِ انگلیــسیزبان زندگی میکــنم،
همچـنان با این حذف نامیدهمـیشوم! همین موضوع انگیزهای شد تا در این قـسمت
دقتِ بیشتری بکنم .اینک نتیجهی این بررسی
حذفِ دوحرفِ »ه« و »ح« از طـرفی و دو حرفِ »ع« و ء« از طرفِ دیـگر -در لهجهی
کرمانی -ازیک روند تبعیّت میکند.
نخــست حذفِ حرفْ را داریم در حالِ سکون که بــسیار در سخنگفنتِ مردم
شنیدهمــیشود و در فــهمِ معــنای کلــمه  -برای غــیرِ کرمانــیان  -بُحــرانی ایــجاد
منیکند .مثلِ:
بهجای

سعی

saay

سَی

مامله

بهجای

معامله

mãmele

ساتآباد

بهجای

سعادتآباد

sãtãbãd

بَرام

بهجای

بهرام

baarãm

**

* برای اویِ پایانی ⇐ ص ۶۱
** بهجای حرفِ حذفشده گاه فتحهی خفیفی میماند که آن را بهصورتِ aa
نشان دادهایم.

⇦

۱۸
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سَرا

بهجای

صحرا

saarã

تارُف

بهجای

تعارف

tãrof

مَنی

بهجای

معنی

maani

تَسیر

بهجای

تأثیر

taasir

مَتاب

بهجای

مهتاب

سُب

بهجای

صُبح

maatãb
sob

اما گاهی حرفْ بههــمراهِ مــصوتِ خود حذف مــیشود .در ایــنصورت نتیجه
غیرِمنتظره است .مثلِ:
)مجازا یعنی جوان(

جال

بهجای

جاهل

لَندر

بهجای

لندهور

مُساب

بهجای

مصاحب )مجازا یعنی فاسق(

ساب

بهجای

صاحب

دَنه

بهجای

دهنه

کُوه

بهجای

کاهو

بُوه

بهجای

باهو )چوبِ بلندِ کالف در جناری(

مَله

بهجای

محله

تارآباد

بهجای

طاهرآباد

سات

بهجای

ساعت )در ترکیبِ ساتوختی = دَمدَمی مزاج(

قام

بهجای

kove

قائم )پنهان(

نکتهی دیـــگر این که اگر حرفْ ساکن بـــاشد و قـــبل از آن حرفِ مـــضمومی
داشتهباشیم  ،بهجای حرفِ حذفشده »آ  «a ،خواهیمداشت .مثلِ:
⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٩۹

تِوَقا

بهجای

توقع

تِرَشا

بهجای

ترشُح )شَتَک  ،پاشیدهشدنِ ذراتِ آب(

زار

بهجای

ظُهر

نا

بهجای

نُه

گاگلو

بهجای

گُهگلو )سرگینگردان(

مار

بهجای

مُهر  /مُهره

فاش

بهجای

فُحش

ماتَل

بهجای

مُعطل )در این مثال حرفِ محذوف ساکن نیست(

)عددِ (۹
*

 (۵وشت  = vešetواسَت  ،برای تو
وشت صورتِ دیگری از »واسَت« است که در تهران مـثلِ واسَش )وشش ( ،واسَم
) وشم( و  ....متداول است .توجه باید داشت که شین و سین به یکدیگر تبدیل
مـیشوند مـثلِ سبت و شنبه  ،کـوشک و کیـوسک  ،کُـشِن و کـوسَن ،شیزوفرنی و
سکیزوفرنی  ،تُستر و شوشتر ،فرشته و فرسته )پرستو( و مواردِ بسیارِ دیگر
 (۶زیرِ رزو  = zir-e-ręzũزیرِ رزبند
رز به معـنی رزبـند و خانهی رز و باغ ِانـگور در ادبِ فـارسی سابقه دارد .گـویا واژهی
رضوان همان رزبان به معنیِ نگهبانِ باغ است.
 (۷سرگریسکو بازی  = sar goriskũ bãziبازیِ قایمباشک
این بازی در زمـانهایِ كـهن سرمامك نامـیده مـیشد .در این بازی
كودكی از جـمع بازیكـنان نزدِ كودكی كه بـزرگتر از دیـگران و به
عـنوانِ مـامك یا استاد انتـخاب شـدهاست ،چـشم مـيگذارد.
* از جمله در ترکیبِ مارسوزو  = mãrsowzũمهرهی سبز
گلولهای سفالی با لعابِ فیروزهای که برای رفع چشمزخم بر گردن ِ چارپایان میبستهاند.

⇦

۲۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
آنگاه كودكانِ دیگر در گوشه و كنار پنهان م یشوند .چشمگُذار
برای اینكه بچهها فرصت بیابند كه پنهان شوند این كلمات را با
آهنگ و صدایِ بلند میخواند:
ده ،بیســت ، ... ،صـد
حاال كه رسید به صدتا
دستمـال ِآبــی بــردار
پـر از گالبــی بـــردار
دار دار خبـــــــــردار
در خونهمـون نگـه دار
به نقل از صفحهی  ۶۳جلد ۳
فرهنگنامهی كودكان و نوجوانان ذیلِ بازی

در كرمان مامك وقتی كه میخواهد چشمگذار را رها كند باید اعالم كند:
سَر وَر دار و سَر وَر دار
دستمال ِ آبی وَر دار
پر از گالبی وَر دار
و عـبارتِ اولِ این تـرانه با فـعلِ مـاضی »سر ور دار و سر ور داشت« در تداولِ عام
كنایه از احتمالِ بروزِ رویدادی غیرمنتظره به واسطهی ظهورِ حادثهای شدهاست.
مثالً كودكی از خواب بــیدار مــیشود و هر حلــظه ممــكن است آرامشِ جــمع را
برهمبزند .در این حال میگویند »سر ور دار و سر ور داشت«.
سرگریـسكوبازی مـجازاً یعـنی جـستجوی بیـهودهی كـسی یا چـیزی كه در جایِ
اصلیِ خود نبـاشد .مردم معـموالً به حالتِ »دربهدر گشنت و نـیافنت« این اصطالح را
اطالق ميكنند  ،از جمله در كاغذ بازیهای اداری.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٢۲١۱

 (۸پـاشور  = pãšũrبخـشی از حوض كه كم عمـقتر و ظاهراً برای شـسنتِ پـاها
مناسب بودهاست.
 (۹خزخزو  = xaz xęzũسُرخوردن  ،لیزخوردن
در حومهی شهرِ كرمان -در دامنهی كوهِ یاعلی -سنگِ سرسره مانندی است كه
*
به آن سنگِ خزخزو میگویند.
 (۱۰جلف  = jelfشیطون  ،کودکِ شلوغ و غیرِ قابلِ کنترل
 (۱۱قامکردن  = γãm kerdanقایم کردن  ،پنهان کردن
 (۱۲فاشدادن  = fãš dãdanناسزا گفنت ،فحش دادن

**

 (۱۳وتو  = vetũداخل ،تو
رفتـم شبـی از در وتـو،
خلقی نشسته هر طـرف

در خانـه دیـدم توبهتـو
در چُت پُتو در چُت پُتو

 (۱۴لباسو قرمزو = برای معرف هكردن ِ صفت وموصوف در لهجهی تهرانی عموماً
صفت ،عالمتِ تعریف میگیرد .مثلِ:
دَرْ دُوّمِیه ـ ماشنيْ مشكیه
اما در لهجهی كرمانی موصوف عالمت را میپذیرد:
درو دومی ـ ماشینو مشكی
و گاه برای تأكید در تعریف هر دو معرفه میشوند:
لباسو قرمزو
 (۱۵درجمِ  = dar jęmeبهجایِ ،در عوضِ ،در حقِ

*
**

برای اویِ پایانی ⇐ صفحهی ۶۱
⇐ توضیحِ ۴

۲۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

» فیلو«
اومِدَم  ،لیکن دلَم وَر را

)(۱

)(۲

نشد

هرچه گفتم » :وَر بِخی « هَمپا

)(۳

نشد

خواسنت مردُم خوشوگولِش کُننَ

)(۴

هرکه هرکار کِرد  ،نیقِش وا نشُد

)(۵

⇦
 (۱وَررا  = varrãراهی  ،رهسپار
 (۲وَربِخی  = varbexiبرخیز
 (۳همپا  = hampãهمراه
 (۴خوش و گول کِردن  = xoš-o-gūlفریبدادنِ کـودکان به وعدهای  ،درِ
باغِ سبز نشاندادن.
 (۵نیقش وا نشد  = niγeš vã nęšodنیشش باز نشد  ،نخندید

* برای تلفظ »نشد« ⇐ ابتدا به ساکن توضیحِ۴دالبندی ص ۱۴

*

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٢۲٣۳

گفتم اَر غیظِش کنم وَرمیخِزِه

)(۶

غیظها کِردم ولی اصال نشد
)(۷

گفتم » :ای دل چیزه
پَرکِ

)(۸

با مردم؟« بگفت

آجُر بود و خاطرخا نشُد

⇦
 (۶وَر میخزه  = varmixęzeبرمیخیزد
 (۷ای دل چیزه  = ſi del čizeاین دل چیست؟
 (۸پرک

park

پرک در لغ تنامه وارد نشده  ،اما پرکاله به معنی ِ خلَت و پاره آمده است .همچنین
پرککردن -با قید ِ »در لهجهی کرمانی« -به معنیِ نصفکردن ثبت شدهاست.
حکیم قاسمیِ کرمانی میگوید:
گر خوری هندوانهی کَرکی
از کماچِ سهن مخور پرکی
و صائب میگوید:
کاروانِ اشکِ ما را آتشی در کار نیست
آتش ِ این کاروانست آتشین پرگالهها )پارههای آتش(

۲۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

گفتمش» :میگن وِشِت

)(۹

ماشمَلمِلو

)(۱۰

«

گفت » :بد الیق به ماشاال نشد«
گفتمش » :شد شیوه

)(۱۱

اشک از دستِ تو«

گفت » :آب  ،هِشوَخ سراباال نشد«
گفتمش » :مِی

)(۱۲

مَ دال فیلو

)(۱۳

تویَم

همچ ِ رفتی او سِرِش پیدا نشد«
واترلو ۲۰۰۲
 (۹وشت  = vešetبرایت  ،برای تو
همان است که در تهران »واسَت« و »واسهیِ تو« میگویند .
*

 (۱۰مـاشململو  = mãšmalmelūمـاشاءاهلل – محـمدعلی ،کـنایه از آدمهای
خاملِ ذکر و بیمنصب و مقام ،عوام  ،جماعت -همراه با بارِ منفی-
⇦
*

⇐ توضیح  ۵دالبندی )ص (۱۴

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٢۲۵
 (۱۱شیوه  = šiveسرازیر ،حرکتِ رو به پایین)چون حرکتِ آب(
ضرباملثل :کفشْ گیوه – راهْ شیوه – زنْ بیوه

حروفِ »و« و »ب« در لهجهی کــرمانی به یکدیــگر تــبدیل مــیشوند ،مــثلِ» :واز«
بــهجایِ »باز« یا »ور« بــهجایِ »بر« و در لهجهی رسمی هم منونــههایِ فراوان دارد،
مثل :ساروان و ساربان همچنین شوروا و شوربا.
در ادبیاتِ کالسیک هم منونهها بسیار است ،مثل:
زاولستان و زابلستان – زندواف و زندباف
در واژهی »شیوه« گمامن همین تبدیل صورت گرفتهباشد و مراد همان »شیب« است.
مؤیدِ این حدس »شیوه« و »شیوهکش« در معنیِ کفِ کفش و ک فساز در ملکیدوزی
است که به معنیِ زیر است.

*

(۱۲می  = meyمگر
همچنین »اَی« ب هجایِ »اگر« مثالً وقتی م یگوییم» :اَی مَ رام یبُردم  «...همان تبدیلِ
»گ« به »ی« است که در توضیحِ نخستِ شعرِ »گرگی = گریه« اشارهشده است.
 (۱۳فیلو  = filūمنسوب به فیل  ،مانندِ فیل
مجازا یعنی بازیچه و آل تِدست و گوش به فرمانِ کسی بودن .این نوع تعبیر در موردِ
خرس هم بــکار رفــته که همــچون فــیل -با همهیِ قویهیکلی – بازیچهیِ دستِ
منایـشگرانِ دورهگرد بـودهاست ،تـعابیری مـثلِ »خرس وسطی« یا »خرس رو به رقص
اُوردیم«.

* ⇐ همین عنوان در »واژهها و مثلهایِ شیرازی و کازرونی« علینقی بهروزی

۲۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

» مَسکه ) (۱فروش«
نازنینم  ،دلبرم دردا بالت

)(۲

مسکه آوردم برایت از والت
هرچه وَر در میزمن

)(۳

)(۴

سِیل کِردم اَ گُجِ

)(۶

در تِکتالت

)(۵

تَوار نیست
)(۷

⇦
 (۱مسکه  = maskeکرهی نگداخته ،نوعی چربی که از دوغ بگیرند
 (۲دردا بالت  = dardã bęlãtدرد و بالیت
 (۳ور در زدن  = var dar zędanدركوفنت
 (۴توار دادن  = tavãr dãdanسر و صداكردن
توار ندهید = شلوغ نكنید ،تواری ندادم = جیك نزدم ،خودم را بُروز ندادم.
گـمان میكـنم این واژه و واژهی تور )پهـلوان( از یك ریـشه بـاشند .چون سرزمینِ
توران منـسوب به تور است و ایشان دشمنانِ ایرانیان فرض م یشدهاند از این واژه به
تصریحِ لغ تنامه و حاشیهی برهان معنیِ دیوانه و وحشی اراده كردهاند ،لذا توریدن
یا تولـیدن به معـنی رمـیدن و شورشکردن آمـدهاست .گـمان میکـنم تواردادن شکل
دیگری از توریدن باشد .مولوی:
سخت میتولی ز تربیعات او

وز وبال )دالل( و كینه و آفات او ⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٢۲٧۷

اي صدا کِلکِل

)(۸

چیه ماتَل

)(۹

مکن

اِی خدا قربون بشَم او کلکالت
مشکلی داری بیا وَر مَ بگو
مَ منیترسم هِچی اَ مشکالت
هر که غیر از مَ اومد مَلِش

)(۱۰

مده

سِف جلو در واس بگو اَروا کُالت

)(۱۱

واترلو ۲۰۰۰
 ( ۵سیل كردن ⇐ ور چی منلی ،توضیح ) ۵ص (۸
ی در
َ (۶ا گُج در  = ſa goj-e darاز درز ِ در ،از شكافِ در ،از ال ِ
»گُج« تغیـیر شكل یافتهی »گـوشه« است .یـكی از مـشهورترین جایگزیـنهای »ش«
حرفِ جیم است حافظ میگوید:
فتاد در دل حافظ هوای چون تو شهی
كمینه بندهی خاك در تو بودی كاج
مثال ِرایج و مشهور ِدیگر كنكاج است كه گاه بجای كنكاش بكار ميرود .اگر گُج
را میانِ گوش و كنج قرار دهیم ارتباطی بین این دو واژه احساس ميکنیم.
۷ـ تكتل  tektolیا  = teketolخرت و پرت ،خرده ریز ،اسباب و وسایل⇦

۲۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
 (۸كلكل  = kelkelصوت است مثل تیكتیك ،پت پت ،شرشر ،جرجر.
 (۹ماتل  = mãtalمعطل

*

 (۱۰مل** دادن  = mal dãdanمحل گذاشنت ،حتویل گرفنت
 (۱۱اروا كالت  = ſarvã kolãtقسم به روحِ كالهت
ظاه ِر سوگند دارد اما درواقع یعـنی من تو را باور منیکـنم  ،هـمانکه تهرانـیها-از سرِ
تردید و انکار -میگویند» :آره جون ِ » ، «...آره تو مبیری« و ...

*

برای تبدیل عین  -بعد از حرف مضموم  -به الف ⇐ ،توضیح  ۴دالبندی)ص (۱۴

** برای حذفِ »ه« ⇐ توضیح ِ  ۴دالبندی

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٢۲٩۹

»چشتِ خوار)«(۱
تِ خالء ماچم مکن  ،پیشْرو مردم خارم مکن

)(۲

)(۳

ايقِدَر زیرْجلکی تِ قصدِ آزارم مکن
بدتر از میراثخوارِ  ،چشتِخوار

)(۴

اینِ را ببر

)(۵

چِشتِخوارم کِردهای  ،دیگر طلبکارم مکن

⇦
 (۱چشتِخوار  = češtexãrچاشتخوار ،كسی كه مزهی نعمتِ كسی را
چشیده باشد .در لغتنامه به صورتهای چاشتهخوار ،چاشنیخور و چشتهخور هم
ثبت شدهاست.
 (۲این مصراع به همین صورت ضرباملثل است و وقتی به كار میرود كه كسی را
در حضور دیگران حتقیر و در خفا اكرام كنند و وی مدعی و معترض باشد.
 (۳زیر جلكی  = zirjęlekiنهانی ،سرپوشیده
در كرمان گاه زیرجلكایی هم گفته میشود كه در هر صورت  ۳قسمت دارد :زیر +
جلك  +عالمت نسبت و مراد از جُلَك پارچه و سرپوش است.
» (۴چشتِخوار از میراثخوار بدتر است« این هم یك ضرباملثل است و در مواقعی
بكار میرود كه كسی نسبت به ولینعمت خود احساسِ طلبكاری میكند.
 (۵رابِبَر  = rãbebarبدان ،آگاه باش .مخفف راه ببر.

۳۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

ای روزا مَردم میگن که خیلی دولَخ
ای اَدا چیزه؟
دردِت اَی

)(۷

)(۸

)(۶

میکنی

بشین و خاک تِ چِشْچارم مکن

پولِ بدون مَ اَ خانا تُخْراجهیَم

)(۹

هرچه میخوایی بگو )نگا وَر شلوارم مکن( ⇦
 (۶دولَخ  = dũlaxگرد و خاك
و -درست مثل گردوخاك در فارسیِ رسمی -معنیِ مجازیِ ابرازِ وجود و عرضِاندام دارد و
بدیهـیست كه از سواری و جنگآوری در مـیدان برگرفـته شـدهاست .لغـتنامه این واژه را
به همــین صورت و به صورتِ دوالخ ثــبت كرده و میگــوید » :در تداولِ عامهی گنــابادِ
خــراسان به معــنیِ گردوغــبار است «.در تداولِ مردمِ استانِ فارس دوالق و دوالغ هم
دیدهشد.
 (۷ای ادا چیزه  = ſi ſadã čizeاین چه حركتیست ،این كار دیگر چه معنی میدهد.
 ( ۸اَی  =ſayاگر
»ای« شکلی کـمابیش مـعادل »اگه« است که در آن »گ« به »ی« تـبدیل شـدهاست .برای
این تبدیل ⇐ فیلو ،توضیحِ ) ۱۲ص (۲۲
 (۹تخراجه  = tox rãjeنامِ محلی است
دوستی میگـفت این كلـمه ،تغییـرشكلیافتهی »طـغرل جرد« است روستایی از تـوابعِ زرندِ
كـرمان .هـرچه هـست خان تـخراجهای كـنایه از فرد بـیپول است كه عـنوانِ خانی را با خود
یدك میكشد.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٣۳١۱

اَلِ

)(۱۰

دودَم نیستم ،حَبّی اگر شد میکشم

نِقِنیش اَروا بابات وَر نِخِ سیگارم مکن
مَله

)(۱۱

سَلسِبیل

)(۱۲

ایقِدَر راگِزویِ
دارم از روز تا پَسین

کجا و کویِ دانشگا کجا
)(۱۴

)(۱۵

راستهیِ بُلوارم مکن

از دستِت داردار

)(۱۶

میکنم

مَ گِرفتارِ دلم دیگر گرفتارم مکن
قُمپُزی دَر کِردِم و گفتم که مَ شاعر شدم
مَ هَمو مِرانویَم

)(۱۷

نگا وَر اشعارم مکن
واترلو ۲۰۰۰

 (۱۰ال  = ſaalاهل

*

*

)(۱۳

برای حذف ِ »ه« و عالمت ) ⇐ (aaتوضیح  ۴دالبندی

⇦

۳۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
 (۱۱مله  = maaleمحلّه

*

 (۱۲سلسلبیل  = salsebilنام محلهی بزرگی در جنوب شرقیِ شهر ِكرمان.
 (۱۳كویِ دانــشگاه = نام محلهای در غربِ شهرِ كــرمان ،واقع در بــولوارِ
جمهوری اسالمی.
⇐ (۱۴راگزو،دالبندی ،توضیح ) ۴ص (۱۴
 (۱۵روز تا پسین  = rũz tã pasinصبح تا شب
 (۱۶داردار  =dãrdãrدار دار كردن
از دستِ كـسی به فـغان آمدن ،جان به لب رسیدن .تركیبـیست از قبـیلِ چـزچز
كردن ،هوهو كردن ،شُرشُر كردن ،دستدست كردن و از این منونه.
 (۱۷مرانو  ⇐ merãnũتوضیح ِ » ۴دالبندی«

*

برای حذف ِ »ه« و عالمت ) ⇐ (aaتوضیح  ۴دالبندی )ص (۱۴

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٣۳٣۳

» گِرگی )«(۱
میخوام بِکُنم گِرگی ،مرا وَرچی منِِیلِن
ایقَ ) (۳نازِ کَمچَربی!

)(۴

)(۲

اُی مِلّت بِسِیلن

)(۵

از بَس که زِدم قُدقُد  ،گُم شد کُتِ وافورم )(۶

مَ ) (۷نِصفه شُدم از غَم  ،میگِن نه بِکِیلن

⇦
 (۱گرگی  = gergiگریه
برای تبدیل »ی« و »گ« در لغتنامه دو مثال همایون و هماگون و آذریون و آذرگون
آمـدهاست .در لهجهی كـرمانی واژهای گـرگه بـجای گـریه و مـرگم بـجای مـریم و
چیمال بجای چنگمال گهگاه شنیده م یشود همچنین مخف فهای مِی بجای مگر و
اَی بجای اگر.
 (۲منیلن  = nemeylenمنیهلید ،منیگذارید.

*

 (۳ایقَ  = ſiγaاینقَدر
۴ـ ناز كم چربی  = nãze-kamčarbiنازی كه خریدار ندارد.
)در قیاس با گوشت ِکمچربی یا ماستِ کمچربی(
*

⇐ توضیح  ۲بل تا بلم )ص (۱۱۰

⇦

۳۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

گفتم » :عاشِقِت یوفِ ،
گُف»:رامیبِرَن

)(۱۰

)(۸

آفوک

)(۹

همهکس ،جدوَرجَد

)(۱۱

هُلِیلِن«

یِه مُش

)(۱۴

نَرگدا

گفتم وِشِشون »:گُم شِن ،ایجُ

)(۱۶

وَرچه وِیلِن؟«

دیدم درِ ساباطِت

)(۱۳

نداره«

)(۱۵

)(۱۲

جمعَن
)(۱۷

نت خوبان شد دل »کِ ِلنخرابه«
از رف ِ
اِی قوم -عَجب زِ شما -مِی وَرگُمِ سِیلِن؟

)(۱۲

مِرانو و شعراشِ ای مردمِ کرمون
)(۱۷

رو تُخمِ دوتا چِش نه  ،میخِن کُجِ بیلِن؟
 (۸یوف  =yũfمفلس
دراصل به معنیِ میان تهیست بسحق اطعمه میگوید:
»نیشکرو بادام قطایف یوف است« ومراد توخالی بودن است.

 (۹آفوک  = ſãfũkکــنایه از چــیزِ کم است و هــمواره به صورتِ منــفی بــکار
میرود .آفوک ندارد یعنی هیچ چیز در بساط ندارد.
 (۱۰را میبرن  = rãmibęranراه میبرند ،میدانند.

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٣۳۵
 (۱۱جد ور جد  = jad var jadپشت به پشت ،نسل به نسل
 (۱۲هلیل  = holeylیک ال قبا

شخـصی که از لـباس پـوشیدنش نـشانههای فـقرِ او آشکار است .از »هل« عـربی و از
باب تصغیر .از این ریشه هالل به معنی ماه نو ساخته شدهاست.
 (۱۳ساباط  = sãbãtپل
پـلهایی که بـین پـشتِ بـامهای خانـهها مـیزدند وعابرین در کوچـهها مجـبور بـودند از
زیر آنها عبور کنند .ساباط فایدههای زیادی داشت .مهمتر از همه در هنگام هجوم
سربازان دشمن به شهر ،جـلوی حـرکت تـند سواران را در کوچـهها میگـرفت .دوم
امــکان ارتــباط خانــهها و فرار را فــراهم مــیکرد و گــذشته از فــایدههای نــظامی در
استحکام دیوار کوچه مؤثر بود و سایهبانی دلانگــیز در آستانهی ورودی خانه
مــیساخت و در بــارندگیهای ناگــهانی و سیــلآسای کویری سرپناهِ مطمئنِ مردم
میشد .در ترجمهی زهرالربیع آمده:
گویـند که ابویـوسف شاگرد ابوحنیفه مردی فقـیر بود وکـسی او را
منـیشناخت و به جانب خانهی او مردی یـهودی خانه داشت .پس
یـهودی اراده کرد که ساباطی به طرف خانهی ابویـوسف بـسازد و
چون بـنای ساباط به ابویـوسف ضرر مـیرسانید یـهودی را مانع شد.
یهودی بر سبیل استهزاء به او گفت :احلال او را م یسازم .اما زمانی
که تو بر تـخت روان سوار شدی چـنانکه اعاظم سوار مـیشوند و
خدمه ترا بـرداشتند و راه عـبور بر تو تـنگ شد آن وقت آن را خراب
میکـــــــنم.

ترجـــــــــــمه زهرالربـــــــــــیع

چاپ کتابفــــــــــروشی

اسالمیه صفحه ۲۲۲

و از این قضیه نیز معلوم میشود که ساباطها برای عبور سواران کوتاه بودهاند.
⇦

۳۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
 (۱۴یِ مُش  =yemošیک مشت ،تعدادی

*

 (۱۵نر گدا  = nargedãولـگرد ،کـسی که پـرسهزنان منتـظر فـرصتی بـاشد،
رند ،عیار .
 (۱۶ایج  = ſijeاینجا
 (۱۷ویلن  = veylenولو هستید ،پرسه میزنید ،پراکندهاید.
 (۱۸کِلِن خرابه  = kelen xerabeخرابهی کُلنگی
کلـند درمعـنی ابزاری برای کـندن زمـین در مثـنوی و تـاریخ بیهـقی و بـسیاری مـنابع
دیگر بکار رفتهاست.
 (۱۹می  =meyمگر

**

 (۲۰ورگُم  = vargomمعطوف ،مراقب ،مقلد
ور گم او بود = چـشم به او داشت .واژهی »گُم« به همـین صورت در اصطال ِ
ح
»نیــمْگم« به معــنی نیمــهباز و بــصورت کُم در اصطالحِ »کش وکُــمار« به معــنیِ
گماردن و مراقبت کردن دیده میشود.
 (۲۱سیلن  = seylenسیل هستید .ور گم سیلن= مقلد رودخانه هستید

* ⇐ توضیح  ۴ورچی منلی )ص (۸
** ⇐ توضیح  ۸چشتخوار )ص (۲۹

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٣۳٧۷

» گشته کارم از جفایت چِزورَک )«(۱
نازنین وَرچی سِزارم)(۲

از چه با غم سَروِچارم
از کراجَک

)(۴

میکنی ؟

)(۳

میکنی؟

چیست بیآزارتر؟

خود بگو ورچی شکارم میکنی؟

⇦
 (۱جزورک زدن  = čezvęrakجِزّ ِ جگر زدن ،جِلِزو وِلِز کردن
مأخوذ از صوت ِگوشت در هنگامِ کباب شدن.
 (۲سزار  =sezãrمعطل ،عالف ،بیپاسخ ،الیق ،درخور ،مخفف سزاوار
 ۳ـ( سروچار  = sarvečãrدست به گریبان ،درگیر ،سرشاخ ،کالوند .احتماالً
چار مخـفف چاره به معـنی تدبیر و نیـرنگ است .در ترکـیب »یک و چار« به معـنیِ
»جدل و دعوای زبانی« گــمان میکــنم از »چاره« و »عددِ چــهار« یک بازیِ زبانی
ساختهاند.
 (۴کـراجک  = kerãjakکالغ دورنگ،کـراجک مخـفف کالغـچک یا کال غچه
است .پرندهای کوچکتر از کالغ بادُمی بلند و زیبا که همچون کالغ ،سیاه است اما
لکــههای خاکــستریِ روشنی بر شکم دارد که در زمینهی سیاه به سفیدی مــیزند.
کالغِپیسه .

۳۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

خستهام از تاسه و تَلواسهات

)(۵

زندگی را زهرِ مارم میکنی
دَقهای بنشین کنارم جُر مَخور

)(۶

نأشه ناکرده  ،خمارم میکنی
از چه تا پیشِت میایَم میخزی

)(۷

پیشِ مردم وَرچه خوارَم میکنی
ایقِدَر نیشو

)(۸

مکن  ،مَلی

)(۹

بده

رابِبَر ) (۱۰داری چهکارم میکنی
 (۵تاسه و تلواسه tãse-vo-talvãse
از توابع است به معنیِ تب و لرز در کرمان به کار میرود .در اصل هرنوع اندوهی
را تاسه ـ تلواسه میگفتهاند ،مخصوصاً غمِ فقدانِ عزیزان را .باباطاهر میگوید:
ویته تلواسه دیرم بوره بوین

هزاران تاسه دیرم بوره بوین

)بوره بوین = بیا و ببین رجوع شود به لغت نامه(

⇦

٣۳٩۹

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

 (۶جُر خوردن  = jor xordanتکان خوردن ،جم خوردن.
همچنین⇐ اتیاد ،توضیحِ ) ۴ص (۱۴۵
 (۷میخزی  = mixęziکنار میروی
استعمال این فعل در این معنی اغلب برای غیر کرمانیها نامأنوس است.

*

در راحةالصدور راوندی )تصحیح اقبال – مینوی،امیرکبیر  (۱۳۶۴در صفحهی  ۷۷آمده است:
در شهرِ یزد مردی را دیدم علی عالّم نام ،پیر و ضعیف شده عصایی سر دست ....
دوازده سال پای عـــلی عالّم خـــوشیده و در مـــیان ِ بازار چون کـــودکان برزمـــین
خیزیدی ...
 (۸نیشو کردن  = nišũ kerdanشکلک درآوردن
تغیـیر شکلدادنِ اعـضایِ صورت که در اکثرِ موارد برای متـسخر مـخاطب است.
معادل نشتک در لهجهی شیرازی
 (۹ملی بده  = maali będeمحلی بگذار ،عنایتی بکن
برای حذف ِ »ح« و عالمت ) ⇐ (aaتوضیح  ۴دالبندی )ص (۱۴
 (۱۰را ببر ⇐ ،چشتخوار ،توضیح ) ۵ص (۲۹

*

برای تلفظ رجوع شود به ابتدا به ساکن توضیح  ۳دالبندی

۴۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»مَنقُتِینا)«(۱
»وَر مالِ خودِت  ،چه خوش پسندی

وَر مــالِ حقیـــر منــقتیـنــا)«(۲
دل مــیدِزی) (۳ونظـــرنـــداری
)(۴

بیدل چه شدم شِل و شِلِیال

⇦
۱ـ مَنقُتینا manγoteynã
در روایتی )شفاهاً( شنیدم كه منقتیـنا نامِ گـیاهی بدمزه است از قبـیل ِكنـگر و
كاكوتی و ژاژ كه چارپا از خوردنِ آن كراهت دارد.
 ۲ـ این بـیت به همـین صورت ضرباملـثـل است و زمانی بـكار میرود كه كـسی در
قضاوت و جانبداری نفع خویش را بر حق  ،رجحان دهد و دقیقتر زمانی كه كسی
از متاعی معین حصهی خود را بیشتر و بهتر بداند.
»مال« به اعتبار ِ توضیح  ۱به معنیِ چارپا است.
۳ـ میدزی  = midęziمیدزدی
۴ـ شل و شلیال šel-o-šęleylã
از اتـباع است به معـنیِ وارفـته ،بیریـخت و از این قبـیل .این ترکـیب تنـها برایِ
آدمی بكار میرود.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۴١۱

ور پَلــویِ) (۵قامِتِـــت صنـوبــــر
زرد وعِبــرت) (۶است چون لِتِریا

)(۷

مَ هـــادِرِتَـــم) (۸تــا دِمِ آخــــر
عشـق است و منیشه نصفه کاال

)(۹

از بابـِت چـِش قَمطَـر جویــدم

)(۱۰

آنگــاه کــه شـد رویِ تو آرا

)(۱۱

دلبــر ،تــو ومهـر فیـل و فنجـون
مِــران ،تــو وشعر اَستَخفـُـرُال

)(۱۲

کرمان ۱۳۶۰
 (۵پلوی  = paalũyeپهلویِ  ،در مقابلِ
 (۶عبرت  = ſebratزشت ،ناساز ،كریه
عـبـرت در این معـنی در ادبـیات رسمیِ ما وجود ندارد لذا گـمان میكـنم در لهجهی
كــرمانی مَــجاز به عالقهی مال زمت یا سببیت بــاشد .چون الزمهی عبرت گرفــنت،
ناسازگاری و كراهت و ناگواریست.

⇦

۴۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
 (۷لتریا  = leteryãرطیالء ،رطیل ،حشرهی معروف.
 ( ۸هادرمت  = hãderetamمواظبِ تو هستم ،هوایت را دارم.
برایِ هادِر ⇐ حکمت ،توضیح ) ۸ص (۱۵۲
 (۹نصفه كاال  = nesfe kãlãنیمه متام ،نیمه راه ،نصفه نیمه

كاال ،كاله ،كـله بـصورت كَل در لهجهی كـرمانی به معـنی جا و مـكان بـكار میرود
»كل ور كل« به معـنی جابـجا و همچنـین »كل« به معـنی تـپه ،پـشته و مـحل است.
لغـتنامه كاله را در این معـنی ثـبت كرده و روستای »میـانكاله« را شاهد آورده كه
عیـناً بـصورت نـصفهكاالی مـاست .میـانكاله شاید در اصل به معـنیِ روستایی در
میان راه باشد.
 (۱۰قمطر جویدن  = γamtar jevidanلب به دندان گزیدن ،پشتِ دست
خاییدن ،به عالمت حرص خوردن.
مأخوذ است از قنطر به معنی چرم گاو که بدلِ پوست آمدهاست.
میرسـم از راه و دارم استری کز فـرط جـوع
قوَّت دنـدان نـدارد ورنـه قـمطـر مـیخورد
حرص کاهش هست تاحدی که گر بگذاریش
کهگـل دیـوار ایـن ده را سراسـر مـیخـورد
وحشی بافقی

 (۱۱آرا  = ſãrãآرایش
تابع ِ آن »گیرا« ست .آراگیرا كردن = آرایش كردن
 (۱۲استخفرال  ſastaxforollãرجوع شود به پاورقیِ عنوانِ كتاب

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۴٣۳

»ای وای زبحر ِخفتهی اشك«
آخر كُتِ فتنه) (۱وَرمـال) (۲شــد
اســرار ِغــــمِ نهفتـــهی اشــــك
چورید) (۳مـرا حبیـب و پاشیــد
بـر صـورتِ مـن پِشُفتِـهی ) (۴اشــك
⇦
 (۱كت فتنه  = kot-e-fetneمنبع تولید فتنه
از قبیل این تركیب:
كت پول = محل درآمد
كت فیلم= محل تولید فیلم

*

كت مارموش= محل خروج حشرات موزی
»كت« چنانکه مرحوم ناظماالطباء در فرهنگ نفیسی از قول مردم كرمان میگوید:
»به هر سوراخ و یا هر جای تنگ و تاریكی گفته میشود«
مخصوصاً كرمانیها به نوعی از سوراخ كه یكطرفه باشد كت میگویند لذا به النهی
اغلب جانوران كت گفته م یشود ،از قبیل :كت كرپو ،كت سگ ،كت موش ،كت
مرغ و خروس

*

⇦

اشاره است به سوراخ آپاراتخانهی سینما و مجازاً یعنی آدمِ هنرپیشه و چند چهره.

۴۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

در دل خـُـلِ آتشـم) (۵نترسیــد
از رودِ زچشـــم رفتــــهی اشـــك
بَر رویِ زمین چِلِك چِلِك كـرد
مـُرواریِ نــــابسُفــتــهی اشـــك
ای وای ز بحـــر خــفتـهی اشــك
وای از گــل نـوشكفتــهی اشـــك⇦
اما به سوراخهای دو طـرفه نـیز كت گفـته شـدهاست .از جمـله این ضرباملثل رایج
است كه »چـلو صافی به آفـتابه مـیگه :دو كـتو« و همچنـین كت حالل و حروم كه
سوراخ معروفی در سنگی در كوه یاعلی است.
اما كاربرد كت برای سوراخهای یكطـرفه فـصیحتر و دقیـقتر است از قبـیل كت
بغل ،كت گوش ،كت دماغ و كت زنبور )غیر از معـنی النهی زنبور در معـنیِ منبعِ
شرارت هم بـكار میرود( .مثالً كت سوزن برای چـشمهی سوزن مـتداول نیـست و
اگر كسی بگوید فصاحت ندارد .همچنین ⇐ هلپیت ،توضیح ) ۳ص (۱۳۰
 (۲ورمال  = varmelãبر مالء ،هویدا ،آشكار

*

*

⇦

»ور« جایگزینی برای »بر« است در قرون  ۳و  ۴هــجری در مــتون فــارسی مــتأثر از زبان پهــلوی
)مــتون زردشتی( که تفاوتــهایی با فــارسی دری داشتــهاست این جایگزینی دیده مــیشود برای
مالحظهی منونه ،رجوع شود به صفحه  ۳۲۵جـلد اول تـاریخ زبان فـارسی )دکتر خانلری( چاپ
سوم ـ نشر نو .همچنین به عنوانِ »ور« در صفحهی  ۶۱همین کتاب

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۴۵

تـوار) (۶مـده كــه ور تـرزمیـد

)(۷

دلـــدار مــن از نـهـــایـت بخــت
تـا كـی زتـو مـاتلـی كشیــدن
تــا چنــد كنــم شكــایـت بخــت
⇦
 (۳چورید  = čũridچاپید ،تیغ زد ،مغبون كرد ،غارت كرد ،چپو كرد.
 (۴پشفته  = pęšofteپِشِنگ ،رشحه
قطرات آب یا هر مایعی كه از پاشیدن حاصل میشود.
یك پشفته آب = مقدار كمی آب ،و از این قبیل است:
یك چیله آب ،یك اشك آب ،یك كُفت آب ،یك چكوآب ،یك ارزن آب
 (۵خل آتش  = xol-e-ſãtešآتش بدون شعله
آتشی كه بعد از مرحلهی زبانه كشیدنهای اولیه در مواد سوختنی باقی میماند.
كماژدون را بخُل كردن = دیگ را در میان زغالهای گداخته قرار دادن.
 (۶توار ⇐ مسكه فروش ،توضیح ) ۴ص (۲۷
 (۷ور ترزمـید  = var tęrozmidیـكه خورد ،از جا پـرید ،ترش كرد ،مـعترض
شد.

۴۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

تـا كـی همـه قاتُغم) (۸اُمـاچـو

)(۹

آخــر نــه چــرا عنــایــت بـخــت
هرچند دهـان كـراش) (۱۰بستـه
بشنــو تــو كنـون روایــت بخــت:
ای وای ز بحـــر خــفتـهی اشــك
وای از گــل نـوشكفتــهی اشـــك⇦
 (۸قاتغ  = γãtoγقاتق
از اصل تركی به معنی ماست .اما در تداول نانْ خورش است.
تـبدیل »ق« و »غ« :این دو حرف مـثلِ مت ام حروف تبدیـلپذیر در لهجهی ما جای
یــكدیگر را میگیــرند )نه چــنانكه در تــهران و اصوالً در لهجهی رسمی ِكــشور
كمابیش با یك مخرج ادا شود(
از قبـیل» :مـغراض بـجای مـقراض« و »غَـرغِرِه بـجای قِـرقِره« همچنـین ⇐ به عـنوانِ
کتاب )ص (۲
 (۹اُماچو  = ſomãčũاُماج ،اُماچ ،شولی  .نوعی آش است و با عموم آشها سه
تـفاوت عـمده دارد :الف ـ بـجای رشته در آن از آرد استفاده مــیشود .كه آن را از
ابـتدا در روغن بـرشته میكنـند )گاه آرد راخمـیر كرده بـصورت گلولـههای كـوچك
بكار میبرند (.

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۴٧۷

از شاخه چِغـوكِ) (۱۱دل پریــده
اكنون به جِمِش) (۱۲نشسته افســوس
خوابیده مزن زور) (۱۳نه پیداست
آهــوی زدام رستـــه افســـــــوس⇦
ب ـ عمده سبزیِ آن اسفناج است .ج ـ از تلف )ترف ،قارا ،قرهقوروت( برای چاشنی آن
استفاده میشود.
 (۱۰كراش بسنت  = kęrãš bastanتار عنكبوت گرفنت
مأخوذ از كالش كه فــارسیِ عنكــبوت است و به تنــیده و بافتهی آن كال شخانه
میگفتهاند.

*

 (۱۱چــغوك  = čęγũkگنجــشك ،چــكوك ،چــكاوك كه چــغانه منــسوب به آن
است .لبیبی به نقل از لغتِ فرس:
ای غوک چنگلوک چو پژمرده برگِ کوک
خواهی که چون چکوک بپرّی سوی هوا
در تداول امروز كرمانیان چغوك دقیـق ًا هـمان گنجـشك است و چـكاوك را ما هودیکُال
)هودی كاله( میگوئیم.
 (۱۲به جمش ⇐ دالبندی ،توضیح ) ۱۳ص (۱۴
 (۱۳زورِ خوابــیده کایی  xãbidekãyiتركــیب كــنایی مــتداول در مواقعی كه
كسی تالش خود را در موضع نادرست اعمال میکند .تالشی كه حاصل ندارد.
*

برای تبدیل »ر« و »ل« ⇐ توضیح  ۴ورچی منلی)ص (۸

۴۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

هرچنـد خلـات) (۱۴بـود قامــت
اكنـون كـه زغـم شكستـه افســوس
افسوس كه نوبباست) (۱۵بهبــود
سُك) (۱۶بین كه چگونه بسته افسوس
ای وای ز بحـــر خــفتـهی اشــك
وای از گــل نـوشكفتــهی اشـــك⇦
 (۱۴خلات  = lexãtالغر
در اسرارالتوحید آمدهاست:
» ....گفت یك روز من در نیشابور بودم .اسبی لكاتهای بد .بر نشـسته بودم .به
كوی عدنی كویان فروشدم«.
استاد شفیعی كدكنی در تعلیقات ذیل لكاته نوشتهاند:
»لكات هرچیز ضایع و زبون ،همان است كه امروز لكنتی و لكنده میگویند«.
و بنده عرض میکنم كه خلات همین لكات است و در كرمان عموماً به چارپایان و
كـودكان و سگ و گـربه و پـسران و دخترانی كه در آستانهی ازدواج هـستند گفـته
میشود.

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۴٩۹

زهر است مـرا آشِ قفـا) (۱۷پات
سخــت اسـت مـرا كشیـدن هجــر
تا كی بچـِزم) (۱۸زیرْ جِلكایی

)(۱۹

وقتســت بـســر رسیــدن هـجــر
⇦
 (۱۵نوببا  = nowbebãنوباوه ،هرچیز تازه ،نوبر
مخصوصاً میوهی پیش رسیده چندانكه هنوز در بازار منتشر نشدهباشد .غیر از این
در تداول كرمانیها نوببا به معنی عجیب و باور نكردنی هم بكار میرود و از آن فعل
هم ساختهاند.
نوبباكردن یعنی الف :میوهی نوبر خوردن ،ب :چیز عجیب و غریبی شنیدن.
 (۱۶سُك بــسنت  = sok bastanقــفل شدن ،الینــحل شدن ،تغیــیر نــاپذیر و
بهبود ناپذیر شدن.
برهــانِقاطع سُك را به معــنیِ نكــبت و فال كت ثــبت كــردهاست كه فــارسی به نــظر
م یرسد .در عربی سَكّ به معنی بندآهنین و راهِ بـسته و میخ و از این قبیل ثب تشده

*

كه به معنای مورد نظر ما نزدیك است چه در شیراز هم به سیخی كه چارپا را بدان
حتریك به رفنت میكنند سُك با ضمه میگویند.
سید اسداهلل شیرازی )غرّّا(:
استری كه دادهبودم )بهمن داده بود( آن شقی ره منیرفت ای برادر جز به سُك ⇦
*

برای هر دو ⇐ لغتنامهی دهخدا

۵۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

ور تنـگ حلــد قِــدَم الهی
شایــد مگـرم نــدیـــدن هــجــر
تلواسـه) (۲۱مــرا منـیكنـد وِل
از دســت و دو گلیـدن) (۲۲هــجــر
ای وای ز بحـــر خــفتـهی اشــك
وای از گــل نـوشكفتــهی اشــک
كرمان ۱۳۶۳

اما در كـرمان غـیر از اصطالحِ سُك بـسنت این واژه در نامِ یـكی از بازیـهای كـودكان
»سُك سُك« هم دیده مـیشود كه در آن درخت یا ستونی را به عـنوانِ بـست و یك
نفر را به عنوانِ گُرگ تعیین میكنند .كودكان پراكنده م یشوند و گرگ در میان
گـله میاُفـتد .هـركس كه خود را به بـست بـرساند با صدای بلـند میگـوید »سُك
سُك« و از آن به بعد از گرگ ایمن است .مادامی كه دست بر درخت یا ستون دارد
گرگ متعرض او من یشود چنانچه گرگ خارج از بست كودكی را بگیرد از گرگ
بودن م یرهد و به گله میپیوندد چنانچه معلوم است سك در این بازی نیز معنایی
كمابیش معادلِ بستهشدن ،یخ زدن و متوقف بودن دارد.
 (۱۷آش قفا پا  = ſãš-e-γęfãpãآش پشتِ پا

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۵١۱

در نام این آش مغالطهای صورت گرفته است .فیالواقع »آش« در این نام زائد است و
پا صورتِ مـبدلِ »با« میبـاشد كه هـمان آش است از قبـیلِ سكبا و شوربا  ،به هر حال
قفــابا  γefabaآشِ رشته با كــشك است كه روی آن معــموالً نعــناداغ و سیرداغ
میریزند .این آش را پس از رفنت كسی به سفر ،معموالً در روز سوم یا پنجم غیبتش به
نیتِ بیخطر بودن سفر و به سالمت بازگشنت مسافر میپزند.

*

 (۱۸بچزم ⇐ گشته كارم از جفایت چزورك ،توضیح ) ۱ص (۳۷
 (۱۹زیر جلكایی⇐ چشتخوار ،توضیح ) ۳ص (.۲۹
 (۲۰قدت ورتنگ حلد بیایه γędet var tange lęhad biyãye
نفـرین است ،یعـنی مبـیری ،خاك شوی .حل د به معـنی قبر است و همچنـین به معـنی
حـفرهای كه در انتـهای گور میكنـند و مرده را در آن میخزانـند تا خاك مـستقیماً بر آن
نریزد.
 (۲۱تلواسه ⇐ گشته كارم از جفایت چزورك ،توضیح ) ۵ص (۳۷
 (۲۲و دو گلیدن  = vedowgelidanبه میدان آوردن ،عرض اندام كردن.
برای »دو« ⇐ دوبیتی ،توضیح ) ۲ص (۱۲
گلیدن = غلیدن )تبدیل »گ« و »غ« مثل شگال و شغال ـ زگال و زغال .رجوع شود به
لغتنامه( ،غلطیدن ،روان شدن.

*

⇐ » آش« از فرهنگنامهی كودكان و نوجوانان جلد اول

۵۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»خواستگاری«
روز ملسـی بـود و هـوای عسلویـــی
کُشتم به سر اندیشـهی هـر دِملِدِلویی

)(۱

بر زلف زدم شانه و بر ریش زدم تیـــغ
تا آن که نگویند چه چیزِ پچلویی

)(۲

)(۳

گفتم که بچینند به یک جعبه کُلُمپـه

گفتـم کـه بـذارنـد وَ رو جعبـه گُلویـی

⇦
 (۱دملدلو  = delmedelũتردید ،دلدلکردن.
 (۲پچلو  = pęčelũکثیف
پچل  +واو حتقیر ،پچل در همین معنی در لغتنامه ثبت شدهاست و گویا پلشت تغییر
شکل یافتهی آن باشد.
 (۳کلمپه  = kolompeنوعی شیرینی
لغتنامه ذیل کلنبه :

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۵٣۳

گفتم که بپیچند به یک بُغچهی پتّـه

)(۴

از نابـر و نـادوختـه ) (۵یِ پاره) (۶جلویی

)(۷

نه ،کم نشد آن هدیه که کردیم مهیّـا
رو همـدگه میشد که بگی :یِ بغلویی

⇦
] کَ لُم بَ یا بِ[ ) اِ ( کلیچهی که درون آن را از حـلوا ومـغز بادام
پر ساخته باشند )برهان( )ناظماالطباء( ...
خشکار گرسنه را کلمبه است  /با مشتهیان به نرخ دنبه است
نظامی )از فرهنگ نظام(
لغــتنامه در ادامه به مــعانی دیــگر کلمــبه از قبــیل :گــلوله ،هر چــیز ناتــراشیده و
نامالیم )غلمـبه( چیـزهای به یـکدیگر چـسبیده و مرد چاق اشاره کردهاست .اما
کلمـپه درکـرمان یک شیرینی محـلی و مخـصوص تلـقی مـیشود و سالهـاست که رونق
وتنوع چشمگیری پیدا کردهاست .خرما ،آرد گندم  ،گردو و قرنفل عناصر اصلی
این شیرینی هستند.
 (۴پَتِّه  = patteنوعی سوزندوزی
پتهدوزی هنر و صنعت دستی مهم و زیبای زنان کرمان است .این محصول با شالی
مخــصوص عــمدتاً به رنگــهای قــرمز و سفید ساخته مــیشود که روی آن نقــشهای
خـــاصی میکـــشند و سپس با دوخـــنت نخـــهای پـــشمی در رنگـــهای متـــنوعی آن
⇦

۵۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

رفتیـم وِتـُو از در و گفتنـد بفـرمـــا
فرشی و بساطی بُـدو مبـل و عسلویـی
ی دقه نشستیم و رسید از چپ واز راسـت
ِ
شیرینی و چایـی و خیـاری)  (۸وهلویـی

⇦
زمینه را مملو از حاشیهها ،گلها و برگها میکنند .در خانهی کرمانیها پردهها،
پشتیها ،جامنازها ،رومیزیها ،روتختیها و بسیاری ازچیزهای دیگر میتواند از
جنسِ پته باشد.
واژهی پته تصور میکنم برگرفته از پَت )در لهجهی ما با ضمه( به معنی مو باشد.
در لغتنامه ذیل پتو آمده است:
از پت به معنی مو ،قسمی منسوج پشمی ...
فراالوی گوید:
بنت بر یکی ژنـدهای از پتــو /شب و روز بودی بهروی و به مو
واین کلمه ظاهراً از پتو به ضم »پ« و »تا« است که در لهجهی
کرمانیها به معنی پر پشم و پشمالو است.
همچنین واژهی پَتگیر به معنی غربال از همین جاست .چه پت هم به معنی موو
هم به معنی تودهی گلولهشدهی پشم است و احتماالً پته منسوب به پَت است که
همان پشم باشد .با توجه به قدمت صنای ِع قالیبافی و صنایعِ وابسته به آنها

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۵۵

ورگُردهی َم زِنچه)  (۹فرو رفـت کـه زنهــار
زان ظرف پر از میوه تو وردار لِلُویی

)(۱۰

اول که برابر نشد آن دلبـر محجــوب
گفتند زده گوشهی چشمش گسلویی

)(۱۱

⇦
در کرمان از قبیل نخ ریسی و رنگ رزی ،غریب نیست که پت در معنی نقش و
نقشه از همان ریشه ساخته شدهباشد .مرحوم دهخدا اصطالح »پتهاش روی آب
افتاده« را به طریق دیگری معنی کردهاست .اما گمانِ من بر این است که پته در
ترکیبِ فوق به معنیِ نقش است و با اشاره به بطالنِ حیله و نقشه به رنگی شدن
سطح آب در هنگام رنگرزی اشاره دارد* .واژهی  patternدر انگلیسی به معنی
نقشه و نقش با این واژه مرتبط به نظر میرسد!
 (۵نابر و نادوز  = nãbor-o-nãdũzجامهی نابریده .پارچههایی را که به
قوارههای معینی درآورده و برای دوخنت آماده کردهباشند ،لباس قوارهشدهای که
بریده نشده باشد.
 (۶یِ پاره  = yepãreمقدار زیادی  .از این قبیل است :یِ پاره جیقی ،یِ پاره
دعوایی ،یِ پاره جوشی و ...
فردوسی در داستان سیاوش در بیتی میگوید:
*

⇦

توجه میدهم که با شسنتِ نخهایِ رنگ شده ،نهر رنگی میشود و همگان میفهمند که کس یا کسانی
مشغولِ رنگرزی هستند.

۵۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

وانگاه پس از ساعتی آمد به دو صد نـاز
از سینــه مـن بـال زد آهستـه دلویـی
چون کفتر جَلدی) (۱۲که رهِ خویش بداند
نوشید از آن چشمـه و تـر کـرد گلویـی

⇦
به قجغار باشی فرود آمدند

نشستند و یک پاره دم برزدند

 (۷جُل  = jolدرکرمان مطلق پارچه را میگویند.
 (۸خیار  = xiyãrخربزه
در کرمان عموماً مراد از خیار ،خربزه است و گاه در معنی رسمیِ خیار هم بکار
میرود .در این معنی اغلب خیار سبزه ،خیارسبز ،خیار بالنگ و گاه بالنگ
میگویند .احمد کسروی در حتقیقی )رجوع شود به کاروند ،میوهنامه ص (۳۱۷
میگوید :بوزه به معنی خیار است و خربوزه ترکیبی است از قبیل خرچنگ،
خرگاه و خرگوش که به معنی بـوزهی بـزرگ یا خیار بـزرگ است.
 (۹زنچه  = zenčeآرن
کلماتی با پسوند  akکه در فارسی دری تبدیل به »های« مفتوح م یشوند )نامک
= نامه( گاهی در عـربی تـبدیل به قاف مـیشوند مـثل بـیدق بـجای پـیاده و خـندق
بـجای کـنده و شاید این قیـاسی به دست میداده تا عـملِ عـکس آن نـیز صورت
بگیرد .

⇦
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۵٧۷

از همهمه هرگوشه جریسی وپـریسی

)(۱۳

از ولولـه هـر سـو اُلُلـو) (۱۴و کُلِلُویی

)(۱۵

آن گفت تـو همریش)  (۱۶مناینـدهی شهــری
وین گفت تو همپیک)  (۱۷خرابـات غُلویی

) (۱۸

⇦
کـــما اینـــکه کلمهی دُمل ه )غذایِ مـــعروف( را ما از کلـــمه ٔ تـــرکی دُمل َق )پُر
شده(ساختهایم .از این مقدمه نتیجه میگیرم که واژهی ترکی »زِجنِق« احتماالً مأخذ
ما برای »زنچه« بوده است  .مرحوم دهخدا با توضیح زیر زجنق را ثبت کردهاست:
سُک ،سیخو ،سیخکی و با زدن صرف شود چون زجن ق زدن،
سُکزدن.
ور گُردهی م زنـچه فرو رفت = در پهـلوی من سُقُلمهای فرو رفت= کـسی به من
هشدار داد .دور نیست که سنجاق هم از همین ریشه بیاید.
 (۱۰للو  = lelũکوچک
 (۱۱گسلو  = geselũگل مژه  ،گسلو را گیسلو ،گزلو و گیزلو هم میگویند.
شکل اخیر شباهتی با زگیل دارد.

*

 (۱۲کـفتر جـلد= کـبوتری که گم منـیشود ،گاه به متـسخر کـنایه از آدمـهایی است
که بجز خانهی خود جای دیگری را بلد نیستند.

*

برای مالحظهی تنوع در گویشهای محلی در رابطه با این واژه ⇐ لغتنامه ذیل زگیل

⇦
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گفت این تو فالن ابـن فالن ابــن فالنــی
گفت آن تو صدو)  (۱۹دخت ِر خارِ سکُلویـی

) (۲۰

الکن من و او ساکن و خاموش در آن جمـع

او یِ بغلـویـی و منــم یِ بغلــویـــی⇦
 (۱۳جــریس پــریس  = jęris pęrisســروصدا ،سخن گفــنت بلــند و بدون
مالحظه ،مأخوذ از صدای جوجههای ماکیان.
 (۱۴اُللو  = ſolelũاشک  .اُللو در واقع معنی طنزآلودی دارد .در نگاه اول به
معنی اشک است .اما درواقع گریهی بدون اشک یا گریهی دروغین را میگویند.
در ساختِ الــلو نوعی حسآمــیزی وجود دارد .اُلــلو صدای گــریه است )حس
شنوایی( که به اشک )حس بینایی( اطالق شود .فالنی دارد اللو میچکاند یعنی
صدای گریه از چشمش فرو میریزد!

*

 (۱۵کللو  = kolelũکِل
صدای جیغ مخصوصی که زنان در شادیِ عروسی سر میدهند.
 (۱۶همریش  = hamrišباجناغ

⇦

* دو منونه از حافظ در کاربرد حسآمیزی:
کز دلقپوش صومعه بوی ریا شنید
خوش میکنم به بادهی مشکین مشام جان
واضح است که ریا بویی ندارد اما دلقپوش صومعه سخنانی دارد که میتوان با گوش شنید.و ریا را در
آن سخنان مالحظه منود.
حافظ همچنین در این بیت نیز در شنیدن از طریق گوش یا بینی ایجاد ابهام میکند:
بشنو ای خواجه اگر زانکه مشامی داری
بوی جان از لب خندان قدح میشنوم

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۵٩۹

ناگاه یکی گفت ازیشان که چه خـوب اسـت
کاین هر دو به خلوت بکنـن دَردِدلویـی
رفتنـد حریفـان و مـن و یـار مباندیــم
دیگ سخـن از هـر طـرف آورد قُلویـی

⇦
 (۱۷همپیک  = hampikهمخرج ،همپیاله ،همکیسه
)پیک درتداول عام به معنی »دانگ« حصه و سهم است(
۱۸ـ غلو  = γolũغالم )واو حتبیب(
 (۱۹صدو  = sędũصدیقه
 (۲۰سکلو  = sokolũسکینه
در مواردی بجای واو حتبیب در بعضی اسامی خاص »لو« میآید :مثل:
فاطلو= فاطمه
سکلو= سکینه
باقلو= باقر
ملو= محمد )محمدعلی(

۶۰
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خوردیم چو کُرباغه)  (۲۱در آن برکـه قطویی

) (۲۲

خوردیم چنان گوی در آن گسه)  (۲۳غِلویی

) (۲۴

گفتم که بزن لوطی مجلس که ُدرُس شد

) (۲۵

رو فکر عروسـی کـن و شـام و هتلویـی
واترلو ۲۰۰۲
 (۲۱کرباغه  = korbãγeقورباغه
 (۲۲قطو  = γętoغوطه
قطو خوردن= شنا کردن ،چرخزدن در آب
 (۲۳گُسه  = gosseگستره ،میدان
از جمله در کرمان به بازی لِیلِی ،ماچِلُس و گاه »گُسهای یو« میگویند و این
دومی به اعتبار آن است که این بازی زمین محصور و مشخصشدهای میخواهد که
میدان یا گسترهی بازی است.
 (۲۴غِلو  = γelũغلتیدن )اویِ مصدر ساز(
 (۲۵لوطیا بزنن که درس شد = ای اهل طرب به کار خود مشغول شوید که
موانع برطرف شد.
گـویا ناظر است به داستانی که گاه به مالنـصرالدین منـسوب میکنـند و روایتــهای
متــفاوتی دارد .از جمــله اینــکه  ۳ماه از عــروسی مالّ گــذشته ،زن او درد زایــمانش
میگـیرد .مال منقـلب شده نـوازندگان را متـوقف میکـند که به طـمع نوالهای به
طرب مشغول شدهبودند .خشمگین و معترض سراغ عروس میرودکه

⇦
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۶١۱

بچهآوردن ال اقل  ۹ماه تفــصیل دارد .زن میگــوید به یاد آر که تو سه ماه مرا
میطلبــیدی .میگــوید درست است .زن میگــوید  ۳ماه هم من ترا میخــواستم.
میگـوید درست است .زن میگـوید  ۳ماه هم که زن و شوهریم .میگـوید درست
است .زن میگوید این هم  ۹ماهی که میخواستی!
مال به سراغ عملهی طرب م یآید و میگوید لوط یها بزنید که درست شد .و زمانی
بکار میرود که بخواهند دالیل نابجای کسی را مورد استهزاء قرار دهند.

بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی
ختم کردن کلمات به واوی که صدای او » «ũمیدهد یکی از عناصر اصلی لهجهی
کرمانی است .این واوها وجوه گوناگونی را برای کلمه میسازند .اجماالً موارد
مهم آن به قرار زیر است:

الف ـ اویِ مبالغه ) صفتِ فاعلی ساز(
جیکو = بسیار جیک زننده
وزوزو = بسیار وزوز کننده
فرفرو= بسیار حرکت کننده
گاگلو= سرگین گرداننده
قیسو= از گلو جیق کشنده
گلگلو= چرخنده
)گلـیدن = چرخـیدن  ،ودو گلـیده = چرخـیده و به مـیان آمده .گلگـلو در اینـجا
اشاره به بازییی است که معموالً پسربچهها میکنند و آن این که چـرخی را به
کــمک و هدایتِ چوبی به جــلو میرانــند .توجه مــیدهم که گلگــلو با اویِ
مصـدرساز هم داریم یعـنی گالندن و آن بازییی است که با کـودکان خُـردسال
میکنند و گویی را به سمتشان میرانند و پس میگیرند(

⇦
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این »او« در لهجهی رسمی نـیز به ندرت دیده مـیشود مـثلِ :شکمو = پُـرخور نده
ریشو = ریش دارنده ،در این موارد ماهیتِ پسوندی ِ »او« معلوم است ).برخالف ِ
مواردی که از لهجهی ِ رسمی برایِ اویِ نسبت مثال خواهم زد(

ب ـ اویِ نسبت
بغلو = منسوب به بغل ،بقدر یک بغل
لیس لیسو = منسوب به لیسیدن ،آبنبات چوبی
دودمبو= دودمبی
این »او« در فــارسی رسمی نــیز منونــههایی دارد اما در اثر تــکرار و مرورِ ایام،
پسوندش دیگر جزوِ کلمه شده است .مثل  :ترازو منسوب به تراز  ،بازو منسوب
به بـاز)آغوش( ،لـبو منـسوب به لب ،گـلو منـسوب به گَل )گل = گردن  ،مـثل
گالویز( ،دارو )منسوب به دار = درخت »به نقل از استاد خانلری با قیدِ شاید«(

ج ـ اویِ تعریف )مُعرفه ساز(
کتابو= آن کتاب معلوم
باغو = آن باغ معلوم
و بدین ترتیب در پایان هر اسمی میتوان افزود.

د ـ اویِ مصدر ساز
دملدلو = تردید کردن
خزو = خزیدن
)در جملهی »بچه ور خزو افتاده« اوی مصدرساز داریم که میتوانیم آن را اسمِ
مـصدرِ واوی بـنامیم وگـرنه در جملهیِ »پـاشورِ حوض خـزویه« اویِ خزو مـصدر
ساز نیست بلکه نسبی است(

نیشو= شکلک درآوردن

۶٣۳
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کُلوکُلو= چانهکردن
غلو= غلتیدن )با غُلو که مخفف غالموست و اوی حتبیب دارد اشتباه نشود(

هـ ـ اویِ تصغیر
دختو = دخترک
یارو = پسرک
و بدین ترتیب به پایان هرکلمهای در میآید.

و ـ اویِ حتقیر
کِلو = کچل
خُلو = دیوانه
شُلو = وارفته
گازو= بیعُرضه
در این قـسمت متـأسفانه منونه زیاد است که جـهتِ رعایتِ ادب و احترام به حـقوقِ
شهروندی از یادآوری پرهیز میکنم و از همین مواردی هم که ذکر شد شرمندهام.

ز ـ اویِ حتبیب
منکو = با مزه
جگرو= جگر گوشه
بابلو = مونس بابا
نقسو = دوستداشتنی
و مخففهایی که برای اسامی وجود دارد مثلِ فاطو ،قاسو و غیره

۶۴
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»بابلو«
دختــرم یــادت میا بــودی لــلـو
خَنـده میكِردی تِ وَر دَكّـی كُتو

)(۱

دل چـو بـاغ و تو چـراغِ كُنـج بـاغ
)(۲

مـادرت وَر دورِ تو چون شب پـرو

⇦
 (۱دكی كتو  = daki kotũدالی
ایــن بنــگــــرد از درز در

وان میكشد زان گوشه سر

هــر ســو نظـر اندر نظــر

دكـّـی كُتــو دكّــی كُتــو

از اولین بازیهایی كه با كودكان خردسال میكنند و گاه میگویند:
دكی كتو ـ از ی كتو وَرو كتو
دكی كتو همچنین كنایه از دیدار بسیار كوتاه است .گاه در مقام تعارف میگویند:
شما كه فقط دكی كتو كردید .یعنی كم نشستید و ما سیر دیدار نشدیم.
 (۲شبپرو  = šabpęrũنوعی حــشره شبیه به پــروانه كه در هنــگام نشــسنت
برخالف پروانه بالهایش را جمع منیكند .جثهاش نسبت به بالهایش بـزرگتر از پروانه
است و پُرزِ زیادی مثل گَرد روی بدنش منتشر است.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۶۵

پور پورو) (۳گُكومنـودی

)(۴

رو اطـاق

ذوق مـیكِـردی چِـقَ وَر گلگِلــو

)(۵

گـاه میخوانـدم تـو را مـن بلبلــو
گـاه میخواندی مـــرا تـــو بابلــو
خود چِغَل) (۶میدادی اندر چنگ من

تــا بخندانــم تــو را از پخپخــو )⇦(۷
 (۳پورپورو  = pũrpũrũیواش یواش ،ذره ذره
 (۴گُكو  = gowkũچهاردست و پا راه رفنت نوزادان.
 (۵گَلگِلو  = galgelũنوعی بازی كه با كودكان خردسال میكنند .پاهای خود را در
مقابل او میگشایند و توپ یا هرگونه گویی را به سمت او میرانند و متقابالً پاسخ
میگیرند.

*

 (۶چِـغَل دادن  = čęγal dãdanیـله كردن ،پرت كردن ،وارو كردنِ ظرفِ
**

پـرازمایع و همـین معـنیِ اخـیر است كه ذهن را معـطوف به معـنیِ اسمیِ چـغل )مـشك
آب مسافران ،مشك لولهدار آبخوری( میكند.
 (۷پخپخو  = pexpexũغلغلك
ی مصدرساز ( )ص (۶۱
* ⇐ بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی )او ِ
**

⇐ ابتدا به ساکن توضیحِ ۴دالبندی )ص (۱۴

۶۶
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مـینهـادی ناگهـان پـا وَر گـریــز
میجكیدی) ،(۸میدویدی چون گُتو

)(۹

بـار دیگـر حملـه مـیكِردی به من
میكشیدی موی و میكِردی پتـو

)(۱۰

مـیكشانیـدی مـرا تـوی اطـــاق
تا كـه بِلَــم اســم روی لوپتــو

)(۱۱

بــاقلـو و مــملــو و فــاطلــو

)(۱۲

نـِیبتـــو و شُـمپتـــو و فـِـتفتـــو
واترلو ۲۰۰۲
 (۸جكیدن  = jękidanجست زدن ،گامِ بلند برداشنت
(۹گُتو  = gotũنوعی عنكبوت
این میرود ور تاخچه وان میدُوَد ور باغچه
این میجكد همچون ملخ وان میدود همچون گتو
عنكبوتی با پاهای نسبتاً كوتاه وشكمی گوشتآلود كه سریعاالنتقال است و⇦
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۶٧۷

با جـستزدن جابـجا مـیشود .گـتو مظـهر چاقی نامتنـاسب و بیـمارگونه است .اگر
فرد قدكوتاهی به نحو نامناسبی چاق شود ،گاه او را به گتو تشبیه میکنند و گاه به
متسخر میگویند :مثل اینكه گتو كندهتش )گتو نیشش زدهاست(.
 (۱۰پـتو  = pętũغیرقـابل شانه كردن ،در هم فرورفـنت مو ،كالف نخ یا هرچـیز
پرزدار و پشمالوی دیگری.

*

 (۱۱لوپتو  = lũpetũلُعبتو ،عروسك
 (۱۲ترجمهی اسامی عروسكها
باقلو = باقر

bãγelũ

ململو = محمدعلی

malmelũ

فاطلو= فاطمه

fãtelũ

نیبتو = زشت ،بداخالق

neybetũ

شُمپتو= پرمو ،ژولیده

šompotũ

فتفتو= پرحرف ،بدحرف

fetfetũ

*

همچنین ⇐ به توضیح  ۴خواستگاری )ص (۵۲

۶۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»ورچه منزل میكنی در بَدنِسار)«(۱
مَ اگر خودرویم) (۲و گـر گَنـده)(۳ميَ
از حضــورت واقعـاً شرمندهیَــم
ایكــه بــازی نی شامورتی) (۴بازیه
مَ همی اول بگــم بازَنــدهیَــم

⇦
 (۱بدنـسار  = bad nesãrجانبی از مـنزل كه آفـتاب منیگـیرد و سرد و من ور
است .در کرمان معموالً طرفِ جنوب است.
 (۲خودرو  = xodrũتربیت ناپذیرفته ،بیشكل و ناموزون
 (۳گنده  = gandeفاسد
گنده و خودرو دو واژهاند كه گاه در مقام حتقیر و توهین بكار میروند.
 (۴شامورتی بازی  = šãmũrtibãziمعركه گیری
مأخوذ ار شامورتی كه نام ظرف مخــصوص شعبدهبازان دورهگرد بــودهاست.
شامورتیبازی همچنین به معنيِ حقهبازی و شیره مالیدن بر سر مردم بكار میرود،
حرف و عمل آدمهای نابكار.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

۶٩۹

ورچه ور میمالی) (۵ای شیریـن ادا
م خودم هم پاچـه ور مالنـدهیــم
ای ادا رقــاص بازیرْ بـِل كنار

)(۶

مَ ازو التــایِ تومــون كندهیــم
همـچِ ور تنـگِ حلــد مـیزارمت
كـه نگی دیگر ازین پس زندهیـم

⇦
 (۵ور مالـیدن  = varmãlidanمـعترض شدن ،دبه كردن ،عـنان از همـكاری باز
پیچیدن.
پاچه ورمالـنده :این تركـیب -به قـیاس -از پاچه ورمالـیده ساخته شده است و این
اخیر به معـنی ب یسروپا و خـامل ذكر و مخصوصاً آدمهای بددهن و ف حّاش و بـیآبرو
بكار میرود.
 (۶ای ادا رقاص بازیر بل كنار ſi ſadã raγγãs bãzir bel kenãr
این جملهای است كه اغـلب به همـین شكل بـكار میرود .یعـنی رفـتارِ رقـاصها را از
خود دور كن .یعنی حركات و گفتار خود را كنترل كن.

۷۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

او كـه یـادت داد اشكنبـه) (۷بشی
را منیبُرده كــه مَ روفنده)(۸یــم
گر پرت كردنـد خالیـت مـیكنـم
مَ زننـگ و عــار دل ور كندهیــم
در كُــتِ دیــوار اگر قایـم بشـی
عاقبــت جوینــدهی یـابندهیــــم
با شتا شالفه) (۹سر وَر سر) (۱۰مَزار
مَ همو اول كــه گفتــم گندهیــم
 (۷اشكنبهشدن  = ſeškambe šodanشل و ول شدن ،متارض كردن،
برای گریز از پذیرش امری خود را به ناتوانی زدن.
شكل مؤكد این اصطالح آن است كه میگویند :مثل اشكنبهی ناشور ،و از جمله
زمانی بكار میرود كه كسی همه انرژیِ خود را در اثبات مدعایی بكار برد تا بتواند
به نحوی از زیركار در برود.
 (۸روفنده  = rũfandeداروی مسهل

⇦

٧۷١۱

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

دارو و یا هرگونه غذایی كه برای روفنت شكم بكار برند.
 (۹شتا شالْفه  = šętã šallãfeشالفهی شت شتو ،دریده گو
 (۱۰سر ور سر  = sar var sarسربسر
سرور سر گذاشنت = دهن به دهن شدن و جروبحث كردن .اما سرورسر گذاشنت گاه
در معنیِ صرفكردن و انطباق خرج و دخل هم بكار میرود.
سرورسر منیگذارد= هزینههای خود را در منیآورد.

۷۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»سبزبخت)«(۱
این شنیدستم دو دُمبـو) (۲بـا مــدو

)(۳

)(۴

ناله میكِردی زدسـت هَمگُــدو

كه منـم از غُصتـهی) (۵او بــیقــرار
)(۶

كاشكی میخوردتش بالشـت مـار

⇦
 (۱سبزبخت  = sabzbaxtخوشبخت ،سفیدبخت
 (۲دو دومبو  = dodombũدو دومبی ،حشرهای كوچك و بیآزار شبیه هزارپا
 (۳مدو  = mędũسوسك حمام
لغتنامه :در تداول مردم كرمان ،سوسك قهوهای رنگ بالدار ،مدوك.
 (۴همگدو  = hamgodũجاری ،زن برادر شوهر
این واژه در لغت احتماالً به معنی »همخواه« است .اگر آن را تركیب هم  +گد +
واو نسبت لهجهی كرمانی بگیریم ،گد از ریشهی اوستایی به معنی خواسنت )گدا
= خواهــنده( خــواهد بود .گد در این معــنی در لغتنامــهها ثــبت شــدهاست .اما
ازانطباق آن با تركیب همگدو مطمئن نیستم.
 (۵غصته  = γosteغصه )مثل قصته بجای قصه(
 (۶بالشت مار  = bãleštemãrنوعی سوسك سیاه رنگ بزرگ كه شكل آن
نزدیك به نیمكره است و در خاك و بُنِ دیوارهای خشتی زندگی میكند.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٧۷٣۳

خوش به حال چنزوا) (۷فصـل بهـــار
خوش به حال گُكسُمـای) (۸جویبـار
خوش به حال كِرمِ جَكها) ،(۹جیكوا
گاگلوهـا) ،(۱۱كِرپـوا) ،(۱۲هُنزیكـوا

)(۱۰

)(۱۳

⇦

 (۷چنزو  = čenzũنوعی حشرهی پرنده كه صدای ممتدی مثل جیرجیرك دارد و در
موسمی از فصل بهار ناگهان درختها مملو از آن م یشوند و پس از چند روز این دوره از
زندگی حشره بسر م یرسد .سابق براین گاه این حشره توسط بعضی مردم محلی به
مصرف خوراكی میرسید.
 (۸گُكسُم  = goksomآب دزدك
۹ـ( كرم جك  = kermejakكرم جكنده ،كرم وول خورنده
پس از بـاریدنِ اولـین بارانـهای بـهاری در حـوضچههایی كه از آب باران جـمع مـیشود
اغـلب دستههای پرتـعدادی از كرمـهای ریز قـهوهای رنگ بـاسرعت در یـكدیگر وول
میخورند كه به آن كرمِجك میگویند.
 (۱۰جیكو  = jikũجیرجیرك حشرهای شبیه به ملخ بدون بال
 (۱۱گاگلو  = gãgelũجٌعَل ،سرگین گردان
 (۱۲كرپو  = kerpũمارمولك
 (۱۳هنـزیك  = honzikنوعی سـوسكِ بدبو كه بدنی مثـلثی شكل دارد و در
هنگام ِ خطر سر خود را روی زمین م یگذارد و دُم را باال م یبرد و بوی بدی تولید
میکند.

۷۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

عَلقبینـیهــای) (۱۴تـوی بــاغـچــه
كـاربافوهـای) (۱۵كُنـج طاخچــه

)(۱۶

شــبپــروهــای) (۱۷چـراغ خونههـا
سوزنوهــای) (۱۸قَــدِ رودخونههـــا

⇦
 (۱۴علقبینی  = ſalγebiniنوعی سوسك شاید مراد حلق ه بینی باشد.
 (۱۵كاربافو  = kãrbãfũكارتونك ،عنكبوت
به دلـــیل سابقهی بافـــندگی در كـــرمان ،كار در معـــنی مـــجازیِ منـــسوج بـــكار
میرفتـهاست .از جمـله در واژهی كـاربافو )كـارباف( كار در همـین معـنی است* و
مراد از پـشت كار رفـنت یا پــشت كار نشـسنت اغــلب پـشت دار قالیــبافی قرار گرفــنت
بودهاست .در بعضی منازل در قدیم اطاقی بود كه به آن كارخانه میگفتند و این به
معنیِ اطاق بافندگی است.
 (۱۶طاخچه  = tãxčeطاقچه

**

 (۱۷شب پرو  ⇐ šab-perũخواستگاری ....
 (۱۸سوزنو  = sũzenũسنجاقك

* نظیر همین است استعمال جولهه )از جواله به معنی بافنده( بجای عنکبوت در این بیت مولوی
از آب دهان دام مگسگیر تنیدی
چون جولههی حرص درین خانهی ویران
جلد  ۶کلیات شمس )فروزانفر( غزل ۲۶۲۶
** برای تبدیل »خ« و »ق«⇐ توضیح عنوان كتاب

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٧۷۵

آن عروسوهای) (۱۹خوشگل مثـل مـاه
شمع پشتوهـای) (۲۰شبهـای سیــاه
كار من با همگدویـم گشتـه سخــت
غیر من هركس به نحوی سبزبخت
ناگهــان از را لِتریـایــی) (۲۱رسیـــد
گاوْخدایی) (۲۲را به دندان میكشیــد
پس مدو گفتــش :دو دُومبــو الفــرار
سبــزبــختــی را بیـــاوردنــد زار
واترلو ۲۰۰۲
 (۱۹عروسو  = ſarũsũكفش دوزك
 (۲۰شمع پشتو  = šamſpoštũظاهراً کرم شبتاب
 (۲۱لتریا* lęteryã
 (۲۲گــاوخدا  = gãvxodãخــرخاكی  ،این حــشره با آنــچه در شمال به آن
گـاوخدا میگویـند تـفاوتِ کـلی دارد اما هر دو شاخکهای مشخـصی دارند که وجهِ
تشابه به گاو را معلوم میکند.
*

⇐ توضیح  ۷منقتینا )ص (۴۰

۷۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»خوارشو)«(۱
ای دوسـت مـرا روزی ،همچـو خواهـرم بـودی
گـر مَ مامتی) (۲دُشتم هذا) (۳مادرم بـودی
كـردی همـه جـا بندم) ،(۴دادی همهچی پندم

)(۵

دسـتِ تو مرا ور سر همچو چـادرم بـودی

⇦
 (۱خوارشو  = xãršũخواهر شوهر
 (۲مامتی داشنت  = mãtemidãštanو یا مامتی دُشنت یعـنی مـشكلی داشنت،
درماندن در امری »اي كه مامتی نداره« = اینكه مشكلی نیست.
 (۳هذا  = hãzãمانند ،مثل ،تو گمان كن اینچنین است.
رنگش سفید شد هذا اي دیوار = سفید شد تو گویی این دیوار است.
هذا هوذا شیخ داوود ضرباملثل است یعـنی مانـند آدمـهای مـهم )اشارهای تـلویحی
به حوضِ شیخ داوود دارد (
 (۴بندم كرد  = bandamkerdگیرم آورد
 (۵پندم داد  = pandamdãdیادم داد )آموزش دادن(

٧۷٧۷

وَر چـوريِ مَ سفـتـو) (۶ورِ تِكتُـلِ) (۷م مفـشـو

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

)(۸

بودم هادریمونی) (۹الكـن هـادرم) (۱۰بـودی
گـر حـرف تـو مبَبُل) (۱۱بود چون نغمه بلبل بود

هـرجملـه كه میگفتی جمله باورم بـودی ⇦
 (۶ور چوری مَ سفتو ⇐ به تقدیم به مادرم ص ...
چوری  = čũriجوجهی ماكیان
سفتو  = saftũسبد
در اسرارالتوحید آمدهاست» :بوبكر مكرم گفت :كیایی بود در نیشابور پیوسته بر
شیخ احتـساب كردی ،یك روز شیخ را سَفَطی عود آورده بـودند و هزار دیـنار زر ...
شیخ بفرمود تا آن سفط عود به یكبار بر آتش نهادند«...
و استاد شفیعی كدكنی در توضیح آن میگوید:
»سفط :سله ،سبد ،سلة جامه )مـقدمهی االدب زمخـشری (۱۵۶ ،سبد مانـندی كه
اشیاء را در آن مینهادهاند ،هرچه باشد از نامه گرفته تا عود و مشك و امثال آن«
(۷تكتل  ⇐ tektolتوضیح  ۷مسکه فروش
 (۸مفشو  = mafšũكیسهای مخصوص برای نگهداری بعضی وسایل.
الف ـ ساختمان مفشو:
مفـشـو معـموالً پـارچـهی دایـرهشكلی است كه محـیط آن را تو میزنـند و قیـطونی از
میان آن میكشند .هرگاه قیطون را رها كنند پارچه پهن میشود و هرگاه آن را ⇦

۷۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

از قُلقُل جـوش تـو بـودی جگـرم كُـتكُت

)(۱۲

مَ ور تـو چلوصافی) ،(۱۳تو سماورم بـودی
تا راگزویِ) (۱۴بازار گردیم به هـم كـش كش

)(۱۵

پـا چو برقِ) (۱۶ریگاباد) (۱۷تو منتظرم بـودی ⇦
بكـشند محـتوای خود را درهم میكـشد وجـمع مـیشود .معـموالً مفشوها دو رنگـند
وقیـطون كشیـدهشدهی آن حلقهی خوبی برای آویخـنت می بـاشد .اندازهی مفـشوها
بـسته به محـتوای آن متـفاوت است .قـطر دایرهی پارچه بـین  ۲۰تا  ۶۰سانتیمتر
معمول است .در مفشو عموماً داروهای گیاهی ،خردهریزهای خیاطی و گاه اسفند
نگهداری میكنند.
ب ـ واژهی مفشو:
گـمـان میكنـم مفـشو هـمان مفرش بـاشـد كـه واو تـصغیر گرفتـهاست* .چه گاه به
آن مفرشو و گاه مرفشو هم میگویند .مفرش ظرف پارچهای یا چرمی بزرگی است
كه رختـخواب سفر خود را در آن میبـستهاند و هـیچ بعـید نیـست كه ساختمان آن
مانند همین مفشو بودهباشد چه از وجه تسمیهی آن چنان برمیآید كه ابتدا زمین را
با آن فرش میكردند و بعد رختخوابها را روی آن پهن میمنودند .لذا آن را مفرش
مینامیدهاند .حافظ میگوید:
بخت ار مدد دهد كه كشم رخت سوی دوست
گیـسـوی حــور گــرد فــشانــد زمفــرشــم ⇦
*

اویِ پایانی در توضیحات خواستگاری )صفحه(...

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٧۷٩۹

بـس سُنجو و بُنجـوهـا) (۱۸كردیـم بـه كُنجـوها
بـا زمزمهی ُچتپُت)  (۱۹خوش مشـاورم بـودی
وقتـی طلبـونـم) (۲۰شـد تـو نـامـهرسـون مـن
وقتی عارسونـم) (۲۱بـود پیغـومبـرم بـودی

⇦
لغــتنامه این بــیت را شاهد برای رختــخواب آورده است و حال آنــكه جاروكردن
رختخواب متداول نیست .اما مفرشها ضخیم و از جنس زیلو بودهاند لذا به مضمون
حافظ آن سازگارتر خواهدبود كه مفرش را به معنی ظرف رختخوابها بگیریم كه به
مـثابهی فرش سفر بـودهاست و از قـضا ساختمان مفـشو نـیز همـین خـاصیت را نـشان
میدهد.
 ۹ـ هادریمون  = hãdereymũnآدریـمون ،گدا ،مفـلس ،یك ال قـبا هادری +
مون  ،معادل هادوری  +مون كه قسمت دوم شكلی از پسوند "مان" )مثل پشیمان
= پشیمون( به معنی منش و اندیشه* است مثل شادمان یا قهرمان .یعنی دارای منش
"قــهر" یا "كار" به معــنی جــنگ و دارای مــنش و اندیــشهی شاد لذا در تركــیب ما
هادوریمون یعنی دارای روش و منش هادوریان و هادوری واژههای است آرامی به⇦

*

رجوع شود به فرهنگ فارسی معین

۸۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

هرچـی نوببـا) (۲۲كِردم ،از تو ـ دِرْصِال ـ) (۲۳كِردم
هرچی را منیبردم) ،(۲۴یار و یـــاورم بـودی
گر مردِكه) (۲۵صامب) (۲۶بود ،یاد تـو مُصامب) (۲۷بـود

لیچـار)  (۲۸اگـر میگفت ،تو پشت ســرم بـودی⇦
معنی گدای سمج كـه از غـایت بیسروپایی خود را به دیگران آویزان كند و چیزی
بخواهد .آدمهای اوباشی كه سرشان به کالهی نیرزد .لغتنامه دو مثال از سنایی و
اثیر اخسیتكی آورده كه هردو گویا هستند:
دعوی ده كنند ولیكن چون بنگری هادوریان كوی و گـدایـان بـرزننـد
معیشتی نه كه با عزت و قناعـت آن به هردری نروم چون گدای هادوری

)سنایی(
)اثیر(

 (۱۰هادر  = hãderمواظب ،مـراقب  ،برایِ ریـشهیابیِ واژه ⇐ به تـوضیحِ ۸
)هادربون( از شعرِ حکمت ) ص (۱۵۶
هشكی تِ جهان چو مادرم نیست

چون مادرم هشكی هادرم نیـست

 (۱۱مبَبُل  = bambolبامبول ،حیله ،مكر
 (۱۲جــگرم كُت كُت شد*  = jegeram kotkot šodجــگرم سوراخ
سوراخ شد  .همچنین »جگرم شَلید« ،یعنی از غایت حرص و جوش درومن متالشی
شد⇦.

*⇐توضیح » ۱ای وای زبحر خفتهی اشك« )ص (۴۳

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٨۸١۱

ناگـاه بـه مـن روزی ،كردی تو پك و پـوزی

)(۲۹

فـاش دادی )  (۳۰وفاش دادی تا فاش خـورم بـودی
هرچی م حیا كردم) (۳۱تو جریسپریس) (۳۲كردی
اُوی) (۳۳مثل طلبكارا ،دیدم ور سرم بودی

)(۳۴

⇦
 (۱۳چلوصافی  = čelosãfiآبكش
 (۱۴راگزو ⇐ به توضیح » ۴دالبندی« )ص .(۱۴
 (۱۵كشكش  = kaškašكشانكشان این تركیب گاه قید است و در این صورت
با كشیدن فتحه ادا م یشود  kaaaš kaaašو گاه اسم است و مراد از آن فردی
است كه با كشیدن جارو مانندی از قطعات چوبی و فلزی كه با طناب به خود بسته
است مجرای قناتها را الیروبی میكند .كشكش در اینجا صفت است.
 (۱۶چو برق  = čũbarγتیر چراغ برق
 (۱۷ریگاباد  = rigãbãdنام دروازهی جنوب شرقی شهر كرمان كه به سمت مب و
زاهدان گشوده میشد .اكنون كمابیش نام محلهای است و قلیلی از مردم هنوز از این
نام استفاده میكنند.
 (۱۸سنجو بنجو  = sonjũbonjũپرحرفی و غیب تكردن از این و آن و جیك و
پیكِ كسی سر درآوردن  .از اتباع است.اهل سنجو بنجو نیست = فضول كار مردم
نیست

۸۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

هرچـی مردكـه مـیگفـت ،زیـرِ بالـه مـیدادی
ور تنـگ حلد) (۳۵گفتی شوال) (۳۶كمرم بودی
هی »برادرم« گفتی ،هـی و دو گلیـدی) (۳۷سـف
هر سینی) (۳۸كه میرفتـم ور برابـرم بـودی

⇦
 (۱۹چُت پت  = čot potپچ پچ از اتباع است
 (۲۰طلبون  = telebũnخواستگاری
 (۲۱عارسون  = ſãresũnعروسی
 (۲۲نوببا ⇐ به توضیح » ۱۵ای وای زبحر خفتهی اشك« )صفحه .(۴۳
 (۲۳درصال  = derselãدر اصطالح ،تو گویی ،باری ،خالصه
 (۲۴راببر ⇐ به توضیح » ۵چشت خوار« )صفحه .(۲۹
 (۲۵مردكه  = mardekeمرد
این واژه معادل مرتیكهی تهرانی نیست ،كما اینكه زنكه )  (zęnkeنیز معادل
زنیكه تهرانی نیـست .در تداول مردم تهران مرتیـكه و زنیكه در متام موارد بعـنوان
استخفاف و حتقـیر و در ردیف فـحش و نـاسزا بـكار میرود .اما در نزد مردم كـرمان
اگـرچه گفـنت مـردكه و زنـكه مـؤدبانه تلـقی منـیشود اما به هـیچ وجه جنبهی توهین
⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٨۸٣۳

مِهـر منِ لَـر) (۳۹كـردی وهلل كه ضلر) (۴۰كـردی
قِـر دادی و قر)  (۴۱كردی كاشكی بخرم)  (۴۲بودی!
معلـوم نبـود اول در زیـر حصیـرت چیســت

)(۴۳

معلـوم منیشـد كـه خواهـرشووِرَم بـودی
معلـومْ كنـون پَنـوم) ،(۴۴پَنــومْ كنـون مـعلـومْ
آدورِ) (۴۵جفـا بشكـن ،تـو بـرگ و برم بودی
واترلو ۲۰۰۰
ندارد و گاه حتی از باب دلسوزی و جانبداری هم هست:
مردكهی بدبخت = حیوونكی ،آدم بیچاره
زنكا بفرمان ازو در = خامنها از آن در تشریف ببرند.
اینجا كنایه از شوهر است.
 (۲۶صاب  = sãbصاحب

*

 (۲۷مصاب  = mosãbمصاحب
 (۲۸لیچار  = ličãrسخن مغشوش بصورت ریچال و ریچار هم ثبت شدهاست.
⇦
*

⇐ به حذفِ »ه« و »ح« توضیح  ۳دالبندی )ص .( ۱۴

** ⇐ به ریچار در لغتنامه

**

۸۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

 (۲۹پك وپوزكردن  = pekopũzkerdanاز سر تـفاخر و گاه عـتاب وگاه
دلزدگی چهره درهم كشیدن .تغییردادن فرم صورت مخصوصاً بینی و دهان برای
نشاندادنِ ناسازگاری و عكسالعمل منفی.
 (۳۰فاش  = fãšفحش

*

 (۳۱حـیا كردن  = hayãkerdanمالحـظه كردن ،اجتـناب كردن از مـقابله
به مثل در دعوا ،حرمت گذاشنت به كسی در مشاجره
 (۳۲جریس و پریس

**

 (۳۳اوی  = ſoyكلمهای برای هشدار و ابراز تعجب
 (۳۴ور سر كـسی بودن )شدن(  = varsarمدعیِ كـسی بودن ،به تندی دعوی
كردن.
 (۳۵ور تنگ حلد ⇐ توضیح » ۲۰ای وای زبحر خفتهی اشك« )ص (۴۳
 (۳۶شوالّ  = šollãانشاءاهلل
 (۳۷و دو گلیدن ⇐ توضیح » ۲۲ای وای زبحر خفتهی اشك« )ص (۴۳
 (۳۸سین  = sinسمت ،طرف
اي سین = اینطرف
اوسین= آنطرف
كدوسین = كدام طرف
 (۳۹لَر  = larبیرون
بصورت لَرد ،وِلَر و وِلَرد هم بكار میرود.
لَرد در لغتنامه ثبت شدهاست و توضیح آن چنین است:
*

⇐ به حذفِ »ه« و »ح« توضیح  ۴دالبندی )ص (۱۴

** ⇐ به توضیح  ۱۳خواستگاری )ص (۵۲

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٨۸۵

لَرد} :لَ{ ) اِ ( خارج .بـیرون .مقـابل درون .مقـابل داخل اا مـیدان و
صحرا )آنندراج( .میدان اسبدوانی ) برهان :گلگون زخون خصم
دغل شد فضای لرد( ...
 ...حـــمداهلل مـــستوفی یـــكی از وجوه تـــسمیهی »لُر« را چنـــین
آوردهاست :وجه دوم آن است كه به زبان لُری كوه پـردرخت را لِر
گویند و به سبب ثقالتِ راء كسرهی الم با ضمه كردند.
در كرمان عموماً وقتی »لَردا« میگویند مرادشان كوه و صحرا و هرگونه نزهتگاهی
است .اما وقتی لرد یا لر میگویــند هــمان معــنی اول دقیــقتر است )این واژه در
روستاها تداول دارد(
 (۴۰ضلر  = zelarضرر

*

 (۴۱قر  = γarقَهر

**

 (۴۲بخر  = bexarخریدار
 (۴۳اشاره به ضرب املــثل »عــقرب زیر حــصیر« و كــنایه از آدمهای موذی كه
ظاهرالصالح میمنایند .معادلِ:
هر پیسه گمان مبر نهالی است شایـد كـه پلنـگ خفتـه بـاشد
 (۴۴پنوم  = panũmپنهان
در تغییر شكل این واژه سه مؤلفه وجود دارد:
الف ـ حذفِ )ه(

⇦

***

ب ـ تغییر »الف« به »واو« مثل:
* برای تبدیل »ر« و »ل« ⇐
** برای حذف »ه« ⇐

توضیح  ۴ورچی منلی )ص (۸

توضیح  ۴دالبندی )ص (۱۴

*** ⇐ توضیح  ۳دالبندی )ص (۱۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

۸۶

»پشیمان = پشیمون« و »سامان = سامون« و »ایران = ایرون«
ج ـ در لهجهی كــرمانی كلــمات مخــتوم به »ن« و »م« ممــكن است در گفــتار تلــفظ
حرف آخــرشان جابــجا شود .یعــنی بعــید نیــست كه گاه نون بــجای مــیم و گاه
برعكس بكار برود؛ مثل:
»كدوم = كدون« و »پـشت بون = پـشت بوم« و »نردوون = نردهوم« و»وان = وام
)حمام(« و » دُشنوم = دُشمون« و»این = اِم )مثل :امبار بجای این بار(«
 (۴۵آدور  = ſãdũrخار
از ریـشه »در« كه بن فـعل دریدن است مـثل واژهی »آدِر« به معـنی نـشتر و رگزن كه
شكل دیـگری از همـین آدور كـرمانی است .اگر این بـرداشت درست بـاشد معـنی
حتتالفـظی آدور مـیشود .درنده ،جراره و از این قبـیل چه »آ« پیـشوندی است كه
گاه معنی را مؤكد میكند مثل رام و آرام مثل شنا )از فعل شناخنت( و آشنا.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٨۸٧۷

»یاد دوست«
زدوری وصــالِ چــون تــو یـاری
شــدم مـاننــد شَنـوی مــزاری

)(۱

چـه دانـی حـال آن لب تُشنهای را
كـه دور افتـاد از كـُرت خیــاری

)(۲

⇦

 (۱شنومزاری  = šaanũmezãriزن ژولیدهی قبرستانها
یكی از لولوهای كودكان كرمانی ،شنو مخفف شحنو است و شحنه از جمله به معنی
نگهبان و مأمور جایی است.
 (۲كُرت خــیاری  = kort-e-xiyãriكَرتِ خــربزه*  .در لهجهی ما كرت را با
ضمه ادا میكنــند و آن را هم به قطعـههایی از زمـین زراعتی كه با بــازهها فــصلبندی
شدهاست و هم به معنی باغچهی خانه بكار میبرند .واژهی  courtدر انگلیسی به معنی
حـیاط و مـحوطه تلفـظـی كـمابیش شبیه به واژهی مـزبور دارد كه از قرن  ۱۵به بـعد رایج
ظ با ضمه است واژهی »کُرد« است  ،که مرتبط با
بودهاست **.نکتهی دیگری که مؤی ِد تلف ِ
کُرت به مــثابهی زمــی ِن محــصورِ دامــپروری میمنــاید.فـردوسی در بارهی جناتیافتــگان از
آشپزخانهی ضحاک میگـوید  :خـورشگر بدیـشان بُزی چـند و مـیش  /سپردی و صحرا
نهادند پیش /کنون کُرد ازآن تخمه دارد نژاد  /که زاباد ناید به دل برش یاد
*

برای خیار⇐ توضیح  ۸خواستگاری )ص (۵۲

** ⇐ دیكشنری آكسفورد

۸۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

خـوشا خـرما ز دنـدل) (۳بـاز كـردن
كُـلُمپِــه پـختنــی آغـاز كـــردن
بـه یـاد روزهــای رفـتــه گفتـــم

خوشـا آن »تكـه پـاره شُپّـه كاری« )⇦ (۴
 (۳دندل  = dendelهسته
دندل همچنین دو معنی كنایی عمده دارد .در اطالق به غیرانسان به معنی مشكل،
گیر ،گره و از این قبیل است كه در كاری باشد.
زخـرمـای بیدنـدلـو بهتـر اسـت

اگر نامهات سـربـسر دنـدل اسـت

دراز است چـون قنـد كـش یافتـه

كه حلوا كشو پیش آن باطل است

در اطالق به انسان ،كنایه از عدم خلوص و صداقت است.
فالنی دندلو دارد = به حرفش منیشود اعتماد كرد.
 (۴تــكه پاره شپه كردن  = Tekke-pãre-šoppe-kerdanبلعــیدن،
خوردنِ مـفرط ،خوردنِ بـیرویه .مأخوذ است از ساختمـانسازی ،شفته را در كـرمان
شُپه میگویــند و آن شالودهای است كه جــهت استحكام دیوار با كــندنِ زمــین و
انبـاشنت آن از دوغ آب آهك ایـجاد میكنـند و دیوار را برآن م یسازند .وقتی كه مالت
را در مـــجرای پی ریختـــند ،هـــرچه از نخالـــههای ساختـــمـانی كه بتوانـــند برآن
میافزایند .این عملیات باعث شدهاست كه كرمانیان خوردن ب یرویه و نامعقول را
به آن تشبیه كنند .اصطالحی در ردیف »ریخنت در خندق بال« احتماالً »چُمپه« تغییر
شكل یافتهی شپه باشد چه تغییر

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٨۸٩۹

زگرمــكها گشــودن اُشتِـرویــی
زنــارنگـی جـدا كــردن پِـرویــی
نگشتــه ظهــر ،قـاش هنـدیـونــه
سـرِ پَسیـن خـروســویِ انــاری

)(۵

⇦

»شین« به »چ« عمـوماً مـتداول است و در لهجهی ما نـیز سابقه دارد از قبـیل قاش به
جای قاچ و كـریچ به جای كـریش و در لهجهی تهـرانی هم سابقه دارد مـثل پـاشیدن و
پاچیدن و در زبان فارسی این دو جایگزین م یشوند مثل شبان و چوپان .لذا اصطالح
»چُمـپه پـلو« )پـلویی كه شل و وارفـته است( دقیـقاً هـمـان»شِفته پـلویی« است كه
تهرانـیها میگویـند و این هردو واژه یـكی هـستند .خـوشا آن تـکه پاره شُپّه کاری =
یادش بخیر هرچه مییافتیم میخوردیم و چه پُرخور بودیم.
 (۵برای تقسیمات بعضی میوهها]:همچنین ⇐توضیح  ۶از »هلِ پیت« )ص [(۱۳۰

* اُشترو  ſoštorũبرای خـربزه ،گـرمك و طالبی .مأخوذ از كـوهان شتر و یا به
گفتهی بعضی شباهت به كاروان شتر.
* پر ) parپرو( برای نارنگی ،بكـرایی و مركـبات از طـرفی و از طرف دیـگر كـلم،
كاهو و هرچیزی كه قطعههای مجزایی در كنار هم مثل پر داشتهباشد.
* قاش  = γãšقاچ ،برای هندوانه و گاه خربزه و دیگر میوههای بزرگ.

*

* خروسو  = xorũsũبرای انار مأخوذ از شكل و رنگ تاج خروس
*

برای بـكار بردن قاش بـجای قاچ ⇐ به سرگـذشت حاجی بـابای اصفهانی  ،ص  ۸۰ویـرایش مدرس

صادقی »اسبش را به کشتزار مردم سر داد .پس از قاش زین ،کیسهی ماست چکیدهای بگشود«

۹۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

خوشـا آن ور لـب تَگّـا) (۶نشستــن
بـه جوغن) (۷دندل قیسی) (۸شكسنت
زآلـو گـوشمـونـوهـا) (۹كـنـم یــاد
كه ور سر میكشیدیـم) (۱۰از تغـاری

⇦
 (۶تگا  = taggãتاالر ،ایوان ،طنبی.
هـرگونه محـیط بـرآمده و آماده شده برای استراحت در خارج از اتـاقهای مـنزل كه
جزء بنای ساختمان باشد مخفف تكیهگاه ،تكگا ،تگا
تكیهگاه در شعر حافظ دقیق ًا به معنی تگایِ كرمانی بكار رفته است:
شاه نشین چشم من تكیهگه خیال توست
یا
سـزای تكیـهگهـت منظـری منـیبینـم
یعنی سزای تگایی كه تو روی آن لم بدهی  .حافظ در جایی به باالبودن تكی هگاه از
*

سطح زمین ،با غلوّی شاعرانه اشاره میكند:
از آن زمان كه بر این آستان نهادم روی /فـراز مسنـد خورشیـد تكیـهگاه منسـت
 (۷جوغن  = jũγanهاون
ضرباملثل:

كه زند دسته به جوغن  /كـه خورد حلیـم روغـن

برای زمانی كه كسی ناالیقانه از حاصل زحمت دیگری بهرهمند شود.
*

⇦

اگر منظور حافظ از »تکیهگه« بالش یا سریر و ازین قبیل بود ،میگفت » :مجلسی منیبینم«

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٩۹١۱

زآجـیـاليِ عیــدی در كُمُــدهـــا
فقط اجنوجهای) (۱۱ماند و نخودهــا
منــانــده از تــو و از آن حــالوت
مـرا امــروز غـیــر از یــادگــاری
 (۸قیـسی  = γeysiنوعی زردآلوی درشت و شیرین كه مـغز هـستهی آن برخالف
دیـگر زردآلـوها شیرین است و در كـرمان از آن »مـغزو« مـیسازند و در آجـیل عـید بـكار
میبرند .قیسی در این معنی در "فیه مافیه" بكار رفتهاست.

*

 (۹آلوگــوشمونو  = ſãlũgũšmũnũخیــساندهی آلو ،برگهی زردآلو ،برگهی
هـلو و اجنـیر خـشك و دیـگر خـشكبار كه در یك ظرف با هـمدیگر به عـمل مـیآورند و
خصوصاً در بهار و گاه برای رفع بعضی مشكالت گوارشی مصرف میكنند.
به نـظر مـیرسد که از ترکـیبِ این واژه خـواستهاند  ،نرم و باز شدنِ آلو و برگـههایِ
میوه را مراد کنند که عادتا در کویر ،سختْ ،خشک  ،سفت و چروکیده م یشوند
و در آب همــچون گوشْ گــشوده و نرم میگــردند .به هــرحال ترکــیبِ عجــیب و
مُعَقدیست.
 (۱۰ور سر كـــشیدن  = var sar kęšidanدر كـــشیدن مایـــعات ،الجـــرعه
نـوشیدن از ظرف ،بـیواسطهی قـاشق یا هرچـیزی .كـاسهی مایع را به دهان بردن.
⇦
*

⇐ به فرهنگ دکتر محمد معین

۹۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
 (۱۱اجنوجه*  = ſanjũjeآفتابگردان
مرحوم دهخدا در توضیح مستقلی ذیل انچكك میگوید:
دانـهای سیاه با مغز سفید چون دانـهی امـرود
شكـن این انچكك و بویكَلكِ )نوعی آجیل( بیحاصل
تا به ریش خود و یاران فكنـی تـف بسیـار
بسحق

در تـوضیح جـمالزاده )فرهـنگ لـغات عامـیانه( تـخمِ به و سرو را نـیز حت ت این نام
میبینیم كه هر دو بیشباهت به تخمهی آفتابگردان نیستند.

* ⇐

انچوچك در لغتنامه و فرهنگ معین

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٩۹٣۳

»کلم پرکی«
آن زلــف تریشـان) (۱شد وین حـال پریشـان شـد
تیـالش) (۲شـدم تیالش ،چون سلسله افشان شـد
نـی دلـمِــدلـو) (۳در کـار کـز عشـق نـدارم عـار
زَهرِ زقتـو) (۴نوشم چون چشمه کـه جوشـان شـد

⇦
 (۱تریش  = tęrišباریکهی نازک پارچه

*

تریشه = در همان معنی
تریش تریش= پاره پاره ،رشته رشته
به تریش قبایش برخورد= به طعنه یعنی »خاطر مبارکش مکدر شد«
 (۲تیالش  = tilãšمتالشی
تیالشتیالش= درب و داغون ،تیکه پاره
 (۳دملدلو  = delmedelũتردید ،دلدلکردن.
 (۴زقتو  = zęγetũتلخ و ترش مفرط
مزهای که دهان را درهم بکشد ،کنایه از مزهی بد

* ⇐

لغتنامه

۹۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

کوچیـد زسـر عقـلـم رو چیــد) (۵بـه سـر فکـرم
نامم همه واتاسید) (۶چـون عشـق خـروشـان شـد
چــون ســارق دل بـستـم در راه تــو بنـشستـم
در کوی تو قُپ کردم) (۷تـا روی تـو رخـشان شـد

⇦
 (۵روچــیدن  = rũčidanمفقــودشدنِ سرِنخ ،سردرگم شدن کالف ،قاطی
پاطی شدن ،به هم ریخنت اعضای هر چیزی که نظم بخشیدن به آن مشکل باشد.
روچ = خارج از صف ،خارج از موضوع
تیم روچ = تیم یا تیمهایی خارج از بازی که قرار است منتظر نتیجه بازی باشند تا
وارد مسابقه شوند.
بکش و بروچ = نفر قوی را بردار اما دور اول بازی نکن
 (۶واتاسیدن  = vãtãsidanخراب شدن
غلبهی غم و خستگی برآدم و جانور ،برگرفته از تاس و تاسه

*

 (۷قُپ کردن  = γopkerdanکـنایه از مـچاله ودرهم رفـته نشـسنت .دوگونه
نشسنت را قپ کردن میگویند یکی نشسنت به انتظار و دیگر نشسنت در غم وغصه
و در هر دو حال فرد مغموم و ساکت است.
چرا یک گوشهای قپ کردی = چرا غمگینی
*

⇐ به توضیح  ۵گشته کارم از جفایت جزورک ص ۳۸

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٩۹۵

هلکـی) (۸صنما بـاز آی ،هفـی کـن) (۹و بـا ناز آی
کز وصل هُدُک خـوردن) (۱۰امیـد خموشـان شـد
واخوا زمن و واپرس) (۱۱کز هجر شدم تو تُـرس

)(۱۲

روبنـد شـدم) (۱۳آنـگـه روبنـد تـو پوشـان شـــد
ایـن شعـر کلـم پرکـی) (۱۴بشنیـد زمـن هرکــی
گفتـا بنگـر مهـران از عـقــل فـروشــان شـــد
کرمان ۱۳۶۳
 (۸هُلکی  = holkiناگهان
 (۹هُفی  = hoffiاِهِن ،تَنحنُح ،صدای سرفه
 (۱۰هُدُک خوردن  = hodokxordanیکه خوردن
وارد شدن شوک ،در مقابل واقعهی غیر منتظرهای قرار گرفنت
گفتند بیترس و هدک یاری که بُد نه ماه لُک
زان بار شد اکنون سبک هین قوِّتو هین قُوِّتُـو
 (۱۱واخواواپرس  = vãxãvãporsجـستجو ،بازپـرسی ،کنجـکاوی ،تعقـیب
قضیهای از راه سؤال از دیگران
 ۱۲ـ توترس  = tũtorsچیزی که از داخل پوک و منهدم شده باشد و احیاناَ فقط

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

۹۶

ظاهری برای آن مباند.
تُرسیدن = ذره ذره خراب شدن ،فرسایش
دیوار توتُرس= دیواری که هر حلظه ممکن است فرو بریزد
۱۳ـ روبند شدن  = rũbandšodanالک شدن ،آلت دست قرار گرفنت ،فریب
خوردن ،بازیچه دیگران شدن ،ترکیبی است از قبیل »چشمبند« شدن.
 ۱۴ـ کلمپرکی  = kęlamparkiنصفه نیمه ،نامتام ،به آخر نرسیده هرچیزی
که یکی از اعضای آن مفقود شده باشد.
برای پَرک ⇐ توضیح » ۸فیلو« )ص (۲۳
تِکِ پرک= تکه پاره

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٩۹٧۷

»اُلِلو«
میچکـد از دو چشـم مـن اُلِلُــو

)(۱

مـیکشـم صبـح تـا بـه شـب کُلِلُــو

)(۱

گرمـیِ جان چو صفـرِ مطلـق شـد

نیـقِ) (۲مـن رفـت و پـوزهام پَق) (۳شــد ⇦
 (۱برای اللو و کللو رجوع شود به توضیح  ۱۴و » ۱۵خواستگاری« )ص (۵۳
 (۲نیق  = niγکنایه از لبخند
نیق کردن ،کمابیش در ردیف نیش کردن است .از نیق در لهجهی کرمانی
استفادههای متعددی شدهاست.
* نیقت دبند )ببند(= خفه شو ،ساکت باش
اگر خنده کنی ور کله قندم

شوم میرزا رضا نیقت دبندم

* نیق کرده = کِش آورده ،کیس شده ،از فرم خارج شده
* نیقوملی= خندهی ملیح ،خندهی منکین
*نیقم کِش آورد = وا رفتم ،دهامن باز ماند ،شگفتزده شدم
 (۳پوزه پق  = pũzepaγپوزه پهن
پق همان پچ است یعنی کوفته شده ،فشرده شده و وارفته ،در کرمان پوزه پهن و
پوزه پق ناسزاگونهاند و کنایه از صورت ابلهانه با بینی گشاد و دهان باز هستند.

۹۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

پـرشــده دور چـشــمـم از شــوره
شــده اوقـات مـن چـو کَلـــپُــوره

)(۴

شـدهام همـچـو شـلغـم کـرکـی

)(۵
)(۷

نیسـت دیگـر ز شِنـگیـَــم) (۶پـرکـی

⇦

 (۴کلپوره  = kalpũreگیاهی بیابانی که برای دلدرد مصرف میشود و بسیار تلخ
وگاه در محاوره مناد تلخی است.
 (۵کرک  = karkکال ،نارس  .حکیم قاسمی کرمانی:
گر خوری هندوانهی کرکی

از کماچ سهن مخور پرکـی

و به تقلید از ایشان:
چو کردی لطف با هندونهی کرک

مکن دیگـر کمـاچ گنـده را پـرک

در زبان محاورهی امروزِ کرمانیانْ مطلقاً »کال« که در لهجهی رسمی کشور رایج
است به کار منیرود و همه »کرک« یا نارس میگویند .اما در ترکیب کِله جوش
)کاال جوش در لهجهی اصفهانی( شکل مخففی از کال دیده میشود.
 (۶شنگ  = šengشنگول ،سرحال
حافظ شنگی را صفت محبوب دانسته میگوید:
نگاری شاهدی شنگی کلـهدار

ظریفی مهوشی ترکی قباپوش

سرشنگ= روبراه ،سرخوش
کسی که احساس میکند اوضاع بر وفق مراد اوست.
 (۷پرک  ⇐ parkتوضیح » ۸فیلو« )ص (۲۳

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

٩۹٩۹

سروِ باالی من چو همبـون) (۸شــد
رفــت مهــران و آدریـمــون) (۹شــد
سویِ من آی ای پپـرمـهی) (۱۰مـن
کم شود بلکـه حـرفِ ترمـهی) (۱۱مـن
 (۸همبون  = hombũnبادکرده ،بدقواره ،ناراست )مخصوصاً برای لباس(
همبون باد= آدمی که به شکل بیمارگونهای چاق است .همبون شکل دیگری از
انبان به معنی کیسه است.
 (۹آدریمون ⇐ توضیح » ۹خوارشو« )ص (۷۶
 (۱۰پپرمه  = pepermeآبنبات
پپرمه مأخوذ از  peppermintانگلیسی  -یکی از اسانسهای متداول در
آبنباتسازی -است و نوعی نعناع است.
۱۱ـ ترمه  = termeبیارزش ،ناالیق ،غیرقابل اعتماد ،پست

۱۰۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»عِبرِتو«
همسرم گوید به من کای عِبرتو

)(۱

چند میگـردی تو با مـوی پتـو

)(۲

شعر بس  ،ورخیز و سر را شونه کن
تـا نگوینـدت خـالیـق شُمپِتـو

)(۳

ای خدا از غصته) (۴ریقویی) (۵شدم
بسکه کندم غاره) (۶فیقویی) (۷شدم
اخـم کـردم ،دلبـرم گفـتـا مکـن
اوی بِسِیلِنم) (۸که نیقویی) (۹شـدم
واترلو ۲۰۰۲
 (۱عبرت  ſebratوبا پسوندِ »او«  ⇐ ſebrętũتوضیح  ۱منقتینا )ص (۴۱
 (۲پتو  = ptũژولیده ،درهم
در هم فرو رفنتِ موها ،چنانکه شانهکردن دشوار باشد.
 (۳شمپتو  šompotو با پــسوندِ »او«  = šompętũژولیــدهسر ،پریــشانمو،
مرکب از »شم به معنی پریشان و آشفته )شوم(  +پت به معنی مو  +اویِ حتقیر «
مجموعاً یعنی زلفآشفته،

⇦

١۱٠۰١۱

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

 (۴غصته  = γosteغصه )مثل قصته بجای قصه(
 (۵ریــقو  = riγũمــردنی ،کــسی که اگر دماغش را بگیــرند جانش به در میرود،
الغر ،کمجان
 (۶غاره کــندن  = γãrekandanغاره زدن ،فــریاد زدن ،شیون کردن ،عــربده
کشیدن گمامن این لفظ همان باشد که در حالت ترکیبی بصورت ساکن میآید.
غارت و غورت ـ غارت و پورت ـ غارت و پیرت )درتداول کرمانیان(
 (۷فیـقو  = fiγũنوعی سوت یا بوق کـوچک که از ساقهی گـندم یا هر لولهی باریکی
میسازند و صدایش کمابیش شبیه به فیقفیق است.
فیقو فرنگی= سوت
فیقفـیق کردن = )فخ فخ کردن( از گـلو یا بیـنی صدای سوت مانـند خارجکردن که
مخصوص ًا در حالت سرماخوردگی پیدا میشود.
 (۸اوی بسیلین  =ſoybęseylenخوب متاشا کنید = آهای مردم متاشا کنید
 (۹نیقو⇐ توضیح » ۲اللو« )ص (۹۷

۱۰۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»بخیل«
پـا »بُـداغآبــاد«) (۱پشــتِ کــورهای
گـفـت بـا زنبـور ،روزی تــورهای): (۲
»زان عسلهائی که در کندوی توست
ار کَـرَم پیــشِ مــن آور دورهای)«(۳
گفـت»:آدم گـر مرا سهـمی گـذاشت

مـیفرستـم زان بـرایـت پـورهای)⇦ «(۴
 (۱بداغآباد  = bodãγſãbãdباغچهی بداغآباد و آن نام محلهای است در
شمال کرمان که زردشتیان جشن سدهی خود را اغلب در آن محل برگزار میکنند.
 (۲توره  = tũreشغال .در این معنی در شعر قطران وارد شدهاست.

*

 (۳دوره  =dũreنوعی ظرف
ظرفِ سفالی و گاه نیکـلی استوانهای که در آن ماست ،ترشی ،عـسل ،ربِانار ،ارده و
هرگونه مایع غلیظی را نگه میداشتهاند.
در لغ تنامه با تلفظ  dowreبه معنی ظرف شراب و با ذکر مثالهای متعدد ثبت
شدهاست که گمامن تلفظ آن غلط باشد.
* ⇐

لغتنامه

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٠۰٣۳

گفـت» :پیشـم نــام آدم گــر بــری
در دهن گــردد عســل کلپـورهای

)(۵

شهد و شیـرِ هـرجمنـدی) (۶را خـورَد
لیـــک از باغـش نبخشـد غـورهای«
 (۴پوره  = pũreاندک ،کم
در لهجهی کرمانی »اندکی« را با چیزهای مختلف نشان میدهند.
ی ذرویی = منسوب به ذره
ِ
ی ارزنویی = منسوب به ارزن،
ِ
ی کفتویی = )کُفت = لُپ( َب ِر صورت )منسوب به حجم و ظرفیت دهان(.
ِ
ی پورویی = ظاهراً منسوب به تخم بعضی حشرات
ِ
ی چیلویی = منسوب به چکه ،قطره
ِ
ی نخودویی = منسوب به نخود که واحد وزن است
ِ
 ( ۵کلپوره رجوع شود به توضیح » ۴اللو« )ص (۹۷
 ( ۶جمند  = Jęmandجانور
انـدر دلِ آخـوری چنیـن تنــگ کـی بنـد کننــد هـر جمـنـدی
یک رخنه به قدر یک مگس کو
این یک نفس ار عمیــق سـازم

تـا درگـذرم از آن بــه فنـدی
ایجـاد ِ خـالء منـایــم انــدی

جمند در لغت یعنی ُجمخورنده ،دارای جُمبوجوش

۱۰۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»خامنان برانداز«
پـای کُـرتی) (۱خـانِ رفسنـجـونــییــی
کیــفِ کوکــی داشــت بـا کرمـونییـی
حــب تلخــو) (۲را بچسبانیــد و گفــت:
»ایــن زمـن بستـون کـه یارِ جونییـی«
سیـخ خـود ورداشـت کرمـونـی و گفـت:
»شـا) (۳نـداره یـک چنیـن مهمونـییـی«
سیــخِ او ور حُـقـــهی او گُـنــده بــود
پـاک حیــرون شـد چطــو حیرونییـی
گفت :اي کُت ور چه تنگ است اِی رفیـق

رد منیشه پُف) (۴به صـد دخلونـی)(۵یـی ⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٠۰۵

گفت رفسنجونی :اي کـُت تنـگ نیـسـت
ایــن عجــب از تـو چنیـن نـادونـییـی
مِلـک شیـش دُنگـی از ي کُـت رد شــده
بـاغـیّ و کـاریـزی) (۶و اعیـونــی)(۷یــی
واترلو ۲۰۰۲
 (۱کرت  ⇐ kortتوضیح » ۲یاد دوست« )ص (۸۷
 (۲حب تلخو  = habbetalxũکنایه از تریاک
 (۳شا  = šãشاه ⇐ ،توضیحِ عنوانِ کتاب وتوضیحِ  ۴دالبندی )ص (۱۴
 (۴پف  = pofفوت
استعمال پف درکرمان کامالً متداول است .حال آنکه درلهجهی رسمی وجود ندارد.
اگـرچه در مـتون به کرات دیده مـیشود از جمـله بـیتی هـست که من آن را درحداقل ۴
منت مهم عرفانی با ضبطهای مختلف دیدهام.
چـراغـی را کـه ایـزد بـرفـروزد

هرآنکس پف کند ریشش بسوزد

ضربامثل :به پُفی روشن  ،از تُفی خاموش
 (۵دخلونی  = delxũniرن ،خونِ دل
 ( ۶کاریز  = kãrizقنات
 (۷اعــیونی  = ſayũniعــمارتی که در باغ  ،جــهت سکونت یا ضبط محــصول
بسازند.

۱۰۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»اوی بِشنوِن خنده کُنن«
وختـی) (۱کـه دوتـی) (۲میزنه
اوی بشنـون خنــده کنــن

)(۳

سیل کن چه فوتی) (۴میزنـه
اوی بـشنـون خنــده کنــن
بنگر چــه قنــدی مِشکنــه
وختــی کــه زندی مِشکنـه

)(۵

بلبل چــه سوتــی میزنــه!
اوی بشنــون خنــــده کنــن
 (۱وختی  = vaxtiزمانی ،وقتی ⇐ ،توضیح عنوان کتاب
 (۲دوت  =dũtدود
تبدیل »ت« به »د« در لهجة کرمانی کامالً عادی است مثلِ:
گَرد = گرت  ،آرد = آرت  ،کارد = کارت  ،دمبک = تنبک  ،دشک = تشک
دکمه = تکمه
در لهجهی مردم تهران نیز کمابیش شنیده میشود مثلِ:
مهدی = میتی  ،مردک = مرتیکه

⇦

١۱٠۰٧۷

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

و در زبان فارسی از دیرباز دیده میشود مثل:
زرتشت = زردشت  ،تایه = دایه و غیره.
 (۳اوی بشنون خنده کنن  = ſoy bešneven xande konenبشنوید و
بخندید.
 (۴فوتزدن  = fũtzędanالفزدن ،خالی بسنت ،از خود تعریف کردن ،با آمدن
هم میآید.
 (۵زندی شکـسنت  = zandi šekastanتهـرانی صحبتکردن ،تغیـیر لهـجه
دادن ،ادای صحبت کردن اهل پایتخت را جـهت پُز و تـفاخر درآوردن .گفته مـیشود
که گروهی از خاندان »زند« در کرمان )که هماکنون نـیز فامیل بزرگ ،معتبر و محترمی
هستند( جهت دادخواهی عازم دربار میشوند تا از خود رفع ظلم کنند ،پس از آنکه به
کبوتــرخان مــیرسند ،پــشیمان شده به شهر برمیگــردند و از آن پس به لهجهی
دربــاریان سخن میگویــند و این اصطالح از آن پس پـیدا شــدهاست .چنـین ادعایی
آنقدر بعید میمناید که مشکل بتوان باور کرد.
زندی شکــسنت ممــکن است از »زند خــواندن« یعــنی اوستا و اوستایی دانــسنت )به
نشانهی آگاهی و تفاخر به دانسنتِ دان شهای بزرگان( گرفت هشده باشد .در شاهنامه
بیتی هست که ما را به این معنی راهنمایی میکند .اسفدیار به مادرش)کتایون( که
او را از رفنت به سیستان منع میکند میگوید:
همان است رستم که دانی همی /هنرهاش چون زند خوانی همی
در این بــیت از حل ن اسفندیار بویِ طعــنه زدن به مادر استــشمام مــیشود .انــگار
میگوید» :همانطور که تو با آب و تاب و مانندِ زندخوانان ،از او سخن میگویی!«
 ( ۶بلبل  = bolbolکنایه از آدم خوش زبان و پرحرف

۱۰۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»ظهر عاشورا«
دسته گلبازخان) (۱رسید از کوچه جـر

)(۲

دستـهای دیگـر رسیـد از ملـه شــر

)(۳

گـر فِتَـد ور حـاجـیآبـادت) (۴گـــذر
ظُـهرِ عــاشـورا منـیبینــی ضلــر

)(۵

 (۱گلبــازخان  = golbãzxãnنام محــله ،کوچه و تکیهای در مــرکز شهر
کرمان
 (۲جر  = jarگود ،شیبدار ،در ادبِ فارسی عموما با جوی به شکلِ جوی و جر
میآید اما آنطور که ما استفاده میکنیم هم هست  .ناصرخسرو میگوید:
ایزد بر آسمانت همی خواند  /تو خویشنت چرا فکنی در جر
 (۳مله شر  = male šarمحلهی شهر ،منسوب به مرکز شهر،
برای حذف »ح« و »هـ« ⇐ توضیح  ۴دالبندی )ص (۱۴
 (۴حاجـیآباد  = hãjiyãbãdاین محـله نـسبت به محالت دیـگر جـدید است و
فیالواقع بر مبنای ساخت یکسری منزل متحدالشکل ایجاد شدهاست.
 (۵ضلر  ⇐ zęlarتوضیح » ۴۰خوارشو« ) ص (۷۶

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٠۰٩۹

»«Trade Centre
چه دُم داری) (۱چطـو چیزو چموشی
چـه آدم هـای خودروی) (۲خُلوشی

)(۳

چـو بـِن الدن زد ودیوارِ کُت) (۴کرد
خدایـا مَ زدم یِ پـاره) (۵جــوشـی
 (۱دُمدار  = domdãrناقال
 (۲خودرو  = xodrũتربیت نایافته
بی سرو پا ،دوستی حدس میزد که این واژه صورتِ
 (۳خُـلوش  = xolũšعامی،

دیگری از تلفظِ »خُل وَش« است.
 (۴کُت  ⇐ kotای وای زبحر خفتهی اشک ،توضیح ) ۱ص (۴۳
 (۵یِ پاره  ⇐ yepãreخواستگاری ،توضیح ) ۶ص (۵۲

۱۱۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»بِل تا بِلم«
بیا هم بِل خود و هـم بِـل کـه بِـلــم
بتـارف) (۱گـو :کـه تـا نلـی نـملــم

)(۲

بـه جــومنـرگی) (۳ایـن دنیـا نیــرزه
خودت سیل کن) (۴بذار من هم بسیلـم
اگر خواهی نشی زین بیـش رشقـال

)(۵

بـرو کــرمـون و آستـینــات ورمــال
زبـم خـرمــا بخــر ،روغــن ز رابــر
بـزن چنگـال پـوالدیـن به چَیمـال

)(۶

 (۱تارف  = tãrofتعارف
 (۲صرف صیغههای پرکاربرد از هلیدن در لهجه کرمانی
گذشته
هشتم

هشتیم

هشتی

هشتین

هشت

هِشنتَ

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱١۱١۱
مضارع التزامی
بلم

بلیم

بلی

بِلین

بله

بلَن

امر ونهی  :بِل

مَل

باباطاهر:
غمت مله که مو تنها نشینم؟
 (۳جومنرگی  = Jũnamargiزبلی ،ناقالیی ،زرنگی
فالنی جومنَرگوئییه = فالنی خیلی ناقالست
جومنرگ در معنی غیرکنایی نیز رواج دارد:
جومنرگ شد = جوامنرگ شد
 (۴سیل کردن  ⇐ seyl kerdanتوضیح » ۴ور چی منلی« )ص (۸
 (۵رشقال  = rešγãlرشقه ،ژولـــیده ،کثیف ،بــهتن داشنتِ لبــاسهای پاره و
بدقواره ،احتماالً جزء اول این کلمه تغییر شکل یافتهی »رِشک« به معنی تخم شپش
است و احیاناً معنی دقیقِ رشقال »شپشو« است چه م یتوان حدس زد که »آل« دراین
کلــمه پــسوند نــسبت بــاشد مــثل پــوشال که منــسوب به پوچ است یا کــشال که
منـسوب به کش است یا پـشکال )پـشکل( که منـسوب به پـشک یا گودال که
منـسوب به گود و مـنال که منـسوب به من است )و من گـمان دارم مال نـیز همـین
ترکیب را داراست :من  +ال( و منون هها بـسیارند .اما رِشک در معنیِ تخم شپش با
ذکر چند مثال در لغتنامهی دهخدا وارد شدهاست :
پوستین وی آشیان شپش

خانهی رشک و خامنان شپش

نکته مؤیدْ اینکه رِشک در معنیِ ژولیدگی و پژمردگی نیز بدون ذکر مثال در برخی
فرهنگها وارد شدهاست .

⇦

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

۱۱۲

 ( ۶چیمال  = čaymãlچنگمال
چیــمال خوراکِ شیرین و خــوشمزهای است که از نان ،روغن و خــرما )گاهی
رطب( مـیسازند .ابـتدا نان را به قطـعات کوچکی در حد »لوبـیا« ریـزریز میکنـند
)سنگگ بــهتر است( و به هــمراه خــرما در روغنِ داغ میریــزند .پس از چــندی
همزدن در حالی که مخـلوط همچـنان داغ است آن را چـنگ میزنـند .تا جایی که
اجزاء آن کامالً به هم بچـسبند آنـگاه قطـعاتی به اندازهی یک مـشت جدا کرده
گلولههایی میسازند که گرم و سرد آن لذیذ و مقوی است و چندین روز میماند.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱١۱٣۳

»جومنََرگ «۱
چون که نی) (۱میمیرم از دلتنگیاش
چـون میا) (۲از دست جومنرگیاش

)(۳

گر وشش) (۴گویم به مَ بـوسی بـده
وه که میشله) (۵جگـر اَ ننگیـاش

)(۶

 (۱نی  = niنیست
 ( ۲میا  = miyãمیآید
 (۳جومنرگ ⇐ به توضیح » ۳بِل تا بلم« )ص (۱۱۰
 (۴وشش  = vešešبه او ⇐ توضیح  ۵دالبندی )ص (۱۴
 (۵شَلیدن  = šalidanشهلیدن،
لغـتنامه» :پراکـنده و پریـشان شدن و از هم پـاشیده شدن و پـخچ و پـهن گـشنت .
نظامی  :چو افتاد دشمن در آن پای نغز

زسـمّ سمنـدش بشهلیـد مغـز«

در کرمان غیر از این معنی مخصوصاً به میوهی فاسد شده و همچنین میوهی زیادرس
شهلیده )شلیده( میگویند .جگرم بشله = جگرم تباه شود ،الهی مبیرم
 (۶ننگی  = nangiامساک ،در کرمان ننگ در معنی خسیس بکار میرود:
آدم ننگیه = خسیس است
اي ننگ بازیا چیزه؟ = این خسیس بازیها چیست؟

۱۱۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»جومنرگ « ۲
اگر گفتی که پول میدم جرنگـی

)(۱

مبــادا) (۲روز آخِــر واســرنـگـی

)(۳

سراَجنومـی نداره مـرد رنــدی

)(۴

کـه جـومنرگـی آیـد از زرنگــی
 (۱جرنگی  Jerengiمنسوب به صدای بهم خوردن سکه ،خرج کردن بدون مالحظه،

خرج کردن پول همراه با قوت قلب ،همچنین ⇐ توضیحِ ۴دوبیتی )ص (۱۲
 (۲مبادا  = mabãdãنباد ،نباید.
مبادا که در دهر دیر ایستی

مصیبت بود پیری ونیستی

یــکی از مشخــصات لهجهی کــرمانی استعمال »م« نــهی است که امروزه خارج از کــرمان
درسخن گفـنت مـحاورهای رواج ندارد و جای آن را حداقل در حرف زدن »نون« گرفـته است.
مـکن ،مرو ،مزن ،مـخور و غـیره ،مـثل :یارو به هیکـلت مـناز  /سَر وِ سِرَم مزار  /قـیافه
مگیر  /حیرون بازی در میار  /قینوس مگو )حرف مفت نزن(  /جون مستون )به ستوه
نیاور(  /اَ سِرجات ور مخی )جایت را از دست نده(  /خودتِ ور مساز و ...
 (۳واسرنگیدن  vãsserengidanو گاهی  = vãsterengidanدبه کردن ،زیرِ
عـهد و قرار زدن.منـکر شدن تعـهدات خویش را .لغـتنامه واسرنگیدن را این گونه معـنی
کــردهاست» :روبــرتافنت ،امتــناع کردن ،ابا کردن ...چو از من تابتنگی کرد من هم
واسرنگیدم ...انکار کردن و منکرشدن  ...فریب و گول خوردن «
 (۴مردرند  = marderendرند ،کسی که نفع خود را با زیرکی از معرکه در میبرد.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱١۱۵

»جومنرگ « ۳
بنا کرد یار قر دادن به کردن

)(۱

جفا کردن دل آزردن به کردن
بگفتا خانهی عشقـم بنـا کـن
بنا کردم بنا کردن بـه کـردن
 (۱نوعی فعلِ خاص در لهجهی کرمانی با استفاده از »فعل و مصدر« ساخته م یشود
مثل  :بنا کرد به جریمه کردن
بنا کرد پول به خرج کردن
بنا کرد عذاب به دادن
که داللت بر »تأکید  ،اهتمام و آغاز « دارد و شکل مبالغهآمیزش با ترکیب فعل ودو
مصدر ،چاشنیِ طنز پیدا میکند.

۱۱۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»دور باطل«
نـوجوانـی پــاش ور دیــوال) (۱بــــود
خـفتــه بـود و آفـتـابــی زال) (۲بـــود
گفـت بـا مـادر» :چطـور روزِ یـخـــی«
مـادرش گفتـا» :پسـر جانـم وخـــی

)(۳

ای قِــدر) (۴بیکــاره و لَنــدَر) (۵مگــرد

تنبلـی شـر اسـت ،گــردِ شــر مگــرد ⇦
 (۱دیوال  divãlبرای تبدیل »ر« و»ل« ⇐ توضیح » ۴ور چی منلی« )ص (۸
 (۲زال  = zãlصفت برای آفتاب ،در معنی روشن و درخشان.
صفت زال برای آفتاب بسیار مناسب و دقیق است چه زال تغییر شکل یافتهی »زر«
است و این یکی از منونههای تبدیل »ر« و »ل« است که از ادوار کهن سراغ داریم.
 (۳وخی  = vaxiبرخیز
 (۴اي قدر  = ſiγedarاینقدر
 (۵لندر  = landarبیکاره ،مخفف لندهور

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱١۱٧۷

از صبـا) (۶رو کـار کـن صبـحِ بُــوَخ)«(۷
گفت» :زان حاصل چه میگردد اوَخ)«(۸
گفـت» :تــا پیـدا کنـی از کار نـوت

)(۹

اسکناسا مـیشـود نـمنـم) (۱۰غلـوط

)(۱۱

گـر کنـی انـدر جوانـی فِـسّ و فـِـس

روز پیــریهــا بیُـفتــی ور خِنِــس)⇦ (۱۲
 (۶صبا  = sębãفردا
 (۷بوخ  bũvaxو گاهی  = bovaxشبگیر ،صبح زود
صفت صبح است مرکب از ب  +وخ = بوقت
 (۸اُوَخ  ſũvaxو گاهی  = ſovaxآنوقت
 (۹نوت  = nũtاسکناس و مجازاً در معنی مطلق پول میآید.
نوت دادم = پولش را دادهام
احتماالً مأخوذ است از نوت  noteانگلیسی .چه اسکناس درشکل کنونی آن
نخستین بار توسط یک بانک انگلیسی )بانک شاهنشاهی( منتشر شد و هیچ بعید
نیست که از ابتدا به آن  bank noteگفته باشند .مخصوصاً اینکه اسکناس یک
واژهی روسی از ریشهی فرانسوی  assignatاست .و روسیه و تا حدّی فرانسه در
ایران رقبای انگلیس به شمار میآمدهاند.

⇦

۱۱۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

کار کن ای جان که بـه پیــری رســی
سینه افتــو) (۱۳کـن گـه پیـری بســی
خــوش بخــواب ولنــگ ور دیوال زن
مــدعـی را مشـت بیـخ شــال زن)«(۱۴

⇦
 (۱۰منمن  = nem nemذرهذره ،کمکم
 (۱۱غلوط  = γolũtتـوده ،انباشته
غلوط شدن = روی هم جمع شدن
 (۱۲خــنس  = xenesمــشکلی که رفع کردن آن ممــکن نبــاشد .بنبــست .از
اصوات است و به نـظر مـیرسد صدای سوتکـشیدن سینهی کـسی است که از
شدت خستگی به نفسنفس افتاده باشد.
 (۱۳سینه افتو  = sine ſaftoسینهْ آفتاب ،حمامِ آفتاب ،جذبِ ویتامین دی
 (۱۴مشت بیخ شال کسی زدن = کسی را طرد کردن ،کسی را از خود راندن،
دفع کردن و احترام نگذاشنت.

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱١۱٩۹

گفــت» :هیـن االنه) (۱۵من خوابیـدهام
روز اول ،آخــــــرش را دیـــــــدهام
این چـه حاجـت اي قـدر) (۱۶رنــجِ دراز
چـون بـه اول بـاز میگـردی تـو بــاز«
واترلو ۲۰۰۲

 (۱۵اآلنه  = ſalſãneاآلن
نظیرِ :هست = هسته )است(  ،نیست = نیسته
 (۱۶اي قدر  = ſiγedarاینقدر

۱۲۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»وَر دلِ تنگ«
سینه ام چُف شد) (۱و دل چُف وَركن

)(۲

تا ز كرمون شده ام دل وَركن
وَرتو) (۳شهریست پر از دولَخ ) (۴و خاك
پر رفیقان و عزیزان وَر من

⇦
 (۱چف شدن  = ĉof šẹdanچفت شدن  -بسته شدنِ گلو در اثر بیماری
یا گریه ی بسیار  -حالتی در گلو كه پس از فریاد كشیدن ایجاد می شود.
 (۲چف وركن  = ĉof varkanپارگی پارچه در اثرِ گـیر كردن لـباس به
چیزی  -از هم در رفنت تار و پود در اثر ضربه .
كنایه از زخم ِ بدمنظره بر بدنِ انسان یا جانور
 (۳ور تو  = var toبرای تو  -واسه ی تو) واسَت = وِشِت (
همچنین در ابیات بعد ):ور من = برای من ،ور هم = برای هم (
 (۴دولخ  = dūlaxگرد و خاك ⇐ توضیح  ۶چشتخوار ) ص (۲۹

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٢۲١۱

همه وَر هم چو در و تخته ی جُفت
)(۵

آن یكی دسته و این یك جوغَن

)(۶

وَر زِمین باشد اگر كار كسی
همه

آماده ی وَرخِستادن)⇦ (۷

 (۵جوغن  = jūγanهاون اعم از سنگی یا فلزی
 (۶ورزمــین بودن = varzęmin būdanمعــطل بودن  ،برگرفــته از باری كه
حمل آن میسر نشده و روی زمین مانده باشد.
 (۷ورخستادن  = varxestãdanبرخاسنت  ،بلندشدن،
در زبان فارسی گاه ،فعل متعدی را از بن ماضی ساخته اند  .مثل  :برگاشنت بجای
برگردانــیدن ،چــنانكه فــردوسی گــوید» :سپاه از لب ِ آب برگــاشتند« همچنــین
نشاسنت بجای نشانیدن ،چنانكه اسدی گوید»:سپهبد مر او را به كشتی نشاست«
بر این قیاس به نظر می رسد در » ورخستادن« شكل متعدی از بن ماضی ِ برخاسنت
یعـنی » برخـستاندن « به جای شكل متـعدی از بن مـضارع  ،یعـنی »برخیـزاندن«
جایگزین شده و »ن« به دلــیل سختی در تلــفظ حذف شـدهاست .اگر این حدس
درست بــاشد  ،در بــكار بردنِ آن طــنزی نهفــته است و آن تداعیِ احــساس اكراه و
تنبلی در بلند شدن است .او »ورخستاد« معادل است با او »خود را بر خیزانید« ،
تو گویی آن »خود« از ابتدا متایل به برخاسنت نداشته است.

۱۲۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
)(۸

نه خمار و نه خلیفه،

)(۹

نه خُلوش

)(۱۰

نه دغل باز و نه دو وَرهم زن
یادِ این مردمِ عارف هر دم
می زند وَر دل تنگم

سوزن
واترلو ۲۰۱۰

 (۸خلیفه  = xęlifeبافنده ،جواله  ،خمیرگیر ،در رابطه با مشاغل خلیفه
به كسی گفته می شده كه سمتِ سرپرستی ِكارگران را داشته است این واژه به این
معـنی این روزها در كـرمان كاربردی ندارد اما ـ با تـاسف ـ مـثل بـسیاری از مـشاغل
دیگر بصورت فحش بكار می رود.
مردكه ی خلیفه = آدم ابله
برای مثالهایی در این رابطه ⇐ اتیاد ،توضیح ) ۱۴ص (۱۴۵
 (۹خلوش  = xolūšعامی  ،بی سر و پا
 (۱۰دو ور هم زدن  = dow var ham zędanرابـطه ی دو نفر را خراب
كردن.
»دو«گویشی از » داو« به معنی میداناست ⇐ دوبیتی ،توضیح ) ۲ص (۱۲

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٢۲٣۳

»وَر«
وَر بصورتِ پیشوند كاربرد زیادی در لهجهی كرمانی دارد  .از جمله:
الف( در بیشتر مواردی كه در لهجهی رسمی » بر « بكار می رود  ،ما
بجای آن » ور « می گذاریم ،مثل:
ورگشت بجای برگشت
ورساخنت بجای برساخنت
ب( همانطور كه پیش از این گذشت ،جایگزینِ »برای« میشود ،مثل:
ورچی بجای برای چی
وركرا بجای برای كرایه
ج( جایگزین » به « مثل:
زدم ور دیوار

بجای

به دیوار زدم

خوردم ور زمینا

بجای

به زمین خوردم

د( جایگزین » از « مثل:
ور كنار برو

بجای

از كنار برو

ه( جایگزین » در « مثل:
ور توش بجای در ضمن  ،در آن بین
ور گُنجِ بجای

در حدِ

*

**

و( » ور « گاهی جایگزین چیزی نیست و نقش تأکیدکننده  -همراه با بارِ
منفی -دارد ،مثل :
* ور توش مَ اینَم بِگَم = در ضمن این را هم بگویم
** ور گُنج شما هَس = در حد شما پیدا میشود

⇦

۱۲۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
ور جلو مردم بجای

بد جوری جلوی مردم

ور بیخ ِدل مَ بجای

شدیداً چسبیده به من

در پـایانِ ایننکـته گفتـنی است که »ور« در لهجهی رسمی ِكـشور بكـلی متروك
نیـست  ،بلـکه اگر جـستجو کنـیم می توانیم مثـالهایی در بـرخی از مواردِ باال
بیابیم  ،اما بیشتر كاربردِ آن وقتی است كه از » ور « می خواهند معنیِ »باال-
حرکت به سمتِ باال « را استخراج كنند .مثل :
ور شكسته ) شكسته ای كه باال آمده و همه فهمیده اند(
وركشیده )چیزی را كه باال آورده به میخی آویخته باشند(
ور قلمبیده ) ورَم کرده و باال آمده(
ورآمده )خمیری که پُف کرده و باال آمده است(
ما نیز در لهجهی كرمانی از این » ور « ا ستفاده می كنیم  .مثل:
ور مالیدن )به سمت باال تا زدنِ آستین یا پاچه(
ور جكیدن )به سمت باال پریدن(
ور كندن )به سمت باال كندن و كنده شدن(
ورشِنیده )موهایِ ژولیده و برخاسته از سر(

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٢۲۵

»حق دزد«
مَ بودِم و ماشو وغُلو بود و رضو بود

)(۱

روزِ مِلِسی بود و هوا غوره پزو) (۲بود
)(۳

انگورِ قشَنگی شده از باغ سرازیر
)(۴

)(۵

یِ خوشه االلنگ وَرو شاخِ رِزو بود

⇦
» (۱ا و« در آخر اسمها )مـاشو = مـاشاهلل  /غـلو= غالم  /رضو = رضا (نـشانهی
حتبیب است ⇐ .بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی )ص (۶۱
 (۲غوره پزو  γūre pęzūنظـیرِ خـرما پزو ،تـوصیفی است از وضعیت هوا ،
درجه حرارت و كیفـیتی از هوا  ،كه منـاسب برای رسیدن غـورهها و تـبدیل آنها به
انگور است.
 (۳سرا زیر  = sęrãzirرو به پایین  ،سرنگون  ،شیوه  ،مقابل سراباال
» ا « در این تركیب میانوند است .مثل :
سرا سر  ،سرا پا  ،كما بیش  ،دمادم و غیره
 (۴االلــنگ  = ſolãlengآویزان  ،آویخــته ،برگرفــته از اورنگ ⇐ دوبــیتی،
توضیح ) ۳ص (۱۲
 (۵ورو  = varūبر آن

۱۲۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

خوشرنگ نگینی به رهِ دیده ی مشتاق
خوشمزه علف بود كه ور دَنِ بزو بود
)(۶

)(۷

پاتاق گرفتند و جكیدم لب دیوار
)(۸

)(۹

اُفتادم ازو باله كه دیوارْ خزو بود
بردند مرا خانه و حالم پدرم دید
)(۱۰

گفتا به كُلَسفَر

كه هَمی) (۱۱حقِ دِزو) (۱۲بود

 (۶پاتاق  = pãtãγقالب كردن دست به صورت ركاب تا كسی باال برود
 (۷جكیدم ⇐ دلشدگان  ،توضیح ) ۲ص (۱۳۶
 (۸باله  = bãleباال  ،فوق  ،بكاربردن »باله « بجای »باال« چنان است كه
در شاهنامه »كاله« را بـجای »كاال« و » یاره« را بـجای » یارا « مـكرر می بینـیم
مثال برای كاله  :یكی كاروان خانه اندر سرای  /نبد كاله را بر زمین نیز جای
برای یاره  :ابا آنكه از مرگ خود چاره نیست/ره خواهش و پرسش و یاره نیست
 (۹خزو  = xęzūسُر  ،لیز ⇐ بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی )ص (۶۱
 ⇐ (۱۰صفحه ی ۱۴۲
 (۱۱همی  = hamiهمین
 (۱۲دزو  = dęzūدزد ⇐ بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی )ص (۶۱

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٢۲٧۷

»رَف وَر برابر«

)(۱

منی گَم بَچگیم رف ور برابر
منی گم زندگیم رف ور برابر
)(۳

فِق َ) (۲هرچی كه مَ زَمَت كِشیدم
به غیر از خستگیم رف ور برابر
واترلو ۲۰۰۹
 (۱رف ور برابر  = raf var bęrãbarنابود شد  ،محو شد  ،از بین رفت
» برابر « را كرمانی ها به معنی روبرو  ،مستقیم و مقابل استفاده می كنند .مثال
در آدرس دادن می گویـند » مایه برن ور بـرابر « یعـنی بـاید مـستقیم بـروید .با این
تـوضیح  ،تـصویری كه در تركـیب »رف ور بـرابر « ایـجاد شده تداعی كنـندهی دور
شدن و خداحافظی در سرزمین های كویری است .كـسی از كـسی خداحافظی می
كـند و از او جدا می شود  ،آنـگاه آنـقدر مـستقیم می رود تا ناپـدید گردد .به همـین
دلیل اصطالح » رف ور برابر « از زیباییِ خاصی برخوردار است.
برای تبدیل رفت به رف ⇐ عنوان کتاب ) ص (۲
 (۲فق  = fęγaفقط  ،برای حذف ِ حرفِ پایانی⇐ عنوان کتاب ) ص (۲
(۳زمت  = zaamatزحمت،برایحذفِ »ح« ⇐ دالبندی توضیح ) ۴ص (۱۴

۱۲۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»وَر گِلِ میخ«
منُِرده  ،صاف پیوستم به تاریخ
فلك دِندونِ من را كند) (۱از بیخ
)(۳

مرا را داد) (۲حق ور دارِ دنیا

)(۴

نصیب و قسمتم رف ور گِلِ میخ

 (۱دندون من را كــند  = dendūn-e man rã kandمن را نیــست
انگاشت  ،طمع از من برید  ،من را حذف كرد
»دندون چــیزی را كــندن« قطــعا از نــیاز ِ به دندان در امر خوردن  ،بــرساخته
شـدهاست .توجه بـاید داشت كه كرمانـیها هم برای »گاز گرفـنت« و هم »دندان
كـشیدن« از مـصدر »كـندن« استفاده میكنـند .در تركـیب مورد نـظر مراد كـشیدن
دندان است و منـظور از آن مـبالغه در قـطع امـید كردن از خوردنِ چیـزیست .لذا »
فـلك دندون من را كـند از بـیخ« یعـنی فـلک آن دندانی از دندانهایش  -که برای
خوردنِ من تیز کردهبود -را از بیخ کشید و مجازا یعنی فلك مرا از فهرستِ خود
حذف كرد و كنار گذاشت.
 (۲را داد  = rã dãdراه داد  ،روانه كرد  ،اجازه به حركت داد
 (۳ور دار دنیا  = var dãr-e donyãبه صحنه ی روزگار  ،در عرصهی
هستی » ،دار« در این تركیب به معنی خانه است .مثل  :دار آخرت ،دار فنا ،
داربقا و غیره  .ناصر خسرو در این معنی می گوید:

⇦

١۱٢۲٩۹
دار غم است و خانه ی پر محنت

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد
محنت ببارد از در ودیوارش

اما دار را وقتی كرمانی ها با كلمه ای همراه می كنند كه با »د« شروع شده باشد .
مفــید معــنی تــعدد و به هم ریختــگی و تركــیبی از عنــاصر مجــهول است .مثال »دار
درخت« یعـنی صِرفِ تـعدادی درخت كه در جایی مجتـمع شده بـاشند یا »دار دوا«
یعــنی مـقداری داروی نامــشخص كه در مفـشویی یا كـشویی ریخـته بــاشند  .یا »دار
دیونه« آدمی كه حاالت نامعلوم و پریـشانی دارد .این كار كردِ دار در لهجهی ما
همان است كه عموم ایرانیان در تر كیب »دار و دسته« بكار می برند.
تر كیب »دار دنیا« اگر چه با مثال های گذشته فرق دارد* ،اما به دلیل تـكرار ِ »د«
همچـنان تداعیكنـندهی مـفاهیم ِ پریـشانی و تـعدد است .وقتی كه یك كـرمانی می
گوید »دار دنیا« مرادش دنیایی مضحك و روزگاری مجهول و پریشان است.
 (۴رف ور گل مــــیخ  = raf var gel-e m ixاز دسترس دور شد ،
باالكشیدهشد  ،از دست رفت .
پدر و مـادرها وقتی كه میخـواستند چـیزی را از دسترس كـودكان دور كنـند  ،آن را به
میخی كه در ارتفاع مناسبی بود می آویختند.
در میان كرمانیان هشداری رایج است كه در موقعِ ترس از ضایع شدنِ مال و منالشان
میگویـند » :جوغـنا ر ِ وَر كِـشِن« یعـنی هـمه چـیز را پنـهان كنـید .این تـعبیر از همـین
رسم ِآویخنتِ اسباب و وسایل آمده است كه حتا جوغن را هم باید از دستِ بعضی بچه
های فضول از میخی آویخت.
برا ی »وَر گِلِ « ⇐ چاربیتو ،توضیح ) ۱۰ص (۱۶۹

*

در مثالهاهمهجا ترکیب معطوف است اما در این مورد اضافی است

۱۳۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»هِل ِ پیت«
از مال ِ جهان مانده مرا ی ِ)(۱هِل ِ پیتی
)(۴

)(۳

)(۲

شلوارِ كُتی دارم و ی ِ يَخه ی شیتی

)(۵

نَه روغن و نه كشك و نه آبی نه اجاغی
)(۶

)(۷

نه ی ِ پر ِ نَنایی و نه نون ِ تلیتی

)(۸

واترلو ۲۰۰۹
 (۱ی ِ  = yeیك
 (۲هل پیت  = hel-e pitدانه ی پوك ِهل ،كنایه از هیچ.
 (۳كُت  = kotسوراخ  ،حـفره ،كت را در كـرمان هم در معـنیِ سوراخ بـكار می
بـرند مـثل » :كتِ گوش« و هم در معـنیِ حـفره مـثل » :كتِ بـغل« همچنـین كت
برای النهی جانورانی كه از سوراخها وحفرهها برای اقامت خود استفاده میكنند ،
بـسیار مـتداول است مـثل  :كت سگ  ،كت كـرپو و غـیره .اگر النهای بیابـند كه
جانور ِ آن نامعلوم بـاشد  ،به آن كت مارموش یا كت جـونور میگویـند و »سوراخ
سمبه« را كه سوراخ بطور عام ا ست » كت ِ سُم « مینامند.
برای توضیح بیشتر ⇐ توضیح  ۱ای وای ز بحرِ خُفتهی اشک)ص (۴۳
 (۴یخه = yaaxeیقه،گریبان ،برای تبدیل »ق-خ« ⇐ عنوان کتاب )ص (۲
 (۵شیت  = šitپاره  ،جر خورده ،شیت به نـظر مـیرسد از صدای جر خوردن ِ
ورق ها و پارچــــهها ساختــــهشده بـــاشد .در انگلیــــسی نـــیز  sheetیک ⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٣۳١۱

واسطهیِعددیست برای هر چیزی كه به صورتِ ورقه باشد مثال می گویند:
یك شیت تخته سهالیی a sheet of plywood
 (۶پرِ  ، pęr-eاگر تركیبهای شمارشی را به صورتِ »عدد +واسطهی عددی +
مـعدود« فرضكنـیم » ،پر« یا »پرو« یك واسطهی عـددیست كه در دسته بـندی ِ
خـاصی قرار میگـیرد .میدانـیم كه واسطهها كاركـردهای متـفاوتی دارند .مثال گاهی
جنبهی تــوصیفی دارند و مــعدود را مــشخص می كنــند همــچــون»:یك تخــته قالی«،
گاهی جنبهی اندازه گــیری دارند و عدد را معــین میكنــند  ،همــچون »یك كیــلو
پرتـقال«  ،گاهی جنبهی بالغی دارند و ضمن تـوصیف مـعدود از احسـاساتِ گویـنده
خبرمیدهند همچون »یك دنیا محبت«  .در این بین كرمانیان وا سطه های خاصی
را بـــكارمی بـــرند كه جنبهی كـــسری دارند و عدد را مـــیشكنند  .ایـــنها برای
معدودهایی بكار می روند كه به نحوی قابل شكسنت هستند مثل :ی ِ پرو پرتقالی،
ی ِ اُ شترو خـیاری ،ی ِ قاش هـندونهیی ،ی ِ خـروسو اناری و ...اگر چه این نوع
واسطههای عددی موقوف به لهجهی ما نیست ،اما با توجه به نحوهی كاربرد آنها
در کرمان میتوان یک ذوقِ خاصِ کرمانی در آن مشاهدهکرد.
همچنین ⇐ توضیح  ۵یاد دوست )ص (۸۷
 (۷نَنا  = naanãنعناع ،برای حذف »ع « ⇐ توضیح  ۴دالبندی)ص (۱۴
 (۸تلـیت  telitتـرید  ،نانِ خـوردشده در دوغ  ،آبگـوشت و غذاهایی از ایـندست.
از مجموعهی آب و كشك و روغن و اجاغ ونعناع و ترید » ،كِله جوش« به عمل می
آید كه كرمانـیان به آن »كـشكِ كِـله جوش« میگویـند و غذایی فقیـرانه است  .نـظام
الدین قمری اصفهانی گفته است ) :لغت نامه – حاشیه ی برهان – آنندراج(

ماییم سه چار شخص معهود
داریم هوای كاجلوشی
اسبابش جمله هست حاصل

آزرده ز دور ِ چرخ و اجنم
از بی برگی نه از تنعم
جزروغن وكشك ونان وهیزم

۱۳۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»پُت پُت«
تیری ار خوردی بدان كُت) (۱می شوی
ور خوری شالق پُت پُت) (۲می شوی
ریش نِلی

)(۳

كاسبی وِل می شود
)(۴

ریش بِلی پاك شُم پُت

میشوی

 (۱كت ⇐ توضیح  ۱ای وای ز بحرِ خُفتهی اشک )ص (۴۳
 (۲پُت پُت شدن  = pot pot šodanبسختی شكنجه شدن  ،در كاری رنِ
بسیار كشیدن .
با توجه به معـنی ِ پُت )⇐ تـوضیح  ۴خـواستگاری( مراد از این اصطالح كـنده
شدن موهای سر و بدن یكی یكی ست .مثل آنكه بگوییم پوستم كنده شد یا دمار
از روزگارم بر آمد .اصطالح دیـگری كه ما را در معـنی كردن ِ»پت پت شدن«
كـمك می كـند »پِر و پُت كردن« است ،كه به جداكردنِ پـرهای پـرندهی مذبوح
گفته می شود
 (۳نلی  = neliنهلی ،نگذاری
به همین ترتیب است بهلی )بگذاری( از مصدر متروك هلیدن ،حافظ:
مهل كه روز وفامت به خاك بسپارند

مرا به میكده بر در خم شراب انداز

⇦

١۱٣۳٣۳

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

متام صیغههای این فعل در تداول مردم كرمان صرف میشود.
معروف است دو كرمانی روزی میخواستند چمدان خود را در محلِ مخصوصِ بار در
هواپیمایی جادهند .از بد ِ حادثه جای كافی برای هر دو نبود .گفتگوی زیر بین آنها
رد وبدل شد:
الف ( ملی یا ملی بلم ؟
ب ( اَی بلم بلی  ،ملی بلم؟
الف ( اَی بلی بلم ،ملم بلی  ،ای نلی بلم  ،نه ملم نه ملم بلی
ب ( ملی بل منلی مل
 (۴شم پت  = šompotپرمو  ،ژولیده  ،شوم سر

۱۳۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»شیپُتكو«
زان آب مگویید كه خشك است گلویم
زان قصه مپرسید كه من هیچ نگویم
آن دوست كجا رفت وچرا گشت عدویم
آن یار كزو می پتكد شیپتكویم

)(۱

 (۱می پتـكد شیپتكویم  = mi pętekad šipętkūyamسـرِشنگم ،
سرْخـوشم  ،غم و غـصه به من راه ندارد .این تركـیبِ عجـیبی است و از ظاهر آن
پیداست كه از كنار ِ هم قرار گرفنت ِ حرفهای تكراری  ،خواستهاند نوعی بازی
زبانی بسازند در نتیجه معنی  ،قربانی ِ آهنگ و سجع شدهاست .معموال وقتی در
گفـتار مردم به واژهی مجـهولی بـرخورد میكنـیم  ،ذهنْ مـتوجهِ مـعانیِ ایروتـیك
)مــربوط به امور جنــسی( می شود .این البــته رویــكردی طبیعی است .چون
اجتــماع از بــیان ِ صریح ِ این گونه مــسایل ابا دارد  ،آن را در لــفافهی واژههایی
مجــهول و غیرِــشفاف می پیــچد .این سبب شده است كه بعــضی گمانكنــند
»شیپتكوی كسی می پتكه« یعنی آنكس اشتهای جنسی زیادی دارد .و به تَبَعِ آن
ممكن است برای اجزای این عبارت معنیهای خاصی هم تراشیده باشند .حدسی
كه من می زمن به قرار زیر است :فرض كنیم »پتكو« مقلوبِ »تك و پو« باشد ⇦

١۱٣۳۵

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

سنایی میگــوید» :چون گــذشتی ز عالم تك و پوی /چــشمه ی زندگانی آجن ا
جوی« .كه مراد از عالم ِتك وپوی عالم جــسم و حــركت و حــیوانیت است.
ازتركـیب این دو فـعل ما امروزه واژهی مـستقلِ »تـكاپو« را بـكار می بـریم .نتیجه
ایـنكه »پتـكو  /پوتـكو« و »پتكـیدن/پوتكـیدن« مـعادل خواهـند بود با »پویـیدن
وتكـیدن« كه حـركت وجنـبش و زندگی است .اما »شی« هـمان »چی« یا »چـیز«
میتواندبـاشد .با این حد س »شی پتـكوم می پتـكه« یعـنی چـیزی كه در من مایهی
تك و پو است به تك و پو در میآید .مؤید این حدس صدای پای اسب است كه در
كــرمان »پتــكو پتــكو« تلـفظ می شود و خود من ادی از حــركت و سرعت است.
همچنـین كرمانـیها به گامِ بلـندِ آهو »پُك« می گویـند  .مثال می گویـند  :عرض
رودخانه به اندازهی »دو تا پك آهو« بود .همیـنطور کرمانـیها به جوانه »پِـتك
 « petkمیگویند که باز هم ریشه در رشد و منو و شکوفایی دارد.
از كـنار هم قرار دادن شواهد ،این خـیال تـقویت می شود كه »پتكـیدن« چـیزی
است در ردیف به وجد و حركت در آمدن  ،جنبیدن و از این قبیل.

۱۳۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»دلشدگان«
ما دلشدگانیم

كه از غصته پكیدیم

)(۱

بس درد كشیدیم و بسی زهر مكیدیم
پنداشته بودیم كه از ورطه جكیدیم

)(۲

)(۳

)(۴

)(۵

در گُسه مباندیم و بسی كُفت ركیدیم

 (۱از غصته پكیدن  = ſaz γoste pękidanاز شدت غم افسرده شدن ،
دق كردن.
تلفظ » پكیدن « در لهجهی كرمانی از مواردی است كه »ابتدا به ساكن« در آن به
خوبی آشكار م یشود .برای مثالهای دیگر می توان از »خزیدن« و »چغل دادن «
یاد كرد و خوانـنده را به تـوضیحِ  ۳صفحهی  ۱۵همـین کـتاب ارجاع داد .از آن
تـوضیح اینـگونه استنباط می شود كه حتت تاثیر زبان عـربی ابـتدا به ساكن مُـحال
تلـقی شده است .حال آنكه ما این نوع را در ابـتدای كلـمات فارسی داشتهایم .با
ایــنکه ایــنگونه سکونها آرام آرام به حــركت تــبدیل شدهاند ،هــنوز در لهجهی
كرمانی میتوان آثارِ آن را دید و شنید.
اینك در پكیدن  ،بار دیگر این تلفظ احساس می شود .گویی »پ« و » ك « كامال
⇦
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ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

به هم چـــسبیدهاند .شمس قـــیس رازی در املعـــجم ) تالیف اوایل قرن  ( ۷از
»ابنِدرستویه« فسایی نام می برد و بشدت انتقاد می كند كه :
رسالتی در امكان این دو مستحیل ) منظور ابتدا به ساكن و وقف بر
متحرك ( نوشته و آن را به سخنانِ بیحاصل و دعاویِ بیطایل مُ طَوَل
گردانیده ⇐ ) .صفحه  ۳۶چاپ مدرس رضوی(
پیش از نقل ادامهی سخنان شمس قیس بد نیست بدانیم كه ابنِندیم از ابنِ درستویه
) وفات بـین  ۳۳۰تا  (۳۳۵یاد كرده و حدود چـهل كـتاب از نـوشتههای او را نام
میبَرَد كه حجتی است بر غایت فضل او ) الفهرست صفحهی  ۱۰۶چاپ امیركبیر
 (۱۳۶۶با این حال سمش قیس نظریهی ابنِدرستویه را این گونه گزارش می دهد :
)درستویه( در جواز ابـتدا به ساكن به كلـماتی كه بعـضی عـجم آن را
ربوده  ،در تلــفظ آرند و حــركت حرف نخــستین آن را مــیان فتــحه و
كـسره گویـند چـنانكه نه فتـحه روشن بـاشد نه كـسره  ....چون فاءِ
فـغان  ،دالِ درم ،سین ِ سرای ،شین ِ شمار استدالل كرده  ...و هم
بدین خیال گفته است كه ما به زبان ِ پسایی »سر« را » ثر« خوانیم و
»ثا« ساكن است و بدان ابتدا كنیم )⇐ همان(
از انتقاد بیجای شمس قیس كه بگذریم  ،از منت ای نطور معلوم می شود كه بسیاری
از واژهها كه ما امروز بر سرِحرفِ نخستشان اختالف می كنیم  ،از قبیل گَدا و گِدا
و همـین مـثال هایی كه ابـنِدرستویه زده است  ،اصال -در زبان مردم -بدون حـركت
در حرف نخـست بـودهاند یا حـركاتی بـسیار ضعیف داشتهاند .یـكی از منونـههای
خوب ،همین »پكیدن« است  ،كه در لهجهی رسمی پُكیدن میخوانند اما در كرمان
»پ« و »ك« كامال به هم می چـسبند و شكل ابتدا به ساكن میگیـرند ) توجه باید
داشت که در متام کلـمه های نـقل شده از ابن درستویه و آنـچه ما از لهجهی خـودمان
آوردیم پس از حرف دوم  ،حرکت داریم ( .

⇦

۱۳۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

پكیدن مصدر فعل الزمی است كمابیش به معنی تركیدن كه تركیب حروف آن به
شكل روشنی از صدای تركیدن بعضی اجسام برساخته شده است .همچنین روشن
است كه اجزای اصلی این صوت »پ« و »ك« هـستند قطـعاً بـین این دو صدا در
طبیعت حرکتی نیست  ،لذا اگر حركتی بین آن دو قرار گیرد به ضرورتِ ائتالف
اصوات در گویش است .چنانكه ذهنِ ما »ابتدا به ساكن« را مـحال تلقی نكـند ،
میتـواند این فـعل را بدون هـرگونه حـركتِ مؤتلفهای -هـمانگونه كه آن صدا را
میشنود -بازتولید كند
 (۲جكیدن  = jękidanپریدن  ،جست زدن،
لغتنامه در معنی »جك« با فتحه آورده است:
جنباندن ماست یا جغرات باشد در مشكی یا سبویی تا مسكه و
كره از آن جدا شود )برهان قاطع(
كرمانیان »جك« را گاه به معنی مطلق جنبنده بكار می برند  ،از جمله در تركیب
»جك و جــونور« یا »جك و جمــند« اما به نــظر میــرسد كه مراد از جكــیدن
حـركت تـند و ناگـهانی  -كه مشخـصهی بعـضی مـوجودات زندهی كـوچك است -
باشد.
جـیك زدنی كه تهرانـیها میگویـند معـطوف به صدای ِ جنبـیدنِ چنـین مـوجودی
است اما جكیدنی كه ما میگوییم معطوف به حترك وجابجایی اوست.
 (۳گسه  = goseمیدان  ،محدودهی بازی  ،گستره
 (۴كفت  = koftلُپ  ،بَر ِ صورت  ،گونه
 (۵ركیدن  = rękidanپنجول زدن ،به نوك ناخن خسنت

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٣۳٩۹

»ایقدرو«
)(۱

گفتم كه چرا ایقدرویی

تو به كویم

گفتا كه می ارزد به جهان  ،ایقدرویم
گفتم به گِمونِت كه مِنم خان ِ پِتَل پورت
گفتا به خیالِت كه منم فات شِلِقویم

)(۲

)(۳

 (۱ایقدرو  = ſiγęderūاینقدر كم  ،چنین كم  ،اندكی  ،یك ذره
شما ایقدرو خوردن = شما یك ذره خوردید
ایقدرو مَل نداد = ذره ای محل نگذاشت
برای اویِ تصغیر ⇐ بحثی در انواعِ اویِ آخر در لهجهی کرمانی )ص (۶۱
 (۲پتل پورت  = petalportسرزمین ِاز ما بهتران  ،جایگاهی مهم  ،دور دست
اَ پتل پورت كه نِوُردی = از آن سر دنیا كه نیاوردهای
گـویا گویـشی است از »پطـرزبورگ« كه خود مخـفف نام پایتخت روسیهی تزاری
سن پطرزبورگ -است. (۳فات شلقو  = fãt šeleγūآدم ورهم شور  ،كسی كه پرستیژ ندارد ،زنی كه
سر و وضعش ژولیده است  .مركب از فات )مخفف فاطمه(  +شلق )شلوغ ( +
واو ِ حتقیر  ،و مظهر كـسی )زنی ( كه از عـهدهی نـظم و ترتیب وسایل و ظاهرش بر
منی آید.

۱۴۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»پیری ِ زودرس«
)(۱

ازي بَتَر

)(۲

مكافاتی ندارم
)(۳

قدی وركندم و زاتی ندارم

دریغا در وجودم حالتی نیست
رهایم كن كه اوقاتی ندارم

)(۴

 (۱ازي  = ſaziاز این
 (۲بتر  = baatarبد تر
(۳قدی وركندم و زاتی ندارم γędi varkandęm-o zãti nedãram
این عبارت بصورت »زاتی نداره قدی وركنده« در تداول مردم بكار می رود  ،یعنی
اگر چه قدش بلــند است هــنوز سن و سالی ندارد .مردم این عــبارت را در مورد
نوجـوانان وكـودكانی بـكار می بـرند كه هـنوز عـلی رغم قد بلـند از عـهدهی كاری بر
نیایـند .چـنانكه پـیری یا میانـسالی این عـبارت را در مورد خود بـكار بَرَد  ،جنـبه ی
طـنز دارد  ،چون پس از سپری شدن سن رشد دیـگر كـسی »قدی ور منی كـند« و
داعما به زاتش اضافه می گردد .برای زات ⇐ چاربیتو توضیح )۱۱ص (۱۶۹
 (۴حالتی نیست  ، hãleti nistاوقاتی ندارم ſowγati nedãram
هر دو اصطالح كمابیش یك معنی دارند :حالم خوب نیست  ،حوصله ندارم  ،سرِ
شنگ نیستم  .همچنین هر دو واژه برآمده از دستگاه ِ واژگانِ عرفان وتصوفاند.
میدانیم كه صوفیان برای بیان معارف خود تعبیرهای خاصی ساخته ،

⇦
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١۱۴١۱

از كلمه ها معنی های خــاصی را استخراج من وده و به شرح وبــسط آن پرداخته اند.
»وقت« و »حال« از جملهی همــین واژه ها هــستند ،كه معــنایِ مــتداولِ هــریك
دستخوش تغیــیر قرار گـرفت و در كالم صوفیانه از اهمــیت خــاصی بــرخوردار شد.
جالب اینجـاست ،هـمانطور كه »حالت« و »اوقات« در زبان مردم كـرمان دارای یك
معنی هستند ،این دو واژه در دستگاه واژگان صوفیان نیز كمابیش یك معنی دارند.
عــلی ابن عثــمانِ جال بی هــجویری در كــتاب مــعروف خود – كــشف احملــجوب – در
توضیح حال می گوید:
حال ] آن[ معـنی بـاشد كه از حق به دل پیـوندد بی آنك از خود آن را به
بهكــسب )یعــنی به كــوشش ( دفع توان كرد  ،چون بیــاید و بتكــلف
جذب توان كرد  ،چون برود) .صفحه ۲۲۵چاپ ژوكوفسكی (
پس »حال« وضعیتی است مبتنی بر توفیق و خداداد برخالفِ »مقام« كه صوفی آن
را با مجــاهدت بــدست میآورد .به نــظر می رسد مراد صوفیان از »حال « بروز
حلظه های خوش و احیـاناً ناپـایداری است كه به طالب حقیـقت دست می دهد وچه
بسی در این حاالت وی از خود فانی میشود و به حقیقت دست مییابد .همچنین در
همین كتاب در بارهی »وقت « میخوانیم:
وقت آن بود كه بنده بدان از ماضی و مستقبل فارغ شود چنانك واردی
از حق به دل وی پیوندد و سّرِ ) درونِ  ،ضمیرِ( وی را اندران مجتمع
گـرداند  .چنـانك اندر كـشف آن نه از مـاضی یاد آید نه از مـستقبل .
) صفحه ی (۴۸۰
لذا »وقت« درواقع یعـنی» :ابن الوقت بودن ودر یافنت ِ حلظه ها و خوش بودن با زمانِ
حال بیدغدغهی رفتهها و نیامده ها«.
بدین ترتیب »حالتی ندارم « یعنی عنایتی بر روزگارم مقدر نیست و »اوقاتی ندارم «
یعنی بههمریختهام و حوصله ندارم.

۱۴۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»كُلَسفَر«
گفتم به كه گویم غم  ،گفتاكه به مادر
گفتم به كه جویم پشت  ،گفتا به برادر
گفتم تو چه رحم آری ؟ گفتا نتوامن
)(۱

گفتم جگرم شد كُت  ،گفتا به كلسفر

 (۱به كلسفر  = be kolasfarبه درك – به جهنم  .كلسفر یا كل اسفر باید
كُلّ ِ اسفل باشد وآن هم كوچك شدهی » كل اسفل السافلین « یعنی دركاتی كه
پایینترین درجهی جهنم است.
برای تبدیل » ر « و » ل « ⇐ ورچی منلی  ،توضیح ) ۴ص (۸

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۴٣۳

»مدوها«
یاران همه خوابیده و بیدار عدوها
)(۱

هر سو نگری سر بگرفتند مدوها

من هرچه زمن فوت) (۲وكنم چاره و تدبیر
بیدار نگردند كه پیت

)(۳

است كدوها

)(۴

 (۱مدو  = mędūمدوك – تاتو – سوسك حمام – سوسك قهوهای بالدار
⇐ سبزبخت توضیح ) ۳ص (۷۲
 (۲فوت زدن  = f ūt zędanچاره اندیــشیدن – تدبیر .این اصطالح مــعادل
»فوت وفن« است و احتمال دارد ازداستان معروف » فوت كاشی گری « گرفته شده
بـاشد .كـرمانی ها » فوت زدن « را در معـنی الف زدن و دروغ گفـنت نـیز بـكار می
برند.
 (۳پیت  = pitپوت – پوك – توخالی – سست و ناپایدار
 (۴كدو  = kędūجمجــمه – كتمــبه –كــاسهی سر .حافظ در بــیتی كدو را در
معنی » كدوی می « وصراحی بكا ر برده است :
ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت
این نقشها نگر كه چه خوش در كدو ببست

⇦
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۱۴۴

چنانكه كدو را به معنی كاسهی سر بگیریم ایهام ظریفی خواهیم داشت  :یعنی چه
رویاهای دور و درازی كه در سر ما نیانداخت  .با ریخنت می در پیاله ما را با خود به
دنــیایی از خــیاالت برد .مــؤید این كاركرد برای كدو مــثل معــروفی است كه
میگوید  :سری كه عقل ندارد كدوی دوار است
مـعروف است كه روستایی ای در كـرمان با بـیل بر سر اربابش می كـوبد و وی را
میكـشد .چون او را استنتاق می كنـند می گـوید  » :تخـصیر ِ مَ نبـید كدوش پـیت
بید«

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۴۵

»اِ تیاد«
)(۱

شنیدم گربه ای در آسیاباد

به سطل ِ آشغالی بود دلشاد
سر ِ پَسین) (۲سری می زد به سطلش
ز می لبریز می فرمود رطلش
)(۳

به لیكوی ِ سر ِ هر استخوانی

به چَلچَل) (۴داشت شوق امتحانی ⇦
 (۱آسیاباد  = ſãsiyãbãdنام كوچه و محله ای در كرمان
 (۲سرپسین  = sęr-e paasinدم غروب – هنگام عصر
پـسین با تلـفظ ِ  pasinدر ادبـیات فـارسی به معـنی غروب و من از مـغرب سابقه
دارد .كلـمه ی خوبی كه بـعدها عـصر جایگزین آن شده است .در تلـفظ مردم كـرمان
مصوتِ  aقدری كشیده تر ادا می شود
نگشته ظهر قاش هندیونه

سر پسین خروسوی اناری

 (۳لیكو  = likūغضروف – قطعه ی صورتی رنگ و الستیكی  ،كه سر استخوان
ران مرغ است .لیكو باید همان لیلكو یا اللكو باشد  ،مركب از لیلك +واو

۱۴۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

در آن انبان همیشه توشه ها بود
)(۵

چه جِزغوها كه اندر گوشه ها بود
یكی از روزها بر آن سر ِ خوان

رقیبی دید ناغافل) (۶خرامان ⇦
نــسبتِ لهــجه ی كــرمانی .لیــلك )ال لك( عــبارت است از چرم ِ سرخ و گــوشتِ
سرخی كه بـرسر خروس می روید و این هـمان است كه به صورت » الله « برای
گوش بكار می رود .رودكی می گوید:
تبر از بس كه زد به دشمن كوس

سرخ شد همچو اللكای خروس

 (۴چلـچل  = čalčalچر چر – مزه مزه كردن غذا به قـصد حتـریك اشتها یا
همــراهی با دیــگران .گرفــته شده از » چــریدن « به معــنی تــكان خوردن ِ دهان
) همانطور كه چمیدن به معنی تكان خوردنِ بدن است(.
بچر كت عنبرین بادا چراگاه بچم كت آهنین بادا مفاصل )منوچهری(
به همان قیاس كه جُم به معنی تكان از » چمیدن « می آید  .جُر نیز از» چریدن «
آمده است ،كه در كـرمان استفاده می شود .همینـطور كرمانـیان به آلت تنـاسل
پـسربچه ها » چول « )چُر( می گویـند كه به همـین معـنی است .یعـنی عـضو
جنبنده .چَرچَركردن همچنین به معنی استفاده از ثروت بادآورده است.
 (۵جــزغو  = jezγūچــربی ِ بــرشته شده  -دنــبه ای كه ریــزریز كرده  ،آنــقدر
حرارت دهند تا خشك شود.بصورت جزغ  ،جزغال و جزغاله هم دیده شد.
 (۶ناغافل  = nãγãfelناگهان  ،غفلتاً

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۴٧۷

)(۷

)(۸

خلِاتی  ،شُمپُتی  ،الغرتر از خود
یكی ولگرد كله خر تر از خود
بدو گفتا – میو – بَچه كُجایی
)(۱۰

چِقَ تو

)(۹

)(۱۱

– گوش ِ شیطون كر –

شِجایی

⇦
 (۷خلات  lęxãtلكات – لكنتی – الغر مردنی
⇐ ایوای ز بحر خفتهی اشک  ،توضیح ) ۱۴ص (۴۳
 (۸شمپت  = šompotپرمو – ژولیده – شوم سر
 (۹بچه كجایی  bače kojãyiوگاه  bače kojoyiپرسشی كه نوجوانان ِ
كوچه وخیـابان در هنـگام گردنكـشی از حـریف در مـقام حتقـیر و طـنز میپـرسند .ممـكن
است این پـرسش با این عـبارت تكمـیل شود  » :ایقَ شجایی « ) یعــنی  :معـلوم
نیست از چه جهنم دره ای آمده ای كه چنین دلیری میكنی(
 (۱۰چق  = čęγaچه قدر – چه اندازه
 (۱۱گوش شیطون كر  = gūš-e šeytūn karانـشا اهلل – به امـید خدا –
دور از بال – به دور از چـشم زخم .این جمـله ی دعایی زمانی بـكار می رود كه یك
كرمانی طرح ِ اجنام ِ كاری را كه ریخته ،بر زبان جاری كند .در این حال آرزو می كند
گوش طوطئه گر كر شود تا تدبیری بر علیه او نیاندیشد.

۱۴۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

وَری مَله

)(۱۲

همیطوری وِلی تو

گمومن فكر كِردی خوشگلی تو
برو بابا كه اینجا صاب
)(۱۴

نه هر زِیمی

)(۱۳

داره

جواز ِ آب داره

بگفتا گربه ی مهمان :دِمِت گرم
بیا با ما بكن اخالق ِ خود نرم

⇦
 (۱۲مله  = maleمحله ،برای حذف » ح « ⇐ دالبندی  ،توضیح  ) ۴ص (۱۴
 (۱۳صاب  = sãbصاحب – مالك

⇐ دالبندی  ،توضیح  ) ۴ص (۱۴

 (۱۴زیم  = zeymزعیم – كارگر مزرعه – زارع – كشاورز
زعیم هم به معـنی رئیس است وهم كفیل و وكیل .به واسطه ی همین معنی اخیر
احیــانا به مبــاشران زعــیم می گفــته اند واز آجن ا كه بدبختانه داشنت شغل اسباب
حقارت است .كرمانیان برای حتقیر كسی او را » زیم « می خوانند.

*

*در این رابطه كافی است به شغل هایی كه در ردیف فحش قرار گرفته اند توجه كنیم:
عالف )عـلف فروش( ،عمـله )كارگر ساختمانی( ،جواله )بافـنده(  ،خلیــفه )سركارگر ِ بافـندگی(،
حمال )باربر( ،چوپان ،خشتمال وغیره

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۴٩۹

به حمداهلل كه این سطلی بزرگ است
در این مخزن غذای هفت گرگ است
چرا از یكدگر بی تاب باشیم
بیا با هم شِریكی صاب باشیم
چو این بشنید پنگل

)(۱۵

تیز فرمود

كمر را خم برای خیز فرمود
)(۱۶

بنا بگذاشت آغاز ِ جكیدن

» گهی دندان زدن گاهی ركیدن «

)(۱۷

⇦
 (۱۵پنگل  = pangolپنجول
 ⇐ (۱۶دلشدگان  ،توضیح ) ۲ص (۱۳۶
 ⇐ (۱۷دلشدگان  ،توضیح ) ۵ص (۱۳۶

۱۵۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

ولی آن تازه وارد كاردان بود
ز سر تا دُم متاما استخوان بود
به چنگ آورد او را همچو گرگی
بزد اندر كِل و گوشش

)(۱۸

)(۱۹

شپركی

به زیر ِ دست و پایش گربه شد موش
زمانی رفت تا باز آمد از هوش
تعجب كرد و با زاری بپرسید
چه شد كه زور ِ بازوی ِ تو چربید؟

⇦
 (۱۸كل وگوش  kel-o gūsتركـیبی است مـثل »سر و صورت« یا »سر و
كـله« و مراد از آن بَرِ صورت و گوش است .جایی كه در كـتك كاری هدف ضربه
قرار می گیرد.
 (۱۹شپركی  = šęporkiمــقدار زیادی – هنگــفت )مخصــوصا در مورد »
كتك « و » غذا « بكار میرود(

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵١۱

تو كه ریقو تر از من می منایی
به این سرپنجگی آخر چرایی؟
بگفتا جیر پیرت) (۲۰بُرد صبرم
)(۲۱

نيَم من گربه سِیلَم كن
شدم از اِتیاد

)(۲۲

كه ببرم

اینگونه درویش

كه پنداری مرا تو گربه چون خویش
واترلو ۲۰۱۰
 (۲۰جیرپیر

 = jir pirجیرجیر – سروصدا – نق زدن و تقاضاكردن

جیرپیر مكن = ساكت باش
 (۲۱سیلم كن  = seylam konبه من بنگر – مرا متاشا كن  .گرفته شده از
» سیر « به معنی ِ دیدن  ،متاشا
 (۲۲اتیاد  = ſetiyãdاعتیاد
برای حذف » ع « ⇐ دالبندی  ،توضیح  ) ۴ص (۱۴

۱۵۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»حكمت«
به دل گفتم ز حكمت گیر توشه
)(۱

ادا رقاص بازی ر بِل وِگوشه
می ِ بیهودگی مَنغار ،مَنغار

)(۲

چغَل میده) (۳دمی هم كار كن كار⇦
 (۱ادا رقاص بازی ر بل و گوشه
ſadã raγγãsbãzi-r bel ve gūše
مؤدب باش – ساكت و ساكن شو – متین باش
 (۲منــغار  = manγãrمــقدار زیاد مایع – مــقدارزیاد آب كه حــجم مــعدهی
انسان یا جانور حتمل آن را نداشته باشد.
ی منغار آبی خورد = آنقدر آب خورد كه جایی برای غذا مناند
از مُنغُر به معنی جام بزرگ شراب كه به آن ساتگنی هم می گفته اند) منغرك=جام
كوچكتر( .سلمان به روایت لغتنامه:
ساقی مجلس شاهی است كه با منغر زر

ایستاده است شب و روز برابر نرگس

و مراد از آن بـرآمدگی كـاسه مانـند و زرین نـرگس است ،كه چون جامی بزرگ بر
كفی سیمین قرار دارد.
 (۳چغل می ده  = čęγal mideسرریز كن – مایع را خالی كن – سر ِ مَشك
را شل كن

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵٣۳
)(۴

ز صد تِرنِشك یك بلبل در آید
)(۵

زمین پُرجاز شد گو گل در آید
اگر یك حلظه گل باشی دگر هیچ
به از صد سال بودن بُتهی غیچ

)(۶

⇦
 (۴ترنـشك  = terneškگنجـشك كـوچك – پـرنده ای كوچـكتر از گنجـشك
كه با گنجشكان همراه است).صحت علمی این ادعا بر نگارنده معلوم نشد( .
ترنشکو رِ بسیلن = آن گنجشک کوچک را متاشا کنید
در لغتنامه به نقل از امثال و حكم آمده است:
بلـبل هـفت بـچه می گذارد  ،یـكی بلـبل می شود  ،از فرزندان پدر و
مادری غالبا یكی نامور و هنری می شود.
اما كرمانـیان از این هم سختگیرترند .می گویـند » :از هر هـفت گنجـشكی یـكی
ترنشك می شود و از هر هفت ترنشكی یكی بلبل« در این متثیل غیر از معنی ِ باال
ظزافت دیگری هم هـست و آن اینكه » هر بلبلی نـاچار از خانه ی گنجشكی بالیده
است « .
 (۵جاز  - jãzعلف هرز – مطلق علف فارغ از نوع آن  .لغت نامه از گیاهی به
همین نام خبر می دهد كه »بدان جامه رنگ كنند«

۱۵۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

)(۷

چو اِسكَن بیلت ار صد ریشه باشد
انیست عاقبت دان تیشه باشد
)(۸

)(۹

شوی یك عمر هادربون ِ كِرپو

در آخر جز تنور و سوخنت كو؟⇦
 (۶غیچ  = γičدرختچه ای بیـابانی كه چوب آن به درد سوخنت می خورَد .غیچ
سمبل زمـختی و بی شكلی است  .فرد تربـیت نـاپذیرفته را به آن تـشبیه كنـند .نام
دیگر این گیاه گواچ  govãčاست و آنگونه كه فرهـنگ معین آنرا توصیف می
كـند  ،برگـهایی گرد و دوتایی و بویی نامطبوع ومـیوه ای گالبی شكل دارد .این
گیاه در اكثر صحاری خراسان وكرمان ویزد می روید.
 (۷اسكن بـیل  = ſeskanbilبـیل شكن – گـیاهی باریـشه ای فوق الـعاده
عمـیق ،مخـصوص دست یافنت به سطوح پایینی خاك در مـناطق كویری .این گـیاه
نیز مثل غیچ منادی از زمختی ودر عین حال ریشه در خاك داشنت است .حدود ۳۵
سال پـیش در منایـشگاهی كه در مـحل پـرورشگاه صنعتی بـرگزار شده بود اسكن
بیـلی را به من ایش گـذاشته بـودند كه طول ریـشه ی آن بـیش از  ۱۰بـرابر قـسمت
بیرون از خاك بود.
 (۸هادربون =  = hãderbūnمراقب – نگهبان – پادار
متـشکل از هـادر+بون که جزءِ اول احتـماالً هـمان آتور )پهـلوی( به معـنایِ آتش
است و جزءِ دوم به معنایِ نگهبان و در مجموع یعنی آتشبان یا نگهبانِ ⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵۵

اگر گل نیستی مرغ سحر باش
گلی بشناس و دیگر بی خبر باش
)(۱۰

ز چِنگ

آواز كن جان را بزن چَنگ

كه تا خود باربَد را بشكنی چنگ
)(۱۱

چه خوش باالی ِ او ساالر
)(۱۲

تُرُش باالی ِ

چون بُت
)(۱۳

دل از هجر كت كت

بزن مطرب سه گاهی در كمانچه
كجایی ساقیا

وَرمال پاچه

)(۱۴

کرمان ۱۳۶۵
آتـشاسـت».هادر« هم بعـید نیـست که مخـففِ همـین ترکـیب بـاشد .احـمدِ کـسروی
در موشکافی و ریشهیابیِ واژهی »آذربایجان« میگوید:
بیگفتگــوست که نامِ »آذرپات« یا »آتــورپات« مــیانهی ایرانــیان
معمول بوده  ...آتور از کلمههای مشهورِ فارسیِ کهنه یا پهلوی و
معنیِ آن معلوم است که آتش است .این کلمه سپس »آذر« ⇦

۱۵۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
شده که هــنوز در فــارسیِ امروزی مــتداول میبــاشد .ولی این
شگفت است که با این که ذالهای نقطه دار -که در آخرِ دورهی
سـاسانیان و اوایلِ اسالم معـمول بوده ،امروز همـگیِ آنها دالِ
بینقــطه هــستند و فرقِ مــیانهی دال و ذال  ...اکــنون از مــیانه
رفـته  ...با اینهـمه ذالِ »آذر« بـهحالِ خود باقـیست  ...از رویِ
قــواعد هــیچ مانع ندارد آذربایــجان را با دالِ بینقــطه بخوانــند.
]توجه مـیدهم که این پـدیده در ذالِ هادربون اتـفاق افـتاده و به
دالِ -بــهقولِ کــسروی -بینقــطه تــبدیل شده است[  ...پات:
مصدرِ پاییدن به معنیِ نگهبانی کردن است ⇐ .کاروند -ص ۳۱۶

 (۹كرپو  = kerpūمارمولك  -كلپك
 (۱۰چــنگ  = čengمنــقار – نوك  .چــنگ همچنــین به قــله ی كوه یا نوك
شیروانی یا هرچیز شبیه به آن گفته می شود .نشسنت به حالت سر ِپا را كرمانیان
» سر ِ چِنگو« میگویند ،كه ناپایدار و شبیه نشسنت بر موضعی نامسطح است.
نگفتم از تلنگ خود رها كن سر چنگو چو بنشستی حیا كن
 (۱۱ساالر  = sãlãrباشكوه – عالی – خوب  -شیك
 (۱۲ترش باال  = torošbãlãآبكش – چلو صافی ) گویا در اصل تراوش پیاله
بوده است (
 (۱۳كت كت  = kot kotسوراخ سوراخ
 (۱۴ورمال پاچه  = varmãl pãčeپاچه ات را باال بزن – شروع به كار كن
– آماده باش  » .پاچه ورمالیده « در كرمان اشاره به آدمهای بی آبروست) .كه باز
هم ناشی از فرهنگ كارستیزی است.
برای توضیح بیشتر ⇐ اتیاد ،توضیح  )۱۴ص (۱۴۵

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵٧۷

»ور هم خوراكی«
دوباره موسم نوروز آمد
چو خورشید جهان افروز آمد
)(۱

كماچ و ماچ و عیدی وَرمِال) (۲شد

كه پر خوردن بالی جان ما شد⇦
 (۱كماچ komãč
بدیع الـزمان فروزانـفر در فرهـنگ نوادر لـغات دیوان كبیر ذیل » كـماج « آورده:
نانی كه بر روی تابه پـزند و رقـیق نبـاشد )حتـفه ی حكـیم مومن ذیل  :خبزالفرنی(
نانی كه خمیر آن را با آب نـخود خیـسانده خمیر می منایند تا به جوش آمده با اندك
شیرینی و روغنی خمیر می كنند و می گذارند تا برآید پس در كماجدانها كرده سر
آنــهارا بــسته باالی ریگــهای گرم در قرن می چینــند ).مــخزن اال دویه در ذیل:
خبزالفرنی( در بشرویه وحدود طبس نانی كه خمیر آن را با شیر و روغن یا یكی از
این دو می آمیزند …

دیوان كبیر جلد  ۷ص ۴۰۲

این روزها در كرمان كماچ از شكل نان خارج شده و بصورت شیرینی در آمده است.
آنرا لوز می كنـند و در گرد هـمایی ها اسباب ِ پذیرایی است .پـیش از این اما بیـشتر
شبیه نان بود وبه دلـیل استفاده از جوانه ی گـندم درخمـیر آن سر وكـله اش در ایام
عــید پــیدا می شد .مواد اصلی تــشكیل دهــنده ی كــماچ عــبارت اند از  :آرد  ،آردِ
سهن ،خرما )رطب(،ادویه
 (۲ورمال

 = var melãآشكارا  -فاش

۱۵۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

دوباره مَعده شد از درد شاكی
)(۳

كه صاحب جان مكن ورهم خوراكی
چو كردی لطف با هندونه ی كَرك
مكن دیگر كُماچ ِ گُنده را پرك

)(۴

)(۵

⇦
 (۳ور هم خوراكی

 = var ham xorãkiخوردن خوردنی های ناسازگار

با یكدیگر – دقت نكردن در امر خوردن – خود را از بی رویه خوردن بیمار كردن
 (۴كرك  = karkكال  -نارس
 (۵پرك  parkاین بیت تقلیدی است از حكیم قاسمی كرمانی.
گر خوری هندوانه ی كركی  /از كماچ سهن مخور پركی
پرك كردن = نصف كردن
پرك = پاره – نیمه – تكه
پركه آجر = آجر پاره
تِك پرك = ریز ریز
تك پركاله = خورده ریزه
صائب :كاروان اشك ما را آتشی در كار نیست
آتش این كاروانست آتشین پركاله ها

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۵٩۹
)(۶

همو بِتر كه آدم در جوونی
)(۷

بگیره یاد  ،رسم ِ سیرمونی

شنیدم گربه ای در بنگالدش
)(۸

گِرِف ی ِهو میون الف بادش
به زیر ِ جُل،

)(۹

)(۱۰

كِوِشكِ

پای ارباب

جُریدن) (۱۱داشت هم در موقع ِ خواب ⇦
 (۶همو بتر  = hamū betarهمان به  ،همان بهتر
 (۷سیرمونی  = sirmūniادبِ به موقع از غذا دست كشیدن – سیر شدن
چنانكه باید – دست كشیدن از غذا چندان كه هنوز به قدر كافی غذا برای دیگران
مانده باشد.
سیرمونی نداره = هر چه می خورد سیر منی شود
 (۸گرف ی هو میون الف بادش
gęref yeho miyūn-e lãf bãdeš
) روی حلاف ( حركتی ناگهانی و غیر منتظره از خود نشان داد - .از كوره در رفت
– آرامش خود را از دست داد .گرفته شده از این اصطالح و باور عامیانه كه به درد
آمدن ِ عضوی از اعضای بدن را » باد گرفنت « میگویند.

۱۶۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

دالور گربه گفتا بَه چه موشی
لُكی،

)(۱۲

خوش مزه ای  ،چربی  ،چموشی

اگر بندِش كنم در این شبِ تار
بِرَم با سرعت او را زیر ِ ناسار

)(۱۳

⇦
 (۹جل  = jolپارچه )بدون بار منفی یا مثبت( – پارچه ) با بار منفی (
ور پر جلی جلشم تابدار = پیچیده در پارچه ای پر گره ) بدون بار منفی (
ی تکه جلی ور م خرید = پارچه ای بی مقدار برایم خرید ) با بار منفی (
 (۱۰كوشك  = keveškناخن ) كرمانی ها به انگشت میگویند ناخون(
كوشكم سیا شده = ناخنم سیاه شده است.
ناخون كاچیلوم درد می كنه = انگشت كوچكم درد می كند.
 (۱۱جریدن  = joridanتكان خوردن
اَ جات جر مخور = تكان نخور
ایقَ مجر = وول نخور
زمین داره می جره = زلزله شد ⇐ اتیاد ،توضیح ) ۴ص (۱۴۵
 (۱۲لك  = lokالف( بر آمده  -ورم كرده
تو پلوم لکی شده = در پهلویم یک برامدگی احساس می کنم
ب( تُپُل – چاق و چله  » :لُكی  ،خوش مزه ای  ،چربی  ،چموشی«

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۶١۱
)(۱۴

بناگه گربه را آمد جكیدن

)(۱۵

گهی دندان زدن گاهی ركیدن
در آن بیگاهِ شب آن پنگل

)(۱۶

تیز

چو نیش عقربی بی رحم و خون ریز
چنان در پای خواجه رفت بد ذات

كه گفتی خود برون آمد ز قرنات)⇦(۱۷
پ( آبسنت » :گفتند بی ترس و هدک یاری که بد نه ماه لک  /از بار شد اکنون
سبک ،هین قوتو هین قوتو«
 (۱۳ناسار  = nãsãrناودان – ناوسار ) به گونه ی ناو  ،مقعر (
 ⇐ (۱۴دلشدگان  ،توضیح ) ۲ص (۱۳۶
 ⇐ (۱۵دلشدگان  ،توضیح ) ۵ص (۱۳۶
 (۱۶پنگل

 = pangolپنجول

 (۱۷قــــــرنات =γernãt

سیب

آدمو –

غده ی تیروئــــــید – گلــــــوگاه

بـیخ قـرنامت گرف = یـقه ام را گـرفت .اینـکه ریـشه ی قـرنات چیـست؟ بر من معـلوم
نشد .در این میان معنای شهر اندلسی » غرناطه « توجهم را جلب کرد .این لغت به
معنی انار است.

۱۶۲

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ
)(۱۸

بزد آنگه ز خشم ارباب غاره

كه پایم شد ز دست گربه پاره
به ساعت شست گربه شد خبردار
كه شست خواجه از او یافت آزار
بزد بر سر كه از افسوس پر بود
كه هرچه بر سر آمد از لِهُر

)(۱۹

بود

⇦
 (۱۸غاره زدن  = γãre zędanفـریاد زدن – داد و هوار – شیون مـردانه با
صوت کــریه  .کــما اینــکه مردم تــهران به بلــندگو و هر چــیز پر سر و صدایی
غارغارک می گویند وبه نظرمی رسد مأخوذ از صدای کالغ باشد.
 (۱۹لهر  = lehorشکم – شکم ) با بار منفی (
لهرم و تک تریده = گرسنه ام
در لغتنامه ذیل » لَهَر « با قید » در تداول مردم خراسان « آمده است :
»چاقی بی اندازه و گوشت پوک و خالی و پر از باد«

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۶٣۳

مرا ارباب خواهد كرد پُت پُت

)(۲۰

دو گوشم را به عبرت می كند كت

)(۲۱

خوراك سگ شوم فردا .چه بد شد
كه اربامب زدستم خوابزد شد

)(۲۲

کرمان ۱۳۶۵

 ⇐ (۲۰پتپت  ،توضیح ) ۲ص ( ۱۳۲
 ⇐ (۲۱هل پیت  ،توضیح ) ۳ص (۱۳۰
 (۲۲خواب زد  = xãbzadبد خواب  -بی خواب  -از خواب پــریده -
خواب از سر پریده
بچه را خواب زد مکن = مواظب باش بچه بیدار نشود که دوباره خواباندنش مشکل
است

۱۶۴

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»قَر«
)(۱

ازو خبطی که مَ کِردم پریرو

دل از دلداده ورکندی) (۲پری رو
)(۳

نِکردی خندهای مَلی نِدادی

به خواهشهای مَ دیرو و امرو

)(۴

)(۵

چطو کاری شد اِی دلبنِدِ دلدار
)(۶

)(۷

که ناغافل تو افتادی وَریرو
 (۱پریر و  = pęrirūپریروز

 (۲دل ورکن شدن  = del varkan šędanدل از چیزی بـرداشنت  ،قـطع
امید کردن .دل ورکن منی شه = ول کن نیست
 (۳ملی ندادی  = maali nędãdiمحل نگذاشتی
 (۴دیرو و امرو  = dirū – vo ſęmrūدیروز و امروز
 (۵چــطو کاری شد  = četo kãri šodعــجب بال یی نازل شد  ،چه
غیرمنتظره ،عجیب است
 (۶ناغافل  = nãγãfelغفلتاً ،ناگهان
 (۷وریرو

 = varirūروی این دنده  ،روی دنده ی چپ

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۶۵

»نگاه«
چشماتِ هُلیک

)(۱

کردی و فاش ) (۲دادی و رفتی

گُرگی که تو چشمات بود  ،راش دادی
او کَره ی مَصوم

)(۴

)(۳

و رفتی

 ،دلم بود که دیدی

وندر بغل گرگ  ،تو جاش دادی و رفتی
 (۱هلـیک  = holikصفت چـشم است در حالی که در اثر خـشم و تغـیُر درشت
شده باشد
چشمش هلیک کرد = خشمگنانه به من نگاه کرد
چشما هلیکی داره = چشمانش بیرون زدهاند
این واژه را کرمانیان برای زنبورهای درشت هم بکار میبرند ) زنبور هلیکی یا زنبور
هلوکی ( که در این جانور نیز هم عالیم خشم و زهر و هم درشتی وجود دارد.
 (۲فاش دادی  = fãšdãdyفحش دادی
برای حذف » ح « و افزودن » ا « ⇐ دالبندی ،توضیح ) ۴ص (۱۴
 (۳راش دادی  ⇐ rãšdãdiورگل میخ ،توضیح ) ۲ص (۱۲۸
 (۴کره  = kaareکهره – بز نر
کـهره بر بـزغاله شیرخوار در بـسیاری از نواحی روستایی اطالق می شود .در کـرمان
اما اختصاصا به نِر ِجانوری می گویند که ماده ی آن بز است .در تهران

⇦

۱۶۶

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

– و آنــطور که رسمیت یافته – دو نوع جانور » گــوسفند « و » بز « از هم جدا
مــیشوند که هر یک نر و ماده و بــچه دارند .به این ترتــیب خانواده های :
) گوسفند نر – میش – بره ( و ) بزنر – بزماده – بزغاله ( از یکدیگر متمایز
می گردند .اما در کرمان به هر شش عضو این دو خانواده »گوسفند« می گویند.
آنگاه گوسفندان را به چهار اسم متفاوت تقسیم می کنند :
به گـوسفند نری که بدنش از پـشم پـوشیده شده است و دنـبه دارد » بره « و به
مادهی آن » میش « میگویند  ،و به گوسفند نری که بدنش از مو پوشیده شده و
دم دارد »کره « و به مادهی آن بز می گویـند .البـته هر یک از این تقـسیمات ممـکن
است به نسبت سن خود نامهای دیگری هم داشته باشند .مثل :
چِپُش

برای کَره

نری

برای کره

غوچ

برای

بره

شاخدار

برای هر دو نوع

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۶٧۷

»جُل پشت«
)(۱

خویش را با صد ادا ورساختی

عاشقان را در بال انداختی
عاقبت هم جفت جل پشتی) (۲شدی
قیمت ِ عشاقِ خود نشناخت
 (۱ور ساخنت  = var sãxtanارائه کردن به شکلی تازه و نوظـهور – ابداع،
»خود را ورساخنت « یعنی خویش را به گونه ای دیگر منودن.
مثال در مورد متارض می گویند  » :خودش ِورساخته «
 (۲جل پشت  = jol poštخانه به دوش – بی کس و کار – بی سر و سامان .جل
در این ترکـیب به معـنی بار و بـنه است .یعـنی کـسی که جـلش را به دوشش بـسته
بـاشد .جل پـشت را در مـقام حتقـیر به کـسی می گویـند که می خواهـند او را مفـلس
جلوه دهند.

۱۶۸

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

»دل ورکن«
من نه آمن که به هر برزن شوم
)(۱

با شتا شالفه دن ور دن شوم

)(۲

)(۳

پای خود ورکوفتم در کوچه ات
)(۴

خود مباد آندم که دل ورکن شوم
 ⇐ (۱ورچه منزل میکنی در بدنسار  ،توضیح ) ۹ص (۶۸
 (۲دن ور دن شدن  = dan var dan šędanهم سخن شدن – در مـقام
جواب بر آمدن – خود را همسطح و شان کسی کردن
 (۳ور کوفنت  = varkūftanبــرخورد دردناک ِ پا از طرف پایین و سر از
طرف باال با هرگونه مانعی در هنگام راه رفنت .کرمانی ها با این ترکیب برخورد
طنز آمیزی هم می کنند  .می گویند » دَنِتِ ورنکویی « یعنی چیزی نخوری  .مثال
ظرف پر از میوه ای آن میان برق می زند و کسی می خواهد اطاق را ترک کند به
شوخی با دیگران می گوید  :مواظب باشن دنتون ورنکون
 (۴دل ورکن شدن  = del varkan šędanدل از چـیزی بـرداشنت – قـطع
امید کردن .
دل ورکن منی شه = ول کن نیست

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱۶٩۹
)(۱

»چاربیتو«

گفتم که منم خویش ِ تو ای خویش به پیش آی
کیغاج) (۲ره است آن و کلولق

)(۳

ره ِخویش آی
)(۵

)(۴

این قلب کُپالیم غلوطَست ز آالم
)(۶

پُلماس کنان مرهم این سینه ی ریش آی
)(۷

ناغافل

اگر با تو کالوند

)(۸

شوم من

یک بار
)(۹

دِوارسر

وِ گِلت

)(۱۰

بند شوم من
)(۱۱

تا زات

کری میکندم) (۱۲دامن وصلت

از کف ندهم  ،وازده هرچند شوم من

 ۱۳۶۲کرمان

۱۷۰

ﮐﻠﻪﮫ ﻗﻦ

 (۱چاربیتو  = čãrbeytūدو بـیتی  ،تـرانه ،چار بیـتو تـرانه ای است که
کـسی در حین کار یا سفر زمزمه کند .شمس قیس رازی به دنـبال داستان شیرینی
که در رابطه با اختراع رباعی نقل می کند  ،می گوید :

)ص  ۱۱۵چاپ مدرس رضوی(

اهل دانش ملحونات این وزن را ترانه و شعر مجرد آن را دو بیتی
خوانـدند برای آنـکه بـنای آن بر دو بـیت بـیش نیـست .و مـستعربه
آ نرا رباعی خوانـند از بـهر آ نک بـحر هزج در اشعار عرب مـربع اال
جزا آمده .پس هر بیت از این وزن دو بیت عربی باشد ...
از این شاهد می توان حدس زد که چرا ما بجای دو بیتی چار بیتو می گوییم
 (۲کیغاج  = kiγãjکج  ،معوج ،چیزی که موج داشته باشد ،شاید برگرفته از
» کیغ « به معنی » بیماری چشم « باشد  ،مات و مبهم
 (۳کلولق  = kęlowlaγناهموار
 (۴کـپال  = kopãlسفال ) کـپالی = سفالی  ،همچنـین مـجازا به معـنی » بی
ارزش و نامرغوب « بـکار می رود ( در واژه ی کـپال به نـظر می رسد » ا ل « پـسوند
نـسبت بـاشد  .مـگر انرا گـپار بگیـریم چـنانکه دکتر بـاستانی پاریزی ثـبت کرده
است ⇐ هزارستان چاپ اول پاورقی ص . ۳۸۰
جزء اصلی آن » کپ « است که ما در کـرمان بـصورت » قُپ « برای تـوصیف هر
چیز برآمده و باد کرده ای بکار می بریم  » .کپ « در رفسنجان به شکل » کپکی
« و به معنی » دمرو « استفاده می شود .از این کاربرد ها اینگونه استنباط می شود
که هر چـیز گرد و کروی » مخصـوصا نـیم کره « را می توان »کپ « تلـقی کرد .
درلهجه ی تهرانی » کپل « گاه به جای » تپل « به کار می رود و در انگلیسی cup
به معنی فنجان همین شکل را تداعی می کند.
 (۵غلوطه  = γolūteغلوط شده  ،انباشته شده

⇦

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد

١۱٧۷١۱
گفت تا پیدا کنی از کار نوت اسکناسا میشود من من غلوط

 (۶پلـماس  = polmãsپَـرماس  -پرواس ) پرمـاسیدن = مل س کردن  ،دست
سودن (
آنکه او نبض خویش نشناسد

نبض دیگر کسی چه پرماسد

)سنایی – لغتنامه(

گاه به تعبیه دری ثمین و لو لو الال به دست ناشناس او دهند که زهره
ندارد که دست معرفت استاد آنرا ببرماسد تا به سفنت چه رسد
)احمد غزالی،سوانح ،توضیحات دکتر امین ریاحی بر مرصاد العباد ص ( ۵۶۷

این واژه در لهجه ی کرمانی بیشتر بصورت دوتایی ) پلماس پلماس ( بکار میرود و
به معنی جستجوی چیزی بدون کمک چشم است.
 (۷ناغافل  = nãγãfelغفلتاً  ،ناگهان
 (۸کالوند  = kęlãvandدرگیر  ،سرشاخ  ،دست به گریبان  ،مشغول
 کالوند تعمیر موتور شدم با مردم کالوند مشومرکب از کال  +وند )کالو  +وند – کالف  +وند (
ابو عــلی سینا در رساله ی مــخارج حروف در معــرفی مــخرج های » و « و » ف «
میگوید  :اما واو ساکن از همان جایگاه فاء حادث می شود اما فشار و روانه کردن
هوا در آن ضعیف است چنانکه در بیرون آمدن از رویه ی لب در منی گذرد و صوت آن
با کندن از لب به همان مقدار که فاء منطبق بود تکمیل شود.
) ص  ۸۱چاپ بنیاد فرهنگ .ترجمه ی خانلری ،نقل از مصطفی جیحونی کتاب صفر(

 (۹دوارسر  = dęvarsarدوباره – از اول
 (۱۰وگــلت  = vegelatور گــلت ،به گریــبانت  .هــمانطور که گال ویز در
فارسی رسمی به معنی درگیر ،از آویزان شدن به یقه و گردن می آید،
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وگـلت نـیز از » گَل « به معـنی گریـبان گرفـته شده است  ،اگر چه در لهـجه ی ما
»گل « از صرفِ معـنی گریـبان تـوسع پـیدا کرده و به آستین و پاچه هم سرایت
میکند  .مثل » جوراب گل بلند « یا » ور گل پای من آویزون شد « یا » ساعتی گل
دستش بود « .وقتی ما می گوییم » گل چـیزی « مراد پیـرامون آن چـیز است .
همانطور که یقه  ،پاچه و آستین پیرامون گردن  ،پا و دست را فرامی گیرند .فالن
چیز را » گل میخ اِنداخ« یعنی دور میخ آویخت
 (۱۱زات  = zãtزاد  ،سن
در کشف االسرار میبدی آمده است:
گفتــند یا مــوسی بــپرس از خــداوند خویش که صفت آن گاو
چیـست؟ یعـنی در زاد چون است ؟ ایـشان را جواب آمد که مـیانه
گاوی است  .در زاد جوان است و متام  ،نه نوزادی نـارسیده و نه
پیری شکسته .

)جلد اول ص  ۲۲۷چاپ امیرکبیر(

ضرب املثل  :زاتی نداره  ،قدی ورکنده
 (۱۲کری کردن  = kęri kerdanکرا کردن ،ارزیدن ،قابل بودن
 ای دنیا کری دروغ گفنت منی کنهدر کــشف احملــجوب هــجویری آمده است  :دیــگر کــتابی کردم هم اندر طریــقت
تــصوف نام آن منــهاج الدین یــکی از مدعیان رکیــکه که کرای گفــتار او نکــند
) یعـنی ارزش ندارد نام او را بیاورم ( نام من از سر آن پاک کرد و به نزدیک عوام
چنان منود که وی کرده است.

) ص  ۲تصحیح ژوکوفسکی چاپ پنجم(

ﻣﻬﮭﺮﺍاﻥن ﺭرﺍاﺩد
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»جوانه«
دل از غُصته انگار پَمپو) (۱زده
سرِ زخم ِ دل باز مُلکو) (۲زده
چو پُختوی ِ نر) (۳این دل ِ جُفتجو

پُلُخمون )(۴شده بسکه قوقوزده)⇦(۵
 (۱پمپو  = pampūکپک  ،قارچهای ذرهبینی که روی سطوحِ موادِ غذایی ظاهر
مـیشود .این واژه احتـماالً شکلِ دیـگری از پنـبو و آن نـیز شکلِ حتقیـرشدهیِ پنـبه
است.
 (۲ملکو  = molkūخونمُردگی و سفتشدنِ خون بر سرِ زخم که کندنِ آن گاه
زخم را تشدید میکـند .در لـغتِ فرس )اسدی طـوسی -صفحهی -۹۹دبیـرسیاقی(
بیتی منسوب به احمدِ برمک نامی  ،ذیلِ »ملک« )بدون تعیین اعراب(آورده است
با این توضیح :سپیدیِ بنِ ناخن باشد،
مــلک از ناخن هــمی جدا خواهی کرد/دردت کــند ای دوست خــطا خواهی کرد
معلوم نیست که چرا مرحومِ دهخدا این سپیدی را هاللِ سپیدِ ناخن تشخیص داده و
چگونه واژه را با کسره خوانده است .به هرحال گمامن این همان مُلک یا مُلکو
⇦
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ببین بار ِ دیگر بهار آمده
جغوکو) (۶سری وَر چغوکو زده
ببین ارتش ِ سیساللنگها

)(۷

چطو خیمهها ور قِد ِ جو زده⇦
است و مراد از آن پینههایِ گوشهی ناخن که قابلِ کندن و کندهشدناند و شاعر این
کار را منع میکند.کرمان یها به مُلکو ،ملکوت هم میگویند که تای آن زاید است
مثلِ بالشت و بالش و دوست و دوس )به هم چسبیدن از سومری باستان(و....
در لـغتِ فرس معـنای دیـگری هم برای مـلک آمده که از ماحـصلِ آن دانهی سفتی از
جـنسِ حبـوبات نتیجه مـیشود که هـمان کـلول یا به قولِ کرمانـیانِ قدیم »کرو«
است.
 (۳پختو  = poxtūفاخته
 (۴پلخـمون  = poloxmūnکـمابیش هـمان مُلکـوست با این تـفاوت که ملـکو
مرحلهای از بهبودِ زخم است اما پلخمون الزاماً در مرحلهی بهبود نیست و آماس و
دملَ ه کردنِ زخم را گویــند .پِلَــخم و پلخــمان )پلخــمون( به معــنایِ فال خن و
قالبسنگ در فرهنگها ثبت شده است .شاید پلخمونی که ما میگوییم مأخوذ از
آسیب و اثرِ سنگ بر بدنِ انسان یا جانور باشد.
 (۵قــوقو زدن  =γūγūzędanچــیزی را خــواسنت و دائم تکــرارکردن .متــنایِ
توأم با درخـواست بـهزبان و بیوقـفه .در این بـیتِ مـولوی هم این حسِ طـلب و
مداومت در طلب دیده میشود:
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تو از بُتّهی ِ جاز )(۸کمتر نهای
که خوش سایهبونی به کرپو )(۹زده
مِدویی ) (۱۰اگر نیست ور دور و بر
سری رفته البد به جیکو )(۱۱زده
تو ممَ وَر بِخی  ،غُصته ایق َ مَخور
اگرچه خدا ما ر ِ اَ توزده
بدو ،وَر بِجَک) ،(۱۲یِ گُجی )(۱۳بند شو
که دنیا دم از سرگُریسکو )(۱۴زده
ای مطرب خوش قاقا ،تو قی قی و من قوقو
تو دق دق و من حق حق تو هی هی ومن هو هو
قوقو مخففِ قوقولی قوقو و اصوالً یادآورِ صدای پرندگان است .فاخته نیز بهدلیلِ
کوکوکردن به »طلبکاری تا سرحدِ مرگ« معروف است  .صائب میگوید:
ز خون فاخته دیوار بوستان غطید
ولی ز جای خود آن سرو پایدار نرفت
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چون فاخته کو به کو نشستم بر خاک
بر سروقدانِ خفته کوکو کردم
 (۶نگاه کنید به توضیح  ۱۱از ای وای ز بحر خفتهی اشک
 ⇐ (۷دوبیتی ،توضیح ) ۱ص (۱۲
 ⇐ (۸حکمت ،توضیح ) ۵ص (۱۵۲
 ⇐ (۹سبزبخت ،توضیح ) ۱۲ص (۷۲
 ⇐ (۱۰سبزبخت ،توضیح ) ۳ص (۷۲
 ⇐ (۱۱سبزبخت ،توضیح ) ۱۰ص (۷۲
 ⇐ (۱۲دلشدگان  ،توضیح ) ۲ص (۱۳۶
 ⇐ (۱۳مسکهفروش ،توضیح ) ۶ص (۲۷
 ⇐ (۱۴دالبندی ،توضیح ) ۶ص (۱۴

۱۷۶
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»یِ پاره ) (۱جوشی«
میگِمِش رامیبِری ) (۲رَف وَر کُدورا )(۳؟ میگه چُم

)(۴

پِیرِدش )(۵گَردم وَریرا یا وَرورا)(۶؟ میگه چُم
میگِمش مِی مَ نگفتم ) (۷هادر و بیدار )(۸باش؟

مِی نگفتم را بییِن وَر عَقِبِ ما؟ میگه چُم⇦
 (۱یِ پاره  = yepãreمقدار زیادی ⇐ خواستگاری ،توضیح ) ۶ص (۵۲
 (۲رامیبری  = rãmiberiمیدانی ) مخففِ راه میبری(
 (۳ورکدورا  =var - kodū - rãبهکدام راه؟
 (۴چم  = čomچهمیدامن  ،از کجا بدامن  ،چگونه باید بدامن!
 (۵پیردش  = pey rędešدنبالش  ،در تعقیبِ ردّ ِ پایش
 (۶وریرا یا ورورا  = varyrã yã varūrãاینوَری یا اونوَری  ،اینطرف یا
آنطرف ⇐ توضیح ِ»ور« )ص (۱۲۳
 (۷می م  = mey maمگر من
 (۸هادر و بیدار  = hãder o bidãrمراقب⇐ حکمت ،توضیح ) ۸ص (۱۵۲
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میگمش اَی گُم بشه ،به مادرش مَ چی بگم؟
مِی نبودِن پابهپا همرا و همپا؟ میگه چُم
دستِ خواروته ) (۹چطو وِل کِردی و تَنا ) (۱۰شدی؟
هَمچ ِ میرَن خوار بِرادر وَر تو کوچا؟ میگه چُم
میگِمش اُی دیدِمِش ،اُی دیدمِش ،دردابالش
نِیش بِبی )(۱۱واستاده چی سِیل میکنه ،ها؟ میگه چُم
 (۹خواروته  = xãrūteخواهرت را  ،طفلکی خواهرت را
 (۱۰تنا  = taanãتنها
 (۱۱نیش ببی  = neyš bębiآنجاست ببین! نیش همان است که در تهران
»اوناهاش« میگویند.
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