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  :معرفی نویسنده 

ابولقاسم صلح جو ، مهندس راه و ساختمان و مدرس باز نشسته آموزش و پرورش هستم و از سال اینجانب 
هزاروسیصدوچهل و پنج با نگارش لطیفه ، داستان هاي کوتاه طنز ، مقاالت طنز و بویژه طراحی جدول هاي 

موج، : ري چون کلمات متقاطع فکاهی و جدي در نشریات طنزوفکاهی ومجله جدول کتیبه زیر نام هاي مستعا
  . دست انداز، پیرسوك، پالچ ، بختاله ، قّره تراق ، کلوچه مسقطی ، چلک مسه و خر موج نو همکاري داشته ام

مرداد ماه یکهزاروسیصدوسی ، از در ورودي این زندگی مجازي به شهر راز ، شیراز وارد  من در بیست و سوم
به زندگی حقیقی ، از در خروجی این زندگی مجازي خارج شده ام ، ولی نمیدانم در چه زمانی ، براي ورود 

شده و متولد میشوم ، اگر به تناسخ باور داشتم ، حتما براي آمدن به این دنیاي مجازي ، جنینی را انتخاب می 
  . کردم که بتوانم در زندگی ، استاد پرویز شاپور را تکرار کنم

هنري پرداختم که در هیچکدام هم به قول استاد عمران را به ده ها کار ... سال هاي نو جوانی و جوانی و
نوشتن داستان هاي کوتاه ، نمایشنامه رادیویی ، نقد فیلم ، مقاالت : صالحی چیزي نشدم ، هنر هایی چون 

اجتمایی ، فیلم سازي تجربی ، طراحی جدول هاي گوناگون عادي ، طنز ، فکاهی ، موسیقی ، سینمایی ، ادبی 
اتر ، مقاالت طنز ، نوازندگی درگروه پاپ ، سرودن شعر ، عکاسی هنري و کاریکلماتور ، که ئت ، بازیگري ...و

  . اگر فقط به نوشتن کاریکلماتور پرداخته بودم ، شاید میتوانستم استاد پرویز شاپور را تکرار کنم

 )1346سال (جله خوشه ،نوشتن کاریکلماتور را ، پس از خواندن سه دوره از کاریکلماتور هاي استاد شاپور در م

ادامه خواهم داد ، دست آورد این سال ها ، پانزده کتاب صد “ آخرین نفس “ به تقلید از استاد شروع کرده وتا 
، شابک گرفته “ به پرویز شاپور سنجاق شده ام”صفحه اي کاریکلماتور می باشد که نخستین آن با عنوان 

 .نتشارات بین المللی نوید شیراز در انتظار چاپ ، خاك میخوردوممیزي شده ، از سال هشتادوهشت در طا قچه ا

طنزوکاریکاتور ، بچه مشد ، خط خطی ، روزنامه عصر مردم شیراز ، انجمن : در حال حاضر با نشریاتی چون 
 .طنز رندان اداره ارشاد استان فارس و انجمن طنز حوزه هنري استان فارس همکاري مستمر دارم 
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 ؟ کاریکلماتور چیست

رود که امروزه بسرعت جاي خود را در ادبیات باز و با رشد  کاریکلماتور، عضوي از خانواده طنز به شمار می
  .چشمگیر خود، پیروان زیادي یافته است

  .وارونه دیدن - 2کوتاهی  -1: کاریکلماتور، مانند اشانتیونی از یک عطر خوب است و داراي دو ویژگی است

هاي زبانی  کاریکاتوریستی و طنزآلود از زندگی روزمره که بیشتر مبتنی بر بازي کاریکلماتور، برداشتی است
هاي ادبی، به  ها است که از بکارگیري آرایه است، یعنی پیش از آنکه برخاسته از مفاهیم باشد، متّکی به واژه

  .رسد موقعیت طنز می
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در سایت شیرین طنز  95مرداد تا  93کاریکلماتورهایی که در ادامه می خوانید از شهریور 
قبلی ایشان را در جلد یک کتاب  هايهمچنین می توانید کاریکلماتور .منتشر شده است

  . چاقوي تیغه مخملی بخوانید

 .ام ، تاجگذاري کردم با ملکۀ ذهن

 .ام را ، خیاط پانسمان کرد شده» بریده«جیب  -2

 .ها به رویش باز شد ، راه» بست«تا خودش را  -3

 .قتی یادم آمد ، با هم فراموشی را مالقات کردیمو -4

 .دهد جواب، نمره نمی معلّم خوب به سالم بی -5

 .اش بستم چشمم را بر روي افکار عریان -6

 .شود ام خمار می ، سایه» کشم می«وقتی در آفتاب انتظار  -7

 .، پول خورد همراه نداشت» گیري دست«مأمور براي  -8

 .ا شطرنجی کردمتا مات شد ، صورتش ر -9

 .دید کرد وقتی مار می اش عود می ماري بی -10

 .دادم» جا«جایش را  اعتراض بی -11

 .بینم خورم ، براي دیگران خواب بد می غذاي سنگین که می -12

 .هایش هایم را خیره کرد ، نقش برجسته چشم -13

 .زد تا در قصابی استخدام شد» قلم«آنقدر  -14

 .کرد زمینی تکثیر میغزه را زیر» نوار» -15

 .است» خوابیده«ها کار کارشناسی  نگهبانان ، ساعت» بیداري«پشت طرح  -16

 .روي نوار قلبم ، رد پایت مانده بود -17

 .اش کردم در باغ نبود ، دایورت -18

 .پرش کردم تا خودش را خالی کند -19

 .در شهر سوخته ، تریاك کشیدم -20

 .گروه را به خوردن ماست مسیر دعوت کرد ریزان ، کوهنورد پیر عرق -21
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 .بود، نرم کننده می زد“ سخت”چون باورش -1

 .اهدا شد“ دار”، “ بی دارم”به افکار -2

 (کژتابی(، موجی می شوم “دریا”در جبهۀ -3

 .را با ترمز خنثی کردم“ گاز”بوي -4

 .انداخت“ جلو”کارش را “ پشت“-5

 .ضاء، دستگیر شدبه اتّهام دل ربایی، در بخش پیوند اع-6

 .نداشت، نتوانستم بنویسم اش“ حرف”زیبایی اش -7

 .بلند، دوال شد“ گامی”براي برداشتن -8

 .قندان لبت، ناشر دیابت است-9

 .با نعرة سکوت، فریادها لنگ انداختند-10

 .روي پاي خودش ایستاده بود، برشانه هاي من-11

 .حواسم نبود، قربانت رفتنم-12

 .، با چشم خوردمشزن پخته اي بود-13

 .تا سیر به زندان برود“ خورد”چوب اعتمادش را -14

 .، روي اعصاب زنش راه برود“دست به عصا”عاشق پیرمردي هستم که -15

 .”خواند”مهمان ناخوانده را عزرائیل -16

 .می شود“ بلند”، فقط صدایش “افتاده”نویسندة -17

 .با آچار شالقی، لوله را سرجایش نشاندم-18

 .ن از درون شکسته بود، چسب تزریق کردچو-19

 .عاشق موشی هستم که مرهم روي زخم گربۀ مرده بگذارد-20

 .، فشار اسمزي از آستانۀ تحمل مثانه اش بیشتر بود“خودش را گرفته بود”هار نبود که -21
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 . ، حریف نشدم“بزنم”ات را “قید”می خواستم -1

 . با دورویی، یکرنگ می نمود-2

 . میرسد“ پیروزي”آزادي به  استقالل در-3

 . زندان می ساخت تا به آزادي ارزش دهد-4

 . براي واکندن سنگ هایم، کمپرسور خریدم-5

 . است“ شیرین”نُقل مجلس ما، -6

 . مشکل بود، آسان از آن گذشتم-7

 . ساعتم خوابیده بود، زابراهش نکردم-8

 . به دستم پیر شدي، نه به پایم-9

 . شد“ قلم”دست تقدیرام، -10

 . محبت اش را پس دادم، گوشه نداشت-11

 . ایستاده به دلم نشستی-12

 . چون تشنه نبودم، از خجالت دوغ شدم-13

 . در حرصی که می خوردم، مودیدم ، باالآوردم-14

 . آدم پري بود، نتوانستم بار بارش کنم-15

 (کژتابی) . کفش ام، لنگه ندارد-16

 . چشم هایش را نمی سوزاند ، شامپو“به سرش می زد”وقتی -17

 . ، بیست گرفت“خواند”کور -18

 . ”می کشید”تریاك، دود “قلم“نقّاش با-19

 . کردم“وزن“، مایۀ شیر پاستوریزه را“آّبکش”با -20

 . ام را ندیده ام“دیده“-21

 . گذشت، پنجره هم ردشد“ در“تا-22

 . داد“ سر”براي عوض کردن حرف اش، -23
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 . می جنگید“ حیوانات”بشر ، با  براي دفاع از حقوق-1

 . حس اش نبود ، منتظر ماندم تا آمد-2

 . با دلتنگی ، غصه هایش را سر وقت می خورد-3

 . براي پیشگیري از پریدن الکل ، بال هایش را چیدم-4

 . بود“ حاضر”، همیشه “ غیبت”براي -5

 . یم نیآورد ، جا خورده بود“جا”به -6

 . ”دیدم”بیشتر خسارت  در تصادف نگاهمان ، من-7

 . شد“ لمس”دست اش ، قلب ام “ لمس”با -8

 . ام را“ حال”خود گذاشته ام ، “حال“به-9

 . دستی پنهان ، رد اش را می زد-10

 . وارد سیاست اش کردند“ ون”براي خرید سبزي خوردن رفته بود ، با -11

 . ”نمی برد”، دل “ می زد”مخ -12

 . یادم را شکستسایۀ سنگین سکوت ، کمر فر-13

 . ، مو هایم را شستم“ آب که از سرم گذشت“-14

 . ساکت شود“ پروانه“کرده ام به سکوت تا همسرم“پیله“-15

 . من مانده ام و تو ، که نمانده اي-16

 . است“ برگ“برندة هیزم شکن ، درخت بی“ برگ“-17

 . به غیرت شانه هایم بر می خورد ، وقتی سرت را زمین می گذاري-18

 . خوردن من می ماند“ برگ“خوردن تقویم ، به“ ورق“-19

 . در جبهه ، اسیر خودم شدم-20

 . پوشیده بود“ خانه”بی خانمان ، پیراهن چهار -21

 . از وقتی سر سکوتم را بریده اند ، فریادم بند نمی آید-22
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 . برود ، باهمه می جوشید“سر“پیش از آنکه-1

 . ”زدم”دت تمام حرف هاي نزده ام را ، به ش-2

 . ماکیاول لنگ انداخت، وقتی وسیله را به هدف زدم-3

 . در مکّه خدا را دور زد،حاجی شد-4

 . رفتم“ بهار“شدن چراغ راهنمایی ، به پیشواز“سبز“با-5

 . خیلی بارش بود ، کمر درد گرفت-6

 . با نسخۀ دکتر ، آگهی روي دیوار شد-7

 . مسموم شد“ ترمز“ ،“ گاز““نیش“با یک-8

 . وقتی به انتظار مرگ می نشینم ، حوصلۀ عمرم سر می رود-9

 . پخته بود ، خام اش کردم-10

 . در حال کشیدن قلیان ، چپق اش را چاق کردم-11

 . ”می روم”هستم که اگر نفس ام هم سروقت نیآید ، “ آن تایم“آنقدر-12

 . ”چه با نمکی“:زخم دلم به پرستار گفت-13

 . افیه را باختحال اش ردیف نبود ، ق-14

 . حرف هاي سربسته ام را سر باز شنید-15

 . ”ترسید“، چشمش از درد“ دید”تا آسیب -16

 . فکر بسته اش را با دهان باز ارایه می داد-17

 . انگشت آیینۀ قدیمی ام دیگر جوانی ام را نشان نمی دهد-18

 . براي دیدن قیافه اش ، به آیینه کفّاره می داد-19

 . کرد“ دق الباب”، “ پونه”درِ خانۀ “ زنگی“مار-20
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 . انداخته ام، در زمان حال زندگی می کنم“ این روز”از وقتی خودم را به -1

 . تا چشم گذاشت، ابرویش را برداشتند-2

 . پرو میکنم“، تصویرم را“می دوزم“وقتی چشم درچشمِ آیینه-3

 . بجاي ضد عرق، از آبلیمو استفاده می کنم-4

 . از جوراب سرك می کشد، شست ام خبردار می شود تا انگشت ام-5

 . به حالِ فورواردي می گریم که استعداد گل زنی اش در پاییز بشکفد-6

 . تا آمدي، دلم رفت-7

 . آهسته زندگی می کنم تا عمر طوالنی داشته باشم-8

 . بی هوا آمد، خفه شد-9

 . صدایم به صدایش نرسید، دست از پا دراز تر بازگشت-10

 . نبود، عکس می گرفت“ دوربین”با این که -11

 . نتوانستم از او خون بگیرم، رگ نداشت-12

 . هر شب، رکورد پرش از خوابِ خود را ارتقاء می بخشم-13

 .“ می کشید“قلم به دست، دستمال یزدي-14

 . معمار متّعصب ، براي میز توالت هم سیفون می گذارد-15

 . شد “استوار”سر هنگ بر سر حرف اش -16

 . گلبول هاي سپید خونم به شوکرتجهیز شده اند-17

 . در ایست بازرسی، عقایدم را مخفی کردم-18

 . عاشق دونده اي هستم که از خودش جلو بزند-19

 . را محال می داند“نزدیکی”که ذهن ام “ دوري”آنقدر از من -20
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 .عاشق ششلیکی هستم که دو لیک آن را خورده باشند-2

 .دادن، پیراهن اش را شکافتبراي نخ -3

 به راه راست می رفت با کج خیالی-4

 .پس داد حافظ“شاخه نبات“ظرف نذري ام را با-5

 .می زد“ شیرین”چشم اش شور بود و -6

 .کشاورز بی آب، باد کاشت، نسیم برداشت کرد-7

 .است، خاك بر سر فرهاد“ شیرین”ماه عسل همۀ زوج ها، -8

 .مسکّن می خوردشدن، “بی درد”براي مرفه -9

 .از وقتی گوش هایم سنگین تر شده، عمیق تر می خوابم-10

 !متولّد ماه عسل است، فرهاد“ شیرین“-11

 .شنید“ درشت”زبان می ریخت تا یک “ ریز”یک -12

 .نبود با یک بارانداز، کلّه اش کردم“ سر“-14

 .، بدون استفراغ“باال آورده بود”بدهی -15

 .ی کنم، دماغ ام چاق می شودوقتی کیف ام را کوك م-16

 .، مکالمه را قطع کرد“گوشی که دستش آمد“-17

 .چون جیب اش پر از خالی بود، پاکبان شد-18

 .وقتی دلم آشوب می شود، نیروهاي خودسر با ساندیس به دلم اعزام می شوند-19

 .می روم، سراسیمه از خواب می پرد فرهاد“ شیرین”تا به خواب -20

 .را پروتز لب قلوه اي کردم ام* “لب تخت“-21

 .، مفت خرید* “ کَال مالهو”فلزِ خراب اش را -22

 .تا بلند تر شود“ می کشم”هر روز دندان طمع ام را  -23

 .شده ام، مثنوي هایم تغییر قالب داده اند“ غزل”از وقتی عاشق -25

 . لب تخت در گویش شیرازي به نوعی بشقاب گفته میشود*

 .اشخاصی که در کوچه ها وسایل کهنه را می خرند کالمالهو گفته می شود در گویش شیرازي به*
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 .را خورد“ لیلی“ ”قالی”، “مجنون“ ”بید“-1

 .کش رفته بود که نقره فروشی باز کرد“ سیم”آنقدر -2

 .براي پایین آوردن تب اش، دکتر از نردبان باال رفت-3

 .قطع ید شدم، بدون خونریزي-4

 .گرفت تا رباخوار شد“ بهره”آنقدر از حرفهایم -5

 .سیگار، دست ام به قلم نمی رود“ کشیدن”براي -6

 .آنقدر در خودم می ریزیم که سرریز اش، از چشم هایم می چکد-7

 .الغرش کرد“ رژیم”آدم کلفتی بود، -8

 .در روز جهانی فضولی، همۀ فضول ها به جهنّم مشّرف می شوند-9

 .بود“ نازنین”خط لب اش، -10

 .یاد تیز اش، رگ حرف ام را طوري برید که سکوت ام بند نمی آیدفر-11

 .تا آروغ زدم، به حرف هاي فرو خورده ام، عفو خورد-12

 .ماهی را با خجالت، سرخ کردم-13

 .ابرو هایش آوار شدند تا زیرِ ابرویش را برداشتند-14

 .آدم سر به زیري شده ام تا فکرت از سرََم بیفتد-15

 .ام برگشت، تحویل اش نگرفتموقتی بخت -16

 .خط فقري که برایمان نوشتند، خودشان هم نتوانستند بخوانندش-17

 .با خط لب اش، روي گونه ام، خط قرمزي نوشت-18

 .ختمِ روزگار بود، مشکی پوشیدم-19

 * .گُمپِ گُل به آب دادم، تشکر کرد-20

 ** .با زقَلتون، خودکشی ام کردند-21

 .هجۀ شیرازي، دستۀ گُل را گویندگُمپِ گُل، در ل*

 .ز قَلتون، درلهجۀ شیرازي، نوعی نفرین است و نیز سمی گیاهی **
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 .رسیدند“ پیروزي”، به “استقالل“مخالفان-1

 .شده بود“ باران“،“غزل”چون دو زنه بود، -2

 .، چاپ شد“شمسی”منظومۀ -3

 .آبگرمکنِ خراب ام، مرا به چالش آب یخ دعوت میکند-4

 .!”رپ”هم کاتولیک تر شده “ پاپ“از-5

 .، دراز می نمود“چهار قد“با-6

 .نخ کش شده بود، از بس نخ داده بود-7

 .زهرا، در جهنّم زندگی می کرد“بهشت“پیش از رفتن به-8

 .!”میآید“به پا هایت“ رفتن“چقدر-9

 .شب ها لباس خواب ام، بیدار می ماند-10

 .با جیب بري، خیاط شده بود-11

 .!آمدن داشت رفتنت،-12

 .!با اقتدار، بورسیۀ بیکاري شدم-13

 .!میخواستم آدم شوم، قسمت نشد-14

 .!”گرفت”بود، چشم ام را “گیرا”چشم هایش -15

 .می نوازم“ مقامی”گیسویش، “دوتار“با-16

 .بود، قیصر“ فرمان““پشت“-17

 .بود“ خشک“دست آدم تشنه، چون حلق اش-18

 (بیکژتا) .”رفتم“، باعجله“آمد“صبر-19

 .دیگر به خوابت نمی آیم، هیات هاي سینه زنی، راه بندان کرده اند-20

 *.!اش کردم، خونه خراب شدم“سیل“-21

 **.، که مشتري آمد براي معاملۀ باغ“بنگاه”قلیان می کشیدم در -22

 .در لهجۀ شیرازي به چم، نگاه می باشد“سیل“-*

 غ گویند که سایبانیدر لهجۀ شیرازي، به بهترین جاي با“بنگاه“-**

 . از درختان کهن دارد و در اطرافش جوي هاي آبِ روان
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 .آمد، در رفتم“ شیر”در پرتاب سکّه،  -1

 .خواب آلودگی تیر چراغ برق، موجب تصادف ام شد -2

 .کردم“ فریاد“با سمعک خاموش، همه را مجبور به -3

 .در راه بود، همه سر هایمان را کنار کشیدیم“سرما“ -4

 .زده می شوم“دریا“پناه می برم وقتی“ ساحل“به آغوش -5

 .ساپورت می پوشید، پس از آن که آه ام، دامن اش را گرفت -6

 .نمی شود“ بند”هیچ ثانیه اي روي ساعت ام  -7

 .”برگه ها باال”: وناگهان مرگ اعالم کرد -8

 .کرد“ برداشت”اش، بد “کاشتم“ خوب -9

 .دممن بود، اگر فرهاد بو“ شیرین“ -10

 .داد“ تن“فقط به ازدواج -11

 .در آیینه به حضور خودم، شرفیاب شدم -12

 .کلّه ام باد بر می دارد، وقتی هوایت به سرم می زند -13

 .خندان به خیالم، خوش آمدي -14

 .کرد، چهار گردان را“ هنگ“کامپیوترم -15

 .می آورد”باال ”بود، مجتمع مسکونی “ خورده“زمین -16

 .، با مداحی حاج کریمی افتتاح شد“تیرهفت “سالن -17

 .، وقتی بوقلمون سرخ کرده سر سفره آمد“پایش را خورد“ -18

 .حق نداشت بخندد، به حق نداشته اش می خندید -19

 .کمر حافظه ام، زیر بار خاطراتم شکست -20

 .کاشت فرهاد، دیابت گرفت“ شیرین“ -21

 .بی جهت، نماز می خواند -22

 .از کیلومتر نود، به سد رسیدمپس از گذشتن  -23

 *.”کُمین”کَمین نشسته بود، براي مچ گرفتن از  -24

 **.کُموخته هاي دست اش را در بانک گذاشت -25

 .کُمین در گویش شیرازي به آدم شکموگویند*-

 .کُموخته در گویش شیرازي به چرك دست گویند**-
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 .“ ده امخور“ نمی دانم آسمان چه مزه اي دارد، همیشه زمین -1

 .تا قوزك پا در خودم، فرو رفتم-2

 .یک جنگل، چوب سادگی ام را خورده ام-3

 .، عاشق ام شده بود تا حقّ دلّالی ندهد”بی واسطه  ”-4

 .چون دل و دین اش را باخته بود، به بخش پیوند اعضاي جهنّم هدایت شد -5

 .رگ فریادم را چنان زده اند که سکوتم بند نمی آید-6

 .است“ سنگین تر “ می کنم، گاهی سبک نشدن، گریه ن-7

 .از زمین خوردن، جلوگیري میکند طناب دار-8

 .می شود“ به روز “ خفّاش، چشم بسته -9

 .حواسم را پرت کردم، در آغوشش-10

 .، به استخدام شهرداري درآمد”تیغی “ جوجه -11

 .معشوقه ام چشم گذاشت، تا خودم را کم کنم-12

 .دنبال اش افتاده بود“ سارا “  بود که“ دارا  ”-13

 .می خواستم حوا یش شوم، آدم نشد-14

 .می شد، وقتی در گوش هایش پنبه می گذاشت“ سنگینی “ آدم -15

 .در عصر بی شرفی، یارانۀ خود فروشی می گرفت-16

 . می شود“ چهار پاره “ سکوت می کند، قلبم “ غزل “ وقتی -17

 . ی خواهد، لطفا دلم نَبر عزیزمم“ دل “ در این زمانه، زندگی -18

 .ما را بجا نیآورد“ بیداري “ همه را کردیم، اما هیچکس احترام “ خواب “ ما رعایت -19

 * .بعد قُرّه تراق اومد“ باران  ”-20

 ** .با جی جی با جیم، یِی رنگی رِ دور زدیم-21

 .قُرّه تراق در گویش شیرازي، به رعد گفته می شود -*

جی باجی در گویش شیرازي، دوست بسیار صمیمی و یکرنگ را گویند و نیز، به خواهر خوانده جی  -**
 .اطالق می گردد
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 .، ماندم“ دلم نیآمد”میخواستم بروم، -1

 .بود، کاسه اش ساکت بود“ خوابیده “ چون زیر نیم کاسه اش، توطئه-2

 .ام کرد، خر درون ام که لگد زد“ بیدار ”-3

 .ه را آدم بدخوب می بیند هم-4

 .می شود“ پخته““جهنّم“، در“بهشت“پیش از رفتن به“ خام“آدم-5

 .روي تن اش، با شلّاق کامنت گذاشتم-6

 .در قرعه کشی بانک، برندة شش ماه زندان شدم-7

 .می شوي براي ساپورت“ پا“محشري، هرروز-8

 .لبریزت می کنم ، با خالی کردن خودم-9

 .ا پیش فروش کردمساده، مضارع ام ر“ حال“با یک-10

 .سرم درد می کند، براي درد سر-11

 .دادم و دل“دست“داد، من“ پا“تا-12

 .خودم را انکار می کنم، پس هستم-13

 .اش دادم“ تاب”، “پیچاندن”براي -14

 .پایش شکست، نتوانست به فیس بوك برود-15

 .اش کردند“ خاموش”شده بود، “ روشن“-16

 .قدم روي چشمم گذاشت، با زبان-17

 .، مچ اش را گرفتم“می برد”لذّت -18

 .همراهم، آمد و شد می کنم“ خطّ“با-19

 .ام گرفته“ حال”ام استمراري و “ آینده”ام بعید بود و “ ماضی“-20

 * .اَنَکُم کرد، وقتی اَلش کردم-21

 ** .زیرِ بارِ خاطراتت، کَمرُم دووال کرد-22

 .نی میدهند در گویش شیرازيمع”مسخره “ واژه هاي اَنَک و اَل ، هردو*

 .معنی میدهد“ خَم “ واژة دووال، در گویش شیرازي**
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 .پاشیدم“ اسید“کردن اخم اش، به صورت اش“ باز”براي -1

 .”شش و هشت“می زد، برايِ آمدنت“ شور“دلم برايِ رفتنت-2

 .”کیش”ات در “ رخ“شدم، با دیدنِ“ مات“-3

 .را خورد“ شیرین”فرهاد با کمک عزراییل، حلواي -4

 .می آورد“ در“هم شوخی اش گرفته بود، ادايِ آمدنت را“ در“-5

 .حد شلّاق را از روابط ریاضی، محاسبه می کنم-6

 .آقا زاده بود، که بچه ننه شده بود-7

 (کژتابی) .، خودش را خیس کرد“شیر“با باز کردن-8

 .مرگ می دیدماگر به تناسخ باور داشتم، تولّد دوباره ام را از چشم -9

 .می خوابم“ رویا“شب ماندگاري می شود، وقتی با-10

 .دست اش، موهایش را می شست“ کف“با-11

 .ملکۀ ذهن ام، تاجگذاري کرد-12

 .سرِ پیچ سرعت، جاده جاخالی داد-13

 .زد، جوابش را ندادم“ زنگ”در عصر مفرغ، آهن -14

 .خرمايِ گندیده، محصول نخل مرداب است-15

 .اب ام نمی آید، شب کار استامشب خو-16

 .دکترایم را ، تحت لیسانس فتوشاپ گرفته ام-17

 .، معمار خبر کرد“بیت”شاعر براي ساخت یک -18

 .بود، با فرهاد زهرِ هالهل شد“ شیرین“-19

 .خورده بودم در محفل گرسنگان“ سیر”دهانم را بوییدند، -20

 * .تو تُوِي نخورده، حسرت الملوك-21

 ** .ري، تَرُ تیلیسم کردتَنُو تَ-22

 *** .مدنی می خورد و تاریخ می خواند-23

24-آبِ ناشی، به آب شی میره. **** 

 ***** .برِي نیشتَک انداختن، دور خیز کردم-25

 .تو تُوِي و حسرت الملوك، در گویش شیرازي به چغور پغور گفته می شود–*

 .خیس و تر را گویند=تیلیسخشک و خالی، ترو= در گویش شیرازي، تنوتري–**

 .مدنی در گویش شیرازي، به لیمو شیرین گویند و نیزنام کتاب علوم اجتمایی در قدیم بوده است–***

 .ناشی بمعنی ناوارد، و آب شی بمعنی راه آب در لهجۀ شیرازي است–****

 .نیشتک در گویش شیرازي، شکلک را گویند–*****
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 (کژتابی) .عشقم نبود، شاعر نشدم-1

 .بود، در عنفوان جوانی پیر شده بود“ فهمیده”چون  -2

 .”نزدیکی“فاصله، دور ام کرده از -3

 .براي گرفتگیِ رگ قلب ام، بالون نایاب بود، پاراگالیدرزدند -4

 .کرده ام را با تیر و کمان زدم“ نشان“دخترِ -5

 .می خوابد“ باز“نگهبان، با چشمان -6

 .”عکسِ من”جوان مانده،  -7

 .، براي روز مبادا“آب بسته بود به ناف اش“-8

 .کرد“ زنده”، طلب ام را “مرده”لگد به  -9

 .”بخورد“تا فردا“ می زد“زد و خورد می کرد، امروز -10

 .دار، سیخ سیخی است“جگر“موهاي آدم -11

 .داشت“ شیشه خورده“از دور می درخشید، -12

13- … 
 .تقدیر کرده بود“ شست“دست تقدیر، برایم -14

 .”نشست“خسته بود، به دلم -15

 .آدم بی کلّه، سرِ دار نمی رود -16

 .، مخچه ام رنگ اش کرد“کشید“تا مخ ام سوت -17

 (کژتابی) .با دلم دست می دادم، در کودکی -18

 .”نمی خورد“اشتها ندارد، تلفنی که زنگ -19

 .می دادند“ خطّ ”گران شده بود، آن رويِ سکّه، “ شیر“ -20

 .”باختم”تفنگ اش، “ دبر“به -21
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 .“ در رفت“ دستبند نزده بودم، زمان از دستم-1

 .با شعري سپید، سیاه اش کردم-2

 .ام“ بند “ آزاد بود، در -3

 .هر روز، حرف هاي نگفته ام را گور به گور می کنم-4

5-عکسی“ تو، ندیدم“ ماه “ در صورت “. 

 .، مست شده ام پاتیل”گرفت “ آه ات مرا-6

 .اش را، با پود نواختم“ ر تا ”-7

 .ام، نانِ روزنامه نگاري می خورم“ خامه “ با -8

 .خوردند، من بنا گوش“ چشم “ همه -9

 .براي فخر فروشی، دکّان باز کرده بود-10

 .موش ها مایل نیستند در افکارِ گربه ها، قدم آهسته بروند-11

 .فقط با دو زانو، چهار زانو می نشینم-12

 .ام، جور چین نمی شودباور شکسته -13

 .بزنم“ زنجیر “ در ماه محرّم، پلیس راه مجبورم کرد -14

 .جاي سفت راه نرفته بود تا برایش شب، دراز شده باشد-15

 .دروازه بان، بین دو نیمه گُل خورد-16

 .دیشب که خواب ات را دیدم، سالم رساند-17

 .گربه براي یک لقمه موش، سگ دو می زند-18

 .بست فلسفی رسیدم، دور زدم تا به بن-19

 .زنده بود، با پراید“ تصادفی  ”-20

 .کرد”کوچیک “ برِي رفتنِ تو دلُم، خودشِ-21

 .حوضِ غولِ، استخر-22

 .بچو، کپِی سر ورندار گُذُشت، آمو دراز نشد-23

 .“ میندخت“ بدون دور خیز، شلنگ تخته-24

 .دنشِ کش داد و گوروختکشِ اول در رفت، آمو کشِ دیّم من-25

 :در گویش شیرازي، واژه هاي آمده در کاریکلماتور هاي شیرازي، به این معانی است

 دررفت، فرارکرد=دفعه، بار گوروخت=قدمِ بلند کش=شلنگ تَخته -  مرگ، مردن=آن کودك کَپِی سرور ندار=عمیق بچو=غول

 می انداخت=میندخت
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 .یش فاتحه خواندم، برا“پرکشید“ تا نقّاش -1

 .پرونده باز بود، شکایت گریخت -2

 .، جرّاح عقدشان کرد“پیوند“در بخش -3

 .را شناسایی کرد“ نفوذي“حراست فدراسیون فوتبال، هافبک -4

 .براي آزاد شدنِ فکرم، وثیقه گذاشتم -5

 .، نه دیدنیست و نه نواختنی“تار“عکس -6

 .می شوید“ سرباز”را، “ سردار“ظرف غذاي -7

 .آن رویش که باال می آمد، چون سگ از خودش می ترسید -8

 .آنقدر این در و آن در زد، تا پنجره ها شاکی شدند -9

 .با سایه و رو حم، دور همی تنها هستم -10

 .سروقت، دلم نیآمد که دلت را بشکنم -11

 .بجايِ مهر در نماز، امضا می گذارم -12

 .ت خورد و خاکشیر شدشده بود، با یک راس“ بزرگ“با دروغ -13

 .وقتی حواسم نبود، به ورطۀ احساسش پا گذاشتم -14

 .چنان زیر خنده زد، که خنده اش از درد گریست -15

 .تشخیص داد“ تصادفی”بیمه، برخورد نگاهمان را  -16

 .شده، دو بین شد“ چپ”خودروي  -17

 .با دندانِ کرسی اش، عضو هیات علمی دانشگاه شد -18

 .اش، مشتاق اسید بود“ازب”چشمانِ  -19

 .آبروي رفته اش را، با خواهش بر گرداندم -20

 .، برِي فلقوز“کشیدم“با قپون، یار -21

 .عاشقِ کل مولچه اي هسّم که خَبرِش، پیش از خودش تیز بزي بِرِسه -22

 .می رفت“ صفا ”منا نَدشت،  -23

 .برِي اُوردنِ قم، زیرِ قم نرفتم -24

 : شیرازي به چم واژه هاي

 بار= قیف = قوت ، قدرت قم = سریع منا = تیز بزي  مهمان نا خوانده= نوعی بازي شیرازي کل مولچه = قپان فلقوز = قپون 
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 .!اش را دیدم، وقتی از کوره در رفت“ داغ“-1

 .، ماتادورِ گرسنه“خورد”شاخ گاو  -2

 .نداشت، فقط مالیات پرداختم“ عوارض“چون دارویم -3

 .آمده بود، در بوته زار فرهاد می چرید“ شیرین“بزي که به دهانش -4

 .خورد، باور کردم که کمبود آهن ندارم“ جوش“وقتی زخم ام -5

 .زمانِ فرار از واقعیت، دستگیر شدم -6

 .را در چهل ستون ، شناسایی کردم“ ستون پنجم“ -7

 .یش را، براي متخصص کلیه ضبط کردم“دوپهلو“حرف هايِ -8

 .را زدم، همۀ حروف به طرف ام حمله ور شدند“ حرف آخر“تا -9

 .نمی کذاشتم، چون مو هایم را از ته تراشیده بودم“ فرق”بینِ آنها فقط من  -10

 ..…و رويِ زرورق“ می کشید”نقّاش، روي کاغذ خماري  -11

 .آنقدر در خودش ریخت، تا شکم اش باال آمد -12

 .بود، هار “گرفت“زیبایی اش مرا -13

 .است، حوالی آدم تنها“ توقف ممنوع“ -14

 .اتومبیل که ایستاد، خستگی ام پیاده شد -15

 .کرد“ کف“صابون از دیدن اندامِ قشنگ اش، -16

 .کشیدن، لیوان را پر از آب کرد“ سر”نقّاش براي  -17

 .شده بود“ دریده”چوپانِ دروغگو،  -18

 .آمد، برایش نیناش ناش زدم“ باقر“ -19

 .زندگی می کرد، به سبب رفاه، یارانه به او تعلّق نگرفت“ گذشته”چون در  -20

 .، دوي گُلی تجویز کردم“باهار“برِي ناخوشی -21

 .، نونِ بازاري میفروخت“قپی“ با -22

 .تا خرابم شد، ساختمش با لَمر آهک -23

 .که اومد، تاسه رفت“ دنیا“ -24

 .اُرسی سرِ تیر رفته بود، پی پتی بی -25

به = مالت ماسه آهک تاسه = لواش لُمر آهک = بازاري  - نانِ گرد لواش با دو چانۀ خمیر= مرکوکرُم ، تنتور ید قُپی = دوي گُلی 
 کفش= پا برهنه اُرسی = مرده بود پی پتی = سرِ تیر رفته بود  - غش و اغما رفتنِ ناگهانیِ نوزاد
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 .، احساس بی وزنی می کنممی کند“ باد”وقتی رگ غیرت ام -1

 .شدن، راه زیادي پیشِ رو دارم“ منزوي”براي -2

 .، نتوانست برود“پایش را خوردم“-3

 .سکوت موریانه، فریاد فروپاشی است-4

 .بود، به چالشِ آب یخ دعوت اش کردم“ بیداري”تشنۀ -5

 .ام، به پرسپولیسی ها شلیک می کنم“ آبی”با تفنگ -6

 (کژتابی) .فت، وضو گر”تردست  ”-7

 .، ریه ام را چشم زد“دریا”هوايِ شورِ -8

 .اش رفته بود، کتاب سوزان راه انداختم“ جلد”شیطان در -9

 .می بافت، من می شکافتم“ رویا  ”-10

 (کژتابی) .براي من، مرده بود-11

 (کژ تابی) .، به سرِ سفرة هفت سین رسید“سبزة زیبا“-12

 .می پذیرفت با اینکه دلِ پري داشت، عاشق-13

 .به حاضرین گاز اشک آور شلیک کرد“بنفش“در مراسم ختمم، پیاز-14

 .ام صفحه گذاشت“ ماه“، پشت سرِ“ستاره“-15

 .خیلی بار اش بود، کمر درد گرفت-16

 .پیمان زناشویی، همان اتّحاد مزدوج است-17

 .براي اضافه وزن شعر هایم، جریمه پرداختم-18

 .ر داخلی استخدام شدمی زد، در ارکست“ خارج“-19

 .عضو حزب باد بود، شعر هاي بی وزن می سرود-20

 .خریده بود“ کتونی”اُرسی نَدشت، -21

 .یِی کش که در رفت، خورد تو سرِ پکالش-22

 .می مشت“ خشت”تو کورِي آجِر پزي،  -23

 .ب لُغُزَك نیش می زد، باهار دوسی-24

 .اَلشتی بود اطفار می ریخت لَچر-25

 .رِ همرُي کردم تا آخرِ کتاب“ خواننده”ب دسّک، -26

 .سرِ سفرِي شیرازیا، یِی وقه هس“ سیر”پن -27

 : چم واژه ها

واحد وزن = وقه  -  کف زدن با ریتم و موسیقی= دروغ ، الف دسک = صورت خشت = پکال  - دفعه ، بار= نوعی زردآلوي مرغوب شیرازي کش = کفش کتونی = اُرسی 
 بی معنی ، لوس= بی ریخت لَچر = کنایه اَلَشتی = پنج لُغُزَك = پن  - خواهر شوهرِ کوچک و شوهر نکرده= باهار دوسی  (گرم 400(شیرازي 
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 .فروختم اش“ حال“مالِ من بود، به یک“ آینده“-1

 .سرِ گردنۀ پاییز، درخت ها لخت می شوند -2

 .کلکسیون هایشبه وقت شناسی شهره بود، به سبب  -3

 .حقّ نداشت بخندد، به حقّ نداشته اش می خندید -4

 .!داشت، گرفتن اش“ عرق“-5

 .را زیر پا گذاشتم، قد ام بلند شد“ قانون“-6

 .زانوي ادب، ازشهرداري پنجه بوکس گرفتم“ زدن“برايِ -7

 .بیرون می آیم“ خودم“می روم، وقتی از“ خودم“به پیشوازِ -8

 .، زد و خورد می کرد“دنخور”و “ زدن“براي -9

 .جنگل براي ورود پاییز، برگ ریزان کرد -10

 .داد و رفت“ گاز”بینی ام را گرفتم، وقتی  -11

 .هیچگاه در راه نمانده بود، همرشه از بیراهه می رفت -12

 .اش می رفت“خود”اش بر می گشت، به پیشوازِ “خود”تا از  -13

 .”بردي“، تا دل ام را“باختم”خودم را  -14

 .خطّ خوشی داشت، پیش از آن که ناخوش شود -15

 .بادي که سر به کوه بگذارد، توفان بر می گردد -16

 .ام خشک شدند“پنجاه و دو برگ”با آمدن پاییز،  -17

 .کمر حافظه ام، زیر بارِ خاطراتم شکست -18

 .!زیرِ سوال برده استیوِن هاوکینگز، عقل سالم در بدنِ سالم را -19

 .بود“ سیر”می خورد، جم ن -20

 .!نشسِ بود چکُر“ سبزِه“سرِ سفرِي هف سین، جی -21

 .!برِي چیا کشی، قَپون غَلّ کردم -22

 (کژتابی) .تو حوضِ فلک، اُو اُفتاد -23

 .!با چیشِ چپم، قُبی آسونَرِ سیل می کردم از مسجِد بردي -24

 .!چید بودنموشیر، کُمبیزِ “ باربند“تو -25

 : واژگان شیرازي به چم

 اسباب کشی –چیا کشی -——زن یا دختر سبزه روي= چکُر -——تکان= جم 

 شنا کرد، آب روان شُد= اُو اُفتاد -——میدان= فلک -——اجاره –غَلِّ 

 نام دیرین محلّۀ قصر دشت= مسجد بردي - ——آستانه= آسونِ -——گُنبِد= قُبِ 

 -——نام والی شیراز دریکقرن و اندي پیش(مشیر= موشیر -——آن اسب ببندند، اصطبلجایی که در = بار بند 
 خربزة نارس= کُمبیزِ 
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 .نداشت، مردم“ عرضی”زندگی ام، “ طولِ“چون-1

 .، به مالقات خودم می روم“گالبی”با کمپوت -2

 !سد راه شدم، آبرویش می خواست برود-3

 !ام را، براي کپسول گاز دادم“ نفت“پول-4

 (کژتابی) .خفه شده بود، هل اش دادم-5

 .نیآورد“ تاب”براي برداشتنِ گامی بلند، خشتک اش -6

 .تیاتري بود، کولی بتزي در می آورد-7

 .توبه هایش را، سرِ من شکست-8

 .”در رفت”در زندان بود که خستگی ام، -9

 .را صیغه کند“ هستی”، تا “دنیا را طالق داده بود“-10

 (کژتابی) .”گوشش را گرفت“می زد، قاضی“ داد” چون قیافه اش-11

 .ام را در می آورد“ دخل“روز ها کاسب ام وشب ها، زن ام-12

 .خطّ فکري ام، آن طرف دنیا هم ایستگاه دارد-13

 .زانویم که آب آورد، به گلدان بفرما زدم-14

 .ام را با شانه باز کرد“ فرق”جرّاح مغز، -15

 .”پیچاندم”مهرة سوخته را، -16

 .امروزه سکوت هاي کشدار را، زیپ دار می کنند-17

 .نمی دهد“ روشن”، هیچگاه شهادت “خاموش”شاهد -18

 .خانۀ آخرت ام را بر اساس مقرّرات نظام مهندسی، ساخته ام-19

 .تو ماملی دبه، دبه دروردم-20

 .برِي داچی شوتُم، شافتَک زدم-21

 !خورد چوقِ نَدونَم کاریامِ، دادم ریشمیز-22

 !ب صدي قُرّه تراق، از خُو جغیدم تو بیداري-23

 !برِي مري یِیکُلونِ غُنچِه دوسی گُنده سنیم، کولوك اسدم-24

 .چیشام بر نَمداد، عینکُمِ تو اُو نَرگسی خُسندم-25

 : چم واژه هاي شیرازي

= نرگسی  - ضعیف بود= بر نمداد  -  جهیدمپریدم ، = جغیدم  - موریانه= ریشمیز  -  رعد و برق= قرّه تراق 
ظزفی سفالی براي ترشی = کولوك  -  خواهر شوهرِ شوهر نکرده= غنچه دوسی  -  نوعی هویج زرد رنگ

 لندهور، آدم گنده= گُنده سنی  - انداختن



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  24صفحھ 
 

 .خورد“گرسنه بود، گولِ هیکل ام را

 .شد، روي زمین خوابیدم“ تخت“وقتی خیالم

 .زد، سنباده اش کشیدم“ زنگ“تا مرشد زورخانه

 .آدم خود ساخته، دست ساز است

 .گره می زنم چرت ام را، تا پاره می شود

 .در گود زورخانه، شنا کردم

 .وقتی با خودم قهر هستم، به سایه ام اخم می کنم

 .میکروب با آنتی بیوتیک، عکس یادگاري گرفت

 .مارها از دوغ با طعم پونه، متنفرند

 .ه، سرخ می کنمرا پاستوریز“ شیر“ماهی

 .شبدري هاي بزرگراه را، گوسفندان چریدند

 .ترمز رانندة کم سئاد، خوانا نیست“ خط“

 .تنۀ درخت ، از سرِ راه نابینا کنار رفت

 .، جوانی صندلی اش را به قلبم تعرف کرد“ایستاد“در اتوبوس قلبم

 .وقتی روحم به ریشم می خندد، چهره ام کاریکاتوري می شود

 .صرّافی، نقد کردمشعرم را در 

 .جاده، دهان راننده را سوزاند“ تند”پیچِ 

 .جاخوش کرده بود“ ماهور”، در “شور“زمین

 خورد“را، مرگ“ پخته”پیرمرد”. 

 .، دسِ الغرورِ برید“چاقو“

 ندازِ سفیدراگرفت“ باهارِ”، چیشِ “نسترن”س. 

 .، خوب مالُندمش“زدن”برِي چیریک 

 م آب اُفتاد، چیشا“دریا”به یاد. 

 .عاشق کَلمولچه اي هسم که خَبرِش، پیش از خودش بِرِسه

 .سرِ سفرِي شیرازیا ، یِی وقَن“ سیر”پین 
 : چم واژه هاي شیرازي

چیریک  -  فصل بهار ، نامی زنانه=باهار  - چشم= چیش  - گل شیرازي ، نامی زنانه= نسترن  - چادر= سرانداز  - )چاقو(آن تُپل ، تیزي= چاقو 
= کلمولچه  - شنا کرد ، اشک آمد= آب افتاد  -  کتک اش زدم= مالندمش  -  - جیغ و داد همراه با مویه ، جنگجوي جنک هاي نا منظم= 

 (5(پنج = پین  - مهمان نا خوانده ، مزاحم

 گرم 400= یی وقه  -  واحد وزن تهرانی ، وارونِ گرسنه= سیر 
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 .پورت می پوشممی شوم، سا“ پا”وقتی از دندةچپ  -1

 .نمی شود“ بند“هیچ ثانیه اي، روي ساعت ام -2

 .باید شد“ مرد”، “زن“براي درك -3

 .تا پشت اش را خالی کردند، برایش پشتی گذاشتم -4

 !خواب آلودگی تیر چراغ برق، سبب تصادف ام شد -5

 .کردم“ فریاد“با سمعک خاموش، همه را مجبور به -6

 (کژتابی) .زده می شوم“ دریا“م، وقتیپناه می بر“ ساحل“به آغوش -7

 .، با داروي نظافت، زاید بودنش را اثبات کردند“موي دماغ شده بود“-8

 .، هفتاد من اطلّاعات داشت“کشیدم“زیر زبان اش را -9

 (کژتابی) !سازِ دل اش کوك نبود، شکستم اش -10

 .امروز شعرم نمی آید، قهر کرده است -11

 .اطراف تیاتر مامور گذاشتم براي جلب تماشاگر، در -12

 .سر زده آمد، نتوانستم سر به سرش بگذارم -13

 .شدند“خصوصی”با اختالس در تامین اجتمایی، پزشکان عمومی،  -14

 .آمد، رفتم“ صبر”تا  -15

 .”خوردیم”ناهار، غصه هایش را با هم  -16

 .”پایش را خورد”تا براي پایش ارزش قایل شدم،  -17

 .صورتش وارد کردم“چینِ“م، ازاعصاب نداشت -18

 !تا غصه می خورد، تُخَمه می کرد -19

 !چِکنه و چربه، آدم خود شیرین -20

 !بالُی غیرَتت، تعصب خوابیده، نَتنگی روش -21

 !می خوره“ مدنی“، به نامِ“لیموي شیرینِ“فرهاد -22

 !برِي عوض کردنِ خودم، سرَك اسدم -23

 !رفت، تو یِی دري بِستَري شد سرِ قدم می -24

 !تا تی جیرورِگرفتم، از دسم گوروخت -25

 : چم واژه هاي شیرازي

 -  لیموي شیرین= مدنی  - نپري، نجهی= نتنگی  -  چسبناك، چسبنده= چکنه  -  ترش کردن معده= تُخَمه 

= گوروخت  - ح، توالتمسترا= یِی دري  -  اسهال داشت= سر قدم می رفت  - تفاوت بهاي دو چیز= سرَك 
 نوك نوار الستیکی، حصیري از نی براي پوشش بیرونی پنجره= تی جیر  - فرار کرد
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 !هستم که به ارگ بم، تنه می زنم“ خرابت“آنقدر-1

 !یش باشم، ثبت احوال اجازة تعویض نداد“دنیا“می خواست -2

 !نه“ پستی“از ارتفاع می ترسم، اما از -3

 رکینسون گرفته است؟دست دلم می لرزد، پا -4

 !”آذر“می آمدي“ مهر“، تو با“بهار“کاش به جايِ -5

 .آورد“ آب“تا دستم سوخت، چشمم -6

 .بود، بخیه الزم شد“ بریده”حسادت امانش را  -7

 .که به جانم انداختی، اعضاي بدنم جشنِ چهارشنبه سوري گرفتند“ آتشی”با  -8

 !گرفت حقوق می“برج”اش، سرِ “عادت ماهیانه“طبقِ -9

 !شد“هوایی“با دیدنم،“ دریایی“پري -10

 !مو، سرش را شخم زد“ کاشتن”براي -11

 !در حد مرگ دوستم دارد، ملک الموت-12

 !”الزمی“است، تو همیشه“ دل“وقتی حکم-13

 !”انقالب”، میدانی در انتهاي “آزادي“تیم شد و“ استفالل“-14

 .تو را تزریق می کنم“ هواي”براي مردن، -15

 !، اسدم“برنج“ی دوريیِ-16

 !زیرِ بار نمی رفت، آیت للُی حمال-17

 !یتیم غورو، حلوي کاس رِ تو دوري می خورد-18

 !حرف می زد، آب از چک چیلِ فرهاد رو می کرد“ شیرین“تا-19

 !”در رفت”تا پام برات سرید، لگنُم -20

 !شده بود، توش غوره حلو کردم“ پاتیل“-21

 !کُمش رفتم، تُرُش کرد تا تو-22

 !سیلش کردشم، خونَمِ خراب کرد-23

 : چم واژه هاي شیرازي

گدا گُشنه، = یتیم غوره  -  !نگاه، آبِ عصبانی= سیل  - گرفتم، خریدم= اسدم  -  شکم= کُم  -  بشقاب= دوري 
 براي پخت حلوامست خراب، ظرفی مسی = پاتیل  -  عاشقت شدم –پام برات سرید  -  بی کس و کار
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 (کژتابی) !دادم“ فرمان”نسخه اش، “پیچیدن“ براي -1

 !می کرد“ سوال“نمی داد،“ جواب“صحبت شدیم که اسپیلیت هم“گرم“آنقدر -2

 !تو، شعر می سرایم“ وزنِ“به -3

 !کرده بود با ساپورت، جهنّمی شدم“ پا”به “ قیامت“ -4

 !زندگی کند، حوا“آدم”دلش می خواست مثلِ  -5

 !”می چید”کشاورز با چاپلوسی، بادمجان  -6

 !، تنه اش ماند“دررفت”پایش که  -7

 !اش رد کرد“ سینه”دست ادب ام را، به  -8

 !نمی توانم بخوانم“ سواره”را، “ پیاده“خطّ عابر -9

 !، سنگین بود“بکشم“نتوانستم گوشش را -10

 !”تر“بود، با چشمانی همیشه“ خشکی“آدم -11

 !زد، براي تخفیف می“ چانه“شاطر -12

 !تشنۀ صدایت بودم، گوشم آب آورد -13

 !را، مریدان سوار می شوند“ مراد“خرِ -14

 !اش نرسیدم، شیره تعارف کرد“گرد“چون به -15

 !می گفت“ شعر“شده بود،“بیکار“ -16

 !”رفت“، به اتاق خواب“آمد“تا خواب ام -17

 !شده بود، براي باخت پرسپولیس“ آبی”چشمان اش  -18

 !مهریۀ وزیر زن، به تعداد وعده هاي عمل نشدة دولت، سکّه زدنِ به مردم است -19

 !هواي فرهنگ، از هواي خوزستان هم بد تر است -20

 !رو صورتُم، کاه باد می داد“ خنج“با -21

 !گاوش زییده بود، بز اُوِرده بود -22

 !، طعنه می زد“نیش”مارو بِجی  -23

 !سگ زرد، کاکُوي تورن- 24

 !، گرفتم خوابیدم“رویا“برِي دیدنِ -25

 : چم واژه هاي شیرازي

 شغال= توره  - چنگال، و نیز ابزاري براي جداکردن دانۀ گندم یا جواز کاه= خنج 
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 !”یادم رفت”بدونِ خدا حافظی، -1

 !تا کاله ام را قاضی کردم، حکم به آودنِ سرم داد-2

 !شوندمی “ رد”در خیابانِ مدرسۀ ما، همه -3

 !اش را، به صورت نگاه ام نواخت“ کشیده“با تمامِ احساس، اندامِ-4

 !”پدر در آورد“چون یتیم بود، از مادرش-5

 !جايِ خالیت، مرا پوك کرده است-6

 !”باجناق““خنده“شد و من با“ جاري““گریه“ریمل با-7

 !خَرَم، تاوانِ گرگ نبودنم را می دهم در زندان-8

 !از پروتیین اند حرف هاي کشکی، سرشار-9

 (کژتابی) !گاوش زاییده بود، بز آورده بود-10

 !، عوض کردم“جلویی”ام را با کولۀ “ پشتی“کولۀ-11

 !چربیِ خون داشت، یک وجب-12

 !زیباییِ اندام اش را، کف دست ساپورت اش گذاشته بود-13

 !براي پیشگیري از خونریزي، در اتاقِ عمل، کدخدا منشانه عمل کردم-14

 !شده را، میانه رو کردم“ چپ“با صافکاري اتومبیلِ-15

 !روي هم رفته، زوجِ خوشبختی بودند-16

 !می شوم، حرف هاي بودار می زنم“ سیر“وقتی-17

 !دنده کمک اتومبیلم را به خیریه بخشیدم-18

 !آدمِ خود ساخته، بی پدر و مادر است-19

 !است“ تخم دار“ خروس، ذلیلِ مرغ-20

 !بیگیره“ عرقِ سگی“ا میدوید، تادنبالِ سگ-21

 !”می گردند”بی بی چیششِ، -22

 !برِي مالُندنِ قراردادو، مالندمش-23

 !زیرِ بار نَمرَفت، آیت للّوي حمال-24

 !شد“ شُل”بود، زیرِ جِل جِلِ بارون “ خاکی“درویشو خیلی-25

 !تو کلیوس، کلّه مالق زد-26

 : چم واژه هاي شیرازي

ایوان هشت : کلیوس  - کتک زدن –فسخ کردن : مالندن  - باران تُند: جِل جِلِ بارون  -  مردمک چشم: بی بی 
 گل: شُل  -  پشتک زدن: کلّه مالق  - ضلعی
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 !شده بود، به جهنّم هدایت شد“ شیطانی“ چون  -1

 !به تلویزیون باز گشت“ حاشیه”مهران مدیري، با  -2

 !باختبا ریف برد، قافیه را  -3

 !”افتاد“دست اش شکست، وقتی در عکس -4

 !مین کاشت، آدم درو کرد -5

 (کژتابی) !رفتند“ دربند“ بودند، “تعطیل“ چون خانوادگی -6

 !سوز شد، وقتی بنزین تمام کرد“ عرق ” -7

 !بودند، همه چالق“ یک دستی“ جمعِ -8

 !گرفت“ پیشی“ سگ از موش،  -9

 !رث برایم تعریف کردقضیه را نمی دانستم، فیثاغو -10

 (کژتابی) !بِرَود، دیوار اجازه نمی داد“ در“ می خواست -11

 !زدیم“ کف“ براي تشویقِ نشتیِ گاز، دوباره -12

13- جواب ندارد، حتی در فیزیک“ حسابی“ حرف! 

 !داشت، رژیم گرفت شاعر“ وزنی“ اشکالِ -14

 !خداي چاخان بود، بنده اش شدم -15

 !به ساز چوپان نمی رقصد، آدم باشهیچ گوسفندي،  -16

 !کند“ مات“ خود، “ کیشِ“ نادان همه را به -17

 !دفن است“ بیژن“ منیژه، در امامزاده  -18

 !بجاي آتش به پا کردن، فرصت می سوزاند -19

 !دادم“ پس“ از اشتباه ام درس گرفتم، اما در حذف و اضافه  -20

 (کژتابی) !، سفر کردم“تنهایی“ به -21

 !شعر، واژه می ریسم“ بافتنِ“ براي  -22

 !است، در اقتصاد ایران زمین“پیشرفته“ چین کشوري -23

 !، پرستار با سوزن زدن اش“دوخت”مرا به تخت  -24

 !داد“ نقدي“ طلب ام را از انقالب،  -25
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 !کرد، پایم را الي در گذاشتم“ باز“بابِ مذاکره را که -1

 !،جنوب، خاور،باخترمرا به هر جهت دوست داشت، شمال -2

 !در شک ِ بین تُشک، وسط لحاف خوابیده بود -3

 !هایم را باال می اندازم، روي برُس فرود می آیند“شانه“وقتی -4

 !، با صفا بود منیژه“باران“چون -5

 (کژتابی) !شدند“ جاري”چشم هایم، با هم  -6

 !کالم، آشِ گفتمان را سرو کردم“ رشتۀ”با  -7

 !، جلوي ذهن ام نرده کشیده ام“پرتی”ي از حواس براي پیشگیر -8

 !نه به مادرم رفته ام نه به پدرم، به فنا رفته ام -9

 !کارخانه داشت، در منزل کار می کرد -10

 !کردند“ تخته“بازي کردیم، وقتی نشریۀ ما را“ نرد“ همۀ نویسندگان  -11

 !، تصادف کرد“تندرو”نمایندة  -12

 !ط بزرگراه، براي برهم زدنِ اذهان عمومی اتومبیل هاکشیده بود وس“ دستی“ -13

 !”برید”فرزندش، بخشنامۀ ازدیاد جمعیت را “ تک“با حکمِ -14

 (کژتابی) !که آمد“ باران”هوا پس شد،  -15

 !لب ام، خطّ لبت را، کوفی تشخیص داد -16

 !ست نه بریجستون“دنا”، “کویرتایر“ ”بارزِ“نمونۀ -17

 !بود، با بازیافت آشغال شد“ کثیفی”آدم  -18

 !اشتباه کردم تمام عمرم را که اشتباه نکردم -19

 !می شوم“خر”همه دوست ام دارند، وقتی  -20

 !همراه اول اش مرده بود، خاك آنتن نمی داد -21

 !برِي نیشتَک انداختن، دورخیز نَمکنم -22

 !”زنگی“ آبِش آهن داره، چشمه -23

 !بی سدسرِ تیر رفته بود،  -24

 !رفتم“ زیر آبی”تا دلُم آب اُفتاد، تشنه  -25

 !تو جِل جِلِ بارون زیرِ چتر دو نفره، کُتی کُتی می رفت -26

 : چم واژه هاي شیرازي

 دوال دوال: کتی کتی  -  نردبان: سد  -  سریع مرده بود: سرتیررفته بود  - شنا کرد: آب افتاد  - شکلک: نیشتک 
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 !، در میان گذاشتم“شیرین” حقیقت تلخ را با-1

 !صداي پایم با انکارِ راه، در جا می زند-2

 !خوردند خانوادگی“ برنج“زیر خطّ فقر، قرصِ-3

 !چاقو هم که بشوي، به دل ام نمی نشینی-4

 !براي سرگرمی، کاله سراش گذاشتم-5

 !”می خورد”سخنران نسبت به سنّ باالیش خوب -6

 !مدر حد اقتصاد کشور، خرابت هست-7

 !نتوانستم خودم را عوض کنم، همه به تاریخ تولید ام می نگریستند-8

 !باشد“ جریان”در جويِ خیابان راهپیمایی می کرد، تا در -9

 !می کند“ سنگینی”با اینکه سایه ام وزنی ندارد، بر سراش -10

 !چون عمق فاجعه دردناك بود، بی حسی تزریق کرد-11

 !سکّه همراهی می کند“ ضربِ”رقصِ نخِ اسکناس را، -12

 !معشوق ام بدونِ من، مفت نمی اَرزد-13

 !”باقر“با حرکت زیگزاگی راه می رفت-14

 !مزاحم شد“ موسی”دل اش باشم، “ عزیزِ”می خواستم -15

16- موجب اخراج اش شد“کبرا”غیبت ،! 

 !تحریم ها، نقشۀ سرقت کشیدم“ برداشتنِ”براي -17

 !دسترس است، یا اهللا مشترك مورد نظرام، همیشه در-18

 !دست ام را نتوانست بخواند، هنوز منتشر نشده بود-19

 !بود، جرّاحی پالستیک کرد“ بد دهان ”-20

 : کاریکلماتور هاي شیرازي

 !چیشُم آب نمی خُورد، الّوي تو کارخونی شیرِ پاستوریزه-21

 !چاقو، پشت ملِ الغرورِ داعشی برید-22

 !گُشنگی مرده بود جم نخورده بود، از-23

 !بود، آمو سنگک اسد“ بازاري“-24

 !سرِشِ با تبلت گرم می کرد، تو یِی دري-25

 : چم واژه هاي شیرازي

نانِ : بازاري  - آدم چاق، نوعی کارد: چاقو  - مگر، الّا: الّوي  - گردن: پشت مل  - مستراح: یِی دري  - گرفت: اسد  - تکان: جم 
 کاسبلواش ، 
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 (کژتابی) !کفش ام، لنگه ندارد-1

 !در گیر بود، آدمِ بی دست و پا“ تنه“با زندگی یک-2

 !همه چیز زیرِ سرِ دل ام بود، که بلند شده بود-3

 !شد“ روشن“آدم خاموش، با کتاب-4

 !بورس، روي بورس نبود-5

 !، شامپو چشم اش را نمی سوزاند“به سرش می زد“وقتی-6

 !رفتزد و در “ زنگ”آهن -7

 !خطّ شکن جبهه، شکسته می نوشت-8

 !تا دیگ غیبت بار گذاشت، سفرة حضرت عباس را انداختند-9

 !”زدم“ فرشِ زمین شد، وقتی خودم را به نفهمی-10

 !اصل مطلب رفت، بقیۀ مطلب جا ماند“ سرِ”تا -11

 !جهان بینی اش را، در نصف جهان عمل کرد-12

 !خته شدمبه دل ام نشست، دل سو“ شعله”تا -13

 !نَفَس عمیق اش، چاق شد-14

 !کور خواند، بیست گرفت-15

 !پاي کرسی، صغرا و کبرا می بافت-16

 !براي رفتنِ سرِ اصلِ مطلب، در بست گرفت-17

 !چشم سفید، لنز رنگی گذاشت-18

 !تا مو را از ماست کشیدم، سبک شد-19

 (کژتابی) !اخطار دادم، کارگر نیفتاد-20

 : ازيکاریکلماتورهاي شیر

 !پرچمی که باد بخُرِه، همی زودیا می زاد-21

 !می زنه“ گل”فوروارد تشنه، جیگرِش -22

 !تو خُدم بودم که رمبیدم، بِپ ببم-23

 !کاکو نَمتونَم بِرَم تو خُدم، ینی فیلترُم کردن؟-24

 !بد میشِ؟“ حالُم”فک می کُنَم، نَم چِرُ “ آیندم”از وختی به -25

 : هاي شیرازي چم واژه

به همین = همی زودیا  - نمی دانم چرا= نَم چِرُ  - عمو= عامو  -  مواظب باش= بِپ  - فرو ریختم= رمبیدم 
 عزیزم، محبوبم= ببم  -  زودي
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 !آورد، بامداد همه را به شهرِبازي فروخت“ تاب”شب تا صبح  -1

 !ور داردعاشقِ موشِ کوري هستم که زیبایی جفت اش را چشم بسته با -2

 !، ملکه انبوه ساز شد“کارگر”با پشتوانۀ زنبور هاي  -3

 !براي درد دل اش، سرِوقت غصه می خورد -4

 !سیر بود، تازه فریب خورده بود -5

 !را که زدم، حرف آخر دهان کجی کرد“ حرف اول“ -6

7- را ، در گرمابه جشن گرفتم“ پاك“عید! 

 !، پشت پایش زدم“می گذشت“خوش -8

 !رش که به سنگ خورد، افکارش بیرون پاشیدندس -9

 !به دست می دوید و سگ به دنبالش“ قلم“نویسنده-10

 !داري بود، خودنویس ام را پر کردم“ جوهر”جوان -11

 !نمی شوم، سنگین ترم“ سبک”وقتی در جمع  -12

 !شدم“ روشن”با هل دادنِ به اندیشه ام،  -13

 !به آیینه گَردي می روم تا دل ام براي خودم تنگ می شود، -14

 !براي رفتنِ به سوي مرگ، کفشِ طبی پوشیدم -15

 !اي، خرما پزان کردم“ هسته”با سوخت  -16

 !گذاشت“ پا“رویم“ نفرت“گذاشتم، با“ دست“ رویش“عشق“با -17

 !مبلمانِ دل ام عالیست، همه به دل ام می نشینند -18

 !آینده اش سرَك بکشد گذاشته بود، تا به“ زیرِ پا”گذشته اش را  -19

 !گاو بود، تا خر اش کردم، گرگ شد -20

 !با یِی ماچِ داغ، لَبِش داغمِ بس -21

 !ریق رمت سر کشد بود، تا تی بندورِ جوید بود -22

 !کنَترِ بسه چیشام، ازبِ خُدمِ زدم بِ خواب -23

 !شدم“ شَم”که اومد، برَش “ پروانه“-24

 !لورِ گرفت و پر پر کردگُلیرو، گُ -25
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 !بود، زلَم رف وختی کلّه مالق زدم تو قُمپو“ غول“-26

 !”کشیدم”یِی کشی اومد، تا نازِشِ  -27

 تو کَتش نَمرَف، رو کُرسیو نشُندمش -28

 : چم واژه هاي شیرازي

 خشک شدن لب ها به سبب گرما و تشنگی: داغمِ 

 مرده بود: ریق رمت سر کشید بود 

 مرده بود: تی بندورِ جوید بود 

 تار عنکبوت: کنَترِ 

 از بس: از بِ 

 باالنس زدن _شمع : شَم 

 دروازه بان فوتبال: گُلیر 

 عمیق، ژرفاي زیاد: غول 

 زهرِه ام: زلَم 

 پشتک: کلّه مالق 

 جاییکه آب چون استخرباشد و زیر آن چشمه بجوشد: قُمپ 

 (کت و نیمکت(وزان قدیمی در کالس درسجایگاه نشستن دانش آم: کت 

 زیرِ بغل: کت 

 چهار پایه: کُرسی 
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 حجابِ کامل چادر سیاه است، با موي بز-1

 !نتوانستم منظورت را بگیرم، در رفت-2

 ”چکامه”، “هم دوستت دارم“ غزل“با بودنِ-3

 !کمان، می گریست“ چلّۀ”تیردر -4

 !رون می آیمامنیت ام خدشه دار می شود، تا از الك بی-5

 !کردنِ قرض اش“ ادا”در می آورد، براي “ ادا“-6

 !”خورد”فوروارد کاشت، دروازه بان -7

 !چینی بند زن، زنی است که بند می اندازد مدلِ چینی-8

 !نمی دهد“ حال”سرَك به گذشته، -9

 !تکّه انداخت“ ظریف”در توافق هسته اي، -10

 !هوشان، همیشه زخمی است“تیز”افکار -11

 !داشتیم“ غیبت“، دسر“حاضري“پس از غذاي-12

 !بود، حقوق اش را باال بردند“کاري“ زخم اش-13

 !براي نبشِ قبر اش، حکمِ نما گرفتم-14

 !می کند“ ساپورت“مرد خشک سر، زن اش را-15

 : با لهجۀ شیرازي

 !ت رو پی خُدم ویسادم، دادم رف بالُ-16

 !روش باز شد بود، بسمش-17

 !نی، گَرمه یخ-18

 !شلوارمِ دت کردم، برِي شوروا شور-19

 !منیش جم بود، تو مملکت گریه-20

 !همی مردمِ عینِ هم می دید، عبدلُی یِی چیش-21

 !شد“ گولوبند”بغضُم، -22

 !حرفش اقَد تَکونُم داد که شکوفه کردم-23

 !یونمازِ جمعه هم می رم، اَي مسافر گیرُم ب-24
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25-لشفتَم تو مامف پا رنگاه، جتو ب! 

 : چم واژه هاي شیرازي

 استفراغ کردن: شکوفه کردن 

 معامله، دستگاه تناسلی: مامله 

 گلوبند، سینه ریز: گولوبند 

 گوشت کوبیدة دیزي:یخ نی 

 به دو لباس گفته میشود که به تناوب شسته و پوشیده شود: شورواشور 

 نبود تو باغ: منیش جم بود 

 بهترین جاي باغ است که اطراف آن درختان قدیمی باشد وجوي روان، محلّی براي معامله کردن: بنگاه 

    



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  37صفحھ 
 

 !گذاشتم“ سرِکار”واژه هاي کاربردي را،  -1

 !نمک پروردة دوستانم اند، زخم هایم -2

 !بسته بود، براي پروار“ دل“ -3

 !تا در دل اش رفتم، چون قند آب شدم -4

 !سر و کول ام باال می رود، براي ریاتقوا از  -5

 !با آبرویش بازي کردم، باختم -6

 !خاطراتت رژه می روند، تا خودم را ورق می زنم -7

 !حوصله ام نبود، منتظر ماندم تا آمد -8

 !فوروارد زهردار، دروازه بان را مسموم کرد -9

 !در می آورم“ عزا“روز هاي عزاداري، دلی از -10

 !می خواند، با صدایی خوشرشتۀ معماري  -11

 !بدون مرگ مغزي، دل ام را اهدا کردم -12

 !با لهجۀ شیرین سکوت، گفتمان می کنم -13

 !روي تردمیل، سگ دو می زد -14

 !ي ات، سال ام یازده ماهه شده است“مهر“با بی -15

 !اراك می خورد“ سنگین”بود، آب “ سبک“ -16

 !رفتم“ نور” براي پشت سر گذاشتن سایه ام، به سوي -17

 !فریاد اش را دار زده بود، سکوت -18

 !غالمت هستم، مرا فروخت: تا گفتم  -19

 !خریدم“ قرمز“، با رنگ“آبی“کولر -20
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 !تا قُرصشِ بالُ انداخت، تو هوا گُل گرفتم-1

 !برِي شفاف سازي، از گُل نازك تر گفتم بِهِش-2

 !دیدم“ خارِشِ”سالم گُلُم، : تا بنگ زدم-3

 !از سرِ گُلِ چییم، گُالب گرفتم-4

 ! یِی گُلِ شامی رِتو گُلدونِ کووارِیو کاشتَم-5

 !با یِی گُلِ آتیش، گُلسونِ سدي رِاَلُو زدم-6

 !آمو تو یِی گُلِ ج، گُل خوردم-7

 !آهک گُلورِ تو سرند، حولی حمالی کردم-8

 !زد، گُلِ میخو پِژمرد“ زنگ”تا -9

10- گُل خاري نیسپِلَنگ ایرانی، ك! 

 !با خوردنِ گُل، رو گُلیرو گُلی شد-11

 !، جیگَرِ فورواردو گُل زد“برق”تو بازي با -12

 !اسمِ عشقُم، گلِ چیش دردووِ، نوم خدا-13

 !بود“سکّه”گُلِ عروس، -14

 !گُل کاشت، من آبِش دادم-15

 !باهارِ، بِ گُلِ روش بخشیدم اُي شُمو-16

 !گُل زده بود، میوشفوروارد -17

 !تا کارِش گُل کرد، لَنگ پِرآفساید تشخیص داد-18

 !پشت گُلو، پشت گُلی بود-19

 !باهار دوسیم، یِی گُلِ کاتلیت،بِم داد -20

 !، عینِ گلِ هم هم بود“نادر“ -21

 !گُلِ دسش افتید بود-22

 !لُپی آبیبیم، گل انداخت بود، تو سبد-23

 : اي شیرازيچم واژه ه

 آتش= اَلُو  -  یک دانه= یِی گل  -  خواهر –تیغِ گل = خار  -  فریاد –بانگ = بنگ  -  بل گرفتن= گل گرفتن 

 دکمه سر دست= گل دس  - خاکستري رنگ= گل خاري  -  آهک شکفته –آهک به عمل آمده = آهک گل 

صورت چون = گل رو  - گل شقایق= گل چیش دردو  - تیم قدیمی فوتبال شیراز= برق  -  سرخ رنگ= گُلی 
 مادر بزرگ= آ بی بی  - اشاره به چبز نایاب= گُلِ هم هم  -  گل
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 !اسدم“ شامی”تو سوريِ، چن ت گُلِ  -1

 !آتیشی بود، گُل انداخت تو سبد آتیش گَردونو -2

 !بو عطر مید، نُخُدچی گُل -3

 !گُلِ سرِشِ، بو کردم -4

 !”الله“ یمد، رو چترِگُلِ گُلِ برف م -5

 !یِی گُلِ کاتلیت موسیو خوردم، تو پاساژِسینما مترُو -6

 !آتیشو ك گُل انداخت، چِرزیدم -7

8- د(کژتابی) !جیگَر گوشَم، گُل ز 

 !نوشابرِبا گُلِ یخ، سر کشدم -9

 !گُلَک بزُرگ می کرد، تا گُل بِشِ-10

 !دادمبِ عروس دوماد گُل، قالی -11

 !گل کاشت بود، برَش زندان برید بودن -12

 !گُل بس االم کرد داور،تو آخرِ بازي با شافتَکش -13

 !گُل بِ گُلش، گُل زد بود میوو -14

 !گل فوروشی زد، تا کارِش گُل بکُنِ -15

 !پاسِ گُل دادم، گُلیرو گُل گرفت -16

 !نشاسی گُل، عطريِ -17

 !ش، بو کرده بودگُلِ سرِ -18

 !تو یِی گُلِ ج، کلِ مالق زدم -19

 !گل چینِ روزگار، گل فوروشی زد تو شادي اَلّا -20

 !میشِ“ دوگل”گل اَي پیشِ گل باشِ،  -21

 !ب شَرم و حیا، صورتش گل انداخت بود تو حلقِ-22

 !اي گلِ هندونُو رِ، بلبلو چِنگش زد-23

 : چم واژه هاي شیرازي

 سوت= شافتک  - عزیزِ دل= جیگر گوشِ  - سوختم= چِرزیدم  - اینجا و آنجا= گل گلِ  -  یک دانه= گُل  یِی

 پشتَک وارو= کلّه مالق  -  (بل گرفتن( در هوا گرفتن توپ = گل گرفتن  -  خال زدن میوه= گل زدن 

 کُتلت= کاتلیت  - پرنده نوك= چِنگ  -  رهبر نامی فرانسه= دو گل  -  گورستانی در شیراز= شادي اَلّا 

 گیاهی که از میوة آن، ترشی معروفی در کازرونتولید می کنند= گلَک 
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 !سایۀ درختی که در آب افتاده بود، جوانه زد-1

 !، رد می کند“زیر زمینی“قنات، آب را-2

 !دره را، وارونه بر سرِ کوه گذاشتم-3

 !ی شدقهرمانی که رکورد اش را شکسته بود، تنبیه انضباط-4

 !در نشست سازمانِ ملل، همه ایستاده سخنرانی می کنند-5

 !کفشِ پاشنه بلند، لبریز از فریاد و کفش کتانی، سراپا سکوت است-6

 !خودرو قدیمی، لنگ بسته وارد کارواش شد-7

 !مبتکر خطّ فقر، گدایان سامره اند-8

 !، در پمپ گاز به اغما رفت“گاز زده”خودرو -9

 !ها، پهلوان جایی ندارد لحظه“ گذرِ“در-10

 !یادش رفت“ماهور”زد، تا “ شور”آنقدر -11

 !درآغوشش کشیدم، خفه شد“ هوا”بی -12

 !با نخِ سیگار، ریه ام را دار زدم-13

 !جِر خوردنِ با شیبِ مالیم، شکاف طبقاطی را به چاك تبدیل کرد-14

 !می کرد“ حال““پنجره”بود، “ گذشته““در“-15
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 !با مقاومت من، زورگیر شدزورگیر نبود، -1

 !گریستم“تلخ”راخورد م و براي فرهاد، “ شیرین“حلواي-2

 !بود، پاورچین در رفتم“ خواب”وجدانِ قاضی -3

 !خورد، در آن حلّ شدم“بهم“تا جمع-4

 !با لهجۀ سکوت، حرف می زنم-5

 !دندمهاجرت کر“شاه”زمانهاي حال و آینده ام، با راهنماییِ زمان گذشته، به زمانِ -6

 !از وقتی حرف هاي سنگین می زنم، دیسک کمر گرفته ام-7

 !است، همه جا گیر می کند“ قلّابی“عشق ام-8

 !در عصرِ بی شرفی، یارانۀ خودفروشی می گرفت-9

 !عاشق دونده اي هستم که از خودش سبقت بگیرد-10

 !با عرقِ سگی، هار می شد-11

 !را می زنم همه دل زده می شونداز من، وقتی حرف دل ام-12

 !عاشقِ کسی هستم که با داشتنِ اخالقِ سگی، مرامِ سگی هم داشته باشد-13

 !می نگریستم، حکم تخلیۀ منزل ام داده شد“ دنیا“به“ امید“چون ار دریچۀ-14

 !می روم، سراسیمه از خواب می پرَد فرهاد“شیرین“تا به خوابِ-15

 !با گربه صفتی، آن روي سگ ام را باال آورد-16

 !ام کوبیدم، از هوش رفت“منزل”تا علَمِ عزاداري زا بر سرِ -17

 !می کرد قاضی“ حکم”دست نمی داد، فقط -18

 !می گرفتند شاگردانِ ربا خوارم“ بهره”از درسِ من، -19

 !اش، هرز شد“پیچاندم”تا -20

 !چیشش همِ ج کار میکرد، بی مز ومواجب-21

 !ودخُشکُم کرد، او سوزي ك تو حرفاش ب-22

 !تا چیشش بِ چیشُم خورد، دوتّامون چیش درد گرفتیم-23

 !دیشُو زلَم رف، امرو پسینی اومِ-24

 !زده بود، سقفو رومبید بود پیین“ جار”توخونَش -25

 : چم واژه هاي شیرازي

 ، بعد از ظهريعصري= پسینی  - زهره ام= زلَم  -  دیشب= دیشُو  -  آن= او  - مزد، اُجرت= مز  -  چشم= چیش 

 فروریخت، آوار شد= رمبید  -  پایین= پیین  -  فریاد شیرازي ، چلچراغ= جار 
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 !کند“ مات”خود، “ کیشِ“نادان همه را به-1

 !قاضی هرشب با الالیی، وجدان اش را می خواباند-2

 !اَبرو می انداخت، من بر می داشتم-3

 !ام کرد ، رهبر ارکسترممنوع الخروج“خارج بزنم“می خواستم-4

 !مادرش در سفر بود، عمه اش را به عزایش نشاندم-5

 !بازي هایش“ بی مزّه“اش را در آورده بود، با“ شور“-6

7-باال“ خورندگیِ“به صورت ام پاشید، با“ گرسنه“اسید! 

 !امروز به آخرِ خطّ رسیدم، اما پیاده نشدم-8

 !موي رگ هایم را تراشیدم-9

 !ه چالقبودند، هم“ یک دستی“جمعِ-10

 !گرفت“ پیشی”سگ از موش، -11

 !خوردیم، در حیاط“ بیرون“دیشب شام را-12

 !براي مرگ سریع، جریمۀ سرعت شد-13

 !یورش بردیم“ چنگال“، با“قاشق زنی“بدون ساندیس به مراسم-14

 !”سر به زمین گذاشت”پایش را هوا کرد، تا -15

 !پلنگ ایرانی هم کم آورد، جلوي این جماعت گاو-16

 !شد دیپلمات“ مات”، “دیپلم“با گرفتن-17

 !خوانده نمی شد“ اول و آخرش”هفت خطّ بود، اما خطّ -18

 !”خوردم”بود،یِکّه “ خالی“سفره اش-19

 !براي جلوگیري از آمدن مهمان، آن روي سگم سرِ کوچه کشیک می دهد-20

 :کاریکلماتور هایی با لهجۀ شیرازي

 !وخونی می زدم شبان روزيمی شد، یِی د“ دو“اَي دردام-21

 !با سیلِ تَنبال، اتماد بِ نَفسم بالُ میرِ از کو-22

 !مو هاشِ اُوشُند بود روشوناش، وقتی رفت بود زیرِ دوشو-23

 !بِ نَخ سیبیلش گیر کرد بود، پرِي دماغش-24

 !شُدم، از وختی چارشنبِ سوري از رو اَلُوو تنگیدم“ دودي“-25
 : هاي شیرازيچم واژه 

 وی   - یک= یِی  - دوا، دارو= دوِ خونیل  - یک داروخانه= دتماد  - نگاه کردن، دیدن=سکو  - باال میرود= بالُ میرِ  - اعتماد=ا =
 جهیدم، پریدم= تنگیدم  - شعلۀ آتش= اَلُو  - شانه هایش= شوناش  - آویزان کرده، افشانده= اُوشُند  - کوه
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 !آرمه دشتبوتونش، -1

 !بولوغ، عرق نشسه بود“ جوشِ”با یِی -2

 !تو چیش بیگیرَك، یِی طُوري قایِم شُدم که خُدمم نتونسم خودمِ پِید بکُنَم-3

 !کرد، روش سیا شُد“ غش“تا-4

 !پِید میشِ؟) نوشابِی خُلّار 21(با اي طَرِ سگ کُشیو، می دیگ عرق سگی-5

 !اشک شُوق تَزشا می کرداز خُشالی تیرُییدم، -6

 !بودم ك آق دییشِ را کرد و رف“ بِبود”رو بِ -7

 ، جف پ رفتم تو ماملش“بنگا”تو -8

 : چم واژه هاي شیرازي

 بتن= بوتون 

 میلگرد-ویار= آرمه 

 بازي چشم گذاشتن= چیش بیگیرك 

 پیدا= پِید 

 تقلّب - از حال رفتن= غش 

 سیاه=سیا 

 طرح= طَرِ 

 مگر= می 

 ترشح= ترشا 

 بهبود= بِبود 

 باسن= آق دیش 

جایی در باغ هاي شیرازبراي نشستن و تفریح که درختانی کهن دراطراف آن است  –) محل معامله(بنگاه= بنگا 
 .و جوي آب نیز روان در پیرامون آن

 معامله - آلت تناسلی= ماملش 

 ف پجفت پا= ج 
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 !میلیاردي به جیب می زدشده بود، از وقتی “ دریده“جیب اش-1

 !”ساقی”داشت، “ شیشه“اش خرده“ جنس“-2

 !گرفت“امتیاز“آبشار، از رود خانه“ زدنِ“والیبالیست با-3

 (کژتابی) !”گرفتم اش”، “انداخت“تا بچه اش را-4

 !شوند، داروخانه تاسیس می کنم“ دوا“اگر همۀ درد هایم-5

 !”کشیدم“روي دیوار، اسلحه-6

 !کرده فرهاد“ فیلتر”رفته ام، خواب ام را “ شیرین” از وقتی به خوابِ-7

 (کژتابی) !دست ام، شکست“ قلمِ“-8

 !آب با سرعت آبشار، از سیفون پایین می آید-9

 !در آستانۀ درِ خروجیِ زندگی، کالبد ذهنی ام را به دوش می کشم-10

 !دزدان دریایی، سراب هاي سرقتی را در دریا پنهان می کنند-11

 !اشک شوق ریزان، به لنزِ چشمانم خوش آمد می گویدنگاهت -12

 !دیده نمی شود“ رویا”در خوابِ ابدي، -13

 !“ سر می نهند“ سازیست که همه به عنوانِ کاله،“ قانون“-14

 !دادند“ آب“غواصانِ شهیدمان، دسته گل هایی بودند که مادرانشان به-15

 !خاك می کنم را“ ایستادن“بکشم، واژة“ دراز”وقتی می خواهم -16

 !پرندة منزوي، روي تنهاییِ یک درخت النه کرد-17

 !تصویرت، جاي خالیت را چشم بسته پر می کند-18

 !همیشه با خودم، مچ می اندازم-19

 !دهانِ بسته، سکوت پیش از فریاد است-20

 !پرواز با تاخیرِ پرنده، اعتراضِ درخت را به همراه دارد-21
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 !رِ در رفتَممیمشت، از کو“ خشت“-1

 !کمبود آهن دارِ، ببِی فلز خَرابم-2

 !برِي مرغِ کُل، دمِ کل، کل میزَدن-3

 !خریده بود“ کتونی”اُرسی نَدشت، -4

 !تا اقبالُم تُنبید، پروانی ساخت اسدم-5

 !نَرَفتَم“ قم”، زیرِ “قم”برِي اُوردنِ -6

 !می رفت“ صفا”نَدشت، “ منا“-7

 !کنَترِ بسه بود، کلپکو بازِش کرد-8

 !یِی کش در رفت، خورد تو سرپکالش-9

 !، برِي فلقوز“کشیدم”با قَپون، یار -10

 : چم واژه ها شیرازي

 فرزند عزیزم= ببِی  - آجر نپخته - دروغ= خشت 

 دم کوتاه= کُل  -  کلک، ناتو= فلز خراب 

 ممتد زنانهصداي شادي = کل  -  دروازه= کَل 

 اتاقی که پنجره هایش باال می رود –کفش = اُرسی 

 نوعی کفش –زردآلوي مرغوب شیرازي = کتونی 

 تفریح= صفا  -  قدرت، قوت= منا 

 گرفتم= اسدم  - فرو ریخت، آوار شد= تنبید 

 بار= قم  -  قیف= قم 

 مارمولک= کلپک  - تار عنکبوت= کنَتره 

 نوعی بازي شیرازي در قدیم= فلقوز  - گقپان، ترازوي بزر= قپون 

 سر و صورت= سرپکال  - دفعه، بار= کش 
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 !عاشقِ کَلمولچه اي هسم که خَبرِش، جلوتر از خودش بیو-1

 !برِي صابون کاري، اَلش کردم-2

 !بدونِ دورخیز، شلنگ تَخت مینداخت-3

 !درازنَشد بود بچو، کَپِی سر ور نَدار گُذُشت بود، آمو-4

 !لباسشِ شر کرد بود، شَپِالقی زدم تو روش-5

 !کردم“ بیدارِش”تا خُوِش اومِ، -6

 !می خورِ“مدنی”، بِ اسمِ “شیرینِ“فرهاد، لیموي-7

 !مرِفَت نَدشت، سِ نمِ زار برَش خریدم-8

 !رفت بود، خاکش کردیم“تیر“ سرِ -9

 !د، سرِ قَدم میرفتتو یِی دري بِستَري شُد بو-10

 : چم واژه هاي شیرازي

 مهمان نا خوانده= کل مولچه 

 دست انداختن= صابون کاري 

 مسخره کردن= اَل کردن 

 قدم بلند= شلنگ تخته 

 مرگ، مردن= کَپِی سر ور ندار 

 پاره پاره ، شرِنده= شر 

 صداي ضربه با کف دست= شَپِالقی 

 خواب= خُو 

 لیمو شیرین= مدنی 

 (گرم 300معادل (واحد وزن شیرازي= سِ نمِ زار 

 مرده بود= سرتیر رفته بود 

 دفن اش کردیم= خاکش کردیم 

 مستراح، توالت= یی دري 

 اسهال داشت= سرِ قَدم میرفت 
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 !تو اُینه، جی عطر بِ خودم ریشخند زدم

 (کژتابی) !”دروازن“کاکام گُلِ، همش تو

م خورد، امون بِه هر باریکابِینی کَمکامست! 

 !کردیم سرِعلی“ غیبت”تو روزِي سوکوت، 

 همی سانتریفوژا، برِي پِر خوردن، رفتَن زورخونه

 !تا اُفتادم، تَرسم ریخت، رشتیو جمم کرد

 !ها داچی، شاعرَم، خشت می مالَم تو قالبی شري

 !با چسبِ جمبولو، یخَشِ چسبیدم

 !”صغران”، “کُبرا“تیلِ مارِ

 !تا آتیش بِ دلُم زد، بوي بوام سوخت

 : چم واژه هاي شیرازي

 گُل هست= گُلِ  - برادرِ من= کاکام 

 استکان هاي= استکامی  -  دروازه هست= دروازن 

 چرخیدن= پِر خوردن  -  سکوت= سوکوت 

 آن سپور، آن پاکبان= رشتیو 

 جمع ام= جمم 

 برادر بزرگتر= داچی 

 دو قلو= لو جمبو

 توله، بچۀحیوان=تیلِ 

 صغرا هست، کوچک است= صغران 

 زورخانه=زورخونِ 

 شعري= شري 

 قالب هاي= قالبی 

 پدرِ پدرم، پدربزرگم= بوي بوام 

 آیینه= اُینه 
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 ورزش کاریکلماتور

 .کند مدافع حقوق بشر، جلوي دروازه ي زندان، بازي می –

 .رفت بجاي گوش ایستادن، به دفاع آخر –

 .با چشمان آبی، هوادار پرسپولیس بود –

 .اش را به باشگاه هدیه داد براي اینکه شاهد پیروزي باشد، دم –

 .دهد ام غذا نمی فدراسیون شطرنج، به اسب و فیل –

 .خورد، پنچر شد“ تیر”ام وقتی به  توپ شوت شده –

 .انداخت با توپ پر، ترقه می –

 .ر بخاري آوردوقتی تورِ دروازه لرزید، داو –

 .فوتبالیست با دفع ناقص، مجبور به رفتن توالت شد –

 .”گرفت می”بانی، مطلب را  با ژست دروازه –

 .ي فوروارد، غنچه است نشده شوت گل –

 .بان، زیرِ چشم داور فرود آمد ي دروازه ضربه –

 .کند بان از سیستمِ هجومیِ تیمش دفاع می همیشه دروازه –

 .بان را زشت کرد وروارد، دروازهي زیباي ف ضربه –

 .نویسم با خط دفاع، گزارشِ ورزشی می –

 .تا فوروارد را تغذیه کردم، آروغ زد –

 .دفاع پوششی، مبلّغِ حجاب شد –

 .زند بان با گل واژه حرف می دروازه –

 .طلبید کن می آرایش سرمربی در زمین، شیر پاك –

 .با تیراندازي به تیم ملی وارد شد –

 .ي والیبالیست را پانسمان کرد ستار، پاسِ بریدهپر –

 .ام را در آفساید تشخیص داد داور، بزرگ بینی –

 .تا سرشاخ شدند، داور میانجی شد –

 .تر سقوط کرد ي پایین به دسته“ بهمن”با برف شادي،  –

 .گیر، زنش را با فن پیچ پیچک، پیچاند کشتی –

 .شود فوتبالیست شوت، اسیرِ ناداوري می –

 .براي شناساییِ آنتنِ تیم، تصویرِ بازیکنان را قطع کردم –

 .جاي فوروارد خالی بود، با توپ پرش کردم –

 .با یک شوت، توپِ باد شده، توفان شد –

 .گلِ من با فوروارد تیمِ حریف ازدواج کرد –
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 !و پس نداد“ گرفت”از من فاصله 

 !دادحرف هاي بی جایش را، به کتف چپ اش حواله می 

 !پس از نماز ریاکارانه، شکسپیر به کمرش زد

 !رنگ است“ شیري”شخصیت پاستوریزه ام، 

 !دوپهلو هایش را با دست راست می نوشت

 !به فضا می روم“ شیشه”بدون موشک، با 

 !بشنود“ بی پرده“عاشق گوشی هستم که فریاد ها را

 !بود، با فرهاد زهر هالهل شد“ شیرین“

 !در خودش زراعت می کرد آنقدر خاکی بود، که

 !همدرد هایم بسیار می شوند، وقتی دردي ندارم

 !، جدایی باال آورد“خورد”تا شکست عشقی 

 !است“ اکسیژن“هوایت پر ازموسیقیِ

 !می بینم“ شیرین“می خوابم، خواب“ رویا”وقتی با 

 !خاکی را تکاند“ کرة”االغ، 

 !، دکتر مچ اش را گرفت“برداشت”تا زخم 

 !ام رفته بود، دوسرش را گره زدمتوي نخ 

 !آدم پري بود، نتوانستم بادش کنم

 !، دست و پاي خیالم می شکند“می افتم“تا به یادت

 !آیینۀ قدیمی، از پیري ام کارت ملّی طلب می کند

 !، باال آوردم“می خوردم“مو دیدم در حرصی که
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 !تو اُینه، جی عطر بِ خودم ریشخند زدم

من“ش توکاکام گُلِ، هکژتابی! (“درواز) 

 !بِینمون بِه هم خورد، استکامی کَمر باریکا

 !کردیم سرِعلی“ غیبت”تو روزِي سوکوت، 

 همی سانتریفوژا، برِي پِر خوردن، رفتَن زورخونه

 !تا اُفتادم، تَرسم ریخت، رشتیو جمم کرد

 !ها داچی، شاعرَم، خشت می مالَم تو قالبی شري

 !چسبِ جمبولو، یخَشِ چسبیدم با

 !”صغران”، “کُبرا“تیلِ مارِ

 !تا آتیش بِ دلُم زد، بوي بوام سوخت

 : چم واژه هاي شیرازي

 گُل هست= گُلِ  - برادرِ من= کاکام 

 استکان هاي= استکامی  -  دروازه هست= دروازن 

 چرخیدن= پِر خوردن  -  سکوت= سوکوت 

 پاکبان آن سپور، آن= رشتیو 

 جمع ام= جمم 

 برادر بزرگتر= داچی 

 دو قلو= جمبولو 

 توله، بچۀحیوان=تیلِ 

 صغرا هست، کوچک است= صغران 

 زورخانه=زورخونِ 

 شعري= شري 

 قالب هاي= قالبی 

 پدرِ پدرم، پدربزرگم= بوي بوام 

 آیینه= اُینه 



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  51صفحھ 
 

 !اهل بخیه بود، رفو می کرد-1

 !داشت» زن«بود، دست بهارشاد دستگیرش کرده  -2

 !شدند» قرمز«و پایینی » سفید«شد، لبِ باالیی » سبز«تا پشت لب اش  -3

 !را آب برد، وقتی در خواب غفلت گریه کردم» دنیا» -4

 (کژتابی) !من نبود، کوچک اش کردم» اندازة» -5

 !نیستم، لطفآ پیام بگذارید» خودم«امروز -6

 !دة شیرازينبود دهان اش، با پالو» بستنی» -7

 !بجاي زبان، مغز اش چرب بود، گوسفند -8

 !ایام شیرینی بود دوران تحصیل، که با درس خواندن خراب اش کردم -9

 (کژتابی) !تولید می کرد» پروانه«کرم داشت،  -10

 !تپه ها گل کاري کرد کوتوله، بدون اطّالع یونسکو براي ثبت جهانی -11

 !ان داديچشمی که نش» گوشۀ«دنج بود،  -12

 !«می کشید«، مدام خودش را»چاق«نقّاش -13

 !«مزه«می ریخت، سرکارگر» عرق«کارگر -14

 !صله دادند، تا شعر نگویم -15

 (کژتابی) !، مست ام کرد»محبوبه» -16

 (کژتابی) !می زد، با ریش» تیغ» -17

 !پارسی است» شیرین«زبان: فرهاد گفت -18

 !بودطبقِ قانون، اساسی تیپا خورده  -19

 !براي بردنِ آبرویم، کامیون آوردند -20
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 !برِي صابون کاري، اَلش کردم

 !لباسشِ شر کرده بود، شَپِالقی زدم تو روش، عینِ کَف گُرگی

 !، اجتماعی مینوِشت“مدنی”در حالِ خوردنِ 

 !، زیر اُوي رف“اُو اُفتاد”تُو دلُم 

 !و بِرَم گُم بِشَمتُو سد شُمرد تو چیش بیگیرَك ، تُ

 !برِي نیشتَک انداختَن، دورخبز کردم

 !ت تاغاري بود، از ت تاغار درِش اُوردم

 !سگ زرد، کاکوي تورن

 !”زنگی”اُوِش آهن دارِ، چشمِ 

 !گُالرِ گوش می کردم پسینی تو تارمِ، ب زیر پیرَنی رِکابی و تارِ

 !گُلش کردب بازیافت، تَلَک دونیورِ، گُمپِ 

 !شی نَبود، تَلک تَسمِ می کرد

 !تُو حالُ نَتونسم تَر حلوارِ، خُشک کُنَم

 !بود، بسمش“ باز”تُرغِ 

 !جِلُو همروسش،جِغید بود رو هولی همالیو

 :چم واژه هاي شیراز

 دست انداختن= صابون کاري 

 مسخره= اَل 

 پاره پاره= شر 

 دست صداي ضربه با کف=شَپِالقی 

 صورت اش= روش 

 لیمو شیرین، اجتماعی=مدنی 

 شنا کرد ، آب افتادن دهان=اُو اُفتاد 

 زیر آبی=زیر اُوي 

 (100(شکلِ نوشتن واژة پارسی صد= سد 
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 بازيِ چشم گذاشتن=چیش بیگیرَك 

 شکلَک= نیشتَک 

 بچۀ آخري=ت تاغاري 

 ظرف سفالیِ بزرگ، تُغار= تاغار 

 شُغال= توره 

 آب= اُو 

 چشمه اي در شیراز قدیم= چشمِ زنگی 

 (منظور برنامۀ گلهاي رادیو است(گُل ها را=گُالرِ 

 عصر، بعد از ظهر= پسینی 

 سایبانِ روي ایوانِ جلوي عمارت=تارمه 

 !کاسۀ سرامیکی براي نوشیدنِ آبِ همراه با یخ=تاره 

 محلّ اَنباشت زباله= تَلَک دونی 

 دستۀ گل=گُمپِ گُل 

 (در برابر ناشی(رد، کار آزموده، مسلط وا= شی 

 سرِ هم بندي=تلکه تسمه 

 حلوا لَرزونَک ، حلوایی ویژة شهر راز که در ماه رمضان در شهر، مصرف زیادي دارد= تَر حلوا 

 پرنده اي است از خانوادة چکاوکیان که در شیراز عالمندان زیادي دارد=تُرغه 

 نسبت زن هاي دو برادر، جاري= همروس 

 پریده،جهیدن= غیده جِ

 اهللا کُلَنگ= هولی همالی 
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 !چیشُم سو نَدشت، عینکُمِ تو اُو نَرگسی خُسندم-1

 !ك رفت، عینِ جیر بر گشت“کش”یِی -2

 !تو چیش بیگیرَك، بونه می گرِفت-3

 !باد می خُورد کرِ نَنی میزمرتض، تیفون زیید-4

 !چش، منَن زدم تو کَ“زد”ماتَکُم -5

 !تو مکّه حاجی بادم خریدم ت ب حاجی قُوتَک، سوغاتی بِبرَم مشّد-6

 !می مشت“ خشت”دوروغو تو کورِي آجِر پزي، -7

 !سرِ یِی شَمی جرِشون شده بود آشخ تُفی ب یاشاچراغ، دمِ رِضُی-8

 !برِي رسدنِ بِ تو، کاکو دلُم هزار را رفت-9

 !ش رفت“بارِ”رفتن، “ بار”پیش از زیرِ -10

 !اسدم ب قیمه“ بِرِنجی“یِی دوري-11

 !هنو نَیمد بود، خَبرِش اومِ-12

 !سر بِ قَدم می اَرزِ، چن؟-13

 !تا تو کُمش رفتم، تُرُش کرد-14

 !”برید”، جیبمِ “چاقو“-15

 !شُکُند“ جِناق”ت از چیشُم اُفتاد، -16

 !همی طُو بازِش گُذُشتم را نَدشت، قراردادورِ نَبسم،-17

18-ی خالیتم، ازبِ اُوِش دادم“ سبز“جردک! 

 !عامو اقَد گرمِ حرف شدیم ك اسپیلیتووم جواب نَمداد، سوال می کرد-19

 : چم واژه هاي شیرازي

 دفعه، بار= کش

 نوار باریک الستیکی= جیر

 مانند، چون= عین

 ردنوعی هویج ویژة شیرازي به رنگ ز= نَرگسی

 خیساندم= خُسندم
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 بازي چشم گذاشتن= چیش بیگیرك

 درد زایمان می کشید= باد می خورد

رتضی میز مماماي معروف شیرازي علیه الرحمه(مادر میرزا مرتضی= نَن) 

 کنار= کر

 بهت زده شدم= ماتکُم زد

 چانه، فک= کَچِه

 نوعی شیرینی شیرازي= حاجی بادم

 …ودرنخودچی و شکر وقایوت، مخلوط پ= حاجی قُوتَک

 دعوا، مشاجره، کتک کاري= جر

 دروغ= خشت

 شمع فروش قدیمیِ درِ بارگاه شاهچراغ= یاشاچراغ

 مالیی در شیراز قدیم= آشیخ تُفی

 بچه اش را مرده به دنیا آورد= بارش رفت

 بشقاب= دوري

 گرفتم= اسدم

دنیامده= نَیم 

 آمد= اومِ

 شکم اش= کُمش

 تُرش= تُرُش

 آدم فربه، تیزي= چاقو

 دزدید، پاره کرد= برید

 شکست= شُکُند

 همین طور= همی طُو

 از بس= از بِ

 عمو= عامو
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 !کرده بود“ کُم”من چیی نخورد بودم، دیوالِ خونی قدیمیمون، -1

 !با کوتراش، مداد اَبروشِ تراشیدم-2

 !تو پی تی هیچ عطّاري گیر نَمی، پِل وِرد هام-3

 !می کنم“ اُرسی”می شَم، آرمی “ پ“خُوتا از -4

 !همسادي اوصولگرامون، رو دلّی سلمونیو ك نشس، اصال طلب شد-5

 !اَلقاعدرِ، بِ قاعد اَلش کردم-6

 !، پشت ملِ الغرورِ داعشی برید“چاقو“-7

 !، منَم زدم زیرِ کَچش“زد”ماتَکُم -8

 !یلیکرِ گوشُم قُمبِ می داد، زیر سیب-9

 !، رو کَت خوابو می خوابید“تخت“باخیالِ-10

 شَسم خبردار شد ك کلنجم نَمشِ-11

 !تا بِهِم حرف می زد، پشتُمِ را می کردم ت غیبتُم بِشِ-12

 !تا نیشتَک انداخت، ورِش دشتَم-13

 !زیرِ بار نَمرَف، آیت للُی حمال-14

 !تا برات پام سرید، لَگَنُم در رف-15

 : چم واژه هاي شیرازي

 چاي= چیی 

 باد کرده= کُم کرده 

 رنده= کوتراش 

 جعبه هاي کوچک کشویی=پی تی 

 حرف هاي بی سر وته= پل ورد ها 

 پا=پ 

 ویار، هوس زن آبستن=آرمه 

 کفش=اُرسی 

 پیت فلزي= دلّی 
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 همسایه=همساده 

 مسخره=اَل 

 پسِ گردن=پشت مل 

 چاقو تُپل، کارد=چاقو 

 چانه اش= کَچش

 تعجب کردم= ماتکم زد 

 تخت خواب=کت خواب 

 غر زدن، لُنده دادن=قمبه 

 کنار=کر 

 انگشت کوچک=کلنج 

 شکلک=نیشتک 

 عاشق شدم=پام سرید 
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 !ند“بودار”هاي پنالتی، همه “ گل“-1

 !ام که پرت شد“ ماه“خورد، حواس“ زمین“به-2

 !م، تمام بدن زخمی می شو“می افتم“وقتی به یادت-3

 !بودند، پانسمان اش کردم“ بریده”صدایش را -4

 !”انداخت”دادم، رويِ میز اش “ رومیزي“پول چاي را-5

 !خودخواه، به خواستگاريِ خودش رفت-6

 !کردم“ غیب“با یک نقطه، عیب ام را-7

 !”خاکی“است، کرمِ“ اُفتاده“چه-8

 !بسته بودم“ قپانی“، دست هایش را“بکشد“نمی توانست-9

 !”بندري”را می لرزاند، تن ام -10

 !، اسالم آوردیم“پوتین“با پوشیدن-11

 !فکرم مشغول بود، برایش پیام گذاشتم-12

 !گذاشتم“ پگاه“را کنار مایونزِ“ مهرام”با صیغه، سسِ -13

 !به دوران رسیده“ تازه”د، .شده ب“ بیات“-14

 !از انسانیت بویی نبرده بود، هود آشپزخانه-15
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 !عینِ جیر بر گشترفت، “ کش“یِی-1

 !چیشُم سو نَدشت، عینکُمِ تو اُو نَرگسی خُسندم-2

 !تو چیش بیگیرَك، بونِ می گرفت-3

 !باد می خورد کرِ نَنی میزمرتضُو، تیفون زیید-4

 !، منَم زدم تو کَچش“زد“ماتَکُم-5

 !تو مکّه حاجی بادم اسدم ت ب حاجی قُوتَک، سوغاتی بِبرَم مشَد-6

 !می مشت“ خشت”دوروغو، تو کورِي آجِر پزي، -7

 !سرِ یِی شَمی، جرِشون شده بود آشیخ تُفی ب یاشاچراغ، دمِ رِضُوي-8

 !برِي رسیدنِ بِ تو، کاکو دلُم هزار را رفت-9

 !ش رفت“بارِ”رفتن، “بار”پیش از زیرِ -10

 !اسدم، ب قیمِ“ برنجی”یِی دوري -11

12- دنو نَیمرِش اومِهبود، خَب! 

 !سر بِ قَدم می اَرزِ، چن؟-13

 !ت تو کُمش رفتم، تُرُش کرد-14

 !”برید”، جیبمِ “چاقو“-15

 !شُکُند“ جناق”ت از چیشُم اُفتاد، -16

 !را نَدش، قراردادورِ نَبسم، همی طُو بازِش گُذُشتم-17

18- ی خالیتردم، از بِ اُوِش دادم“ سبز”جک! 

 !اقَد گرمِ حرف شدیم ك اسپیلیتووم جواب نَمداد، سوال می کرد عامو-19

 : چم واژه هاي شیرازي

 دفعه، بار= کش 

 نوار الستیکی باریک=جیر 

 هویج زرد رنگ شیرازي=نرگسی 

 خیساندن=خیساندن 

 بازي چشم گذاشتن= چیش بیگیرك 
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 درد زایمان می کشید= باد می خورد 

 مادرِ=نَنی 

 معروفترین ماماي شیرازي= تضو نَنی میز مر

 تعجب کردم= ماتکم زد 

 چانه، فَک= کَچه 

 نوعی شیرینی با مغز بادام=حاجی بادم 

 …قایوت، مخلوط آرد نخودچی و شکر و=حاجی قُوتک 

 دروغ،آجر نپخته= خشت 

 مالي مشهور شیرازي=آشیخ تُفی 

 شمع فروش چالق شاه چراغ= یا شاچراغ 

 معروفی در شیرازمحل = دمِ رِضُوي 

 دعوا، نزاع= جر 

 بچۀ مرده به دنیا آورد=بارش رفت 

 بشقاب= دوري 

 پلُوي، از جنس آلیاژ برنج= برنجی 

 گرفتم=اسدم 

 شکم اش= کُمش 

 ترش= تُرُش 

 چاق و تُپل، تیزي و کاردي که دسته اش خم می شود=چاقو 

 دزدید ، برِش زد= برید 
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 !شده بود» ملس«زد،  ترش و شیرین حرف می -1

 !، کم سن و سال به کوره رفته بود»پخته شدن«براي  -2

 !با موتور جستجوگر، در کوچه ها ویراژ می دهم -3

 !، تا روزنامه بیرون دهد»می خورد«حرف هایش را  -4

 !با چاقوي ضامن دار، وام گرفتم -5

 !نابینا، رؤیایش را لمس می کند -6

 !در پیِ پرندة از قفس گریخته افتاده بودپرواز، چون سگ پاسوخته،  -7

 !بود و روي آب سرگردان» کرجی» -8

 !را گرفتند» بردار«دوربین ها مچ صدا  -9

 !، برید»الزم نکرده«: تا گفتم -10

 !چون ذره بین بود، بزرگ شده بود -11

 !دست به زن پیدا می کرد، وقتی روي مخ اش قدم آهسته می رفتم -12

 !ماند» بایزید«بود که با حسین نرفت و  »مختار«عارف  -13

 !بود» بی مزه«گیالس اش  -14

 !انتخاب کرده بود» زیرمیزي«گزینۀ روي میزش را،  -15

 !از قرون وسطی، به سدة بیست و یکم، میان بر زدم -16

 !براي شکستن سکوت، سنگ بزرگ برداشتم -17

 !سگی، جایزه گرفتم قبضِ روحم را اینترنتی پرداخت کردم، یکروز زندگیِ -18

 !چون دندان ام سه کاناله بود، دندانپزشک روي آن پارازیت انداخت -19

 !همۀ آشغال ها را می دید، رفتگرِ فلیم دوست -20

 !«لب نزدم«مشروب بود و صداي ایرج، اما من چون فردین،  -21

 !کرده بود و مخچه اش سرهنگ» هنگ«مخ اش  -22

 !، رنگ خریدم»حنا«براي  -23

 !بوي میگو را، ماهی به گردن گرفت -24

 !گاو هم که باشی، گوساله هایی پیدا می شوند که تو را بپرستند -25

 !«باد دادم«سرمایۀ اي که باد آورده بود را، با محاسبۀ اسالمی ربایش، به  -26
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 !”خورد”در هواخوري، زمین -1

 !ه می شودنوشت“ خطّ قرمز”، با )انتقاد ممنوع(تابلوي هشداردهندة-2

 !زدم“آزادي”با طالق، به همسرم سکّۀ -3

 !نمی کند“ حال“اش، دیگر“آینده“، با“درگذشته“-4

 !شده بود، به گرمابۀ جهنّم هدایت شد“ شیطانی“چون-5

 !دهان ام را باز کرد، دندانپزشک-6

 (کژتابی) !با قالی اش، بوي پا می داد-7

 !، در مزرعۀ تریاك استخدام شد“تیغ زن“-8

 !ي اجاقِ کوراش، عصاي سپید خریدبرا-9

 !شده بود“ موجی”چون دلش دریایی بود، -10

 !می زنم“زنگ”براي رفتنِ در خودم، -11

 !”بعله“صدایت چریدن دارد، وقتی می گویی-12

 !می گیرم“ آفتاب“کنار سایۀ چشمانت، حمامِ-13

 !رفتند“ دربند”بودند، “ تعطیل”چون خانوادگی -14

 !رش جا ماندبود، شعو“ تندرو“-15

 (کژتابی) !”به سرم زده بود“از دست اش ناراحت بودم، که-16

 !بود“ داغ”اش، “داغ“-17
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 !اَلُم خرید بود، ت اَلُم کُنِ-1

 !چیریک میزد، وختی میمالُندمش-2

 !زیرِ بار خاطراتت، کَمرُم دووال کرد-3

 !ك اومد، تاسه رفت“ دنیا“-4

 !م ریشمیز خوردچوقِ نَدونَم کاریمِ، داد-5

 !”گرفتَمش”ت زي چیش شد، -6

 !، شافتک می زنَم“شوت”ب آدمی -7

 !، پِل پِل کردم“اَجل”ب سیلِ شیخِ -8

 !یادم نمیآت، میتونی بیاریش؟-9

10-یاد دریا“ب“فتچیشام اُو می ی ،! 

 !، پسِ قرّه تراق اومِ“باران“-11

 !ش بی يهاکَک می کرد، پیشاز اي ك خُوِ-12

 !برِي مرِف کردنِ واژُي تازي، اونارِ اَل می کنم-13

 !عزراییل ب پِلنگَک، بِ استقبالِ روحم اومِ-14

15-بود“ریژیم“ب ردشِ لَملوش کخود ،! 

 !گفتم“ ها”کردن، “ ها”برِي -16

 !از بخت تُمبیدم، ب دسمال یزّي هم واترقیدم-17

18- ی کفخ تشِ، تو بانگ گُذُشتکُمدس! 

 !نیوارِ قَلبمِ،سی دي کردم-19

 !عامو باخواب ت سوزنت بِزَنم، خُویدم آمو خوابم نَبرد:پرستاروگُف-20

 !روح جِسمم تو زِندانن، از وختی زیرِ سیگارِ بهمنورِ آتیش کردم-21

 : چم واژه هاي شیرازي

 ارزن=اَلُم 

 مسخرة من=اَلُم 

 یۀ شدیدگر=چیریک 
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 کتک زدن=مالُندن 

 خم=دووال 

 حالت به غش و اغما افتادن ناگهانی نوزاد=تاسه 

 چوب=چوق 

 موریانه=ریشمیز 

 ازچشم افتادن=زي چیش 

 سوت=شافتک 

 نفهم و بی دانش=شوت 

 تماشا، نگاه کردن= سیل 

 (بزرگوارتر(لقب سعدي=اجل 

 زمان مرگ=اجل 

 جان دادن=پِل پِل 

 می کندشنا =اُو می اُفته 

 اشک می آید=اُو می اُفته 

 صداي رعد=قرّه تراق 

 خمیازه=هاکک 

 خواب=خُو 

 رِفآن ها را=اونارِ  - معرِفه=م 

 بشکن=پِلنگک  -  مسخره=اَل 

 الغر و ظعیف=لَملوش  -  رژیم= ریژیم 

 تصدیق شیرازي، بله، آري= ها  -  بخار دهان را بیرون دادن=ها 

 ترقّی معکوس کردن=یدن واترق -  فرو ریختن=تُمبیدن 

 آمپول=سوزن  - عمو=عامو  - نوار=نیوار  -  چرك=کُمخته 

  وقتی، زمانی=وختی  -  اما=آمو 
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 !تعارف می کرد، فرهاد“ شیرین“حلواي-1

 !، زندانی شد“سابقه“معلّمِ با-2

 !در سکوت خبري، نشریه بیرون می داد-3

 !کنمهر شبِ جمعه، روحِ زخمی ام را پانسمان می -4

 !، روي دیوار بیمارستان“می کشید”فریاد درد -5

 !می شود“ گل”افطار، رمضان “ توپ“با-6

 !نقل مکان می کنم“ دنیا“، به این ورِ“دنیا“شب ها از آن ورِ-7

 !، در رفت“بگیرم“نتوانستم منظورت را-8

 !، نوه ام رنگ اش کرد“کشیدم“تا کارت-9

 !ران زمینچین کشوري پیشرفته است، در اقتصاد ای-10

 !، محکم گرفتم اش“بیفتد“می خواست در عکس-11

 !، چون باران بهاري می گرید“می زنم“وقتی قید احساسم را-12

 !مانده بود، آن را هم فروخت“ در“در زندگی اش-13

 !کردم“ حل”جدول بتنی را با اسید، -14

 (کژتابی) !رفت“ حال”زد، تا از “ چنگ“آنقدر-15

 !کرد، آدم درو “کاشت“مین-16

 !نبسته، دسته گل به آب دادم“ شیرِ“با-17

 !در لوزان چاي، قهوه سرو شد -18

 !جاده می رانَد“ خاکی“، از شانۀ“درویش“رانندة-19
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 !اَز اُو گل ك درمدم، تنگیدم زیرِ دوشو-1

 !ت بودون باش ك نَمدونَم جِنسِ خوبو، چی چی هس-2

 !بود، نونِ سنگک میسد“ بازاري“-3

 !برِي ك خُد سر بودم، همیشی خدا گال می شُدم-4

5-ندازِ سفیدراگرفت“ باهارِ”، چیشِ “نسترن“س! 

 !اُم شد“ جِنگ”بود ك رفیقِ “ جِنگ”تو آفتُوِ -6

 !دس پنُی چراغ گرفت بود، ت قُپاشِ ب کشد، سرخ نگردارِ-7

 !ب تُرتُري، دمِ رومی رف، تی پس میمِ-8

9- ردبرِش نَمکک سنداز، لَچسرا! 

 !”نَمخورد”وختی سیر بود، دیگ جم -10

11-و بِدر رج ي میساد، تمِ وجِلُوِ ه! 

 !سرِ سفرِي شوورِ سوگند، قَسم خُردم-12

 !بِرِ“ کش”اش دادم ت “کش“، اقَد“کش“یِی-13

 !اُفتادم“ راه“بود، اَزو ورو“راه“پشتُم-14

 !اغَذَکُی یِی دسکی، یِی ور میکشیدعینِ غ-15

 !ب اومدنِ گرُبِی شاچراغ، چراغ موشکیو خاموش شد-16

 !”تخت”خابید بود، رو “تَخت“-17

 !هنو نَیمد بود، خَبرِش رف-18

 !شُد بود، توش غورِ حلو کردم“ پاتیل“-19

 !پاچِ پلُو می خُرد، اَز بِ هار شُد بود-20

 !لید، لُنگ انداختَم تو روشزورم نَچِ-21

22-رد“ شیرین“تو می کچیلِ فرهاد ر کد، اُو اَز چحرف می ز! 

 !دارن“ ریشِ“اَي جذر بیگیري شیرازیارِ، همشون نوم خُدا-23

 : چم واژه هاي شیرازي

 پریدم= تنگیدم 
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 تو بدان= بودون باش 

 سبیاهل بازار و تجارت و کا -نان لواش شیرازي= بازاري 

 اول کسیکه در بازي ، بازي را شروع می کند= گال 

 چادر –سراناز 

 نامی زنانه -گلمعروف شیرازي= نسترن 

 نامی زنانه - بهار= باهار 

 آفتاب=آفتُو 

 صمیمی -داغ= جِنگ 

 روسري= لچک 

 پناه= پنُی 

 لُپ هایش=قُپاش 

ها با چرخاندن و دویدن پشت آن بازي می  چرخ دوچرخه یا الستیک ویا هر جسم دایره شکل که بجه= تُر تُري 
 !کردند

 پیوسته، پیاپی=دمِ رو 

 پشت سر هم، پی در پی= تی پس 

 تکان، حرکت= جم 

 شوهر= شوور 

 می ایستاد= وي می ساد 

 دعوا= جر 

 و بِدراه بیاندازد= ر 

 دزدیدن –معطل کردن  –دفعه = کش 

 از آن طرف= ازو ورو 

 بادبادك= غاغذك 

 بال، کَت= دسک 

 موشی= مشکی 
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 تختخواب- راحت= تخت 

 هنوز=هنو 

 نیامده بود= نَیمد بود 

 ظرفی مسی ویژة حلوا پزي -سیاه مست=پاتیل 

 نوعی خوراك شیرازي= پاچه پلو 

 ریشه= ریشِ 

 تا=ت 

 آب=اُو 

 دهان=چک چیل 

 راه می افتاد= رو میکرد 

 نرسید، بیشتر نبود= نچلید 

  ر صورت اشد= تو روش 
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 !کردم“ سبک“جو سنگین شده بود، تعدادي را-1

 !کرد، چهار گردان را“ هنگ“کامپیوترم-2

 !شد“ سبز“، پدرم پیشِ چشمم“سرخ“با فلفلِ-3

 !از پشت خنجر می زد، دوست خجالتی ام-4

 !، می خورد“نمی زد“دیگر حرف اش را-5

 !کلّه ام باد بر می دارد، وقتی هوایت به سرم می زند-6

 !داد“ تن”فقط به ازدواج، -7

 !از یادم رفت“ برخاستم”، که تا “اُفتادم”به یاد شعري -8

 !می بینم، چشمانم را می بندم“ بد”تا خواب -9

 (براي همسر فداکار استاد فروزش!(دورم می چرخد، چون شمع آب می شوم“ پروانه“وقتی-10

 !همسرم زنِ زندگیست، نه زنِ من-11

12- می نویسم“ روي هوا”شده ام، آزاد “ قلم”با دست! 

 !ترك کرده ام، دیگر نمی کشم، ترازویم خراب شده است-13

 !، خودجوش اختالس کردم“غنی سازي”با اندیشۀ -14

 !از اسلحۀ سربازان گمنام، تیرِ غیب شلیک می شود-15

 !قد اش به عشق نمی رسید، غرورش را زیر پا گذاشت-16

 !ششده بود، خوردم ا“ پولکی“-17

 !اش کردم“ کوك”شده بود، براي خودنمایی، “ تار”آیینه ام -18

 !توصیه نمی کنم خواندن طنز و فکاهه را، با مثانۀ پر-19

 !”سیگاربرگ”ست، چاي پس از “چه گوارا“-20

 (کژتابی) !خبرِ مرگ اش، روي آنتن رفت-21
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 !برَت ك پام سرید، قایِم خوردم زمین-1

 !اسرِ تو دوري می خوردیتیم غورو، حلوي ک-2

 !”مفتی”، روضِ نَمی خونِ “مفتی“-3

 !کرِ دندوناش گُشاد بود، همرِ ناراحت می کرد-4

 !نَ عامو، سخت: بِرَم آسونِ؟ بِهِش گُف : درمد گُف -5

 !کَبکُم خوروس می خُند، سرِشِ کردم زیرِ برف، تا غَالغ بوخونِ-6

 !جواب دارِحالُم پرسیدن ندارِ، -7

 !، جرِمون شد“سنگ سیا”سرِ -8

 !ب یِی چیش، همرِ می دید، آدمِ یِی چیشیو-9

 !برِي گرفتنِ عرق سگی، دمبالِ سگا می ذُش-10

 !ب دسگی سنگ بوشکون، دلُمِ شُکند-11

 !، پروتز لُو قُلبِی کردم“لَب تَختُمِ“-12

 !فلزِش خراب بود، کالمالهووم نخریدش-13

 !تو ادارشون، اُو تو جوغن می کوفت-14

 !پامِ، تو شا نشینِ اُرسیم، نشُندم-15

 !بغضو ك بت گولومِ گرفت بود، زدم چک چیلشِ اُوردم پیین-16

 !از ملی سرِآب، تشنِ برُم گَردندن-17

 !گُشاد کرد“ شیرین”جی تَنگ تُرُشُمِ، -18

 !، سیسبوك گرفت“کشدن“ارترازون دارو، برِي ج-19

 !گاگمون اومد بود، زود تَر از خودش رسد بود-20

 : چم واژه هاي شیرازي

 برایت= برَت 

 سر خورد=سرید 

 عاشقت شدم= برُت پام سرید 

 محکم= قایم 
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 گدا گشنه= یتیم غوره 

 نوعی حلواي ویژة شیراز= حلواي کاسه 

 بشقاب= دوري 

 مجانی، رایگان=مفتی 

 آیت اهللا اهل سنّت= مفتی 

 رك گو بود= کرِ دندوناش گشاد بود 

 همه را= همرِ 

 درآمد= در مد 

 گفت= گَف 

 آسان است= آسونِ 

 (امامزاده اي در شیراز(آستانه= آسونِ 

 عمو= عامو 

 خُروس= خوروس 

 کالغ= غالغ 

 محلّه اي دیرین در بافت قدیم شیراز= سنگ سیاه 

 دعوا= جر 

 چشم= چیش 

 سگید =دستگاه 

 سنگ شکن= سنگ بوشکون 

 می گذاشت= می ذُش 

 یشقاب ام را، دوري ام را= لب تَختُمِ 

 لب= لُو 

 قلوه اي=قُلبِی 

 آدمی کلک و مکّار و حیله گر و فریبکار بود= فلزش خراب بود 

 خنزرپنزري=کالمالهو 
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 هاون بزرگ سنگی= جوغن 

 بهترین جا= شا نشین 

 بیخِ گلویم= بت گولوم 

 دهان= چک چیل 

 پایین= پیین 

 محلّۀ= ملی 

 از محلّه هاي دیرین در بافت قدیم شهر راز= سرِ آب 

 جايِ=جی 

 کم وسعت و کم جا و تنگ= تنگ تُرُش 

 آن ترازو دار=ترازون دارو 

 از بیماري هاي گلو= سیسبوك 

 زود، اول وقت= گاگمون 
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 !می زد فرهاد“ شیرین”تو او جی تَنگ تُرُشو، -1

2-دردم، عینِ دش کسیاه! 

 !لَب پر می داد، لَب تَخت لَب پرو-3

 !چیشاش سگ دش، پاچِی نگاهمِ گرفت-4

 (کژتابی) ! ، رو سر خطّ خَبرا رفتم“سیل“با -5

 !پاشِ هوا کرد، ت سرِشِ زمین گُذُش -6

 !نی هیبِش دادم، نخورد -7

 !زورِ هندلِ سواد کردم، ب“ روشَنش”آخر  -8

 !اقَد جارم زد، ت سیسپوك گرِفت -9

10- فتش عقب بی یاز خود ردم، تش کماطَل! 

 !میشِ“ حاکم“دشت باشی، عشق“ دل“ -11

 !سرِشِ زمین گُذُش، برِي اي ك شَم بِشِ -12

 !می خاسم پمبشی بِزَنم، ب بالیشتش دس بِ یخِ شُدم -13

 !شد“سرد“طَبم تو سونا، -14

 !”می کشَم”تَنُی، بارِ اَندوهمِ  -15

 !”نخُند“ك رقَم خورد، دیگ حسابام“ حقیقت“ -16

 !کو نوردا، بِ محیط زیست، پا اندازي می کُنَن -17

 !شُدم، دیگ نمینویسِ“ قلم“دسِ -18

 !پیش از عید، همی رفیقُی کُنَمِ، نو می کنم -19

 !منقَلو دلُم سوخت، رو -20

21- گُم، سرِکوچه زیرِ طاقو کیشیک میداو رو س ،یمون نَیم رِي اي كب! 

 : چم واژه هاي شیرازي

 دختر سیاه چرده= دده 

 مانند، چون= عین 

 آن= او 

 جاي، محل= جی 

 کوچک= تنگ و تُرُش 

 لب پریده= لب پر 

 لب می برید= لب پر می داد 
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 بشقاب، دوري= لب تخت 

 !آب عصبانی= سیل 

 نگریستن، نگاه کردن، دیدن= سیل 

 گذاشت= گُذُش 

 نهیب= نی هیب 

 مرد، فوت کرد= سرش را زمین گذاشت 

 این قدر= اقَد 

 صدایم کرد= جارم زد 

 بیماري اي در گلو، حنّاق= سیسپوك 

 معطل= ماطل 

 تا= ت 

 با= ب 

 شمع، ایستادن روي سر= شَم 

 پنبه اش= پمبش 

 لش، متکّابا= بالشت 

 یقه= یخِ 

 تنهایی، تکی= تَنُی 

 طبع ام= طبم 

 کوه نوردها= کونوردا 

 کهنه ام= کُنَم 

 آن منقلِ مشخص= منقَلو 

 مهمان= میمون 
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 !، قانون تصویب می کند“مجلسی“وکیل با لباس-1

 !بی نشان بود، سیبل اش کردم-2

 !آدم برفی، سردمزاج است-3

 !نمی دهد“ نشان”کسی را انگشت آیینۀ قدیمی، دیگر -4

 !می خوابید“ باز“براي شکار، با چشمانِ-5

 !از رگ خواب ام، به نوار مغزي ام رسوخ می کند“رویا“-6

 !بود که خودش را در خویشتن اش کاشت“ خاکی“آنقدر-7

 !کرد، چون ساپورت“ پا“اش را بر“چادر“-8

 !می کشم، ترازو چشم هایش را می بندد“وقتی درد-9

 !برزگ داشت، هال اش را اجاره داد“ نشیمنی“چون-10

 !وقتی زیرآبی می رفت، آب از آب تکان نمی خورد-11

 !خورد“ زنگ“افتاد، ریه اش“ شماره”تا نَفَس اش به -12

 !کرد“ جفت“کفش ام، جلوي پایم-13

 !تا سوالی به ذهن ام می رسد، جواب بار اش می کنم-14

 !گوشش خواب بود، سیلی نمی خورد-15

 !به شکم اش، در رستوران میان بر زد“ رسیدنِ“براي-16

 !است“ مرد”قلم زن، -17

 (کژتابی! (، پشت مازارتی نشسته بود“پاپتی“-18

 !هاي شمیران و عالءالدوله خوراندم“ پیچ“هاي شطرنج را به“مهره“-19

 !از این ستون تا آن ستون را، فرج تصرّف کرده است-20
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 !”بخشیدم“زمپیر غالم ام را، به کنی-1

 (کژتابی) !کردم“ خیس”باز شد، خودم را “ شیر”تا -2

 !گل هاي قالی را، نوه ام آب می دهد-3

 (کژتابی) !داشت“ قرار”با خودش در آیینه -4

 !باورهایم تیر می کشند، وقتی می خواهم ایمان بیآورم-5

 !شدند“ فقیر”شدنِ اورانیوم، همۀ فلزات “ غنی”براي -6

 !رده بودند، توان نداشتاش را خو“ مال“-7

 (کژتابی) !پایش را خورد، معلول شد-8

 !تا فضولی اش گل کرد، گلدان آوردم-9

 !بود که خوشنویس شده بود“ خورده“خطّ-10

 !شاعر سنّتی، شعر سپید را به پیچِ کارتلِ پراید هم حساب نمی کند-11

 (کژتابی) !، راغب نیستم“سواري“به-12

 !شد“ آزاد”ین زندانبان ترسید، آدرنال-13

 !دلِ دریایی ام را، دولت نهم خشک کرد-14

 !، نماز بر پا می دارم“عرفان“با-15

 (کژتابی) !نقّاشِ سرکشی بود-16

 !خوري، افطار حرام است“ناهار“روي میز-17

 (کژتابی) !ابعاد وجودي اش را، شفاف سازي کرده بود-18

 !ی زنمحذف و اضافه می کنم، کتاب باورهایم را که ورق م-19

 (کژتابی) !پدرِ سگ اش، مرده بود-20

 !را، فرهاد خورد“ شیرین”لیموي -21

 (کژتابی) !”برگشت”شد، “ چپ“وقتی-22

 !می کنم“ نزدیکی“وقتی در دسترس هستی، احساس-23
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 !از دور مث چی چی برق میزد، خُرد شیشِ دش-1

 !”بیگیرِ”هرکی میتونِ منِ :دخترو میدوید میگف-2

3- کُرترَت چالري، ریالَم بکُلّی د! 

 !میخورد تاریخ میخُند“ مدنی“-4

 !دش، تنگید زیرِ دوش“عرَق“-5

 !برِي چیاکشی، قَپون غَلّه کردم-6

 !مرِفَت نَدش، سنمزار برَش اسدم-7

 !دلش بو پ میداد، ازرفت اومد زیاد-8

9-بود به پیرسوکو، ك ارشاد گیرداد ی گشتسشرقو نب چِرُ رو سیمِ لُخت! 

 !تو ماملی دبه، دبه دروردم-10

 (کژتابی) !پی خاتون، بزُرگ شُد بود-11

 (کژتابی) !تو حضِ فلک، اُو اُفتاد-12

 (کژتابی! (میخورد“بازاري”، نونِ “قُپی“با-13

 !موشیر، کُمبیزِ چید بودن“باربند”تو -14

15-نِ بادقُپردپریدتجربه ک ک، سوقوط! 

 !بی لَمرآهک“ ساختَمش”ت خَرابم شد، -16

 !، دوي گُلی تجویز کردم“باهار“برِي مریضی-17

 !رفت بود، ب پی پتی“ تیر“سرِ-18

 !شُد بود، خوردمش“ پولکی“-19

20- ی”بسلُو “پیش دکشید”، پ”! 

21- شتیِی پ کرُم بود، بی خدا تو فروواعامو همیشنداختشمیش اوولی، ام! 

 : چم واژه هاي شیرازي

 زیاد، بسیار=کُلی 

 دختر سبزة شیرازي= چکُر 

 اجتماعی=مدنی 
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 لیمو شیرین=مدنی 

 جفت زد، پرید، جهید=تنگید 

 اسباب کشی=چیاکشی 

 اجاره=غلّه 

 (گرم 270(واحد وزن شیرازي=سنمزار 

 پا=پ 

 پرستو= پیرسوك 

 معاملۀ=ماملی 

 ظرف پالستیکی دهان گشاد=دبه 

 زیر قول و قرار زدن=دبه 

 محلی در شیراز=خاتون 

 خانم=خاتون 

 میدان=فلکه 

 شنا کرد=اُو افتاد 

 محلی در شیراز=باربندموشیر 

 وسیلۀ بستن بار روي سقف اتومبیل مشیرالدوله= باربندمشیر 

 نوعی نان لواش دایره اي شکل=قُپی 

 تن جلوي دیگرانژست گرف=قُپی 

 وابسته به بازار، تاجر=بازاري 

 نان لواش شیرازي=بازاري 

 نوعی پرستو= بادقُپک 

 معتاد=خراب 

 ساختمان فروریخته=خراب 

 اصطالحی بین معتادان زمان پس از مصرف= ساختمش 

 ساختمان کردم= ساختمش 
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 ماسه آهک= لمرآهک 

 مرکوکروم، تنتور ید=دوي گُلی 

 مرده بود=د سرتیر رفته بو

 پاي برهنه=پی پتی 

 پول دوست=پولکی 

 نوعی شیرینی اصفهانی= پولکی 

 بشقاب=پیشدسی 

 زود تر از دیگران کاري انجام دادن= پیشدستی 

  پس گردنی=پشت ملی 
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 !فراري می داد“ مووي دماغشِ”ب شونی تخم مرغو، -1

 !بود، بو می داد“ سیر“رنگ پیرَنش-2

 !نشد، دولیش دادم“ روشن“ب حرفام-3

 !بود“ مشتی”مشَّد نَرَفت بود، آمو -4

 (کژتابی) !، مرد بود“پمبِ زنو“-5

 !یادم نَمی مد، ب پشت ملی اُوردمش-6

 !”چیش خُرد بود”کُمش کار می کرد، از وختی -7

 (کژتابی) !دشت، ك تو تُوِي می پخت“ جیگر“اوقَد-8

 !قُم می کردتو ري ترون، قُم -9

 !ري پس چیریک پیریک می کرد برِي کُتُو، آمو آمادگیشِ نَدش-10

 !نگام وك وِلُو میشِ، ت چیشات می بندي-11

 !می خاس رنگُم بکُنِ، یادش رفت بود برُوش بیارِ-12

 !، عینِ تُمبون“از پ درِش اُوِردم“-13

 !طیلِگاسی بیآت، شاتَم نَیآت، اي جمعو تَ-14

 (کژتابی) !تُوِش دادم، تُو کردم-15

 !کار کاشت بود کَف دساش، پِتنِ درمد بود-16

 (کژتابی) !رف، مردنگیارِ اُورد“ اللِ“-17

 !برِي زِلیبی بلَن کردنو، زیرِ چِلش زدم-18

 !در ورد“ بو”بچ یتیمو از نَنَش، -19

 : چم واژه هاي شیرازي

 شانۀ= شونی 

 مزاحم هایش= مووي دماغش 

 پیراهن اش= پیرَنش 

 پر رنگ، رنگ بسته= سیر 

 هل اش= دولیش 
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 مشهد= مشَّد 

 سخاوتمند= مشتی 

 (مشهد رفته( مشهدي= مشتی 

 آن پنبه زن= پمبه زنو 

 نمی آمد= نمی مد 

 با= ب 

 پسِ گردنی= پشت ملی 

 شکم اش= کُمش 

 وقتی= وختی 

 مچش= چیش 

 آن قدر= او قَد 

 داشت= دشت 

 چغور پغور= تو تُوِي 

 در راه= تو ري 

 تهران= ترون 

 غُرغُر= قُم قم 

 مدام، پشت سرِ هم= ري پس 

 التماس=چیریک پیریک 

 براي= برِي 

 مکتب، مدرسه= کُتُو 

 آماده بودن= آمادگی 

 پیش دبستانی= آمادگی 

 نداشت= نَدش 

 سرگردان= وك وِلُو 

 می شود= میشِ 
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 تا= ت 

 چشم هایت را= چیشات 

 می خواست= می خاس 

 فریب ام بدهد، گولم بزند= رنگُم بکُنِ 

 برُس= برُوش 

 پا= پ 

 کشتم اش= از پ درِش اُوردم 

 از پا بیرون اش آوردم= از پ درش اُوردم 

 شاید= گاسی 

 شاید هم= شاتم 

 بیآید= بیآت 

 این جمعه= اي جمعو 

 تعطیل است= تَطیلِ 

 تاب اش= تُوِش 

 تب= تُو 

 کاشته= کاشت 

 دست هایش= دساش 

 .طبقات شاخی پوست که براثر کار زیادبرسرِانگشتان یا کف دست می بندد) =پِتنه= (پِتنِ 

 ددرآمده= درم 

ي، درآن نقل و نبات جامی شیشه ایست به شکل گل الله که قنّادان قدیمی جهت دست نزدن مشتر)=الله= (اللِ 
 می ریختند و در معرض نمایش می گذاشتند. …و شکر پنیر و

جامی شیشه اي کروي شکلی است که داراي دهانۀ گشادي بوده که قنّادان از آن جهت تزیین ویترین = مردنگی 
 و روي آن،درون آن را شیرینی و نقل و نبات می ریختند

 آورد=اُورد 

 براي= برِي 
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 بیازول= زِلیبی 

 بلند کردنی= بلَن کردنو

 بغل اش= چِلش 

 بچه= بچِ 

 آن یتیم= یتیمو 

 مادرش= نَنَش 

 پدر، بابا= بوِ 

  درآورد= درورد 
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 !”خوردیم“سفرُو خالی بود، یکّه-1

2- ن“ زن”کُلّی گل بود كدش زبورا ، نیش! 

3-م ناز می کُنِ نَم يی، خابمی ی تو ك! 

 !همسادمون، تی پس بنگ صب می زنِخوروسِ -4

 !آتیش نشونی کُج بود وختی بوي بوام سوخت؟ 5

 !بِ کَلَّم می زنِ، جلدي مخُم درِش می کُنِ“ توپ“ت یِی فکرِ-6

 !، گرِن می زد سیز زِ بِدري“سبزه“یِی دخترِ-7

 !، آمو ویسادم ت بِهِم بِرِسِ“گُذشتم”از عشقُم -8

9- (کژتابی) !، خراب نی“ساقد”ذات 

 !بردیم برِي بازي، کاك بازي نَکرد باختَم بِ چیشات-10

 !زدن، نُت از بر می کرد نوازندو“ شور”پیش از  -11

12-نُم اُو اُفتید، تو قُمپِ آتیشکدد! 

 !چیشات، منِ از چیشات انداخت“ سیلِ“-13

 :چم واژه هاي شیرازي

 آن سفره= سفرُو 

 یار، زیادبس= کُلّی 

 !زن هاي بور= زن بورا 

 زنبور ها=زن بورا 

 که= ك 

 می آیی= می یی 

 خواب ام= خابم 

 نمی آید= نَم ي 

 خُروس= خوروس 

 همسایۀ ما= همسادمون 

 پی در پی، پیا پی، پشت سرِ هم= تی پس 

 بانگ، صدا زدن= بنگ 

 بامداد، صبح= صب 

 می زند= می زنِ 

 نیآتش نشا= آتیش نشونی 
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 کجا= کُج 

 وقتی= وختی 

 پدرِ پدرم، جد، نیا، پدربزرگ= بوي بوامِ 

 تا= ت 

 یک= یِی 

 به= بِ 

 سر ام، کله ام= کَلّم 

 زود، برقی، تیز بزي= جلدي 

 مخ ام= مخُم 

 شلیک می کند= درِش می کُنِ 

 دختر چکُر، سبزه روي= دخترِسبزه 

 گره= گرِن 

 سیزده= سیز زِ 

 کردن، تماشا نگاه= سیل 

 آب خروشان و عصبانی و خانه بر انداز=سیل 

 چشم هایت= چیشات 

 اما= آمو 

 ایستادم= ویسادم 

 برسد= بِرِسِ 

 مرا بردي= بردیم 

 نیست= نی 

 از حفظ= ازبر 

 آن نوازندة مشخص و معین= نوازندو 

 دهان ام= دنُم 

 آب افتاد، شنا کرد= اُو اُفتید

  .طبیعی که از زیر آن آب می جوشداستخر = قُمپ 
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 : کژتابی

 !کرد“ رو”لباسِ زیرَش را، -1

 !بود، بوي آدم می داد“ساده“-2

 !، ایرانِ زیبا“می گیرَمت“ باالخره-3

 !تا مچ انداختم، مچ ام راگرفت-4

 !در محضر خدا، ایمان از من طالق گرفت-5

 !برود، رنگ اش کردم“ کشید”راه اش را که -6

 !را باال کشید، جرّاح دماغ اش-7

 !کردم“ عوض”کودك درون ام را -8

 !با خدا، یک لشکر کامل است-9

 !دوست ام داشت، من نداشتم-10

 !سر، از آب در آمد“خشک“-11

 !”کشیدم“را“ بهمن“فریاد اعتراض اش به هوا رفت، وقتی سیگار-12

 !چشم به راه بود، مسافر خسته-13

 !ال کسی نخواهد بوداگر برایم کسی باشی، چشمم دنب-14

 !تا بچه اش را انداخت، گرفتم اش-15

 !”کشیدم”روي دبوار، اسلحه -16

 !قلمِ دست ام، شکست-17

 !زده می شوم“ دریا“پناه می برَم، وقتی که“ ساحل“به آغوشِ-18

 !”خوابیدن“زدم، براي“ بغل“-19

 !ندیده اش را، دیدم-20

 !، شمع روشن کردم“پروانه“براي-21

 !اش، هوو آورد روي سر-22
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 !کردم، تا کتري دیگري قالب گیري کنم“ آب“ کتري را-1

 !می خورد“ سنگین“شده بود، آب“چاق“-2

 !، کرم داشته باشد“خاکی“حرَجی نیست اگر آدم-3

 !، درد می کند“ارشادم“جاي-4

 !فرش ام هار شد، وقتی از شدت خنده، گاز اش گرفتم-5

 !بود شکست“ چینی”به توقی خورد، “ تقی“-6

 !”برداشت“تحریم ها را“ کلیۀ”آمریکا، -7

 !چون دولت مرد نبود، پاي حرف اش می ایستاد-8

 !بسته ایم، به نفع فلسطینیان“ سنگ”به شکممان -9

 !پرواز هماي، سقوط کرد از روي سنّ-10

 !با خرد جمعی، گاوشدیم-11

 !قطب ام، قطب نمایم را تنظیم می کند-12

 !سیج می شود، بسیجی ب“نقدي“با-13

 !شد، همه عرق کردند“ گرم”تا گفتمان -14

 !، آدم خشکی شد“لیپوساکشن“با عملِ-15

 !، روي مایه هاي ساحلی“کشید“ناخدا لنگر-16

 !رنگ پیراهن اش جیغ میزد، بیصدا-17

 !ام را شارژ کرد“ قوه“دکتر تر-18

 !”می سازم”شده ام، “ آجر“با نانِ-19

 !ام، فردا قاضی است“شاهد“-20

 !ضحاك، نیش خورد موهایم“شانۀ“از-21
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 !مارِ تَکُند“ منزل”برِي خونِ تَکونی، -1

2- ق بود، بلبدق”ردم“ هدفش کتنظیم ،تی پ! 

3- رد، روش سیا شد“ غش”تک! 

 !از خُشالی، تیرُییدم اشک شُوق تَرشا می کرد-4

 !بولوغ، عرق نشسِ بود“جوشِ”ب یِی -5

6-شِ واز کند شِ دیدمترد، گولو گُشاد! 

 !یِی طُوري زیرِ چیششِ خطّ کشد بود، ك انگ می خاس تو امتحان بیآتش-7

 !برِي عشقُم خُدمِ کوچیک کردم، بد رقَم لم کرد-8

 !خُدي خشت بود، بندش شدم-9

 !ت اَبرو انداخ، تو هوي گُل گرِفتم-10

 !دش“ آرمِ”بوتون ریزو، -11

12-شیش مرِشِ، بشُکُند“ شیشه”ی ع! 

 !، کار می کرد نون واسونو“دروردن”برِي نون -13

 !یخ نی، گَرمِ-14

 !تو بنگا، جف پ رفتَم تو ماملَش-15

 : چم واژه هاي شیرازي

 براي= برِي 

 خانه تکانی= خونِ تَکونی 

 همسر، والدة آقا مصطفا= منزل 

 ما را= مارِ 

 اُردنگیتی پا، = تی پ 

 ازحال رفتن= غش 

 تقلّب= غش 

 سیاه= سیا 

 ترشح، پاشیدن= تَرشا 
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 بلوغ= بولوغ 

 نشسته= نشسِ 

 تا= ت 

 دهان اش را= دنشِ 

 باز= واز 

 گَلو= گولو 

 یک= یِی 

 چشم اش= چیشش 

 شدکشیده= ک 

 که= ك 

 نگانگار، مثل اینکه= ا 

 میخواست= می خاس 

 بیآید= بیآتش 

 خودم را= خُدمِ 

 بد طور= بد رقَم 

 له ام= لم 

 خداي= خُدي 

 دروغ= خشت 

 آجر نپخته=خشت 

 بنده اش= بندش 

 انداخت= انداخ 

 در هوا= تو هوي 

 بل= گُل 

 بِتُن= بوتون 

 ویارِ زن آبستن= آرمِ 
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 (آرماتور( میلگرد به زبان روسی= آرمِ 

 داشت= دش 

 شیشۀ= شیشی 

 شکست= شُکُند 

 درآوردن= وردن در 

 کارگري که نان را از تنور در می آورد= نون واسون 

 کوبیدة مواد دیزي درهم= یخ نی 

 گرم است= گرمِ 

 بنگاه معامالتی= بنگا 

 بهترین جاي باغ که دورِ آن درختان سر به فلک کشیده باشد و آب در اطراف آن همیشه روان= بنگا 

 معامله اش= ماملَش 

 ناسلی مردانهآلت ت= ماملَش 
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 !ت رو پی خُدم ویسادم، دادم رف هوا-1

 (کژتابی) !روش واز بود، بسمش-2

 !می شُد، یِی دوخونی می زدم شبانِ روزي“ دو”اَي همی دردام -3

 !ب سیلِ تَنبال، اتماد بِ نَفسم بالُ میرِ از کو-4

 !نَیمداومدم، آمو او بِ من “ دنیا”من بِ -5

 !کَپِشِ گرفت بود، ت قَسم نَخورِ-6

 !ت تو عکس اُفتاد، دسش شکس-7

 !خاك پام بود، ب اُو شُلش کردم-8

9- م تَموم شُد“ جار”تم، کارد(کژتابی) !ز 

 !تو کَتش نَمرَف، رو کُرسیو نشُندمش-10

 !بِ اووختا تیلیفون می کنم، اَي یِی دوزاري بوجورم-11

 !حاجتُم داد، نَسدم امامزاد زنجیلی-12

 !، ب فَندي ك جفتُم زد“خاك کردم”خَصممِ -13
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 !را سی دي کرد“ غزّه“اسراییل، نوار-1

 !، تبعیض نژادي وجود دارد“سیاه“در بازار-2

 !هفت دور کیلومتر صفر کرده بود، دایناسور-3

 !پشت طاقت ام، شکست-4

 !می کرد“ بازدم“ می زد و دیکتاتوري“ دم“ از دموکراسی -5

 (کژتابی) !را، از پیش پا برداشتم“ دام“-6

 !کرد“ ترك“شد؛ حمام را“ پاك”معتاد تا -7

 !”دل بریدم”کردم، “ حکم“تا-8

 !آرزوي عریان ام، جامۀ عمل نمی پوشد-9

 !گرم شده است“ سکه”بازار طالق، با -10

 (کژتابی) !می نویسد“ قرمز“  ام می بندم،“ آبی“ وقتی آب به خودنویسِ-11

 !آمد، جاي خالیت دق کرد“ باران”تا -12

 !”برایت می میرم”دکتر ها جواب ام کرده اند، دارم -13

 !براي این که در راه نماند، همیشه از بیراهه می رفت-14

 !گونه، لُپ هایش را شخم زدم“ کاشت”براي -15

 !دستشویی داشت، فروختش-16

 !اش شدم“ سایه” شد،“ آفتابی“ تا-17

 !روي چرتکۀ پدر بزرگ ام، ویندوز نصب کرده ام-18

 !، وقتی قسم یاد می کرد“می خورد“را“ سوگند“-19

 !”انداختم”دیسک، مچ “ پرتابِ”با قهرمانِ -20

  



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  93صفحھ 
 

 !شد“ جاري”، “باران”با “ دریا“-1

 !مستقیم، کج روي می کنم-2

 !بود که خاموشش کردند“ روشن“ منظورش آنقدر-3

 !کردم که، پخشِ زمین شدم“ برخورد“آنچنان با او در اداره-4

 !می شود“ خبردار”وقتی امضاء ام را جا می گذارم، شست ام -5

 !تا به حساب اش رسیدم، بقچه ام را پیچید-6

 !کند، اعشاري داشت“ جمع“نمی توانست حواس اش را-7

 !برسم، خوابیدم“ رویا“خواستم به-8

 !”می برم”، اما من هنوز “ریدمی ب“هر کسی جاي من بود-9

 !، روي ترازو“کشید“دکتر پوست چروکیده ام را-10

 !را در لیوانِ آبمیوة تهی، در آوردم“ نی”نوايِ  -11

 !می نویسم ”ربط“، بی“ربط”با حروف -12

 !گرفت، خفه شد“گاز”زبان اش را  -13

 !، کرم دارد“خاکی”آدم -14

 !”تخت“ خوابیده بود روي“ تخت ”-15

 !سرش را با تبلت گرم می کرد، در توالت-16

 !، برایش حرف در آوردم“حرف نداشت ”-17

 !به بیمارستان، ممنوع است“ شیپوري“ ورود گلِ-18

 !بود“ خورده“ شده بود، پایش تَرَك“ سیر“ از رفتن -19

 !، ممنوع الخروج شدم“جهنّم“بجاي تبعید به-20
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 !و تَلَکدونیباکش نبود، کارت سوختشِ انداخ ت-1

 !شَلوارمِ د ت کردم، برِي شورواشور-2

 !مث چی چی پن شُد بود رو زمین، لولَش کردم -3

 !”خُورد”سرباز گُشنَو، گولولِ  -4

 !”روشَنِ“دلُم گرم میشِ، وختی دلُم -5

 !موهاشِ اُوشُند بود رو دوشش،وختی زف زیرِ دوشو -6

 !خابید بودبرِي لنگ کردنِ ظهر،  -7

 !عقلش کَم بود، خدا زیادش کرد -8

 !گُربِی ك نَتونِ موش بلُمبونِ، شکَر اضافی می خورِ -9

 !دید بود، چیشاش می تَرسید“ بد“ -10

 !بِ نَخِ سبیلش گیر کرد بود، پرِي دماغش -11

 !داغشِ نَدید بودم، نوشونُم داد -12

 !آبِ روشِ، قطرِ قطرِ میریخ -13

 : چم واژه هاي شیرازي

 بیماري اش، مخزن سوخت اتومبیل اش= باکش 

 انداخت= انداخ 

 محلّ انباشت زباله= تَلَکدونی 

 ت دوتا=د 

 به دو تکّه لباس گفته می شود که به تناوب شسته و پوشیده شوند= شورواشور 

 .…چی ، = چی چی 

 پهن= پن 

 لوله اش، پیچاندم اش= لولَش 

 گرسنهآن = گُشنُو 

 گلوله= گولولِ 

 میشه= میشِ 
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 وقتی=وختی 

 رفت= رف 

 افشان کرده= اُوشُند 

 اصطالحی در ورزشِ ملّی کُشتی= لنگ کردن 

 خوابیده= خابید 

 گربه اي= گُربِی 

 گه= ك 

 نتواند= نَتونِ 

 بخورد با ولع= بلُمبونِ 

 به= بِ 

 سبیل اش= سیبیلش 

 پرّه= پرِي 

 بینی اش= دماغش 
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 !همه را سیاه کرده بود ، مادرش را قهوه اي-1

 !درس خواندم، استاد فیزیک شدم“ حسابی”چون -2

 !حقوق شهروندي ام را، کدخدا پرداخت می کند-3

 !اش فرسوده بود، جرّاح با پراید تعویض اش کرد“ لگن“-4

 !گرگ بود، چون آدم-5

 …به گند کشیده بود، تپه ها را،-6

 …با توافق هسته اي، -7

 !را، شب جمعه به دست می آورم“ دوشنبه“شوق رفتن به -8

 !“ بست“ فیلم اش را، با واژة پایان“ بازِ“پایانِ-9

 !به جان ام افتاد، تا عید فطر“ رمضان“-10

 !بود، معده اش روان شده بود“خورده“ضربۀ روحی-11

 !مرد رویا هایم، با اسب سفید، خر شد-12

 !نقّاشهوار می کشید بی سر و صدا، -13

 !آب، تشنگی ام را برید“تیز“-14

 !امروز مرگ را دیدم، سالم رساند-15

 …بسته ایم، “ سنگ”به شکممان -16

 !گرة کور، با عصاي سپید باز می شود-17

 !پشت هر دختر خوشگلی، یک مرد ایستاده گردن کلفت-18

 !از دور برق می زد، خورده شیشه داشت-19

 نهال امروز، ذغال فرداست-20

 !یتیم شده ام، از وقتی پدرم عمرش را به شما داد-21
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 !پولَکی بود، ب چیی خوردمش

 !صورتش گل انداخت بود، او ورو وا

 !”گل”بو عطر مید، نُخُدچی 

 !نشدم“ روشَن”تو تارکی پندم داد، 

 !ت قُرصشِ بالُ انداخ، تو هوا قاپیدمش

 !اُوردم درِش“ تَنُی”حریفُم بود، از “تَنُی“

 !برِي کیسی ك دوخت بودم، سر کیسش کردم

 !روزِ قتلی، چیلش پیچید بود

 !برِي خُشک کردنِ عرَقِ تَنُم، برِ اَفتُو می خابم

 (کژتابی) !کردم“روشن“قُلُمبکیاش پِید شُدن، ت تکلیفشِ

 (کژتابی) !رِ نَبسِ بودم، دسِ گل بِ اُو دادم“شیرو“

 (کژتابی) !گُذُشت بود، فوروختَمش“ دام”م برَ

 (کژتابی) !زد بود“ کَلَّم”از دسش ناراحت بودم ك بِ 

 :چم واژه هاي شیرازي

 پول پرست= پولکی 

 نوعی شیرینی اصفهانی= پولکی 

 چاي= چیی 

 آن طرف ها= او ورو وا 

 (معرفه(آن شیر= شیرو 

 نبسته= نَبسِ 

 دسته گل= دسِ گل 

 آب =اُو 

 تاریکی= تارکی 

 پند ام داد= پندم داد 

 قرص اش را= قُرصشِ 
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 باال انداخت، قورت داد= بالُ انداخ 

 قاپیدم، بسرعت گرفتم= قَپیدمش 

 به تنهایی= تَنُی 

 آوردم= اُوردم 

 کیسه اي= کیسی 

 آفتاب= اَفتُو 

 می خوابم= می خابم 

 (بیان توهین آمیز(دهان= چیل 

 برجستگی هایش =قُلُمبکیاش 

 نمایان، پیدا= پِید 

 حیوان اهلی= دام 

 تله= دام 

 کلّه ام= کلّم 
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 . در نمایشِ ایستادگی مترسک ، کالغ ها چون سگ ترسیده بودند-1

 . برایش وقت گذاشتم ، به ساعت اش هدیه داد-2

 .نیستم“ دنیا  ”هستم ، در “ دنیا “ وقتی با -3

 .به رگ کرد خواب سنگینم ، کمر چشمم را رگ-4

 . نداشت“ تاب “ دلش ، “ بازي “ شهر -5

 .“ بر می گشت”، با هر صدایی ”می رفت “ وقتی-6

 ” رفتم“ ، با خمیازه به پیشوازش”بیآید “ تا خواست خوابم-7

 . وقتی به سفر می روي ، نماز هایم را شکسته می خوانم-8

 . یک جاي کارش می لنگید ، اخراجش کردم-9

 . آورم ، حرف هاي خامم ، پخته می شوندوقتی جوش می -10

 . گوش هایم روزه می گیرند ، وقتی سکوت می کنی-11

 .تا در آغوشش میکشم ، گل هاي پیراهنم را آبیاري می کند-12

 .براي تشنگی ام ، زخمم آب آورد-13

 . اذان که قد کشید ، قامت خم کردم-14

 . تا جبهه می گیرم ، موجی می شوم-15

 .هوایی ، زمینی و دریایی ، تیر غیب می شود رفاقت تیر-16

 .دلش قرص بود ، آمپول زد-17

 . هوش از سرم برد ، زیبایی خانم دکتر بیهوشی-18

 .شعر چشمانش سکته داشت ، پلک می زد-19

 .پاییز که از منبر بلند باد باال می رود ، درختان به لرزه می افتند-20
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1- م، قایِم شُددرمت دشتبودمپ! 

 !خُدشِ گُم کرد بود، جسمش -2

 !می ریخ فَلُو“ عرق”سا قی نبود، آمو رودار  -3

 !یادم نَی مد، خَسش بود -4

 !سولُم نَرِسید، اَز بِ گاگمون را اُفتادیم -5

 !کرد بودم“ مزّه”ماس با لَنگورِ،  -6

 استفاده از آرایۀ غُلُو !ب اَشک چیشاش، تَرشام کرد -7

 !روش انگ سنگ پاملِ بود -8

 !دمش گَرم نبود، صداش می دروشید -9

 !شد“ شُل“، زیرِ جِل جِلِ بارونو“خاکی“درویشِ -10

 !خونَشون، کَلّه مالق می زد“ تو کلیوسِ -11

 !، همش حاضرغایب می کرد“حرف نَدش“معلممون -12

 !، تو یِی دري بود“آب جیش ”-13

 :یرازيچم واژه هاي ش

 در آمدم= درمدم 

 پنهان، نهان= قایم 

 خودش را= خُدشِ 

 پیدایش کردم= جسمش 

 اما= آمو 

 پشت سرِ هم، پیوسته، سري= رودار 

 کارگر ساختمانی مشخص و معلوم، عمله= فَلُو 

 نمی آمد= نمی مد 

 خسته اش= خَسش 

 اطالع نداشتم= سولُم نرسید 

 از بس= اَز بِ 
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 (از نظر زمانی( زود=  گاگمون

 ماست=ماس 

 آن خیار معلوم و مشّخص= بالَنگورِ 

 ترشح= تَرشام 

 روي اش، صورت اش= روش 

 نگمانند، مثلِ، چون= ا 

نوعی سنگ آتشفشانی متخلخل و آبله رو که ایرانیان براي ساییدن کف پاهاي خود در گرمابه = سنگ پامالِ 
 !نی آن معروفیت عام دارداستفاده میکرده و میکنند و نوع قزوی

 می لرزید= می دروشید 

 تند و بی امان =جِل جِل 

 گل= شُل 

 بی حال و لَش و وِل= شُل 

 ایوان هشت ضلعی، هشتی= کلیوس 

 پشتک، وارو= کلّه مالق 

 نداشت= نَدش 

 خواهر=آب جیش 

 ادرار= آب جیش 

 مستراح، توالت= یِی دري 
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 !می شود“ چهارپاره“ کند، قلب امسکوت می “ غزل“وقتی-1

 !رگ فریادم را چنان زده اند که سکوت ام بند نمی آید -2

 !یک جنگل، چوبِ سادگی ام را خورده ام -3

 !خورده ام“ زمین”نمی دانم آسمان چه مزّه اي دارد، همیشه  -4

 !، نماز می خواند“بی جهت“ -5

 !زد“ مسی”گلِ طالیی را،  -6

 !قلم چکش می نویسم و با میخ کش پاك می کنمخطّ میخی را با  -7

 !ریختیم“ عرق”فوتبال، “ جامِ”همه در  -8

 !”رایت“سی دي توزیع می کردند با هواپیما، برادرانِ -9

 !از خط چشمت فهمیدم که نگاهت سواد دارد -10

 !از یاد بردنت کارِ من نیست، باورم را سرچ کن -11

 !افتاده بودبود که سارا دنبالش “ دارا“ -12

 !می کشید، در گوگل کُرُم“یاهو ” -13

 !امروز شعرم نمی آید، قهر کرده است -14

 !کردم“ فریاد“با سمعک خاموش، همه را مجبوربه -15

 !”چکامه”هم دوستت دارم، “ غزل“با بودنِ -16

 !کمان، می گریست“ چلّۀ“ تیر در-17

 !هوشان، همیشه زخمی است“ تیز”افکار -18

 !می شود“به روز”چشم بسته  خفّاش، -19

 !می شَم، آقا گُرکه منو می خوره“ شنگول”تا  -20
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 !صداي آخ اش باال رفت، وقتی بخیه هایش را کشیدم به رایگان-1

 !کودك درون ام، جلوي حافظیه فال می فروشد -2

 !آمدند“ کوتاه“در برابرِ گشت حجاب، فقط مانتو ها -3

 !کرده به ناسزازخمِ کهنه ام، دهان باز  -4

 !تا به خودم می پیچم، دیگر باز نمی شوم -5

 !می فروخت“ نقدي”اوراقِ قرضه را،  -6

 !هیچگاه در خواب، به مقولۀ شما فکر نمی کنم -7

 !بوي میگو را، ماهی به گردن گرفت -8

 !عقده ها، معمارانِ رویا هایم شده اند -9

 !با حملۀ حجاب گران، روسري ها عقب نشستند -10

 !می بینم“ شیرین“می خوابم، خوابِ“ رویا“وفتی با -11

 !بود، بو می داد“ هل“جا -12

 !است“ نازنین“خط تفریحی ام، بی-13

 !گرفتم“ شیر“ زخمی بود، وقتی بچه ام را از -14

 !دکّانِ دین فروشی اش را، با خمس می چرخاند -15

 !ا بستري شوم؟خودم، کج“ ترك“ نشده است، براي“ عملی“ هیچ آرزویم -16

    



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  104صفحھ 
 

 !اومِ“ باهار“ بودن ك “ گل“ سی هزار ت، تو زمینِ حافظیه منتظرِ-1

 !نبود، انداختَمش تو دس دونی“ کارگر”تیرِش  -2

 !ت میر نَمشِ کاك، عوضش باید بکُنی، ذاتش خرابِ شوورِت -3

 !ب د بالُ انداختَنِ نَجِسی، مِ دشِ طاهر می کرد -4

 !میشِ، پسِ ملُم رگ بِ رگ میشِ“ سنگین”تی چیشام وخ -5

 !می رقصید، تو نورِ شَم“ ش لِ“ -6

 !نوشا برِ ب گلِ یخ می خُرد، پنومکی -7

 !ت صدمِ دیدم، چیشام ترسیدن -8

 !ب صدي هاکَکُم، چراغ خابو از خُو جِغید -9

10-  م بصال می کنِ“ تیغِ”سایآفتُو، روشِ ا! 

11- لبِ”کمِ حبود“ ج دسنُم روزِ مرد امِ، زجتَو! 

 !همش می خَندید، روش گشاد شُد بود-12

 !عامو از خُشی، مردم تو خونُو -13

 !”نَگرِفتش”ا قَد زِشت بود ك برقَم  -14

 !”ماملِ“نَمشِ بِهِش ا تماد بکُنی، آدمِ بد-15

 :چم واژه هاي شیرازي

 تا= ت 

 استادیوم حافظیۀ شیراز=  زمینِ حافظیه

 (فطل بهار، نامی زنانه( بهار= باهار 

 انباري یا اتاق یا صندوقی براي نگهداري چیزهاي گوناگون زاید= دس دونی 

 تعمیر= ت میر 

 نمیشود= نَمشِ 

 باالرفتن، نوشیدن= بالُ انداختن 

 مشروب= نَجِسی 

 معده اش= مدش 
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 با= ب 

 اشکیپنهانی، یو= پنومکی 

 وقتی= وختی 

 پشت گردن ام= پسِ ملُم 

 می شود= میشِ 

 شُعله= ش لِ 

 شمع= شَم 

 آسیب، صدمه= صدمِ 

 چشم هایم= چیشام 

 صدايِ= صدي 

 خمیازة من، دهان درة من= هاکَکُم 

 چراغ خواب مشخص= چراغ خابو 

 خواب= خُو 

 پرید= جِغید 

 سایه ام= سایم 

 آفتاب= آفتُو 

 اش را صورت= روشِ 

 اصالح= اصال 

 توجه ام را= تَوجمِ 

 دسگرفته= ا 

 خُشی خوشی

 خانه اي معین= خونُو 

 که= ك 

 برق هم= برقَم 

 اعتماد= ا تماد 
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 !کمین کردم“ دستبند”محبت اش، با “ جلبِ“براي-1

 !اش را در راه خدا داد“ دوبنده”پهلوان،  -2

 (کژتابی) !بدون عینک، دیدمت -3

 !گرفتم“ رانی“م آب نمی خورد، برایشچشم -4

 !اش، خمسِ آن را ماست می کرد“ شیر“ براي حالل شدنِ -5

 !داشتم از فکرت رد می شدم که دلت بوق زد -6

 !حرف می زد“ بی پرده”مشرف نداشت،  -7

 !هاي صئتی ام را، در سکوت کوك می کنم“ تار“ -8

 !می خورد“ رژیمی“ با قلم اش، نانِ -9

 !خرید، براي ناخن اش“ سوهان”از قم  -10

 !دیده بود“ داغ”نگاه گرمی داشت،  -11

 !بود که در خودش دفن اش کردند“ خاکی”آنقدر  -12

 !اش کردم“ هدایت”بود، “ صادق“چون -13

 !با دیدنِ سوسک، توالت را روي سرش گذااشت -14

 !ندعاشقِ جنینی هستم که پیش از تولّد، دینِ والدین اش را استعالم ک -15
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 !”نمی بیند”، بیمار “نابینا“دکتر-1

 !ام“ خورده”یک جنگل، چوبِ سادگی ام را -2

 !آور شده بود، براي جگرکی ها“دل“-3

 !تا قوزك پا، در خودم فرو رفتم-4

 !اهلِ درد سر بود، با مسکّن اضافه-5

 !”خوابیدم”، “خوابید“اش که“ ورم”نشد بخوابم، “ ورم“با-6

 !نداشت“ نمک“نوازنده زدن، دست“ شور“براي-7

 !زدم“ حال“ام، ضد“آینده“به-8

 !”برخورد”ام با تو، به من “ برخورد”در -9

 !می کرد، زبانِ کوچک اش داور می شد“ بازي“وقتی زبان-10

 !کرده بودند را، آتش زد“ بیدارش“، کتاب هایی را که“خوابیدن“براي-11

 (کژتابی) !هیچگاه از یقۀ آخوندي، سر در نیآوردم-12

 !نگاهت کردم“ بیمه“دیدمت، با“ تصادفی“چون-13

 (کژتابی) !باختم“ دل”، “دست دادم“تا-14

 !را به رسمیت نمی شناسد“ پس“هواشناسی، هواي-15

 (کژتابی) !، آدمِ الل“حرف ندارد“-16

 !، خون باال می آورم“می زنم“وقتی حرف دل ام را-17

 !نمی شناسد، دکترِ دانشگاه آزادي“ پا“از“سر“-18

 !ند“آمد““پایین“، وقتی برگ هایش“رفت“ ”باال”خواب زمستانی از درخت -19
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 !هم پام بود، اُرسیمِ اسد کرد پاش-1

 !کرد بود، ت حرفامِ ببرِ“تیز“ گوششِ -2

 !می شَم، اَي بغلُم بکُنی ماترِنگَک“ بغلی“ -3

 !زنُم ب آرایشِ جنگی، از خُدش دفا می کُنِ -4

 !گلش، گل زد بود میووگل بِ  -5

 !کرد، واسی خشک کردنِ جوراباش“ بند”دسمِ  -6

 !شیرازي، بِ دومنِ ص ر می رم“ سبزُي“ سیزِ بِدرا، برِي سیلِ -7

 !آفتُو، پی سایمِ برُند“ تیغِ“ -8

 !، برَم مرِف بود“نَکَرَش“ صدي -9

 !تو گورِشت تی بندورِ جوید، دندوناش ریخ  -10

 !کرد بود، برِي غلط گیري افکارِش“ الك“ سرِشِ تو -11

 !می کُنَم“ خلوت“ میشِ، ت ب خدا“ شُلُغ”سرُم  -12

 (کژتابی) !پی کُتا، در رف -13

 :چم واژه هاي شیرازي

 همراهم= هم پام 

 کفشم را= اُرسیمِ 

 گرفت= اسد 

 پایش= پاش 

 تا= ت 

 بِبرُد= ببرِ 

 = گَکماترن

 دفاع= دفا 

 جاي جایش= گل ب گلش 

 (معرفه(میوه= میوو 

 طناب نازك= بند 
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 زندان= بند 

 سد= بند 

 وصل کردن= بند 

 براي= واسی 

 سیزده بدرها= سیزِ بِدرا 

 تماشا، دیدن= سیل 

 آب خروشان خانمان بر انداز= سیل 

 دامن= دومن 

 ر صحرا= ص 

 آفتاب= آفتُو 

 پاي= پی 

 سایه ام=  سایم

 برید= برُند 

 صداي= صدي 

 رِفمعرفه= م 

 نُک، لبه= تی 

 آن بند را= بندورِ 

 جوید= جوید 

 ریخت= ریخ 

 شلوغ= شُلُغ 

 با= ب 

 پاي= پی 

 مکانی در شیراز= پی کُتا 

 !در رفت، فرار کرد، گوروخت= در رف 
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 !شد“ سردار“شدم، وقتی هم ردیف ام“ استوار“-1

 !ام شد، پاي منقل“ همشیره“ -2

 !ات کنم، سناریو ام تآیید نشد“ فیلم”می خواستم  -3

 !اگر بجاي مهر و تسبیح، از چین ایمان آورده بودم، حاال نخست وزیر بودم -4

 !”باران“با یادت، خیس می شوم -5

 !”زنگ نمی خورد”است، “ رژیمی“موبایل ام -6

 !هیگیر، گیر دهدعاشق ماهی آزادي هستم که به قلّاب ما -7

 !گذاشتند“ پروانه“بود که پیش از تولّد، نام اش را“بدپیله“جنین آنقدر -8

 !زندگی نتوانست بماند“ دایرة“کاوي، در“کُنج“به سبب -9

10- “خورد“را“ لیلی“، چوبِ“مجنون“ ”بید”! 

 !می خواست خودش را عوض کند، پوشک نداشت -11

 !ر براي لذّت ننوشیدمی شود اگ“ حرام”نجس است عرق سگی، -12

 !.نقطه ضعف ام را، در انتهاي همین کاریکلماتور گذاشته ام-13

 !گزینۀ دستت روي میز بود، گرفتم اش -14

 !بودیم، در صف سبد کاال“ رفاه”همه در  -15

 !براي تزریق آمپول خوابیدم، اما خواب ان نبرد-16

17- را دوست دارم که پودر نزده باشد“ صورتی“من رنگ! 

 !کرد“ قرابت“تازه داماد، غسل -18

 !شد“ پیپی”با تَرك قلیان،  -19
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 !زیرِ کاسی صبرِش، نیم کاسی اُشتُوِش بود-1

2- دیدم سیمِ برقو لُخت دزیدم نگامِ، ت! 

 (کژتابی) !میزون نبود، نکشیدمش -3

 !نگُی چِکنَت، مجگونامِ بهم دوخت -4

5- رد، اُو پو کچیشُم ر اشک سرِش ریختمت شت! 

 !زمینِ زراعتیشِ، غلّه کردم -6

 !به پام پیر شد، اُرسیام -7

 !کاکو شرِ نُو ندارم، نیمدار بوخونَم؟ -8

 !می خاسم درس پس بِدم، اُستادم پس نمی سد -9

 !”کشیدم”زِش پکید، وختی برَش خیار زِ  -10

 :چم واژه هاي شبرازي

 کاسۀ: کاسی

 شتاب اش عجله اش،: آشتُویش

 نگاه ام را: نگامِ

 میزان، ترازو: میزون

 سر حال و بشاش: میزون

 وزن اش نکردم: نکشیدمش

 کش نیآوردم اش: نکشیدمش

 نگاه: نگُی

 چسبنده ات: چِکنت

 مژگان ام را: مجگونام

تا: ت 

 چشم ام: چیشُم

 روان شد، حرکت کرد: روکرد

 آب: اُو
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 گندم و جو: غلّه

 اجاره: غلّه

 کفش هایم: اُرسیم

 شعر: شر

 دست دوم، کهنه: نیمدار

 می خواستم: می خاسم

 نمی گرفت: نمی سد

 زِه اش: زِش

 منفجر شد، ترکید: پکید

 وقتی: وختی

 برایش: برَش

 خیار چمپر: خیار زِ
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 !دیوانِ اشعارم، همه شیشۀ عمر دارند-1

 !، بستانکاران می رقصند“می خواند“ وقتی حسابم -2

 !نیست“ سر“سري، بیهیچ خود  -3

 !ترازوي عدالت، کبوتر صلح را شکار کرد“ شاهینِ“ -4

 !رسیده ام که سر از پا نمی شناسم“ شناخت“ به -5

 !به اندازة یک تخته، تورا کم دارم -6

 !مووي خُرمیش، چِکنِ بود -7

 !می خاسم درس پس بِدم، پس نمیسد استادم -8

 !”می کشیدم“خیارزِ زِش پکید، وختی دشتَم برَش -9

 !کاکو شرِ نو ندارم، نیمدار بوخونَم؟ -10

 !”ایران”، و من مست خیالِ تو “مینا”بود و “ ساغر“ -11

 !می کردم، حاضري ام را نزدند“ غیبت”چون  -12

 !را می دهد“ دریا”، طعم و مزّة لبِ “فرخنده”بیسکوییت  -13

 !را شارژ می کنمهمه روزه با بیدار شدن از خواب، دار فانی  -14

 :چم واژه هاي شیرازي

 مو هايِ: مووي

 خرمایی اش: خُرمیش

 چسبناك، چسبنده: چِکن

 می خواستم: می خاسم

 نمی گرفت: نمیسد

 زِه اش: زِش

 منفجر شد، گسسته شد، پاره شد: پکید

 وقتی: وختی

 (در حال انجام کاري بودم(داشتم: دشتم

 برایش: برَش

 خیار چمبر: خیار زِ

 !وزن می کردم، نقّاشی می کردم: کشیدم می

 برادر، داداش: کاکو

 دست دوم، استفاده شده: نیمدار
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 !متولّد شد“ قمري“ ، در ماه“شمسی“-1

 !پایم که به خواب رفت، جوراب اش را دزدیدم -2

 !گرفتگی، به بخاري ها واکسن زدم“ گاز“براي پیشگیري از -3

 !شدم“ آفتابی”در شبستان،  -4

 !بلند شد در رختشویی، وقتی دست هایمان را به هم زدیم“ کف”صداي  -5

 !هستم“ غزل“هوس سرودن می کنم، وقتی با -6

 !بود، با اندازه اي مدیوم“ الرژي“آدمِ -7

 !با شکستن سد کنکور، دانشگاه ها روي آب رفتند -8

 !باز نشسته“ پیشگیريِ“می فروخت، پلیسِ“ کاندم“ -9

 !چیش گُذُشتمزیرِ طاقِ اَبروش،  -10

11-  ف، گمرك گواهیِ فوت صادر کرد“ بارِش”تر! 

 !برِي کُوش رفتن، کُوششِ درورد -12

 !، وجِ اَسم ب مداد“کشید”برَم خوراك  -13

 !، پاي درخت به شعر باز شد“ قلم”با  -14

 :چم واژه هاي شیرازي

 قسمتی از کوچه که روي آن اتاقی ساخته شده باشد: طاق 

 چشم: چیش 

 بازي چشم گذاشتن: چیش گُذُشتم 

 تا: ت 

 بار اش رفت: بارش رف 

 بچۀ مرده به دنیا آورد: بارِش رف 

 براي: برِي 

 نوعی بازي شیرازي که چند نفر بحالت رکوع قرار می گیرند و یکی از روي آنها می پرَد: کُوش رفتن 

 کفش اش را: کُوششِ 

 در آورد: در ورد 

 عوضِ بجاي، در: وجِ 

 کفگیر: اَسم 

 با: ب 
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 !که سال هاي پیش ، ندانسته آتش زده بود“ می کشید“ سیگاري نبود، اما از بهمنی-1

 !”گاندي“تا گور، چند قدم مانده به -2

 !کرد“ بیدار”با سادگی اش، گرگ درون ام را  -3

 !، گوسفند اسالمی ذبح می شود“گاو“بین جماعت -4

 !چون گاو، از عرض بزرگراه خرش از پل گذشت و خودش -5

6- را زد“ شیرین“ تیشۀ فرهاد، رگ! 

 !آهسته جوك بگویید، خطرِ شادي و حرام شدن -7

 !تصویرم کاریکاتوري می شود، وقتی به ریش خودم می خندم -8

 !”برداشتم”ام را “ حجاب”براي نمایان شدن خودم،  -9

 !گذاشتمام، به ارث “ گربه“بقیۀ زندگی سگی ام را براي -10

 !، عشقی طناب خریدم“بستن“براي دل -11

 !، مارکت داشت“سوپر“ با فیلمِ-12

 !نشدند“ چرخنده”هم “ الهام“سانتریفوژها، با-13

 :کاریکلماتور هاي شیرازي

 !نشد، دولیش دادم“ روشن”ب کتاب  -14

 !رسیدم، آمو شوعورم نرسید-15

 !بوجورمبِ اووختا تیلیفون می کنم، اَي یِی دوزاري  -16

 !بود، اتووو“ باخار”عینِ صابِش بی  -17

 !بِ گورِ بوام می خندید، آرزو بزُرگوم -18

 !دشت“ جیگر“ دل تو دلش نبود، آمو -19

 !دو دشت، برَم ریخت تو زرورقو -20

 :چم واژه هاي شیرازي

 با: ب 

 هل: دولی 

 هل اش دادم: دولیش دادم 
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 شعورم: شوعورم 

 آن وقت ها: ا اووخت

 اگر: اَي 

 یک: یِی 

 دوریالی: دوزاري 

 پیدا کنم: بوجورم 

 چون، مانند: عین 

 صاحب اش: صابِش 

 بخار: باخار 

 آن اتوي معین و مشخص: اتووو

 به:بِ 

 پدرم، بابایم: بوام 

 بزرگ ام، بزرگترین: بزرگوم 

 جگر: جیگر 

 یار، معشوق: جیگر 

 تکنایه از شجاعت اس: جیگر دشت 

 ودوا: د 

 ور: دمواد مخد 

 داشت: دشت 

 برایم: برُم 

 داخل: تو

 آن زرورق مشخّص: زرورقو
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 !شدن، مرید الزم شده ام“ پیر”براي -1

 !نمی شوي“ ما”بی من، هیچگاه  -2

 !، در سولقان برگزار شد“کن“ جشنوارة -3

 !اش کردم، براي دو چرخه ام“ تَرك“ آهسته -4

 !طلب کرد“ بوس“بدهد، مینی“ سواري“او می خواست به -5

 !، به بیمارستان بدهکار بود“پدر سوختگی“به سبب -6

 !کردم، توهم آزادي زد“ بلند”زنجیر اش را  -7

 !ام را پرسید“ طول”داشتم، “ عرض“ -8

 !آدم روشنی بود، براي صرفه جویی خاموشش کردند -9

 !هستی، تا وقتی می خواهمت“ خواستنی“ -10

 !دیزي خوران“ مجلسِ”توپ بسته شده بود، به  -11

 !”توانا“ ندارد، آدمِ“ مالی”مسئلۀ  -12

 !بو کرده بود پیش از مرگ، یک شاخۀ گل را -13

 !، اما در پِی دارد“ولّی”همصدایی با  -14

 !اش، اندازة صورت ام بود“کشیده“اندامِ -15

 :کاریکلماتور هاي شیرازي

16-  بونم، خوراك می لُم“بیل”هررو ب! 

 !نُقلِ پیرزنو، شور بود -17

 !تو خرِش خا بیدم، خا بم برد -18

 !، ب فَندي ك جفتُم زد“خاك کردم“خَصممِ -19

 !برِي کپ لَمِ، کپِشِ واز کردم -20

21-  م، امامزاددتُم داد نَسزنجیلی”حاج”! 

 :چم واژه هاي شیرازي

 هرروز: هررو 

با: ب 
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 می خورمبا ولع : می لُمبونم

 پاپ کُرن: نقل پیرزن

 حلقوم: خر

 با او دعواي لفظی کردم): خوابیدم(تو خرِش خابیدم

 خواب ام: خابم

 دشمن ام: خصممِ

 (جفت جنین( جفت ام: خصمم

 یک فنّ: فندي

 براي: برِي

 داروي پودري شکل را که با کف دست به دهان می ریزند: کپ لَمه

 انواژة توهین آمیزي براي ده: کپ

 باز: واز

 نیاز ام را داد: حاجتُم داد

 (امامزاده زنجیري( امامزاده اي در شیراز: امامزاد زنجیلی

 نگرفتم: نَسدم
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 !شدن، مرید الزم شده ام“ پیر”براي -1

 !نمی شوي“ ما”بی من، هیچگاه  -2

 !، در سولقان برگزار شد“کن“ جشنوارة -3

 !اماش کردم، براي دو چرخه “ تَرك“ آهسته -4

 !طلب کرد“ بوس“بدهد، مینی“ سواري“می خواست به او -5

 !، به بیمارستان بدهکار بود“پدر سوختگی“به سبب -6

 !کردم، توهم آزادي زد“ بلند”زنجیر اش را  -7

 !ام را پرسید“ طول”داشتم، “ عرض“ -8

 !آدم روشنی بود، براي صرفه جویی خاموشش کردند -9

 !می خواهمتهستی، تا وقتی “ خواستنی“ -10

 !دیزي خوران“ مجلسِ”به توپ بسته شده بود،  -11

 !”توانا“ ندارد، آدمِ“ مالی”مسئلۀ  -12

 !بو کرده بود پیش از مرگ، یک شاخۀ گل را -13

 !، اما در پِی دارد“ولّی”همصدایی با  -14

 !اش، اندازة صورت ام بود“کشیده“اندامِ -15

 :کاریکلماتور هاي شیرازي

16-  خوراك می لُمبونم“بیل”هررو ب ،! 

 !نُقلِ پیرزنو، شور بود -17

 !تو خرِش خا بیدم، خا بم برد -18

 !، ب فَندي ك جفتُم زد“خاك کردم“خَصممِ -19

 !برِي کپ لَمِ، کپِشِ واز کردم -20

21-  م، امامزاددتُم داد نَسزنجیلی”حاج”! 

 :چم واژه هاي شیرازي

 هرروز: هررو 

با: ب 



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  120صفحھ 
 

 با ولع می خورم: ی لُمبونمم

 پاپ کُرن: نقل پیرزن

 حلقوم: خر

 با او دعواي لفظی کردم): خوابیدم(تو خرِش خابیدم

 خواب ام: خابم

 دشمن ام: خصممِ

 (جفت جنین( جفت ام: خصمم

 یک فنّ: فندي

 براي: برِي

 داروي پودري شکل را که با کف دست به دهان می ریزند: کپ لَمه

 وهین آمیزي براي دهانواژة ت: کپ

 باز: واز

 نیاز ام را داد: حاجتُم داد

 (امامزاده زنجیري( امامزاده اي در شیراز: امامزاد زنجیلی

 نگرفتم: نَسدم
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 !”گاندي“تا گور، چند قدم مانده به -2

 !کرد“ بیدار”با سادگی اش، گرگ درون ام را  -3

 !، گوسفند اسالمی ذبح می شود“گاو“بین جماعت -4

 !خرش از پل گذشت و خودش چون گاو، از عرض بزرگراه -5

6- را زد“ شیرین“ تیشۀ فرهاد، رگ! 

 !آهسته جوك بگویید، خطرِ شادي و حرام شدن -7

 !تصویرم کاریکاتوري می شود، وقتی به ریش خودم می خندم -8

 !”برداشتم”ام را “ حجاب”براي نمایان شدن خودم،  -9

 !ام، به ارث گذاشتم“ گربه“برايبقیۀ زندگی سگی ام را  -10

 !، عشقی طناب خریدم“بستن“براي دل -11

 !، مارکت داشت“سوپر“ با فیلمِ-12

 !نشدند“ چرخنده”هم “ الهام“سانتریفوژها، با-13

 :کاریکلماتور هاي شیرازي

 !نشد، دولیش دادم“ روشن”ب کتاب  -14

 !رسیدم، آمو شوعورم نرسید-15

 !ی کنم، اَي یِی دوزاري بوجورمبِ اووختا تیلیفون م -16

 !بود، اتووو“ باخار”عینِ صابِش بی  -17

 !بِ گورِ بوام می خندید، آرزو بزُرگوم -18

 !دشت“ جیگر“ دل تو دلش نبود، آمو -19

 !دو دشت، برَم ریخت تو زرورقو -20

 :چم واژه هاي شیرازي

 با: ب 

 هل: دولی 

 هل اش دادم: دولیش دادم 

 شعورم: شوعورم 
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 آن وقت ها: اووختا 

 اگر: اَي 

 یک: یِی 

 دوریالی: دوزاري 

 پیدا کنم: بوجورم 

 چون، مانند: عین 

 صاحب اش: صابِش 

 بخار: باخار 

 آن اتوي معین و مشخص: اتووو

 به:بِ 

 پدرم، بابایم: بوام 

 بزرگ ام، بزرگترین: بزرگوم 

 جگر: جیگر 

 یار، معشوق: جیگر 

کنایه از شجاعت است: شت جیگر د 

 ودوا: د 

 ور: دمواد مخد 

 داشت: دشت 

 برایم: برُم 

 داخل: تو

 آن زرورق مشخّص: زرورقو
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 !برایت میمیرم، دکتر ها جوابم کرده اند-1

 !سکوت موریانه، فریاد فروپاشی است -2

 !کردم، باختم“ بازي“سرِ سفره با غذا -3

 !عشقم نبود، شاعر نشدم -4

 !، نان روزنامه نگاري می خورم“خامه“با -5

 !”الزمی”وقتی حکم دل است، تو همیشه  -6

 !زدم، سترِعورت شد“ برگ“وقتی به او-7

 !می شوند“ خر“ در جنگ گرگ ها، گوسفندان -8

 !کشاورز در خشکسالی، خیط می کارد -9

 !کسی دلم را نَبرد، وقتی اعضایم را اهدا کردم -10

 !عبرت ام شدالگویم بود،  -11

 !اش می زدم“ بغل”اش دواي دردم بود، وقتی زیرِ “ بغل“-12

 !شیرازیست، رنگ شرابیِ موهایت -13

 :کاریکلماتور هاي شیرازي

 !کردم“ بارون”ت اَبرو اومِ، عشقی هوي  -14

 !کُفر گفت، ازینا شد -15

 !نَ ك نَمیشِ، میشِ، بز نی -16

 !دووِنومِ نوم زادم، گُلِ چیش در -17

 !قوق نَمپرید، من جِغیدم -18

 !ناخون کاشت، خنج درو کرد -19

 !”زد“ یِی حرِفتی زدمش، وختی اُرسیو پامِ -20

 : چم واژه هاي شیرازي

 ابر مشخصی آمد= اَبرواومِ 

 !اَبرو انداخت= اَبرو اومِ 

 از روي عشق، هوسانه= عشقی 



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  124صفحھ 
 

 باران، نامی زنانه= بارون 

 ا،اصطالحی است کهشیرازیها وقتی واژه اي به یادشان نمی آید بکار می برنداز این ه= ازینا 

 نه اینکه= نَ ك 

 نمیشود،= نَمیشِ 

 میش نیست= نَمیشِ 

 میشود= میشِ 

 میش است= میشِ 

 نیست= نی 

 نام= نوم 

 نامزدم= نومزادم 

 گلِ شقایق= گُلِ چیش دردو 

 قو، کنایه از جایی خلوت و آرام است= قوق 

 نمی پرید، پرواز نمی کرد= نَمپرید 

 پریدم، جهیدم= جِغیدم 

 ناخن= ناخون 

 چنگ، ناخن بلند= خنج 

 یک= یِی 

 فصلی، اندازه اي= حرفتی 

 کفش= اُرسی 

 پایم را= پامِ 

    



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  125صفحھ 
 

 !بجاي مسجد، در مدرسه جمع شده بودند“ اولیاء”همۀ -1

 !اش را، پولشویی می کند“ سیاه”کارمند پول هاي -2

 !یرتی می شد، غسل می کردتا غ-3

 !ام“ جگر”دودل بود، -4

 !”رسیدي“لهیده شده بودم، وقتی تو-5

 !نمی توانست زانوي غم به بغل بگیرد، پاهایش مصنوعی بود-6

 !کُشی، ازدواج کرد“ آدم“حوا با اندیشۀ-7

 !، ایراد خوشنویسی گرفتم“خطّ مقدم”در -8

 !بازاري، زیرِ بازارچه اش بود-9

 !داد، نگرفتم حاجت می-10

 !کردم، به کالنتري گورستان تحویل دادم“ پیدا”سرقبر پدرم توسل -11

 !شایعه می انداخت، من بر می داشتم-12

 !اند، نه باختري“ خاوري“مختلسین، فرزندانِ-13

 !، معده اش خونریزي کرد“خورد”تا زخم -14

 !شده بود“ چرب”چیزي به او ماسیده بود که -15

 !، یک فصل کتک مهمانشان کردم“نمی خواندند”ام با هم  چون دخل و خرج-16

 !، دو پهلوست“ظریف“حرف هاي-17

 !دلش پر بود، ریخت-18

 !موفقیت ام، گرگ شدن است“ رمزِ“-19

 !با من نیآمد، تا به خودش بیاید-20

 !رسیده ام که سر از پا نمی شناسم“ شناخت”به -21
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 !وختی متاج شُدم فَمیدم کَچلَمبِقَد مووي سرُم رفیق دشتم، آمو -1

 !انگ جودي اسراییلی، فلسطینِ دلُمِ اشغال کردي -2

3-  ساختم ب و، کَتپروانِ”زیرِ تَلوار”! 

 !کردم، بی جاهاز“ عروس”سیبمِ  -4

 !جوابی سربالُ می داد، از پ اُوزندمش -5

 !در شک بینِ دو شک ، زیرِ الحاف خابید بود -6

 !کرد بود، برِي غلط گیري افکارِش“ الك”سرِشِ تو  -7

 : چم واژه هاي شیرازي

 به اندازة: بِقَد 

 موهاي: مووي 

 اما:آمو 

 وقتی:وختی 

 محتاج: متاج 

 نگانگار، مثل اینکه: ا 

 کلیمی هاي: جودي 

 ساختند سکویی است که در آشپزخانه، زیر زمین و انباري در خانه هاي قدیمی می: تلوارو

 کته(جاي نگهداري هیزم و ذغال در خانه هاي قدیمی: کَت) 

 با:ب 

 سیب ترش را میکوبند والي آن نمک و نعنا میگذارند، سیب را عروس میکنند: عروس 

 جهیزیه: جاهاز 

 جواب هاي: جوابی 

 باال: بالِ 

 پا: پ 

 آویزان کردم: اُوزندم 

 لحاف: الحاف 

 خوابیده: خابید 
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 !را، قاب گرفتم“ مقدم خطّ“-1

 !نمی شود“ روحانی”، هیچگاه “فریدون“ -2

 !کردم، تا گوشش را ببرم“ تیز”گوشم را  -3

 !به پیشانی با سیب زمینی“ داغ“به دل دارم ازعشق، او“ داغ”من  -4

 !، احساسِ امنیت می کنم“نادانی“ با -5

 !زنجیر پرست، سینه می زد -6

 !دارند“ ریشه“ بگیرید، همه“ جذر”اگر ایرانی هارا  -7

 !دکتر دیسک کمرام را، از جیب ام در آورد -8

 !با خط پیشانی ام، کاریکلماتور می نویسم -9

 !روضه نمی خواند“ ، مفتی“مفتی“ -10

 !”فروختم“بودند، همه را به نیروي انتظامی“ تابلو“خیلی -11

 !، شور بود“دریا“لبِ -12

 !می گفت“ رشع”به حرف اش گوش ندادم،  -13

 !سینه می زد، استاد نجوم“ هیات“در -14

 !کرده بود“ زیپی”دارش را، “کش”خمیازة  -15

 !براي سالمتی باتري موبایلم، روزي دوازده ساعت می خوابم -16

 !آب اش را الکی نمی ریخت، عضو کمپین قطره قطره بود -17

 !نمسرسفره با پباز دستکوب، به دهان استکبار آبگوشتی می ز -18

 !براي تزریق آمپول خوابیدم، اما خواب ام نبرد -19

 !عاشق ماهی آزادي هستم که به قلّاب ماهیگیر، گیردهد -20
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 !”شام“، آمو منَم بتابی پوس می کندم تو“پرتغال“بکرُي می خُرد تو-1

 !ب پیک نیکی بِ پیک نیک رفتیم ك سابِقی سیخُ سنگ دش-2

 !می زد“ بندري”رو دلّی نفتیو،  -3

 !گرِفت بودن“ دریاقلی“رِ، کنارِ“ دریاقُلی“پرسی -4

 !مشتی آمپر چسبند بود، ك چِرُمبوبرِ بو کردم -5

 !”می کشید”نقاشو چاق بود، همش خُدشِ  -6

 !از خُدسم میزَنِ بیرون، اَي ببِی درونُم گُند سنی بِشِ -7

 !ادو، از وختی عسل کرد بود دنِ عروسواَنگُش بِ دن مند بود دوم -8

 !صادر کرد قاضیو، بد بر زدنِ برگُی پرونَدم“ حکم“ -9

 !صفرُي درسِ حسابم، حالُ سر از حسابام دروردن -10

 : چم واژه هاي شیرازي

 از انواع مرکّبات که خنک است و فقط در استان پارس به بار می نشیند=بکرُي 

 اما: آمو 

 از انواع مرکّبات ویژة شیراز: بتابی 

 پوست: پوس 

 با: ب 

 کپسول گاز مسافرتی: پیک نیکی 

 به دامن طبیعت رفتن، گردش و تفریح: پیک نیک 

 که: ك 

 سابقۀ: سابِقی 

 ابزاري براي کشیدن شیره: سیخ و سنگ 

 داشت: دش 

 بشکۀ کوچک، حلب: دلّی 

 …زمینی و پیازداغ و خوراکی از مخلوط سوسیس و سیب: بندري 

 رقص معروف جنوب ایران زمین: بندري 
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 (می خورد( اصطالحی براي خوردن: می زد 

 نواختن ساز: می زد 

 پرسۀ، ختمِ، مراسم سوم، هفت و چهلم فوت شده: پرسی 

 برکه اي کوچک در اطراف شیرازِقدیم: دریاقلی 

 نامی قدیمی و روستایی: دریاقلی 

 ه شخص معینی در شیرازمشهدي، اشاره ب: مشتی

 چرا: چِرُ 

 محبوبه را: مبوبرِ 

 گل معروف و خوشبو و مست کنندة شیرازي: محبوبه 

 نامی زیبا براي دختران ایرانی: محبوبه 

 وزن می کرد: می کشید 

 رسم میکرد، نقّاشی می کرد: می کشید 

 خودم: خُدم 

 اگر: اَي 

 کودك، بچه: ببِی 

 (براي سر زنش( لندهور را گویندآدم : گُند سنی 

 انگشت: اَنگُش 

 دهان: دن 

 برگ هاي: برگُی 

 حاال: حالُ 
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 !بفروش هستند، خودرو سازهاي ما“ خر”به -1

 !شیرازي است، رنگ شرابیِ موهایت -2

 !به قلب من نزدیک تر است، سنگ -3

 !برایت میمیرم، دکترها جوابم کرده اند -4

 !یار تهرانی ام نفس کشیدم خفه شدم، تا در هواي -5

 !کردم، اجاره رفت“ خالی”تا پشت اش را  -6

 !چون شب یکرنگ ام، به روز نمی شوم -7

 !آمد، جاي خالیت را پر کرد“ باران“ -8

 !موسی نیل را شکافت، اما نتوانست فرعون را از وسط جِر بدهد -9

 !، به رویم تُف انداخت“زدم“تا دل اش را -10

 !ود، عبرت ام شداُلگویم ب -11

12- است“ شیرین“ سر انجام فرهاد، مرگ! 

 !اش می زدم“ بغل“اش، دواي درد ام بود وقتی زیرِ“ بغل“ -13

 !کرد“ اسمال”را، “ الرژي”دختر  -14

 !نشدند“ چرخنده”هم “ الهام“سانتریفوژها، با -15
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 !طاق طاقَکُمِ، طاق زدم ب یِی خزوك یِی آخوندك-1

 !یی شیرازي، پالدي شیرِي دوس می دارنتریاکی  -2

 !کلنجاري تازیا، سرطانی ین -3

 !در پِیِش اُفتیدم، بتُوم کرد -4

 !مینویسم لیم لیم می خندم“ تند”ب زبونِ فلفلِ قرمزو،  -5

 !یادم نمیمد، رفتَم کرِش -6

 !شُد بود، آبی بی گیشنیزو“ سرباز“ -7
 : چم واژه هاي شیرازي

 نوعی حشرة سیاه رنگ که صداي طاق طاق می دهد: ق طاقک طا

 عوض کردم، معامله کردم: طاق زدم 

 با: ب 

 یک: یِی 

 سوسک: خزوك 

 نوعی حشرة سبز رنگ شبیه ملخ: آخوندك 

 پالوده: پالد 

 (نوعی پالودة شیرازي(شیره اي : شیرِي 

 دوست می دارند: دوس می دارن

 خرچنگ: کلنجار 

 هاعرب : تازیا 

 سنبل عربی تیر ماه: سرطان 

 پِی اش، شالوده اش، فنداسیون اش: پِیش 

 افتادم: اُفتیدم 

 تُوتُو گویند: بشفتۀ آهکی(ترکیب آهک شن وماسه را ب) 

 یواش یواش، آهسته آهسته: لیم لیم 

 نمی آمد: نمیمد 

 کناراش: کرِش 

 برگ بازي حکم و پاسور 52برگی از : سرباز 

 برهنه سر، بی حجاب: سرباز 

 مادر بزرگ: آ بی بی 

 (نوعی سبزي( گشنیز: گیشنیز 

 (دل، اسپیک، حشت و گشنیز(یکی از چهار خال ورق: گیشنیز 
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 !سوز اش را“ پی“ روي شکم بسته بود، چراغ -1

 !، به کالس موسیقی رفت“دایره“پرگار براي زدن -2

 !بینمتمی “ تصادفی“نگاهت می کنم، وقتی“ بیمه”با  -3

 !می زنم“ چنگ”در ارکستر گیسوانت،  -4

 !می نوشت“ عکس”با قلمِ دوذبین اش،  -5

 !نگاهت کردم“ سیر”نگاه ام بو دار شد، وقتی  -6

 !می کنم“ پاییز“بیآید، هردو را هووي“ بهار”با “ پرستو“اگر -7

 !هنوز مرا بلد نشده بود، مدام در آعوشم گم می شد -8

 !لب هایم ابري می شوندبراي بوسه بارانت،  -9

 !”رفت”دیگري “ خاطرِ“، به“ماند”من “ یاد“به -10

 !وتره بود، به سویش پارازیت فرستادم“ماه“ -11

 !، می ترسم“آگاهی”از  -12

 !نشست“ زمین“سفینه، در ماه به-13

 !صد بار مرده ام، براي یکبار که به دنیا آمده ام -14

 !بودند“ بسته“مسلسلنمی توانستم تکان بخورم، مرا به  -15
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 !کردم“ ناز”سلبی آبوخانی رِ، -1

2- ن“ ضربِ“نوتا بکّا، قر می دادس! 

 !سوزورِ“ پی”رو کُمش بسه بود، چراغِ  -3

 !دشتم بِ اَبِل فَرض تُوِش می دادم ك از آبرَکو اُفتید -4

 !سرِ پی عمل می کرد، روب قبلی کَجکی -5

 !بزُرگوم جم می کردن، نونُی پا درازي تو سفرُوپاشونِ جلُوِ آق  -6

 !بو خُرُش سبزي می داد، وختی مخشِ تیلیت می کردم -7

 : چم واژه هاي شیرازي

 سرو هاي: سلبی 

 مربوط به آقا بابا خان: آبوخانی 

 دستی به سر و گوش کشیدن: نازکردم 

 (روفیت جهانی دارد و در باغ ارم بسیاراستسروهاي ناز شیرازمع(تبدیل به سروناز کردم : ناز کردم 

 اسکناس ها: نوتا 

 با: ب 

 تنبک: ضرب 

 ساخت سکه: ضرب 

 شکم اش: کمش 

 چربی: پی 

 سوخت مخصوص نوعی چراغ قدیمی روغن سوز: پی 

 را: رِ 

 داشتم: دشتم 

 به:بِ 

 ابوالفضل: اَبِل فرض 

 تاب اش می دادم: تُوِش می دادم 

 (به حالت دورانی(چرخاندم اش می: تُوِش می دادم 
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 (تاب اسباب بازي(آن تاب: آبرکو 

 افتاد: افتید 

 سرپایی: سرِ پی 

 رو به: روب 

 قبلۀ کج، منحرف از جهت قبله: قبلی کجکی 

 پا هایشان: پاشون 

 پدر بزرگ ام: آق بزرگوم 

 جمع: جم 

 نان هاي: نونُی 

 نوعی نان در شیرازقدیم: پادرازي 

 قورمه سبزي: خُرُش سبزي 

 وقتی: وختی 

 (…آبگوشت، دوغ،(ترید، تکه هاي نان را در مایعی خوراکی خیس کردن: تیلیت 
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 : شیرین نامه

 !!می روم، سراسیمه از خواب می پرَد فرهاد“ شیرین“تا به خوابِ

 !!، ضعف می کند فرهاد“شیرین““هندوانۀ”براي 

است“ شیرین“سر انجام فرهاد، مرگ! 

لخ است، ت“شیرین“حرف! 

 !ترین روزهایش را، با فرهاد گذراند“ شیرین“

 !داشت، فرهاد“ شیرین“مرضِ

 !”شیرین“زن بور هاي فرهاد، همیشه شنگول می شوند از شهد گل هاي

 !، چسبناك است“شیرین“لب هاي

 !بود“ شیرین“فرهاد از بدو تولّد، خود

 !”سرمی رفت“، حوصلۀ فرهاد“شیرین““جوش”با 

 !می زد“ شیرین“آورده بود فرهاد، کهاش را در “شور“

 !تحمل می کرد“ شیرین”َخسرو، تلخی فرهاد را، با 

 !، بدونِ فرهاد“شیرین”تلخ است 

 !بود“ شیرین”زبان پارسیِ فرهاد، 

 !شده بود“ شیرین”، فرهادي که “مرا زد“

 !باخت فرهاد، ناپلئونی“ شیرین”چه 

 !می آمدم خوب“ شیرین“َمی زد دل فرهاد، تا به چشم“ شور“

 !نوشته بود“ شیرین”قصۀ فرهاد را، 

 !! می کند شب ها، دهان اش را“ شیرین”فقط فرهاد 

 !بود“ شیرین“طنزِ فرهاد،

 !”شیرین”تلح حند زد، 

 !، براي فرهاد“شیرین“نوشین است شهد هاي

شیرین”می ریخت، “ شور“ اشک”! 

 !، طنز تلخ می نوشت“شیرین“
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 !کرد، فرهاداش را ثبت می “ شیرین”خاطرات 

 !اش را رقم زد“ شیرین“فرهاد، فردايِ

 !موم نبود، فرهاد بود“ شیرین“یارِ

 !”شیرین“در دلش آب می کرد“قند”به سر داشت و “ شور“

 !!، به ز راست فرهاد“شیرین“یک دروغِ

 !به فرهاد هدیه دادم“ شیرین“با قرص، یک خوابِ

 !!بود“ شیرین“، خود“شیرین“خود

 !می داد“ حال”فرهاد  ، به“شیرین“فقط طعم

پلک هایش بهم چسبیده بود فرهاد“شیرین“به سبب نگاه ،! 

 !، فرهاد“می کاشت“ ”شیرین“همیشه

 !پارك می کرد، فرهاد“ شیرین“

 !دارد، لبان فرهاد“ شیرین”َشهد 

 !، آبِ خنک آورد“شیرین“ ”جوشِ“فرهاد براي
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 !می دید“ سرباز”یا اهللا می گفت، وقتی -1

 !بان بود، صندلی ها را هم می پایید“میز“با اینکه -2

 !پر می کرد روزنامه نگار، پیش از دوران نوارِ کاست“ صفحه“ -3

 !از دنیا خواهم رفت، در آینده اي نزدیک به دور -4

 !”بنفش“گریه کرد، از تصاعدات پیاز“ سیر“ -5

 !رسیدند“ پیروزي”، به “استقالل”مخالفان  -6

7- قیصر”بود، “ فرمان“پشت”! 

 !داشت“ آمد”رفتنت،  -8

 !با جیب بري، خیاط شده بود -9

 !دیگر به خواب ات نمی آیم، هیات هاي سینه زنی راه بندان کرده اند -10
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 !خودم بودم ك از تو اُرسی جارم زدن“ هالِ”تو -1

 !دلش گل زد بود تو دروازِ، جیگَرَکیو -2

 !سِ گوشو گیر اُفتیدمبِ قاعد کُترُم شدم، وختی می یونی  -3

 !اصلن تو هوي آلود، هوا جیرجیرِت نَم کُنم -4

 !”برد“، آتیشو“سوختم“ب آتیش بازي کردم، من -5

 !می دوید، ت از دسِ بدبختی بوگروزِ -6

 !آسونی تَحملُم، ت شاچراغ کُت کُتی رف -7

8-  نگم، اوررُم پِر می خورد دپروانه”س”! 

 !چپید بود، صافکارو درِش اُورد ماشینش -9

 !آق بزُرگوم گُلُی سر اندازِ بی بیمِ، آفساید تشخیص می داد -10

 : چم واژه هاي شیرازي

 اتاق پنج دري، اتاق بزرگ: اُرسی 

 کفش: اُرسی 

 صدایم کردند: جارم زدن 

 توپ را گل کرده بود: گل زده بود 

 را گویندشروع به فاسد شدن میوه : گل زده بود 

 دروازة فوتبال: دروازه 

 دروازة کازرون در شیراز که محله هاي قدیمی است: دروازه 

 جگر فروشی مشخص: جیگرکیو 

 به قاعده، به درستی و کامل: بِ قاعد 

 از اضالع مثلث: قاعده 

 ناراحتی بسیار: کُترُم 

 وقتی: وختی 

 میانۀ، وسط: می یونی 

 میانۀ مثلث: می یونی 
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 سه گوشه، مثلث:  سِ گوش

 هواي: هوي 

 به پشت خوابیدن و کودك را روي کف پا گذارند و بلند کنند، براي سرگرمی: هوا جیر جیر

 نمی کنم: نَم کُنم 

 باختم: سوختم 

 بگریزد، فرار کند: بوگروزِ 

 آستانه: آسونِ 

 (امامزادهاي در شیراز(آستانۀ سید عالالدین حسین: آسونِ 

 والدوال د: کُت کُتی 

 رفت: رف 

 می چرخید: پِر می خورد 

 نگن.انگار، مانند، چ: ا 

 پیدفرورفته بود، قُر شده: چ 

 پیدل و الي و برف و( فرورفته :چدر گ…) 

 پدر بزرگ ام: آق بزرگوم 

 گل هاي: گُلُی 

 مادر بزرگ ام: بی بیم 

 چادر: سر انداز 

    



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  140صفحھ 
 

 !”کشید”وجِ اَسم، ب مداد کاپ، برَم خوراك -1

 !بِ همم ریخ، سایم مرَتّبم کرد -2

 !ناتُو بود، نتونسم تُوِش بِدم -3

 !زمین زراعیشِ ب غلّه، غلّه کردم -4

 !گاس بیاتش، شاتَم نیات، آمو همی می دونَم ك اي جمعو تَطیلِ -5

 !! گُل دوسیم یِی تکی برَم گرفت بود، اَي بودونی، تکی بودا -6

 !گرونی ك پوسمِ کَند، چییدم -7

 !فشارم ك اُفتید، ب یِی ریزِ نمک قُپات، ورِش دشتم -8

 !چون نَتونس دل بِکنِ، قُلبِ کَن کرد اونجی شلوارِشِ -9

 !تو بنکو شیرازي یی مقیمِ فیسبوك، خُدمِ ج کردم -10

 : چم واژه هاي شیرازي

 بجاي، به عوض: وجِ 

 وسیلۀ کشیدن چلو کفگیر،: اسم 

 نوعی مداد قدیمی که وقتی به آبِ دهان میزدیم، آبی می نوشت: مداد کاپ 

 سایه ام: سایم 

 ریخت: ریخ 

 آدم ناجور و بدجنس: ناتُو 

 تاب اش: تُوِش 

 اجاره: غلّه 

 جو و گندم: غلّه 

 شاید: گاس 

 بیاید: بیاتش 

 شاید هم: شاتم 

 نیاید: نیات 

 تعطیل است: تَطیلِ 
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 اما:  آمو

 همین: همی 

 زنِ برادرم: گُل دوسیم 

 یک: یِی 

 لقمه: تکّه 

 دختر یا زن زیبا و خوشگل: تکّه 

 اگر: اَي 

 بدانی: بودونی 

 پوستم را: پوسمِ 

 سرما خوردم: چییدم 

 افتاد: افتید 

 لپ هایت، گونه هایت: قپات 

 برَش داشتم: ورِش دشتم 

 قلوه: قُلبِ 

 یجمع، دورهم: بنکو 
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 !می اندیشم“ اسید“شدن فکرم، به“ باز”براي -1

 !”می سازم”، هر روز خودم را “پروانه”بدون  -2

 !می گرید“ بهار“ام، چون“ ابري“دمپایی -3

 !کرده بود، گیسوي باد“ پریشان“دریاچه را -4

 !متخصص داخلی، سرطان اش را شیعه وار، اثنی عشري تشخیص داد -5

 !گربه می رقصاندچراغ موشی ام، برایم  -6

 !به پایش مانده بود، چون ساپورت -7
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 !کرد، کتابی را که براي خواب می خواندم“ بیدارم ”-1

 !بود، سوخت“ روشن“ دلم زیادي -2

 !”نیفتد“ ، تا به یادم“گرفتمش ” -3

 !می کرد“ چاق“ نی قلیانی، قلیان “ الغرِ“ -4

 !، تا دلدارش شوم“دل نداشتم ” -5

 !می روم، در گذشته استراحت می کنم“ لحا“ وقتی از -6

 !می دید“دور“بود، همیشه چشمم را“ دور بین“ چون  -7

 !می شوي“ سبز“می شود، پیش چشمم“ سرخ“تا چشمم از بیخوابی -8

 !”باال می آورد”بدون عق، قرض  -9

 !آمد“ باران”سرِ قرار که رسیدم،  -10
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 !دروردنصفرُي درسِ حسابم، حالُ سر از حسابام -1

 !تا لُپِت گل انداخ، تو هوا قاپیدمش -2

 !شُدم، از گیلیمم زد بیرون“ قلم”پی  -3

 !، اشک از چیشام رو کرد“کشید”تا نقّاشو برَم سیبیلِ آتشین  -4

5-  اومِ“ قوام”خُرُش سبزي یورِ کشیدم، ت! 

 : چم واژه هاي شیرازي

 صفرهاي: صفرُي 

 حاال: حالُ 

 اب هایمحس: حسابام 

 در آوردند: دروردن 

 گونه هایت: لُپِت 

 انداخت: انداخ 

 بل گرفتم: تو هوا قاپیدمش 

 پاي: پی 

 شده ام: شُدم 

 راه افتاد: رو کرد 

 خورشت: خُرُش 

 قورمه سبزي: خُرُش سبزي 

 را: رِ 

 تا: ت 

 قوام السلطنه، والی شیراز: قوام 

 کامل شدن غذا،آب انداختن خورشت: قوام 
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 !سایه ام از ترسِ ابن منجم، فرق باز نمی کند-1

 !واژة پنچري، باد ندارد -2

 !از روزي که زمین خورد، برج ساز شد -3

 !سردار براي تنبیه کالغ پرِسربازان، مترسک شد -4

 !داد سکوتم را کسی نشنید، همه دویدند تا به فریادم برسند -5

 !بیآییدکمه هاي آغوشم را باز می کنم، تا  -6

 !چوپان، دندان گرگ را مسواك زد -7

 !به گَردم نرسید، به حشیش اکتفا کرد -8

 !براي خواباندن چک به حسابم، الالیی می خوانم -9

 !شدم“ جري”، “تام“با اختیار -10

 !را، زیر کرسی گذاشتم“ بخاري“کتابِ -11

 !خنده اش نمی آمد، به زور آوردم اش -12

 !م شده بود، که در کیهان می نوشتاستخدا“ اطّالعات“در -13

 !سالم کردم وقتی با تورم، پدرم پیش چشمم آمد -14

 !جِزِ جگر گرفته بود که کسی جگرش را نمی رفت -15
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 !تشنی دیدنت بودم ك چیشت آب اُورد-1

 !سد اُوردم برِي پیین اُوردنِ انتظاراتُم -2

 !کرم دش، پروانه می داد بیرون -3

 !خیالش نبود، ویسادم ت اومِ -4

 !دنج بود، گوشی چیشی ك بِم نوشون داد -5

 !من بِ کی رفتم ك ا قَد خوب اُفتیدم تو عکسو -6

 !مبوبِ، مسم کرد -7

 : چم واژه هاي شیرازي

 تشنۀ: تشنی 

 چشمت: چیشت 

 دنردبان: س 

 پایین: پیین 

 داشت: دش 

 ایستادم: ویسادم 

 تا: ت 

 آمد: اومِ 

 به من: بِم 

 نشان: نوشون 

 اینقدر: ا قد 

 محبوبه: مبوبِ 

 مست ام: مسم 
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 !کاسی زانوش ك شکس، گَنگوش کردن-1

 !تارف بلد نبود، تو ش رِ خوبو راش ندادن -2

 !اإون می گَف پسینی، بِ افق جزایر قناریش -3

 !گوشیورِ وردشتم“ یرونیب“زده بود، من از تو“ زنگ”بچا از تو  -4

 !خُشک خُشک، دسشِ برید تَرتیزَکو -5

 !برِ آفتُو، تَر حلو خشک می کرد -6

 !هار می شَم هر وخت، پاچِ پلُو می خورم -7

 !پفک دورِي ما، نُقلِ پیرزن بود: آق بزُرگوم در مد گُف -8

 !اَبرو مینداخت، او ورووا -9

 !بِ دلُم نشس“ چاقو”وي جون، فقط اي  -10

 : چم واژه هاي شیرازي

 کاسۀ زانویش: کاسی زانوش 

 شکست: شکس 

 بند زدن: گنگو 

 تعارف: تارف 

 (شیرازي ها فقط به شیراز می گویند( شهر: ش ر 

 بهترین شهر: شَر خوبو 

 راه اش: راش 

 اذان: اَذون 

 عصري، بعد از ظهري: پسینی 

 قناري اش: قناریش 

 همسر، مادر بچه ها: بچا 

 از اندرونی: از تو 

 گوشی را: گوشیورِ 

 سبزي شاهی: ترتیزك 
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 آفتاب: آفتُو 

 حلواي لرزانک ویژة ماه رمضان در شیراز: تر حلوا 

 وقت، زمان: وخت 

 از خوراك هاي ویژة شیرازي: پاچه پلو 

 آقا بزرگ من، پدر بزرگ من: آق بزرگوم 

 دورة: دورِي 

 ورن، چس فیلپاپ ک: نقل پیرزن 

 می انداخت: مینداخ 

 آن طرف ها: او ورو وا 

 واي جان: وي جون 

 چاق و فربه: چاقو 

 نوعی اسلحۀ سرد، کارد تاشو، تیزي: چاقو 

 نشست: نشس 
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 !جوابی سر بالُ می داد، از پ اُوشُندمش-1

 !گُلِ بی عیب خُدان ك سِ امتیازي می زنِ -2

 !اد، وختی کُمش کار می کردکَلَش از کار می اُفت -3

 !بچ یتیمو از نَنَش، بو درورد -4

 !قَلَمم درد می کرد، جوهرِشِ خالی کردم -5

 !حرفش اقَد تَکونُم داد ك قَسیون کردم -6

 !می کُنِ“ سیخ“سیلِ بِ گوشت چرخ کرد، مووامِ -7

 !ت تو خودم رفتم، رمبیدم رو خودم -8

 : شیرازيچم واژه هاي 

 جواب هاي: جوابی 

 سرباال: سربالُ 

 پا: پ 

 آویزانش کردم: اُوشندم 

 سرش: کَلَش 

 وقتی: وختی 

 شکم اش: کُمش 

 بچه: بچ 

 یتیمی معین: یتیمو 

 مادرش: نَنَش 

 وپدر: ب 

 در آورد: درورد 

 قلمِ من: قلمم 

 این قدر: اقَد 

 تکانم: تکونم 

 که: ك 

 وردن، شکوفه کردنباال آ: قَسیون 

 نگاه: سیل 

 مو هایم: مووام 

 آوار شدم، فرو ریختم: رمبیدم 
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 !با الگوي ابوذر غفاري، بابک زنجانی مونتاژ کردیم-1

 !آبدزدك، نیمۀ پر لیوان را به سرقت برد -2

 !آواز در سه گاه را، صبح و ظهر و شب گوش می دهم -3

 !آمد، طناب رفت“ بند“ نفسم -4

 !وقتی به خطّ پایان رسید که صفحۀ آخر کتاب زندگی را می خوانددونده  -5

 !نتوانستم منظورت را بگیرم، دررفت -6

 !کمان، می گریست“ چلّۀ “ تیر در -7

 !”خورد“، دروازه بان“کاشت“فوروارد -8

 !نمی دهد“ حال”، “گذشته”سرَك به  -9

 !تیکه انداخت“ ظریف”در توافق هسته اي،  -10

 !”چکامه“هم دوستت دارم“ غزل”با بودنِ  -11

 !جنّتی را، عزراییل رییس کرد -12

 !هوشان، همیشه زخمی است“تیز“افکارِ -13

 !داشتیم“ غیبت”، دسر “حاضري“پس از غذاي -14

 !بود، حقوق اش را باال بردند“ کاري”زخم اش  -15

 !قبر اش، حکم نما گرفنم“ نبشِ“براي -16

 !نمی کند“ ورتساپ”، زن اش را “خشک سر“مرد -17

 !کفش پاشنه بلند لبریز از فریاد و کفش کتانی سرا پا سکوت است -18

 !، فقط با عصاي سپید باز می شود“کور“گرة -19
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 !چن کش شِ ر رامِ پارِ پورِ می کُنِ زنُم، ت چارپارِ بِشِ-1

 !می مد“ غرب“قرِشمال بود بادو ك از -2

 !خُردم زمین،جخ فَمیدم عاشق شدمبد اي ك پام سرید و قایِم  -3

 !روم نَمی مد، ب خُدم رودرواسی دش -4

 !شد“ گلو بند“بغضُم، -5

 !همی مردمِ عینِ هم می دید، عبدل لُی یِی چیش -6

 !منیش جم بود، تو مملکَت گریه -7

 !روش باز شُد بود، بسمش -8

9- م ، دادي میسم وی خُدرو پ م میرِ هوات! 

 :چم واژه ها

 چند: چن 

 دفعه، بار: کش 

 شعر هایم را: شِ رامِ 

 تیکه پاره، جِرواجِر: پارِپورِ

تا: ت 

 چهار پاره: چارپارِ 

 بشود: بِشِ 

 آن باد معلوم: بادو 

 که: ك 

 دبداست:ب 

 اینکه: اي ك 

 عاشق شدم: پام سرید 

 محکم، سخت: قایم 

 خوردم: خُردم 

 ه، اآلن، زودتاز: جخ 
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 روي ام نمی آمد، خجالت می کشیدم: روم نمی مد 

 با: ب 

 خودم: خُدم 

 رودربایستی: رودرواسی 

 داشت: دش 

 زینتی طالیی که روي گلورا می پوشاند: گلوبند 

 بند آورندة راه گلو: گلو بند 

 همۀ: همی 

 مانند: عین 

 عبداهللاِ: عبدل لُی 

 یک چشم: یِی چیش 

 شیرازي ها به افراد فضول در کار دیگران را گویند: ی یِی چیش عبدل لُ

 رویش: روش 

 پاي: پی 

 خودم: خُدم 

 می ایستم: وي میسم 

 فریادم: دادم 

 می رود: میرِ 
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 !کردم“ جوهري“، حرکت“ملّا صدرا”در خیابان -1

 !به یاد شیرازم می اندازد، رنگ شرابیِ مو هایت -2

 !زندان فارغ التحصیل می شود دانشجوي نخبه، از -3

 !کنم“ آباد”شدم، وقتی خواستم کشورم را “ خراب”خانه  -4

 !از ذهن ام گذشتی“ تصادفی”بیمه نبودم، وقتی  -5

 !با پیک نیکی به پیک نیک رفتیم که سابقۀ سیخ و سنگ داشت -6

 !با گوش هاي تیزم، صدایش را بریدم -7

 !دوستش داشتم“ پاییز”و “ خاطره“می خندید که چون“ زیبا“ -8

 !بود ، در زندان“ سحرخیز“ -9

 !، جاي ارشادش درد می گرفت“شلّاقی”زیر باران  -10

 !با الگوي ابوذر غفاري، بابک زنجانی مونتاژ کردیم -11

 !در نشست سازمان ملل، همه ایستاده سخن می گویند -12

 !شمع هاي خودرو ام را در سقّاخانه، روشن کردم -13

 !ام، آتلیه امدیگر جا ندارد“ کشیده”تنهایی  از بس -14

 !کشیدن، قپان الزم است“ فریاد“براي -15

 !، حجاب مهمانی هاي شبانه است“چادر شب“ -16

 !خوابم را می پوشم“ رخت”وقت خواب،  -17
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 !”نمی خورد“اشتها ندارد تلفنی که زنگ-1

 !”باختم”تفنگ اش، “ برد“به -2

 !مرغ روحم، تخم گذاشت -3

 !”طرف“می رود، آدم بی“ طرف“به هر -4

 !دردهایم درد می کند، پس هستم -5

 !شادي متافیزیکی را، در رقص بندري تجربه کردم -6

 !آدم بی کلّه، سردار می شود -7

 !کرده ام“ بزرگ“خودم، اسم کوچکم را -8

 !گرفتم، مجروح شده بود“ شیر”وقتی کودك درونم را از  -9

 !اینجا تا آنجا ، از“می کشید“درد -10

 !با دلم، دست می دادم در کودکی -11

 !می دادند“ خط“گران شده بود،“ شیر”آن روي سکّه  -12

 !یارِ غارم، متخصص تونل سازي شده است -13

 !از چشم من، می دید تو را -14

 !در خلوت ام زیادي بودم، اخراج شدم -15

 !ام، کور بود“ عینی“شاهد -16

 !بود، دیده نمی شد چون با همه یکرنگ -17

 !اش کردم“ سیاه”با شعري سپید،  -18

 !داشت“ فرق”مثل همه نبود،  -19

 !بود و از ارتفاع می ترسید“ پست“ -20

 !بود، دهانش را آسفالت کردند“ خاکی“ -21

 !شب سه شنبه را نیز چون شب جمعه، تغییر کاربري دادم -22

 !پاي دار بستند، چشم عدالت را -23

 !لوت آرزو دارد میزبان آبدزدك هاي جهان باشدکویر  -24

 !تا شکارم کرد، سرم را به دیوار زد -25



  
  

 جوکاریکلماتورهاي ابوالقاسم صلح                                                                                              2 چاقوي تیغه مخملی
   

 shirintanz.ir  155صفحھ 
 

 !همه دوستم دارند وفی خر می شوم -26

 !دوربین بود که همیشه چشمم را دور می دید -27

 !بزنند“ زنگ”سنباده نایاب می شود اگر همۀ ساعت هایمان با هم  -28

 !تا به دلم نشست، قلب ام ایستاد -29

 !با من نیآمد، تا به خودش بیآید -30

 !رمز موفقیت ام، گرگ شدن است -31

 !”ریخت”پر بود دلش،  -32

 !، دو پهلواست“ظریف“حرف هاي -33

 !، معده اش خونریزي کرد“خورد”تا زخم  -34

 !شایعه می انداخت، من بر می داشتم -35

 !همۀ اولیاء، بجاي مسجد در مدرسه جمع شده بودند -36

 !”جگرم”دودل بود،  -37

 !، یک فصل کتک مهمانشان کردم“نمی خواندند“چون دخل و خرجم با هم -38

 !اش، چشمها یش را له کرد“ سنگین”خواب  -39

 !”رسیدي“لهیده شده بودم، وقتی تو -40
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 !دیشُو زلَم رف، امرو پسینی اومِ-1

 !زد بود، سقفو رمبید بود روش“ جار”تو خونَش  -2

3-  ش خُرد، دو تامون چیش درد گرفتیمتچیشُم بِ چیش! 

 !خُشکُم کرد، او سوزي ك تو حرفاش بود -4

 !چیشش همی ج کار می کرئ، بی مزُ مواجب -5

 :ي شیرازيچم واژه ها

 چشم: چیش 

 مزد، اجرت: مز 

 آن: او 

 دیشب: دیشُو 

 زهره ام: زلَم 

 عصري، بعد از ظهري: پسینی 

 یرازي، چلچراغ، لوستر بزرگفریاد ش: جار 

 فروریخت، آوار شد: رمبید 
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 !نگاه اش را براي چشمم، بلوتوث کرد-1

 !خط لب اش را، فقط لبم می خواند -2

 !تا جاخالی داد، نشستم -3

 !وقتی سر از پا نمی شناسم، با دست فکر می کنم -4

5- را، به صورت اش نواختم“ کشیده“خط! 

 !سه زدنگاهم به لبخندت، بو -6

 !پلیسه می کند لبخندت را، گریه -7

 !وقتی خارج از متن می نویسم که قلمم حاشیه دار باشد -8

 !کرد“ کف“زدند، سخنران“ کف“حضار -9

 !وقتی پاهایم باد می کنند، خودشان را براي کفش هایم می گیرند -10

 !براي شنیدن صداي نفست، گوش هایم را پاك کرده ام -11

 !در ذهن ام می مانیتا می روي،  -12

 !آن قدر زیبایی که واژة زیبایی، اعتماد به نفس اش را از دست داده است -13

 !روزة سکوتم را، با فریاد افطار می کنم -14

 !در قایم باشک شبانه، مو هایت پنهان می شوند -15

 !شب از ترس تاریکی، به خودش پناه برد -16

 !ردک“ چپ“سرعت نگاهم، چشم راست ام را -17

 !بند نمی شود“ سرپا”می گیرد،مادرش از خوشحالی “ سرپا”وقتی نوزاد خودش را  -18

 !”می نشیند”تا دراز می شوم، خواب در چشمانم  -19

 !چشمانش گذشت“ بند“عمر نگاهم، در -20

 !براي لحظۀ دیدتر، به جمع آوري چشم پرداخته ام -21

 !متا جواب سوالم را از چشمت گرفتم، رسید داد -22

 !، ریشه از درخت باال رفت“بهار“براي تماشاي -23

 !براي نشستن خواب در چشمانم، صندلی گذاشتم -24

 !آدم معتاد، چوب رفاقت اش را می خورد -25
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 !شده بودم، بجاي مجلس ختم برایم مجلس جشن گرفتند“ غرق“چون در شادي -26

 !اش افتاد“ شانه”تا زیر بغل اش زدم،  -27

 !مانت می افتم که دستانم از مژگانت جدا شده باشدوقتی از چش -28

 !، نجات غریق زیر آبی رفت“افتاد“تا نگاهم به آب -29

 !”رسیدي“لهیده شده بودم، وقتی تو -30

 !تنۀ درخت از سرِ راه نابینا ، جاخالی داد -31

 !واژة عجله، شتابی شیطانی دارد -32

 !شاهین ترازوي عدالت، مرغ حق را شکار کرد -33

 !راه می روم که فلفل از شرم، سرخ می شود“ تند”آنقدر  -34

 !”بردم“همه باختند، وقتی تو را -35
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 !ب نارنجاش“ باهارِ“نبود ك طالق دادم“ خوشبخت“-1

 !اُفتاد تو چالِ قُپاش، نگام ك شکس -2

3-  قَد ا”ش تو آشو“ کوفتمردک بود ك! 

 !اوتو دش، او تو -4

5- بودمبِ مقصد خ نَرَفتهیچ و ي كم، آمو اَز رم رِسید! 

 !اُرسی می ساخ، ممارو -6

 !عکاسِ خبرِي بود، عکس مینداخ او ورو وا -7

 !ب اخالقِ سگیم، گُربِ نوروزي شکار می کنم عیدا -8

 !نُقلِ خراشو، دسمِ جِر داد -9

 !یِی کش رف، ب تُرونِ اومِ -10

 :چم واژه هاي شیرازي

 بهار: باهار 

 نارنج هایش: نارنجاش 

 چاله، گودي: چالِ 

 گونه هایش: قُپاش 

 نگاهم: نگام 

 شکست: شکس 

 قدآنقدر: ا 

 کوفته: کوفت 

 بسیار خسته: کوفت 

 کردم اش: کردمش 

 اُتو: اوتو 

 آن طرف: او تو 

 اما: آمو 

 راهی: ري 
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 وقت: وخ 

 قدیمیاتاق بزرگ در خانه هاي : اُرسی 

 کفش: اُرسی 

 آن معمار مشخص: ممارو 

 خبره اي: خبرِي 

 می انداخت: مینداخ 

 آن طرف ها: اوورووا 

 نوعی نقل شیرازي: نقل خراش 

 پاره کرد: جِر داد 

 یک دفعه، یک بار: یِی کش 

 رفت: رف 

 ترونه، بند تنبان است که کش جایگزین آن شده در زمان حال: تُرونِ 
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 !نفهمیدن است این زمان، بفهم منفعت در-1

 !برایش تره خُرد نکردم، اخراج ام کرد -2

 !پذیر نبود، فرِ شش ماهه زدم“ شانه“چون افکار پریشان ام -3

 !بزنم، رهبر ارکستر ممنوع الخروج ام کرد“ خارج“می خواستم -4

 !بازي هایش“ بی مزه“اش را درآورده بود با“ شور“ -5

 !برمی داشتماَبرو می انداخت، من  -6

 !قاضی هر شب، وجدان اش را با الالیی می خواباند -7

 !پس از نماز ریاکارانه، شکسپیر به کمرش زد -8

 !بشنود“ بی پرده“عاشق گوشی هستم که فریاد ها را -9

 !به فضا می روم“ شیشه“بدون موشک، با -10

 !رنگ است“ شیري”شخصیت پاستوریزه ام،  -11
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 !ست این زمان، بفهممنفعت در نفهمیدن ا-1

 !برایش تره خُرد نکردم، اخراج ام کرد -2

 !پذیر نبود، فرِ شش ماهه زدم“ شانه“چون افکار پریشان ام -3

 !بزنم، رهبر ارکستر ممنوع الخروج ام کرد“ خارج“می خواستم -4

 !بازي هایش“ بی مزه“اش را درآورده بود با“ شور“ -5

 !اَبرو می انداخت، من برمی داشتم -6

 !قاضی هر شب، وجدان اش را با الالیی می خواباند -7

 !پس از نماز ریاکارانه، شکسپیر به کمرش زد -8

 !بشنود“ بی پرده“عاشق گوشی هستم که فریاد ها را -9

 !به فضا می روم“ شیشه“بدون موشک، با -10

 !رنگ است“ شیري”شخصیت پاستوریزه ام،  -11

 !می گیرد“ مه “ مام وجودم رامی کشم، ت“ آه “ وقتی از ته دل -12

 !کشاورزِ بی آب، خیط می کارد -13

 !گفت، نشنیدم“ داد“ بی -14

 !شب ها حوابم نمی برَد، تو را می آورد -15

 !، منشوري شد“گل“ در شادي پس از“ بلبل ” -16

 !ام قاطی می شوند“ آینده“ و “ گذشته“ ام به هم می خورد، “ حال“ تا -17

 !زدم، تا برایش فکر بکارممغزش را شخم  -18

 !پاچه خاري اجازه گرفتم“ برج مراقبت“ آوردنِ سرِ تسلیم، از “ فرود“ براي  -19

 !براي خواندن نگاهش، به کالس اکابر رفتم -20

 !، تیمم می کنم“دریا“ کنار -21

 !کردم“ دو دره“ ام را،“ منزل ” -22

 !چون آستانۀ تحمل اش باال بود، پلّه می خورد -23

 !چوپان دروغگو می شود، در هواي گرگ و میش -24

 !، معلول شد“خورد“ وقتی پایش را -25
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 !نگویم“ شعر“ صله دادند تا-1

 !”نمی کشم“ بخاطر بد آموزي، جلوي خودم خجالت-2

 !شدند، آلبوم خریدم“ عکس“ چون همۀ حرف هایت -3

 !مقصر شناخته شد“ فریاد”، “بهمن“در سقوط -4

 !اي صوتی ام را، در سکوت ترمیم می کنده“ تار“عنکبوت -5

 !، تا گلِ ککنار خودش را بنماید“سرش را تیغ کشید ” -6

 !یک تخته کم داشت، براي تخته کردن دکّان اش -7

 !مقصر شناخته شد، حلّ اش نکردم“ جدول“چون در تصادم رانندگی -8

 !اگر باز گشتت بسوي من باشد، خدایت می شوم -9

 !رد می کنم“ آبی“با خودکار را،“ قرمز“ خطّ -10

 !شدن، سیل راه انداخت“ جاري“زنِ با جناق ام، با -11

 !داشتم از فکرت رد می شدم که دلت بوق زد -12

 !اهل بخیه بود، رفو می کرد-13

 !داشت“ زن“ارشاد دستگیرش کرده بود، دست به -14

 !اش کردم“ کوچک”اندازه ام نبود،  -15

 !پر می کند“ شیرین“حرف هايفرهاد قندان اش را با  -16

 !خیلی بار اش بود، دیسک کمر گرفت -17

 !ام قاطی شدند“آینده”و “ گذشته”ام بهم خورد، “ حال“تا -18

 !می شوم، وقتی در خودم فرو می روم“ من تو من ” -19

 !کرد“ غرق“خنده ام، همه را در شادي“ موج“ -20

 !دام بخور“درد”اش را پرتاب کرد، تا به “درد“ -21

 !می نشیند“ وي آي پی”متّهم ردیف اول، در  -22


