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این رساله به تحقیق کالنترین زبان گررهه ارامیری -زبران شرغنانی بیشریده شرده اسرتا برا ایرن اورر از رهی
نقشه همزمانی تصاهیر اکوریت زبانهای اامیری به اتمام میرسردا مهلرد در رسراله سرایت مهرژهلره ی ه
صرد ه نحه زبان شغنانی را میتصرا تحقیق کرده استا
منابع ژراهان زبانی امکانیت داده است ،کره مهلرد سرایت گرامرر زبران شرغنانی ه شریههای آنررا در ارالن
مقایسهی آمهزدا در اور دایر به مناسربت زبران شرغنانی ه شریههای آن شرایدره گری ه بررهازی معلهمرات
داده شده استا
از این مهنهگراد همه انهایکه به آمهیتن زبانهای هند هارهاایی همیصهصا یاندان ایرانری مشرغهل انرد،
بهره برده میتهانندا
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سر سخن
اصطالح ״زبانهای اامیری״ در نسبت زبانهای گرهه شرقی ایران ،که به یاندان زبانهای هنرد ه ارهارایی
منصهب اند ،استفاده میشهدا
اکوریت زبانهای اامیری در قسمت اامیر غربی ه هندهکش شرقی اهن شده اندا زبران شرغنانی یږنرۈنے
زڤ از بین زبانهای دیگر اامیری کالنتر ه با نفهس تر بهده ،در حدهد هالیت یهد میتار بدیشان کههی
جمههری سهسیالیستی تاجیکستان ،در ده طرد دریای انج ه قشالق سهیچرد تا درماریت همچنین در
دهات هادی غند اهن شده استا ساحل راست دریای ارنج بره بدیشران اتحراد شرهرهی ه چر بره جمهرهری
دمهکراتیک اژغانستان تعلق داردا
شیهه شایدره گی یاښردره زڤ در هادی شرایدره جرای گرژتره اسرتا ایشرتر هادی شرایدره ترابع سرابق
ریحان راشت قله بهد ،اکنهن از جهت تقسیمات اداری  -سیاسی به ریحان شغنان دایل میشهدا
در گفتگهی ساکنان شایدره اایان از دهه های تڤدې م تا شهر یارهغ نسبت به زبران شرغنانی ژرقیرت جردی
شیهه گی بنظر نمیرسدا اما در زبان اهالی ایکه از قشالق تڤردېم ترا سررگه شرایدره قشرالق سرې د مسرکن
دارند ،بعضی یصهصیت های شیهه گی مشاهده میشهندا تقریبرا  ۱۱کیلره مترر براالتر راشرت قلره در دهره
برهاز لهجه برهازی برهازے زڤ  ،برهاز زڤ هجهد دارد ،که حاال از بین رژته استاده استا
شررمار شررغنانیها از  ۴۰تررا  ۵۰هررزار نفررر ،از جملرره در بدیشرران شررهرهی تقریبررا  ۲۰هررزار آنهررا اسررتقامت
1
میکنندا
آمرهزش زبانهرای گررهه شرغنانی ه رهشرانی تقریبرا از نیمره دهم عصرر  XIXشرره شرده اسرتا 2منرابع ه
مقراالت در سررالهای  ۷۰عصرگذشررته چرا کرررده عررالم انگلیسری رابرررت شرراه نیسرتین معلهمررات علمرری در
3
ساحه تحقیق زبانهای اامیری حساب می یابندا
در سال  ۱۸۸۰کتاب هیلریم تامشریک 4از چرا برآمرد ،کره در آن بعضری لغتهرای زبران شرغنانی در ضرمن
مقایسه با دیگر زبانهای ایرانی آهرده شده استا
درسال  ۱۸۸۳انجنیر رهس دیمتری لهژهژیچ ایهانهد هنگام یدمتش در تهلی محاربهی احتیاط اامیرعائد
5
به زبان شغنانی بعضی منابع جمع کرده بعد ترایبارات میتصر چا کردندا

1

Пахалина Т. Н. Сравнительный обзор памирских языков - Страны и народы Востока, вып. 16, М.,
1975,с.222.Исаев М. И. О языках народов СССР. М., 1978, с. 79.
2

Пурратар доир ба таърихи омӯзиши памирй ва ҳудуди паншавии онҳо нигаред: СОКОЛОВА В. С.,
Грюнберг А. Л. История изучения безписьменных иранских языков. М., 1962, с. 118-147; ДОДЫХУДОЕВ Р.
Х. Материалы по исторической фонетике шугнанского языка. Душанбе, 1962, с. 1-13; Эдельман Д. И.
;Современное состояние изучения памирских языков."Вопросы языкознания", 1964, № 1, сс.128-133
ПАХАЛИНА Т. Н. Памирские языки. М., 1969; КАРАМШОЕВ Д. Сектор памирских языков Института
языка и литературы АН Таджикской ССР и перспективы его работы.-"Вопросы языкования", 1970, № 6,
с.128-130; аз они вай:Олимони Советй дар бораи Памир. Душанбе, 1975; аз они вай: Новое памирской
;филологии. - "Вопросы языкознания", 1977, № 1, с. 126-133
3
Shaw R. On the Ghalch languages (Wakhi and Sarikoli). - Journal of the Asia tic of Bengal, Vol. 45, 1876; аз они
вай: On the Shighni(Ghalchah) Dialect, Vol. 46, 1976.
4
Tomaschek W. Centralasiatische studien. H. Die Pamir-Dialecte, Wien, 1880.
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اایه آمهزش علمی زبان شغنانی را در رهسیه اکادمیسین کا گا زلیمان گذاشرته برهدا اه در سرال ۱۸۸۵
منابع دیمتری لهژهژیچ ایهانهد را همه جانبه تحلیل کرده چا نمهدا 6منابع دیمتری لهژهژیچ ایهانهد بره
کاگا زلیمان امکانیت دادند  ،که اه در بعضی مهارد نارساییهای را شاه ه تامشیک را اصالح ه ارهره
نمهده یالصه های در کاری برآهردا
کاگا زلیمان هنگام شرح کلمات شغنانی مترادژهای آنها را از زبان ژارسی یاژتره ،بره ایرن هاسرطه ریشره
شناسی( ایتماله ی) یک قطرار هاحرد هرای زبرانی را رهشرن کررده اسرتا در آیرر لغتنامره شررح میتصرر
گرامررری زبرران شررغنانی ه سررریقهلی عررالهه کرررده شررده اسررتا در شرررح کا گا زلیمرران برار اهل اسرراس ه
اشکال گهناگهن ژعلی را معین کرده  ،تبدیلی آهاز ها را از نظر تارییی در سیستیم اساس های ژعلی زبان
شغنانی مقرر نمهده استا
در سالهای  ۱۹۰۱ -۱۸۹۵جلد یکم کلیات ژیلسهد زبانهای گرههی ایرانری در زیرر تحریرر ها گییگیرراز
چا برآمد ،که در آن عائد به بزبان های اامیری شرح ها گییگیر جای داده شده بهدا
مهلد از رهی دالیل نه بعضی مسایل گرامری زبان شغنانی را بیان نمهده استا در سال  ۱۹۰۸کتابچره
یاداشت اژسر اا با تهمانهیچ در تاشکند از چا برآمد 7،که چهن هاسطه عملی برای از یهد کردن ادیتر
ها یصهصیت زبان شغنانی ترتیرب داده شرده برهدا امرا ایرن کتابچره یاداشرت از نارسرایهای زیرادی عبرارت
بهده ،مهرد استفاده اامیر شناسان قرار نگرژتا
در سررال  ۱۹۱۴برره اررامیر اهلررین ایکسایدیشررن( سرریاحت علمرری م) زبرران شناسرری ژرسررتاده شررد ،کرره در آن
زبانشناس معرهد ژرانسهی را گاته ه اااا زرهبین جهان اشرتراک کررده بهدنردا یرهد همران سرال دربراره
بعضی یصهصیت زبانهای برتنگی ،راشرژی ه تفاهت آنها از زبران دیگرر گررهه شرغنانی ه رهشرانی در
8
حسابت شان معلهمات داده بهدندا
از همین هقت سرکرده اا اا زرهبین ژعالیت تحقیقاتی منبعد یهد را بی هاسطه به زبان ه شیهه های گرهه
اامیر ایهسته اور ه مقاالت گرانبهای علمی را باقی گذاشرتا 9اه اهلرین عرالمی برهد ،کره بره تحقیرق سرایت
ژهنیتیکی زبانهای مذکهر دقت میصهص داده ،در آمهیتن آنها ارنسی ژهنهله ی را جاری نمهدا
از سال  ۱۹۳۸سرکرده ایرانشناس نارهی گا مارگینستیرنی یک سلسله اور ه مقاالت بزبانهای ارامیری،
از جمله شرغنانی بیشریده اشررا بره طبرع رسراند 10کره درزمینره زبانهرای گررهه اژغانسرتان ه ااکسرتان نهشرته
شدندا
5

;Иванов Д. Л. Путешествие на Памир. _известия Памир". Русск. географического общества 19 1884/, с. 209
247-248.
6

Залеман К. Г. Шугнанский словарь Д. Л. Иванова. -" Восточные заметки". Сборник факультета Восточных
языков. СПб., 1885
7
Туманович О. Б. Краткая грамматика шугнанского наречия. Ташкент, 1908
8
Отчёт профессора Р. Готьо и И. И. Зарубина по командировке на Памире летом 1914 г. " Известия Русского
комитета для изучения Средной Восточной Азии", серия П,№.3, 1914.
9
 Зарубин И. И. Образец припамирской народной поэзии"ДРАН"-,серия В., 1924;Одна орошорская сказка.;"Восточные записки", 1, Л., 1927. К характеристике Мунбжанского языка. - Сб." Иран", 1,Л.,1937
Орошорские тексты и словарь-" Памирская экспедиция 1928"; труды экспедиция, вып. 6."Лингвистика", Л.,
1930"; Бартангские и рушаские тексты и словарь. Л., 1937,Шугнанские тексты и словарь М-Л., 1960.
10
Morgenstierne G. Notes on Shughni, - "Norsk Tidsskrift for Sprogvidenskap", Vol. 1, Oslo, 1928.
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در سررال  ۱۹۳۳کترراب عررالم جرمنرری ها لینررتس از چررا برآمررد ،کرره در آن عائررد برره حرردهد انتشررار زبانهررای
ارامیری ،سررایت ژهنیتیررک ه مهرژهلرره ی زبانهررای گررهه شررغنانی ه رهشررانی معلهمررات داده شررده اسررتا
دراییررر ها لینررتس یررک اژسررانه را بزبرران رهشررانی ه راشرررژی ،همچنررین یررک چنررد ده بیترری را بررا ترجمرره
جرمنی درج کرده استا

11

در سال  ۱۹۳۶کتاب عالم سهیدنی – کمهنیست خا شهلد ( بعد از هژاتش) از چا برآمد ،کره در آن دایرر
بزبانهررای شررغنانی ،رهشررانی ،برتنگرری ،راشرررژی  ،سررریقهلی ،هایررانی ،اشکاشررمی ه یزغالمرری معلهمررات
میتصر داده شده استا 12در آیر کتاب چهاراژسانه رهشانی ،سه شعر ،انج اژسانه شرغنانی ه یرک اژسرانه
بجهی آهرده شده استا خا شهلد همچنین دیگر  ۶۱۶کلمه زبانهای گرهه شغنانی ه رهشانی ه یزغالمی ه
هایانی را با هم مقایسه کرده استا
بطهر عمیق ه منتظم آمهیتن زبانهای گرهه شرغنانی ه رهشرانی ،یصهصرا ژرهنیتیکی  ،ها گرانی ه معرین
13
نمهدن مناسبات آنها با همدیگر محصهل تحقیقات چندین ساله هاسا ساکالهژه میباشدا
در سالهای آییربه زبانهای گرهه شغنانی ه رهشانی یک قطار مهنهگراژهای علمی نشر شدند ،که اکوریت
14
آنها بطهرسیستیماتیک سایت ژهنیتیک ه گرامر هر یک زبان را انعکاس میکنندا
شبعه اامیر شناسی انستیتهت زبان ه ادبیت رهدکی اکادمی علهم جمههری سهسیالیستی تاجیکستان لغتنامه
״ شررررغنانی -رهسرررری״ را ( ترتیررررب دهنررررده داد یرررردا کرررررم شرررراه اد ،محرررررران سا ها یهشررررینهژه ،االا
گریهنبیرگ) بچا سارد ،که در این لغتنامه ها ه های زبان شغنانی با شیهه های آن بجهی ه شایدره گی
بطهر مقایسه آهرده شده استا
در سال  ۱۹۷۴لغتنامه میتصر ریشه شناسی( ایتیماله ی) زبانهرای گررهه شرغنانی ه رهشرانی ارهژیسرهر
گا مهرگینستیرنی از چا برآمد 15،که این نیستین تجربه سایتن لغتنامه ریشه شناسی زبانهرای ارامیری
میباشدا
چه نهعی که می بینیم ،اکور زبانهای اامیری بدیشان شهرهی در زمینه نقشه همزمانی تحقیرق شردند ،امرا
سایت گرامر زبان شغنانی( قطع نظر از آنکه نسبت به زبانهای دیگر مهقرع هسریعتر ه مهمترر را اشرغال
میکند) ،مهرد تحقیقات علحیده قرار نگرژته بهدا

Lentz W. Pamir-Dialekte, 1,-"Materialien zur Kenntniss der Schugni-Gruppe", Gottingen, 1933.

11

12

Skold H. Materialen zu den Iranisschen Pamirsprachen, Lund, 1936.
Соколова В. С. Очерки по фонетике иранских языков. вып. 2.М-Л., 1953; Рӯшанские и хуфские тексты и
словарь. М., 1959; Бартангские тексты и словарь. М., 1960; К уточнению классификации шугнанорушанской группы памирских языков. - "Иранский сборник", М., 1963; шугнано-рушанская языковая
группа. - "Языки народов СССР", и. 1, М., 1966; Генетические отношения языка и шугнанско языковой
группы Л., 1967; генетические отношения Мунбжанского языка и шугнано-язгулямской группы. Л., 1973.
13

14

;14. Додыхудоев Р. Х. Материалы по исторической фонетике шугнанского языка. Душанбе, 1962
Карамшоев Д. Баджувский диалект шугнанского языка. Душанбе, 1963; Файзов М. Язык рӯшанцев
советского памира. Душанбе, 1966; Карамхудоев Н. Бартангский язык, 1973; Курбанов Х. Рошорвский язык.
Душанбе, 1976.
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Morgenstierne G. Etymological Yocabulary of the Shughnani group. Wiesbaden, 1974.
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15

رساله مذکهر به تصهیر سایت گرامری زبان شغنانی ه شیهه آن -شایدره گی بیشیده شرده اسرتا هنگرام
تحقیقررات منررابع شرریهه بجررهی نیررز برررای مقایسرره ه معررین کررردن بعضرری یصهص ریت زبرران شررغنانی آهرده
میشهدا
سیستیم آهازی شیهه شایدره گی از زبان شغنانی ژرق جدی نداردا از ایرن ره ،تحقیقرات ها سا سراکالهژه
عائد به ژهنیتیک زبان شغنانی 16به سیستیم ژهنیتیکی شیهه شایدره گی نیز اهره دیل داردا
بعضی تفاهتهرای ژرهنیتیکی ،کره اساسرا در مهاژقرت هرای آهازهرا ظراهر میگردنرد ،در جریران بیران منرابع ه
تحلیل آنها قید میشهندا
در رساله دقت اساسی به تحلیل سایت مهرژهله ی داده شده ،در باره صرد ه نحه زبران شرغنانی بطرهر
میتصر تهقد مینمایما
اورررر تحرررت نظرررر ه رهنمرررایی دایمررری یرررادم کرررالن علمررری انسرررتیتهت زبررران شناسررری اکرررادمی علرررهم اتحررراد
جماهیرسهسیالیستی شهرهی تاتیانه نیکهالیهژنه ایالینه نهشته شده استا هنگام به چا تیار کردن رسراله
از مصلحت های مفید کاندیدان علهم زبران شناسری داد یردا کررم شراید ،را خا داد یرداید ه اا میرزایرد
بهره مند گردیدما
به همه آنها اظهار منت داری مینمایما

گرامر زبان شغنانی

Соколова В. С. Очерки по фонетике иранских языков, вып. 2, М-Л.,1953, с.86-106.
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شرح و اظهار عالمات ترانسکریپتی
( )-عالمررت دراز ژررهنیم هررای ا ،ی ،ه(  )ӯ ،ӣ ،āه ˆ برررای اژرراده ژرررق ژهنیمهررای طهیررل ئ (  ( )êاز
ژهنیمهای دراز ې ) e -گذاشته میشهدا جفت کهتاه صدا دارهای ا ،ا ،ا (  )у، ،میباشدا
ۈ( -) ẙاز رهی صفت با ه(  - )ӯزبان ادبی تاجیکی برابر استا
ه) - (wهمصدای لب هلبی سر؛ درترانسکریات بین المللی نیز همینظهر اشاره میشهدا
ڎ( )ϑبرری صرردا  ،ݑ (  )ẟصرردادار همصرردا هررای ارریش زبررانی سررر؛ درترانسررکریات بررین المللرری نیررز
همینظهر اشاره میشهدا ښ(̌ ) xبی صدا ږ Ɣ̌-صدادار  -همصدا های اس زبانی سر؛ درترانسکریات
برررین المللررری نیرررز همینظرررهر اشررراره میشرررهدا ځ ᶚ -صررردادار  -همصررردا هرررای ارررس زبرررانی دهمیرجررره؛
درترانسکریات بین المللی نیز همینظهر اشاره میشهدا

اختصارات شرطی
شغا -شغنانی
شخا -شایدره
بجا -بجهیی
برها -برهازی
سرقا-سریقهلی
برتا-برتنگی
راشا -راشت قله
رهشا -رهشان
جا ما -جنس مردانه
جا زا -جنس زنانه
م -مترجم(سرهر شاه ارکان م)

گرامر زبان شغنانی
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مورفولوژی
ایررن قسررم کارتحلیررل سررایت ،معنرری ه یصهصرریت هررای دیگررر گرامررری حصرره هررای گهنرراگهن نطررق اسررم،
صفت ،شماره ،جانشین ،ژعل ،ظرد(قید م) ،ایشایندها ،اسایندها ،ایهندک ها(ربط ها م)حصه چه هرا ه نردا
را در بر میگیردا

اسم
اسم از نقطه نظر معنی در زبان شرغنانی از زبانهرای دیگرر ارامیری ه عمهمرا گررهه ایرانری ژرقری نردارد،
لیکن از رهی اژاده گرامری ه کتگهری یهد ژرق میکند ،که اینرا از باب های منبعد ای یهاهیم بردا

کتگوری گرامری جنسیت
کتگهری گرامری جنسیت مانند دیگر زبانهای گرههی شغنانی ه رهشانی بره بعضری اسرم هرا ،صرفت هرا،
ژعل ها ،این چنین به یک قطار کلمات تقلیدی -آهاز یاص استا جنسریت گرامرری بهاسرطه مهرژهلره ی،
صرد ه نحه ه ها ه شناسی اژاده می یابدا

واسطه های مورفولوژی افاده شدن جنسیت
یکی از هاسطه های مهم اژراده شردن جنسریت در زبران شرغنانی چرهن در دیگرر زبانهرای گرههری شرغنانی-
رهشانی بغیر زبان سریقهلی ،که از این کتگهری محرهم شده است تبدیلی هاکه های ریشه گری میباشردا
تبدیلی اساسی هاکه های ریشه گی مطابقآ چنین میباشند بررای جرنس مردانره ا ،ه ،آ ( )о ، ӯ ،уه بررای
جنس رنانه ا ،ٲ ،ا ،ئ ( )ê ، а ، ā، иا
تبدیلی آهازها برای اژاده جنسیت در زبان شغنانی ه شیهه های آن ،اساسا همسان استا

جنس مردانه

جنس زنانه

گج ״ بزغاله״

گج״ بزغاله ماده״

کد ״ سگ نر ،کهچک״

کد ״ سگ ماده ،قنچیق״

چښ ״ یرهس״
ڤهید ״ البستی״
بنگ ״یهتک( یرنرم)״

17

چښ ״ ماکیان״
ڤهید ״ البستی״
بنگ ״یر ماده״
17

Карамшоев Д. Бадахшонский диалект...с. 94-95; Категории рода в памирских языках. Душанбе, 1978, с. 3033.
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نباس ״نبیره״

نبئث ״نبیره دیتر״

ڤارج ״اس نر״

ڤئرځ ״بیتل״

ښای بش ״گربه یابهی نر״

ښای بش ״گربه یابهی ماده״

شیگ بڅ ״گهساله نر״

شیگ بڅ ״گهساله ماده״

چخ بڅ ״چهچه سگ نر״
بنگگ ״ کره یر نر ״

چخ بڅ ״ چهچه سگ ماده״
بنگگ״ کره یر ماده ״

م

در کلمه های یهیش ه تباری جنسیت با عالهه کردن اسهند – ۈنج- ،ئج جاما ه -ېنځ-،ېځ جازا اژاده
مییابدادرشیهه بجهی گزینه اهره این اسهند ها -نرۈنج جاما ه نېرنځ جازا اسرتفاده میشرهد یسرمۈنج(بجا
یسرررمنۈنج) ״ شرررههر شرررهنده״؛ دادېرررج برررجا اررردېج ״ اررردراهگآی״؛ ڤررررادېج״ بررررادر اهگرررآی״؛ یسرررمېنځ
18
(بجایسمنېنځ) ״ عارهس شهنده״؛ نهنېځ״ مادر اهگآی״؛ ییېځ״ یهاهر اهگآی״ا
جنسیت در نام آدمان با عالهه نمهدن بیک ،شاه ،علی ،محمد -برای جنس مردانه ه بیگم ،سلطان ،بیرت،
یاتهن ،ماه -برای جنس زنانه اژاده می یابدا
شیرین بیک

شیرین ماه

دهلت بیک

دهلت ماه

گل بیک

گل بیگم

نظر شاه

نظر ماه

غالم علی

غالم سلطان

مراد علی

مراد یاتهن

نظر محمد

نظر بیت

با راه نحو افاده شدن جنسیت گرامری
در زبان شغنانی بعضی اسمای بی جان یا به جنس مردانه یا به جنس زنانه دیل دارند ،اما عالمت معین
مهرژهله ی را دارا نیستندا جنسیت گرامری اینگهنه اسم ها با راه نحه یعنی هنگام با اسم عالقمنرد شرهی
صفتها ،اشاره جانشین آنها ه ژعل ها اژاده میگرددا در کدام جنسی ،که اسم باشد ،اشاره جانشین ها ،صفت
های اصلی ه ژعل از رهی همان جنس شکل میگیرندا
برای اژاده جنسیت گرامری اسم اشاره جانشین های حالت دسرتهری غیرر اصرلی هرر سره درجره نزدیرک-
مے  ،مابین -دے ،دهر -هے برای جنس مردانه ه مم بجا مم  ،دم بجا دم  ،هم بجا هم بررای جرنس
زنانه استفاده برده میشهندا جنسیت بر یالد اشراره جانشرین هرای زبانهرای رهشرانی ه برتنگری ،در زبران
Мисолҳои забани шуғнони бе ишора дода мешаванд.
گرامر زبان شغنانی
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شغنانی ه شیهه های آن به شکل درجه دهر اشاره جانشین های حالت اصلی یه( مردانه) ،یره (زنانره) نیرز
اژاده می یابدا موال ها دم تڤهرتر مه دهک ״ (همان) تبر را بمن بده״ ؛ مم الئس تر ڤج یاس״ (تره)همین
ژرش را بیرهن ببر״ ؛ دے یز ترۈد ڤهر״ هیزم را به اینجرا بیرار״؛ مر ش زره آسرید انردیڅ ״ امسرال رهد
یانه ما سیرآب شده است״ (شخ)؛ یره الغراږدک( مر ش ترکهرل م)کهرل ڤره نږجهرد ״ همران الغراږدک (کرهر
کهر -عقاب م) 19از باالی سر ما گذشت״؛ یاڅ هزد ،گېگررد دهرک ״ آترش یرامهش شرد ،گرهگرد را برده״؛
راشت مهن دېڤ اند ل ״ از اینها سیب سرخ بسیار(است)״ا
در موالهای باال (تڤهر״ تبر״  ،الئس ״ژرش״ ،یز ״هیزم״ ،زره״ رهد ״ ،الغاږدک ״کهر کهر(عقراب) ״
 ،یاڅ ״آترش״ ،مرهن ״سریب״) جنسریت اسرم هرا را ژعرل هرای آنردیڅ جاز .؛ نږجهرد جازا ؛ هزد جاما ؛
اشاره جانشینهای مے ،دے ،هے جاما ؛ مم ،دم ،هم جازا ه صفت های اصلی راشت جازا  ،رهشت
جازا معین نمهده اندا
جنسیت گرهه کالن اسم های جانداربا راه ها ه شناسی اژاده می یابد
داد ،تهت ״ادر״

نهن

״ مادر؛

باب

״ بابا״

مهم

״ مادر کالن״

اڅ

״ اسر״

چار

״ شههر״

ږن

ڤراد

״ برادر״

یخ

مږیج

رزین ״ دیتر״

״ گهسفند״

״ زن״
״ یهاهر״

مږ

״ میش״

انځۈم(یج) ״گهسفند  ۲-۱ساله״

انځېم ״گهسفند  ۲-۱ساله״

نۈبهند ״ برزه گاه  ۲-۱ساله״

ژرغېمڅ(شاژرغېنڅ م) ماده گاه  ۲-۱ساله״

برای اژاده جنس تابع حیهانات کلمه های نیر״ نر״ ه سترېځ״ ماده״ کارژرمهده میشهد
نیر ههرگ ״ بره نر״

سترېځ ههرگ ״ بره ماده״

نیر شیگ ״ گهساله نر״

سترېځ شیگ״ گهساله ماده״

نیر کرره ״کره اس نر״
نیر ښتم ״ یرگهش نر״

سترېځ کرره״ کره اس ماده״
سترېځ ښتم ״ یرگهش ماده״

алғоɣдак номи парандаи ба уқоб монанд.
گرامر زبان شغنانی
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معنای گرامری جنس زنانه و مردانه
در زبان شغنانی جنسیت اسم های بی جان مهاژق معنی شان تعین میگرددا جرنس زنانره یگرانگی اشریاه ه
جررنس مردانرره معنرری عمررهمی ،کررل ه جمررع را اژرراده مینماینرردا از اینررره ،ایررن یررا آن اسررم هابسررته برره معنررایش
میتهاند جنس زنانه ه مردانه شهد
یه مهن اد ״ همان سیب جازا اهسید״؛ مهن ژکݑ اد ״ سیب همه اش(جاما) اهسیدند״؛ مې ناش تر هې
اراد یاس״ همین زردآلهها را(جاما) ایش آنها بر״( شخ)؛ مم ناش یه اے غئڤ ڎه ،یهږ-آ څرهښ״ همرین
زردآله را (جازا) به دهن انداز ،مزه اش ببین شیرین یا تلخ است״(شخ)؛ اه اڅ ،بهس دے ښڅ ارد چله
״ اسرم ،در درهن آب( جاما) بس گرد״( شخ)؛ دم ښڅ مه برئز ״ همان آب را (جازا) ننهش״ا
در موال های باالیی مهن ״ سیب״  ،ناش ״زردآله״ ،ښڅ ״ آب״ اصال جنس زنانه میباشند ،اما هابسطه به
معنی شان به جنس مردانه ملحق شدندا

کتگوری شماره
اسم در زبان شغنانی دارای شماره مفرد ه جمع استا شکل تنهرایی اسرم عالمرت میصرهص مهرژهلره ی
ندارد ه باساس کلمه مهاژق میباشد ااڎ ״ اا״؛ هښچئرن ״ آرنج״؛ مږ ״ میش״؛ چښ ״یرهس״ا
کتگهریهای جمع اسم ها با راه مهرژهله ی ه نحه اژاده میشهدا نشان دهنده های مهرژهله ی شماره جمع
اسهند های ېن( ،بعد هاهل ها – یېن) ،یۈن - ،گۈن - ،ئرځ – آرج -،جېڤ - ،یېل -،گله میباشندا
اسهند  -ی ېن معمهل ترین نشان دهنده جمع سازی اسم ها بهده ،با کلمات گهناگهن معنری کرار ژرمرهده
میشهد تهڎ ېن ״ تهتها״؛ رزین ېن ״دیتران״؛ غڎه یېن ״ بچه ها״ (برها)؛ څیه ېن ״ مهی ها״ ؛ یر ېن
״ سنگها״؛ ارڎاڤ جرېن ״ قسرم اارچره هرای اهسرت״ (بررها)؛ اهېرن ״ گاههرا״؛ گررڎه یرېن ״ نانهرا״؛ ه
غیرها
اسهند مذکهر در شیهه بج هی نسبتا کم استعمال می باشدا در زبان شغنانی ه شیهه هرای آن جمرع بنردی بره
مانند زبان رهشانی ،برتنگی ،راشرهی با عره شردن هاهل هرای ریشرگی نیرز صرهرت مری یابردا جالرب
دقت است ،که در این مهرد اسهند جمع بندی -ېن هم ژرهگذار نمی شهدا
شماره مفرد
الئس ״االس(ژرش م) ״
ښیج ״برزه گاه״
کد ״سگ״
چید ״یانه״

شماره جمع
الئسېن ״االسها״
ښجېن ״برزه گاهها״
کد ېن ״سگها״
چد ېن ״یانها״

اڅ ״اسر״

اڅېن ״اسرها״

گج ״بزغاله״

گجېن ״بزغالها״

گرامر زبان شغنانی
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اسهند های – ار - ،یۈن - ،گۈن - ،جۈن - ،ېن - ،جېرڤ در گررهه اسرم هرایی دچارشرهند ،کره بررای شریهه
بجهی ه شایدره گی نیز عمهمی اندا

اسهند های – یۈن - ،گۈن - ،جۈن  - ،ېن ،با کلماتی که مناسبات یهیش ه تباری را اژاده میکنند ،ایهست
میشهند این شکل ها در زبان شغنانی ه شیهه های آن اساسا یک ییل استعمال میشهند امکیرۈن ״ امکهرا
״؛ یرالکیۈن״ تغرره هررا״؛ یئریرۈن یئرگرۈن ״جیانهررا (دیتررر برررادر یررا یهاهر اسررر برررادر یررا یررهاهر م)״؛
آندهال گۈن״ دهستان״؛ اتش یۈن״ امرک بچره هرا״؛ یسرریۈن״ یسررها״؛ نبراس جۈن(نبراس یرۈن م) نبیرره
گۈن نبیره یۈن״ نبیره ها(نهاسه ها م)״؛ باجه گۈن باجه یېن ״ باجه ها״؛آښرناگۈن آښرنایېن״آشرنا یران ״؛
ییځېن ېن ییځنېن ېن״ یهاهران״ا
اسهند -ار در زبان شغنانی ه شیهه هایش ژقط از کلمات ڤراد ״برادر״ ه ا -راد״ ای رژیق״(بررادر) شرکل
جمع میسازد ا -رادر״ ای برادران!״ ( هنگام مراجعت)ا
بر یالد زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی استعمال اسهند های جمع سازی اسم هرای یرهیش ه تبراری –
آرج -ئرځ در شیهه بجهی نسبتا ه سعیترمشاهده میشهد نهنېن بجانهنئرځ ״ مادران״؛ اڅېن بجا اڅېرځ
״اسران״ ؛ چارېن بجا چارئرځ ״ شههران״؛ ابین ېن بجا ابینارج ابینئرځ ״االنج ها(انباقها م )״ برابېن
بجا بابئرځ ״ بابا یان״ا
اسهند های –جېڤ- ،ېڤ ،در شیهه شایدره گی بشکل دیگرژهنیتیکی –جېد- ،ېد ،مشراهده میشرهندا ایرن
اسهند ها چهن هاحد میصهص جمع بندی درتهاهنیمها( اسم های مکران م) ه در بعضری ظرژها(قیرد هرا م)
نیز اسرتفاده میشرهندا بهرارجېڤ شرخا بهرارجېد״ بهراران״؛ ښرهب جېرڤ شرخا ښرهب جېرد״شربانگاهان״؛
م رڎارجېڤ شررخا م رڎارجېد״نصررد رهز ها(،چاشررتها م)״؛ زمسررتۈن جې رڤ شررخا زمسررتۈن جې رد״ هنگررام
زمستان (،زمستانها م)״؛ ښۈم جېڤ شخا ښۈم جېد״شامگاهان״ ؛ شخا ښرهڤجېد ،سرمجېد ،یردارجېد،
اارښنېڤ ،راشتېڤ ،کۈلېد ،باغېد ،سندېد( درېڤ ،تاغهجېڤ ،استېڤ( ،نام قشالقها)ا
سلۈم ،تمه کۈمک مه رد در کار!
جای نۈم اسهند –ېد قتے نڤشېتا موال استېڤ ،تاغهجېڤ ،یدارجېڤاااا
به غیر از این ،در زبان شغنانی بعضی اسم ها ه اشاره جانشین ها معنری اصرلی شرانرا از دسرت داده ،در
نطق چهن اسهند جمع بندی استفاده میشهندا به این گرهه اسم های –یېل- ،گله- ،گفته اشاره جانشین های
درجه مابین ه دهر هر ده حالت  ،اصلی دهڎ ،ههڎ ״آنهرا״ ه غیرر اصرلی –دېڤ شرخا دېرد  ،هېرڤ شرخا
هېد دایل میشهندا
نشان دهنده جمع بندی اسم –یېل نسبت به –گله ه –گفته سیر اسرتعمال ترر (ارر اسرتعمال ترر م) اسرتا هی
قریب به تمام اسم ها ایهست شده اسرم جمرع را تشرکیل میدهرد اه یېرل״ گراهان״ ؛ ڤرارج یېرل״ اسراها״ ؛
ههرج یېرل״ گرگرران״ ؛ غرڅ یېرل״ دیتررران״ ؛ چرارک یېرل״ مررردان״ ؛ ڎارگ یېرل״چهبهررا״؛ یریېرل״
سنگها״ا
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نشاندهنده های –گله ه –گفته اساسا با اسمهای جاندار می آیندا در بعضری مرهارد اسرتفاده شردن –گفتره در
اسم های بی جان نیز مشاهده شد کد گله کد گفته״ سگان״ ؛ غڅ گله غڅ گفته״ دیتران״؛ کیای گله
کیای گفته ״ زنان״؛ ښیج گله ښیج گفته ״ برزه گراهان״؛ اهگله اهگفتره״ گراهان مراده״؛ ڎارگ گفتره״
چهبها״؛ یرگفته ״ سنگها״ا
اشاره جانشین های دهڎ ،ههڎ ه شکل حالت غیر اصلی شان دېرڤ ،هېرڤ شرخا دېرد ،هېرد برا اسرم هرای
اژاده کننده انسان ه اصطالح یهیش ه تباری آمده مفههم جمع را اژاده میکند ه در این هظیفه آنها با اسهند
تاجیکی –اینها مترادد اند قزاق ههڎ ېن یݑچ-آه؟ ״ قزاقیهرا آمدنرد؟״(شرخا)؛ مره تهرت هېرڤ درس تیرار نره
سڎج״ درس ادر نام تمام نشده است״؛ تر مه امک دېد اݑئرر ،لهرک یرېن״ بره امکم(اینهرا را م) دراز کرن،
بیهرند״ (شخا)ا

معینی و نا معینی در اسم
در اژاده معینی ه نا معینی زبان شغنانی از زبانهای دیگر هم گرهه ژرقی نداردا
کتگهری معینی در اسم ها با یاری اشاره جانشینها اژاده می یابد ،که انهرا عادترا اریش از اسرم کرار ژرمرهده
میشهند یه چاریک دم رهاج ڤه تهید ״همران مرردک برا همرین ایرره هرا رژرت״(شرخ)؛ مره تهرت هم یریره
یاشے ندے سېنچت״ ادرم همان سنگ را در جهانی اش برداشته بهد״؛ قبراد لرۈ ״دے ڤرارج مره رد اررڎه״
قباد گفت همین اس را بمن بفرهش״ا
اژاده نا معینی در اسم با شرکل نراقص شرماره ییره-یرے 20״ یرک״ هاقرع میگررددا یرے غرڅ ار چیرد رېرڎج ״
دیتری در یانه مانده است״؛ یے ساز زے دره اݑ ״ یگران سررهدی را دره یرهان״؛ یرے مرېݑ کرۈد مره
جهل سفید״ رهزی در همین جا جهلم ییست״(شخا)ا

کلمه سازی اسم
معلهم است ،که در زبانهای گرههی شغنانی ه رهشانی چهن در دیگر زبانها ،سایتمان کلمات نه با یاری
اسهند ها ه کلمه بندی بهجهد می آیدا در زیر ما این ده راه کلمه سازی اسم را از نظر می گذرانیما

بواسطه پسوند ها ساخته شدن اسم
اسهند –ا ک با کلمه معنی یهردی ه نهازش را میدهد ه چهن هاسطه شکل سرازی یردمت میکنرد چبرک״
چمچه״؛ چادرک״ چادرچه״؛ باغک״ باغچه״؛ تڤهرک״ تبرچه״؛ یدارجک״ آسیاب چه ،آسیاب یهرد״ا
بهاسطه اسهند-اک از اسم ،اسرم نره سرایته میشرهدا در ایرن مرهرد هی همچرهن هاسرطه کلمره سرازی مهقرع
دارداغۈکک ״ نام گنجشک״ ( غۈک ״ گههاره״)؛ زڤک ״ زبانچه״ ( زڤ״ زبان״)؛ ژیک״ شانه کیترد״
( ژیرک״ بیررل چررهبین)؛ څېمرک״ نررام یکنرره مهررره״( څررېم״ چشررم״)؛ اهک״ گمبهسرکک״ ( اه״ گرراه״)؛
Дар бораи вазифа шумораи-йи ниг: боби "Шумора".
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مښک ״ اله״( مښ״ نیهد״)؛ ڤارجک״ اساک( بازیچه)״ ( ڤارج״ اس ״)؛ شغا قبجک( بجا سېجبک) ״
نام حشره״ ( سېجب״ کفلیس چمچه کالن چهبی برای کشیدن آش ه دلمه م ״)ا
اسرررهند –اک برررا بعضررری ژعرررل هرررا آمرررده اسرررم عرررام ههرررم یررراص میسرررازد کتېنرررک״ کرررم زهلچررره״ ( کترررېن
کتېنررت״جنبانرردن״؛ کئیرک״سررلفه(سرررژه م)״( کرئخ کئیررت״سررلفاندن سرررژه کررردن م ״)؛ چکرک״ چکرریش״(
چک چکت״ چکیدن״)؛ نیهجک״ گریان״( نهه نیهد״گریستن گریان کردن م ״)ا
اسررهند –ا ک بررا بعضرری کلمرره هررا بطررهر ژاکهلترراتیید( غیرحتمرری) اسررتفاده میشررهد رۈاررڅ اک ״ رهبرراه״؛
تیڤد اک ״ اشه״ا
در حالت های دیگر اسهند –اک به اساس کلمات کامال آمییته شده است ه در عین زمان کلمات بی اسهند
–اک استعمال نمیشهندا
ترکیب این نه کلمات را ژقط در نتیجه تحقیقات ایتمهله ی( ریشه شناسی ها ه) معین کردن ممکن است
ڎئوک״جه رهسی״؛ شغا یتک״ ته نشین رهغن״؛ کچک״بانکه(قطی م)״؛ ښېلک بجا یېښلک ״ههشتک
(سهت کردن م)״ا
اسهند –ی -اک نیز در زبان شغنانی ه شیهه هایش سیر استعمال( اراستعمال م ) اسرتا معنری اساسری آن
یرررهردی ه نرررهازش میباشرررد اڅرررک״ اسررررک״؛ غرررڅ بڅرررک״ دیتررررک״؛ تهترررک״ اررردرجان״؛ غرررڎه یرررک״
بچهگگ״؛ ڤرادک״ دادرک ،برادرک(برادرجان م)״؛ اهرگک״ مهشک״؛ نهنک״مادرجران״؛ محلره یرک״
یانه چه( یانه گگ م)ا
اسهند –اک با دیگر حصه های نطق جانشین ،ظرد(قید م) ه شماره نیرز هصرل شرده میتهانرد مهرڎک-ېرن
یت ،یت-ام تر مې ییز״ اینهرا آمدنرد(،من) بره نرزد شران آمردم( شرخا)؛ هزک نقرل نره هزۈن-ام״مرن نقرل را
نمیدانم״؛ سعت به سعت اک دے ښهڤد دم رد ڎه״ تیز-تیز به اه( دیترچه) شیرده״( شخا)؛ تېزک مه کرږ،
یه ڎست ڎهڎے״ تیز نکش ،دستت را میبری״ا
اسهند –ادخ (-دخ بعد از هاهل ها)با مقدار نه چندان زیاد اسم ها آمده تابش های معنی گی عملیات میدهد
ښهرادخ״شهرانگیزی״؛ یرادخ״ سنگسار״( یر״سرنگ״)؛ ابررے دخ״ابرآمیرز״( ابرر״ابرر״)؛ شرخاعقاب
ادخ(شخاعقاب گهښ)״گرهه عقابان״؛ شخا اهتره دخ״ ارایکهبی״ ،ارای جنبانیهرا״؛ لر بهررادخ( برجا برغره
دخ)مهک״ بسیار تیله نکن״؛ اسید ل ابرے دخ ڤد״ امسال( هها) بسیار ابر آمیز بهد״(برجا)؛ یررادخ دې
مهک״ اینها را سنگسار نکن(شخا)״ا
اسهند –گر(بجاگهر) ،چرهن در زبران تراجیکی از اسرم ،اسرم دیگرر میسرازد ،کره ان مناسربات کسرب ه هنرر
کسی را اژاده می نماید دېهال گر״دیهال گر״؛ نکاح گر״ نکاح گر״؛ ښۈج گرر(بجا ښرهج گهرر)״ ییشراهه
چی״؛ ایتهن گر״آشاز ،کی بانه״ا
اسهند –دار با اسم ها آمده دارا بهدن را اژاده میکند غڅ دار״ دیتر دار״؛ نرهېنڅ دار״ عررهس دار״؛ برڅ
دار״ کهدک دار״؛ رسق دار״ رزقدار״؛ م ش-ٲم حیۈن دار ،مگم هاښ یه رد څی ٲما״ ما صاحب حیرهان
استیم (،ناچار) باید بیهدعلد بدرهیم״(برها)؛ دے تے ته ښرۈنچی ژراارت ارے نرهینڅ دارچیرد״ منره همرین
طهر داماد بیانه صاحب عرهس (رژته) میرسد״؛ ههڎ ېن بڅ دار-آ سایی؟״ آنها ژرزند دار (استند) یرا بری
زریات(بی ژرزندم)״؟ا
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اسهند –اښ اښ با اساس زمان حاضره بعضی ژعلها آمده  ،اسم های عام میسرازد ،کره عمرل ه حالرت را
می ژهماند مالښ״ مالش״؛ جمبښ״ جمبش(جنبشم )״؛ نالښ״نالش״ا موالها در جملره چهښرت ٲم زمهرڎ در
جمرربښ ڎاد״ دیرردیم ،کرره زمررین برره جمبش(جنرربشم )درآمررد״؛ ترره یرخ قرریچ سررهزښ کښررت ،داری دهرک״ شررکم
یهاهرت سهزش میکند ،داره ده״(شخا)ا
اسررهند –انگررے ( ا برره زیرررب تبرردیل میشررهد م)از اسررم ،اسررم هررای عررام میسررازد رژیررق انگرے(رژیقرنگے م)״
دهسررتی״؛ اررات ښرراه انگرری(اررات ښرراهنگی م)״ اادشررایی״؛ سررازانگی(سررازنگی م)״ سرررهد یررهانی״؛ ڤررراد
انگی(ڤرادنگی م)״ بررادری״ ه غیررها موالهرا هم ره ښرهب تره ترا رخ ېرڅ سرازانگی کنرېن״ همران شرب ترا
اگاه( صبحم)سرهده یهانی میکنند״؛ که هے رژیق اس محبے به ارات ښراه انگرے ژرئارت״ همران دهسرتش
محب را به منصب اادشاه یی رساند״ا
اسهند –استۈن در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی استفاده میشهدا در شیهه بجهی گزینه آن –استین نیز
دچررار مرری آیرردا اسررهند مررذکهر بررا اسررم هررای گهنرراگهن آمررده ،مکرران ه ژراهانرری اشرریاه را اژرراده مرری نمایررد
گۈرستۈن برجا گۈرسرتین ״گهرسرتان״؛ ښایسرتۈن بجا ښایسرتین ״ سنگسرتان״ ،باغسرتۈن״ باغسرتان״؛ چره
لستۈن״ چهلستهن״ ښهرستۈن״ شهرستان״ا
در زبان شغنانی ه شیهه های آن این چنین اسهند هایی مشاهده شدند ،که دایرره اسرتعمال شران محردهد مری
باشدا
اسهند –انده سازنده مه تهت مس سازنده ڤدا״ ادرم نیرز حراژظ برهد״؛ دیرڤ سرازنده(ی)ین قیهېرت״ همران
حاژظان را چیغ( صدا م )زنید(شخا)ا
اسهند -داج ،تنها در کلمره ږېرهداج״ شرکارچی״(ږېره״ شرکار״) بره قیرد گرژتره شردا (شررڤداج״ رهدیانره״؛
گرڎن داج״ حلقه بیل״ م)ا
اسهند –اک ،شاید با اسهند اژاده کننده یهردی هنهازش عالقمند باشد چارک״ مردک״( چرار״ شرههر״)؛
ږنک״ زنک״( ږن״ زن״ ،کلین عارهس م ״)ا
اسهند – اچ څنچ״ کمران غهلرک ایکره برا آن اشرم را مری کهبنرد(څن״ کمران״)؛ ݑیررچ״ نرام نبرات״ ( ݑیرر״
یاکستر״؛ غۈزچ״ نام نبات״( غۈز״ چامغز״)ا
اسهند –صبه بهار صبه״ بهاران״ ؛ تیرماه صبه״ تیره ماه( یزان م)ا
اسرررهند –اگرررل زاغ اگرررل(بجا عقررراب گرررهښ)״عقررراب گرررردان״ چرررس ٲم زاغ اگرررل سرررۈد ،لرررۈڤ ٲم هالکرررے
هئښت(اگر) بینیم ،که عقاب گردی شهد ،میگهییم ،چیزی هالک شده است(شخا)ا
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کلمه بندی
کلمه بندی هاسطه دیگرکلمه سرازی میباشردا قایرده هرای کلمره بنردی زبران شرغنانی از زبران هرای رهشرانی،
برتنگی ،راشرهی اساسا تفاهت کالنی ندارد ه به ده نه  -نه ایهسته ه تابع جدا میشهدا

نوع پیوسته
نره ایهسرته کلمرات در نهبرت یرهد برا ده راه -برا یرراری هاسرطه هرای ایهسرت کننرده ه بردهن آنهرا صررهرت
میگیردا در زبان شغنانی کلمات مرکب برا راه بره هرم آمردن اسراس کلمرات گهنراگهن سرایته میشرهند ارئخ-
الک״ اای اژزال( اای اژزارم)״(ائخ״ چارهک( چمهس م) ،الک״ ارای تابره״)؛ یراڅ-ښرڅ״ یرهراک ارزی״(
یاڅ״ آتش״ ،ښڅ״ آب״)؛ کهل-ڤیږځ״ تک سری״( کهل״ سر ،ڤیږځ״ بالشت״)ا
عالقه جزهای کلمه بهاسطه چنین ایهندک ها(ربط ها م) –ا- ،ات ،آ ،ته ،ترعملی میگرددا
تکرار کلمات گهناگهن دېک-ات-ڤرېک״ کاسره ه طبرق״( دېرک״ دیرگ״ ،ڤرېرک״ ضررد״)؛ کښرت-ات-
کار״ کشت ه کار״(کښت״ غله״) ،سر-ته -اا״ اهشاک״( اا״ اای״)؛ سلېمهن کښت دے-رد سر-ته-اا یه،
ید تیزد״ سلیمان به هی سر تا اا اهشاک میکند ه هی میررهد״(شرخا)؛ بجره کښرت-ات-کرار از یرۈد زبرا-
یا؟״ آیا کشت ه کار بجه از یهد قفا تر است״؟
تکرررار اساسرری کلمرره ښرهب-آ-ښرهب״ شباشررب״؛ ڎسررت-تررر-ڎسررت״ یرراری کنرران ،دسررت برره دسررت״( ڎسررت״
دست״)؛ څېم-تر-څېم״ یبر دار״( آگراه شردن) ،سرر ژهرم رژرتن (،څرېم״ چشرم״)؛ غئرد-ترر-غئرڤ״ جنجرال،
جنجال شدن״( غئڤ״ دهن״)ا

نوع تابع
ترکیب مهرژهله ی کلمه بندی نه تابع اسم از حصه های زیرین نطق صهرت می یابدا
از ده اسم کال-مهن״ نه سیب״( کال״ کده״ ،مهن״ سیب״)؛ نه-اکک-دهرڎ״ تیماق״(نره-اکرک״تیمراق״،
دهرڎ״ درد״)؛ دست مرهزه(بجا آب ڎسرت)״ دستاهشرک چرمری״ ( ڎسرت״ دسرت״ ،مرهزه״ مرهزه״)؛ څرېم-
دهرڎ״دردچشم״( څېم״ چشم״ ،دهرڎ״ درد״)؛ غۈږ -سفڅ״ گرهش مهرره״( غرۈږ״ گرهش״ ،سرفڅ״مهرره״)؛
ڎید-یاڅ״ آتش ااره״ (،یاڅ״ آتش״) ه مانند آنهاا
از اسم ه اساس زمان حاضره ژعرل ه یرا صرفت ژعلری زمران حاضرره یرراگهن״ سنگسرار״ ،״سرنگ ترهده
کردن״( یرر״سرنگ״ ،اگهرن״ ترهده״)؛ یزڤهر( یزڤهرریج م)״ هیرزم کرش״( یرز״ هیرزم״ ،ڤهرر״ آهر״)،
(ڤهرررریج״ آهرنرررده م״)؛ سرررازلۈڤیج״ سررررهده یرررهان״( حررراژظ)؛ (سررراز״سررررهد״ ،لرررۈڤیج״ گهینرررده״)؛ ترررۈغم
هېڎیج״تیم ااش״( تۈغم״ تیم״ ،هېڎیج״ ااشانده״)؛ ښڅ-ږی (یج)״ آبااش״( ښڅ״ آب״ ،ږیایج -ااشانده״)؛
حیۈن کږیج״ قصاب״( حیۈن״ حیهان״ ،کږیج״ کشنده״)ا
اسم همصدر ناقصا بعضا مصدر ناقص اسهند –اک را نیز میگیرند ییر -نیسرت(اک)(،ییر -نیسرتک م)
״ غرهب آژتاب״ (ییر״ آژتاب״ ،نیست״ نشسته״)؛ ناش ڎیڤد(اک)(،ناش ڎیڤدک م) ״ زردآلهچینی״( نراش״
زردآله״ ،ڎیڤد״ چیدن״)؛ مال ائیت(اک)(،مال ائیتک مال ائیدک م)״شربانی کرردن״( مرال״ رمره״ ،ائیرت״
گرامر زبان شغنانی
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بانی کردن״)؛ ارا ڎئرد(اک)(،اررا ڎئردک م) ״مسرابقه دهش״( اررا״ اریش״ ،ڎئرد״ گذشرتن جنرگ م ״)؛ مرال
اښئد(اک)(،مال اښئدک م) ״ اشم تراشی״( مال״ رمه״  ،اښئد״ تراشییدن״)ا
شماره ه اسم څڤرارځېم״ ههشریار״( څڤرار״چهرار״ ،څرېم״چشرم״)؛ چاربهنرد״ چهرار راه״( چرار״ چهرار״ ،
اۈند״ راه״)؛ اینځ حرژه״ میمس״(اینځ״ انج״ ،حرژه״ حرد״)؛ ڎه-تاجه(،ده-تاجه م)״ ده چیزی بهم تاب
داده گی״ ( ڎه״ ده״ ،تاج״ نهده دریت״)ا

گرامر زبان شغنانی
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صفت
صفت بر یالد اسم ،کتگهری جمع بندی نداردا بنرابر ایرن هی در عملیره معرین شرهنده اریش از اسرم هرای
جمع چهن قایده در شکل تنها کار ژرمهده میشهدا مروال بشرهند ڤرارج״ اسر نغرز״؛ بشرهند ڤرارجېن״ اسر
های نغز״؛ تئر ږه ״ شهرنهل(زاغ م) سریاه״؛ تئرر ږهر ېن״ شرهرنهلهای(زاغهای م) سریاه״؛ تښر مرهن״
سیب ترش״؛ تښ مهنېن״ سیبهای ترش״ ه غیرها
کتگهری گرامری جنسیت تنها به گرهه نه چندان زیاد صفت های اصلی یاص استا صفت ها این چنرین
دارای کتگهری درجه میباشدا
افاده جنسیت در صفت
اژاده جنسیت گرامری در بعضی صفتهای اصلی با یاری هاهل های ریشه گی عملی میگرددا در چنین
بدل شهی هاهل های ئ( ،) êی( ،)ӣه( )ӯعالمرت جرنس مردانره ه ٲ ه ( ،) āا( ،)аآ( -)оجرنس زنانره
میباشندا موال
جنس زنانه

جنس مردانه
چئیت״ یم״ ،״ده قات״

چهیت

ینئښ( بجا ینئښ) ״ قشقه״

ینهښ(بجا ینهښ)

گل نئخ(بجا لۈک)״با یال سفید در سر״

گل نخ( بجا لۈک)

قمیر( بجا قمیر) ״با یال سفید در شکم״

قمهر(بجا قمهر)

یدیر״ کالن سال״

یدهر

ییږ ״شیرین״

یهږ

څیښ ״تلخ״

څهښ

ژشتیر״میده״

ژشتهر

شل(بجا شل) ״ چهالق ،مناب״

شل

تښ ״ ترش״

تښ

گند ״ کند״

گند

ځل״ میده״

ځل

رهشت ״ سرخ״

راشت

گرامر زبان شغنانی
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درجه های صفت
صفت های اصلی دارای ده درجه عادی ه قیاسی میباشندا درجه عادی صفت یگان عالمتی ندارد تئر״
سیاه״؛ ښین״کبهد״؛ غ د״ اژالس(کوید م )״؛ شخا شکے ״ گنده״ ه مانند آنهاا
درجه قیاسی صفت بهاسطه به درجه عادی همراه کردن اسهند –دے- ،دردے سرایته میشرهدا ایرن اسرهند
ها از رهی ترکیب ژرق داشته باشند هم ،هظیفه گرامری شان یکری اسرتا موالهرا شرکے دے״ گنرده ترر״؛
غر د دے״ اژررالس تر(کویرد ترررم )؛ ښررن دے״ راسررت ترر ،همررهار ترر( لشررم ترر م)״؛زهردے״ زهر تررر״؛
ځلدے״ یهردتر״؛ ییږدے״ شیرین تر״ا
اسهند -دردے نسبت بر-دے صفت ه عالمت اشیاه را بیشتر تاکید میکند جهلدے״تیرز ترر״؛جهلرد دردے״
بازهم نیز تر״؛ ییچ دے״میده تر״؛ ییچ دردے״ بازهم میرده ترر״؛ ییرږدے״ شریرین ترر ،بمرزه ترر״؛ییرږ
دردے״ بررازهم شرریرین تررر ،بمررزه تررر״ ک-اس هېررڤ یرریچ دی قنررد ژتېن(قنرردېن م) نرره-رېررد-آ؟״ ازهمرران
کنفیتهای( قند های م) میده تر نماند؟״(شخا)؛ بیدے ساز لۈڤ ،مېڤ ارد معقهل (یاڎد م)״ درست ترر سررهد
بیهان به اینها معقهل شهد״؛ تېزدردی گهښت زېت یه ،تاید ٲم״ تیرز ترر گهشرت گیریرد ه رژتریم״؛ اه ارڅ،
گرم دردے انځ مه ښڅی״ اسرم( اهشاک) گرمتراهش که ینک نیهری״(برها)
هنگام مقایسه صفت ده شی ه یا شیص سایتمان میصهصی با ایشایند هرای اس -ه برر -اسرتفاده میشرهدا
در عین حال استفاده نا شدن اسهند های درجه ساز معنری را یرال دار نمیکنرد یرم مره چئرد برر تره نرد تېرز(
دے) –یا ته ند بر مهند؟ ״ کارد من ،تیز تر یا کارد ته؟״؛ اس مه ته داد ڎه ساله گے غله״ ادرت از من
ده سال کالنتر است״(شخا)؛ اس م ش ېن دهڎ زبا دے ڤد״ آنها از ما قفا تر بهدند״ا
اژاده زیادی ه کمی صفت بطهر تصهیری با راه های زیرین سایته میشهد
با همراه نمهدن کلمات از ژک ،بر ژک ته ارڅ ار مکترب برژرک بیردے ښرایت״ اسررت در مکترب از همره
بهتر مییهاند״(شخا)؛ مے اارښنېڤ اند هم رزین بر ژک( از ژک) یشررهی دے״ در ( همرین) اارشرنید
دیترش از همه یهشرهی تر است״ا
با یاری ظرد(قید م) مقداری ل ״ بسیار״ ل قابل ېن بر م ش ڤڎج״ از مرا دیرده ( آنهرا) ییلری قابرل برهده
اند״(شخا)؛ یم ته نصهار ل بی مزه״ این ناست نهایت بی مزه (اسرت)״(شرخا)؛ اه یرخ  ،یرم تره گررڎه لر
تفتئق״ یهاهرم( این) نانت نهایت تنک(است)״ا
بهاسطه کلمات ښاخ ،سر ،صاد ښاخ سفید ،صاد״ سفید ،تماما سفید״؛ صاد تئر״ تمامرا سریاه״ ،صراد
بلهند״ تمامرا بلنرد״؛ ېرال ،یره هزام صراد دے ښراخ رهشرت کالره نره یرهج״ دهگانره جران ،مرن ایرن مترای(
رنگش)تماما سرخ بلند را دهست ندارم״؛ هے رهنگ ښاخ سفید ،گمۈن ښاج ڎهیج״ رنگش س -سفید ،بره
گمانم  ،ترس یهرده است״ ،بازاراند سر بلهند اهاز״ آهاز بازار از همه بلند تر (است)״(شخا)ا
با یاری کلمره زار ،کره در ترکیرب عبراره اضراژی مری آیرد تئررے زار״ سر  -سریاه״؛ رهشرتے زار״ سر
سرخ״؛ سفېدے زار״ س سفید״ ،زیردے زار״ س زرد״؛ گهرمے زار״ نهایت گرم״ا
بررا کلمرره رهنررگ -رهنررگ کمرری صررفت اژرراده میشررهد تئ رر رهنررگ״ سرریاه ترراب״؛ رهشررت رهنررگ״ سرررخ
تاب״جهۈن رهنگ״ جهان نما״؛ سفېد رهنگ״ سفید تاب״؛ یۈم رهنگ״ یام نما״ هامورال آنهراا مورال هرا
یم جۈندارژربے رهنگ ،یرید(یریت م) مے کنېت״ همین گهسفند ژربه نما (است) ،اینررا بیریرد״(شرخا)؛
یے زیرد رهنگ اش کۈڤه نږجد״ یک گربه زرد تاب از همین جا گذشت״(شخا)ا
گرامر زبان شغنانی
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صفت های نسبی
صفت های نسبی بهاسطه اسهند های –ان- ،ینج- ،نۈ نج سا یتره میشرهند در شریهه بجرهی در برابرر اینهرا
گزینه های –نینج( -ینج)-ۈنج دچار میشهندا اسرهند –ان از کردام مراده سرایته شردنی اشریاه را مری ژهمانرد
یرن״ سنگین״؛ سانن״ آهنی״؛ ڎارگن״ چهبی״ا
اسهند –ینج-،نینج با کلمات مفههم زمانی آمده صفت هرای نسربی میسرازد ڤېگیرنج״ شربانگی״؛ ارهاسرینج״
اارساله״؛ بهارینج ״ بهاری״؛ قدیم ینج״ قدیمی״؛ بیارینج״ دینه گی״؛ زمستۈن ینج״ زمستانی״؛ سحرینج״
اگایی״؛ یے-مئستۈنج״ یکماهه״ا

کلمه سازی صفت
در کلمه سازی صفت نیز ده نه دیده می شهدا با راه اسهند ها ه کلمه بندیا نه یکم کلمه سازی نسربتا
هسیع تر ه معمهل تر میباشدا
در کلمه سازی صفت اسهند های -ینج- ،ۈنج- ،نۈنج ،یے- ،اند- ،ېج- ،چے- ،اک- ،بست ،منیج- ،نراک،
اچن کار ژرمهده میشهندااسهند های-ینج- ،نۈنج ،یے صفت نسبی میسرازندا 21اسرهند –انرد از اسرم هرا نرام حیهانرات صرفت نسربی
میسازد ،که آن معنی گهشت یگان حیرهان را مری ژهمانرد اهانرد״ گهشرت گراه״( اه״گراه״)؛ زریرځ انرد״
گهشت کبک״(زریځ״ کبک״)؛ مال اند״ گهشت حیهان شایدار میرده״( مرال״ رمره״)؛ یرهگ انرد״ گهشرت
یهک״( یهگ״ یهک״)؛ چښ اند״ گهشت مرغ״( چښ״ ماکیان״)ا
اسهند –ېج(بعد هاهل ه -یېج  22صفت هرای نسربی را میسرازد ،کره تعینرات را مری ژهماننرد کرتشرکه یرېج״
زمین برای کشت کرتاشرکه(کچاله م)״؛ ایرۈم ېرج״یهراکره یری بررای عیرد گرذرانی״؛ دس(ت) مرهزه یرېج״
مهاد برای دستاهشک(دستکش م)؛ مښارج ېج״ زمین برای کاشتن نیهد״ ه مانند آنهاا موالها دسرت مرهزه
یېج تهند ڤد ،مه رد دهک״ (اگر)برای دست اهشک( اهست) داشته باشی ،بمرن ده״(شرخا)؛ مره کرتره یرېج
انڅه ،هز ایۈم اند انځ ام״ کرته هار(ایراهین م) مرا بدهز ،رهز عید می اهشم״ا
اسهند –ې ج اینچنرین برآمردن شریص را نسربت بره محرل ه مکران اژراده میکنرد بجرهېج״ بجرهی״( بجره״ نرام
قشالق״)؛ یۈمج ېج״ یهمجی״( یهمج״ نام محل״)؛ یررغ ېرج״ یرارهغی״( یرارهغ״ نرام شرهر״)؛ غنردېج״
غندی״( غند״نام هادی״)ا اسهند مذکهر هنگام جمع بندی اسم های ژهق الذکر شکال تغیرر مری یابرد یرۈمج
جېن״ یهمجی ها״؛ همد جېن״ همدی ها״؛ یۈد جېن״ یهژی ها״ ه غیرها
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Ниг. ба боби"Сифатҳой нисбӣ".
Суффикҳои - еҷ. еʓ дар баъзе калимаҳои хешутаборӣ, ки ҷинсяти грамматикӣ дар онҳо ба таври лексикӣ
; "ифода ёфтааст, истифода мешавад. Дар ин вақт бо исмҳои ҷинсии мардона суф. - еҷ, додеҷ"падари ӯгай
виродеҷ"бродари ӯгай" ; пуцеҷ"писари ӯгай" ва бо ҷинси занона еʓ : ɣинеʓ "заншаванда" ; нанеʓ "модари
ӯгай" ; йахеʓ "хоҳар ӯгай" кор фармуда мешавад.
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اسهند –چے با اسم های مکان آمده ،نسبت کدام محل بهدن شیص را اژاده میکندا با این معنی –چے ژقط
در ده کلمرره دچررار میشررهد یراښ دره چرے״ شررایدره چرری״( یراښ دره״ نررام هادی״)؛ بلرۈن چرے״ بهلررهن
قلی״( بهلهن قل״ نام قشالق״)ا
اسهند –ا( دراهل کلمه ا ،در هسط کلمه  ،در آیر کلمه ے م ) مانند اسهند-ېج- ،چے با اسم هرای محرل
آمرررده ،نسررربت بررره آنهرررا صرررفت نسررربی میسرررازد یږنرررۈنے״ شرررغنانی״( یږنرررۈن״ شرررغنان״)؛ درمررراریتے״
درماریتی״( درماریت״ نام جای״)؛ برتنگے״ برتنگی״( برتنگ״ نام هادی״)ا
اسهند-مند از اسم ها صفتهایی را میسازد ،که به عالمت ه یصلت دارا برهدن اشریاه را اژراده میکننرد درڎ
مند״ درد مند ،کسل مند״؛ سازمند״حاژظ״( ساز״ سرهد״)؛ است مند״ دهلت مند״( است״ هستی״)ا
اسهند هرای –منریج- ،نراک نسربتا کرم اسرتعمال انرد یرهڎمنیج״ یرهاب آلرهد״( یرهڎم״ یرهاب״)؛ شرخا کسرل
منیج״ کسل مند״ ،شخا ښاج منیج(شا ښاجے جن)״ ترسندک״( ښاج״ ترس״)؛ ښرمنده ناک״ شرمگین״(
ښرم״شرم״)ا
اسهند – اجن از اسم صفت میسازد ښاج اجن(ښاججن م)״ ترسانچک״( ښاج״ ترس״)؛ سهم اجن״ هییمه
ناک״( سهم״ سهم״)؛ امېڎجن״برا ابررهی״( امېرڎ״ امیرد״)؛ شرهنچ اجرن״ ینرده آمیرز״(شرهنچ״ینرده״)؛ رحرم
اجن اهبالجن ״ بیچاره نما״؛( رحم״ رحم״ ،اهبال״ ابال״)؛کیای جن״ جنس زنانه״( کیای״ زن״)ا
بهاسطه ایشهندها سایته شدن صفت سیر معصهل نیسرتا ایشرهند هرای صرفت سراز اساسرا اینهرا انرد بره،-
بې-ا
ایشهند به -از اسم صفتها را میسازد ،که آنها به عالماتی ه یا یاصیتی دارا بهدن شری یرا شریص را مری
ژهمانند به ینهر״ با انتظام״؛ به هښ״باههش״ ه مانند آنهاا
ایشهند بې -بریالد -به صفتهایی را میسازد که آنها به عالمت یا یصلت دارا نبهدن شی ه یا شیص را
میفهماننررد برې ینررهر״ برری ترتیررب(بی تربیرره م)״؛ برې ښ ررم״ برری شرررم״؛ برری هی رن״ نررا ترررس ،دلیررر״؛ ب رې
احترۈم״ بی ادب״(شخا)
صفتهایی ،که با راه کلمه بندی سایته میشهند ،از رهی مناسبات بین همدیگری ترکیب کلمات نیرز دهنره
میشهند نه ایهسته ه تابعا
صفتهای مرکب نه ایهسته اساسا با چنین هاسطه ها بهجهد می آیند
بهاسطه تکرار صفت تئر-تئر״ سیاه-سیاه״؛ کلته -کلته״ کالن-کالن״؛ څلرق-څلینرگ״ بری سرلیقه״؛ شرلک-
شالتاق״ الب-لچ״ا
بهاسررطه تکرررار کلمررات بررا اسررهند-ٲک هررک ب رش-ب رش-ه رک״ نررا همررهار״( ب رش״ اسررتان״)؛ یه رط-یه رط-
هک״(یهط״یط״)؛ رخ-رخ ״ ریدار״ ؛ښڅ-ښڅ-هک ״آبدار ،نمناک״( ښڅ״ آب״)؛ ههڎ نیچیرېن ېن تر
هے برش-برش-هرک اݑ تایررد״( همران) نیچیررر هرا برره آن نراهمهاری رژتنررد״؛ یهرط-یهرط-هرک کرترره نښررار
ڤهږج ،سه یرید(شغا یریت م) کن״ نشار کرته ریدارآهرده است ،ره یرید کن״(شخا)ا
با یاری ایهستن صفتهای اصلی تئرجهږ(جاما) ،تئر جهږ(جازا)״ سیاه تاب״؛رهشت جهږ(جاما) ،راشت
جهږ (جازا)״ سرخ تاب״؛ سفېد جهږ(جاما) ،سفېد جهږ(جازا)״ سفید تاب״ا
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در عالقه ایهند جزهای کلمه با یاری هاسطه های ایهند دهنده –ات- ،ره- ،نا برا هرم عالقمنرد میشرهند یاڅ-
ات-ښڅ״ نا آرام״( یاڅ״ آتش״ ،ښڅ״آب״)؛ کته-ره-ښهب״ شب دراز״ ( کته״ کالن״ ،ښرهب״شرب״)اکتره-
ره-مېݑ״ رهز بر دهام״( کته״ کالن״ ،مېݑ״رهز״)؛ جیه-نا-براد״ نرا آرام״( جیره -اسراس زمران حاضرره
ژعل جیه-تاه ״صدا کردن״ ،باد -اساس زمان حاضره ژعل بیفتاه״ تهانستن״)ا
ترکیب مهرژهله ی صفتهای مرکب نه تابع از اینها عبارت است
با هم عالقمند شدن صفت ه اسم تئر ځېم״ سیاه چشم״( تئر״ سیاه״ ،څېم״ چشم״)؛ښین ځېم״ کبهد چشم״(
ښرررین״ کبرررهد״ ،څرررېم״ چشرررم״)؛ برررق میرررڎ״ کرررهزه اشرررت״( برررق״ کرررهزه״ ،میرررڎ״ میررران)؛ رن بررریڅ״ گررررد
رهی״( رن״ گرد״ ،ایڅ״رهی״)؛ کته گیل ،کتره گهرل״ سررکالن״( کتره״ کرالن״ ،گیل کیرل״سرر״)؛ دراز
نئځ״ بینی کالن״( دراز״ دراز״ ،نئځ״ بینی״)ا
با هم عالقمند شدن ده اسم مستقل کد ځېم״ سگ چشم״( کد״ سگ״ ،څېم״ چشم״)؛ مږ ځېم״ میش چشم״(
مږ״ میش״ ،څېم״ چشم״)ا
صررفتهای کرره از شررماره ه اسررم سررایته شررده انررد چررارغهږ״چهررار گررهش״( چررار״ چهررار״ ،غررهږ״گررهش״)؛
ڎهسرراله״ دهسرراله״؛ چررار تررراښ״چهارکنجرره״(،تراشرریدن)(،تراښ״ تررراش״)؛ چاربهنررد״ چهررار راه״( بهنررد
اۈند״ راه״)؛ یے څېم-هک״ یک چشمه״( یے״ یک״ ،څېم״ چشم״)؛ ڎه ااڎهک״ با ده اای״ا
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شماره
شررماره هررای زبرران شررغنانی بررا چهررار ییررل جرردا میشررهند(با چهررار نرره از هررم جرردا میشررهند م)ا شررماره هررای
مقداری ،ترتیبی ،تیمینی ه تقسیمیا در این باب ژرقیت شیهه گی نهایت کم دیده میشهدا

شماره های مقداری
شماره های مقداری از رهی سایت مهرژهله ی شان ساده ه مرکب میشهندا از  ۱تا  ،۱۰نام ده یی ها ه
صرردی هررا سرراده میباشررندا ییرره یے  ، ۱ڎه ڎی رۈن  ، ۲ارهرری  ، ۳څڤررار  ، ۴ایررنځ  ، ۵یرراږ  ، ۶ههڤررد ، ۷
هښت  ، ۸ناه  ، ۹ڎیس  ، ۱۰سی  ، ۳۰اااااااااااااصد  ۱۰۰ا
به شماره های مرکب اعداد اصلی شغنانی از ده باال به مرکب اقتباس شده می درآیندا شماره های از یک
تا ده مال زبان شغنانی میباشند
 -۱ییه یے -۲،ڎیۈن ڎه -۳،اررهی بجا ارهی  -۴،څڤار -۵ ،اینځ -۶،یاږ بجایاه -۷ ،ههڤد-۸ ،
هښت -۹ ،ناه -۱۰ ،ڎیس
شماره های از  ۱۱باال از زبان تاجیکی با استونای بعضی تغیرات ژهنیتیکی ژرق ندارندا
شغنانی

تاجیکی

یازده

یازده

دهازده

دهازده

سېزده

سیزده

چارده

چهارده

اۈنزده(بجا اانزده)

اانزده

هڤده

هفده

هجده

هجده

نهزده

نهزده

انجاه

انجاه

هفتاد

هفتاد

هشتاد

هشتاد

در شماره های ترکیبی که از زبان تاجیکی قبهل شده اند ،ایهندک ایهست کننرده(ربط م) –ه در شرکل –
ے کار ژرمهده میشهد
شغنانی
گرامر زبان شغنانی
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بیستے یک

بیست ه یک

سیهے ده

سی ه ده

هشتاد ه چار

هشتاد ه چهار
یکصدهده

یک صدے ده

در برابر این ،در نطق نمایندگان نسل کالن سال شماره های ترکیبی یهدی بعضا دچار میشهند
ڎه ڎیس۲۰ -

عینا ده ده

اره ڎیس۳۰ -

سه ده

څڤار ڎیس۴۰ -

چهار ده

اینځ ڎیس۵۰ -

انج ده

اعداد صدی ها باهمراه نمهدن هاحد ها به شماره صد سایته میشهند
 – ۲۰۰ڎه صد

 -۶۰۰یاږ صد

 -۳۰۰اره صد

 -۷۰۰ههڤد صد

 -۴۰۰څڤار صد

 -۸۰۰هښت صد

 -۵۰۰اینځ صد

 -۹۰۰ناه صد

قسمها ترکیبی شماره های از ده باال با یاری ایهند های ایهست کننده( ربط م) –ات عالقمند میشهندا
یے ڎیس –ات ییه۱۱-

( عینا ״یک ده ه یک״)

یے ڎیس –ات ڎیۈن۱۲-

( عینا ״ یک ده ه ده״)

یے ڎیس –ات ارهی۱۳-

(یک ده هسه)

یے ڎیس –ات څڤار۱۴ -

(یک ده هچهار)

ڎه ڎیس –ات ییه۲۱-

(ده ده ه یک)

ڎه ڎیس –ات ڎیۈن۲۲-

(ده ده ه ده)

اره ڎیس –ات ارهی۳۳-

( سه ده ه سه)

څڤار ڎیس-ات هښت۴۸-

( چهار ده ه هشت) ااااااااهغیرها

شماره صد بهاسطه تکرار شماره ڎیس ،ڎیس-ڎیس عینا ״ده -ده״ سایته میشرهد ،کره بره زبران تراجیکی
یاص نیستا
طرز دیگر حساب دهی ها نیز هجهد دارد که آن بهاسط از شماره هرای یرک لیرت کرم کرردن مقردار معرین
اعداد ها صهرت میگیردا
گرامر زبان شغنانی
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ییه کهم ڎیس۹-

( عینا ״ یک کم ده״)

ڎیۈن کهم سی۲۸-

( ״ده کم سی)

ییه کهم انجاه ۴۹-

( یک کم انجاه)

به غیر از این برای معین نمهدن سن ه سال چنین ساحتمانی نیز هجهد داردا موال هزام ناه ڎیس-ات نراه
ساله هزام از صد ییه زاښت״من نهد ه نه ساله استم״؛ مه نهرن یراږ ڎیرس-ات ایرنځ نرد مراد مه نهرن از
هفتادے اینځ زاښت ات ماد״ مادرم شصت ه انج ساله شد ه ژهت کرد״ا
شماره های مقداری در ترکیب حصه های نامی به هظیفه معین شهنده آمده چهن اعداد ایش از معین کننده
می ایستندا ڎه نفرېن لۈد سرهار مرے جۈنردار سره״ ده نفرر گفتنرد بره همرین جانردار سرهار شره״( شرخا)؛ یره
نهېنڅ ته اره مېݑ اس یه جای تے نه هڅت״ عرهس در مدت سه رهز از جایش نجنبد״ا
اگر اسم معین کننده صفتی داشته باشد ،در این مهرد شماره معرین کننرده اعرداد اریش از آن مری ایسرتند هم
هید بن اند ېن ارهی یشرهی بچه زهن ڤد״ در زیر همران بیرد سره زن یشررهی نشسرته بهدنرد״؛ یرے کلتره
محله اس اراد یت״ یک یانه کالن از ایش آمد״(شخا)ا
شماره های مقداری در هظیفه معین کننده با ارقام نیز کار ژرمرهده میشرهند اره ایرڎ ام یرت تره-ت نسرت״
سه مرتبه آمدم ،ته نیستی״( شخا)
شماره ها در علحیده گی -اگر مستقالنه کار ژرمهده شهند ،عمل اسم را اجرا کرده میتهاننردا در ایرن هقرت
شماره میتهاند معین کننده را قبهل کند ههڎ یاږ رههزېن ات هم ییهٲم انجهڤد״ آن شرش ترا اریدنرد ه یکترا
را داشتیم(گرژتیم م)״؛ مهڎ څڤار یے چیز نه یېن״ همین چهار تا هیچ چیز نمییهرند״ا
شکل اهره شماره ییه در جمله تنها با عالهه شدن حصه چه –اک ه اݑ( ییره-اک-اݑ)عمرل معرین شرهنده
را اجرا میکنند ته داد نه تم ېت ییه اݑ ذات״ ادرت میگهید شما یرک اهالد هسرتید״( شرخا)؛ هم انرد کره
ییهاک اݑ اڅ״ از هی ژقط همان یک اسر است״ا
شماره های مقداری از یک ترا ده ،کره یراص زبران شرغنانی انرد ،در ترکیرب بسریار ها ه شناسری هرا دچرار
میشررهند یرے مرت سرتاه״نرمرره شرردن״(عینررا ״یررک مشررت شرردن״)؛ ههڤررد لهررق ارېنترراه״ بررا تجربرره ،کرراردان
بهدن״(عینا ״هفت ایزار دراندن״)؛ څڤار ځېم ڤداه״ههشیار بهدن״(عینا ״چهار چشمه بهدن״)؛ برجا یرے
مت سئتاه یے ښهک ستاه״ میده شدن״( عینا ״در یرک کرد شردن״)؛ یرې څرېم ترر ݑر ״ در یرک دقیقره״(
عینررا ״ در یررک چشررمک زنرری״)؛ ڎه ارراڎ ار ی رے اررئخ هې رڎاه״ یررک رهی کررردن״( عینررا ״ده اررا در یررک
مهزه چمهس م ) اندایتن״؛ اے ههڤد ښڅ ژرئهتاه״ کسی را رسها کردن ،شرمنده کردن״( عینا ״ کسی را
در هفت آب شستن״)؛ ڎیس کفهن لهق ارېنتاه״ کار آزمهده بهدن״( عینا ״ ده کفن ایرزار را درانردن״)
هغیرها موالها یه ته یے څېم تر ݑ یراک تیار کښت״ هی در یک دقیقره یرهراک را میارزد״؛ گرههر ڎه
ااڎے ار یے ائخ هېڎ ادے ،س م ته قتے״ گههر ده اا را در یک مهزه اندایت ،که با ته میرهم״(شخا)ا
شماره یے شکل کهتاه ییره״ یرک״ میباشرد ا هی همیشره اریش از حصره هرای نرامی آمرده ،بره غیرر از معنری
اصلی یهد״یک״ چنین هظیفه ها را اجرا میکندا
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ایش از حصه نام معنی شماره گی اشرا از دست داده ،هظیفه ارتیکل(حررد تعریرد م) را اجررا مینمایرد
یے ږنک هے رد دچار ڎاد״ زنی به اه دچار آمد( شد م)״؛ یے مېݑ ته یه مس تیزد بره قهرر״ رهزی هی
هم قهر کرده میرهد״ا
جانشین های نا معینی میسازد هے ند یے چیز درڤا نست״ هی یگان عالجی نردارد״؛ یره تره بره غیرر اس
یه یے یار بیدے نه ژهمت״ هی غیر از یهد کسی را اسند نمیکند״؛ یے چهی دے نه نغۈږد״ کسی اه را
گهش نمی کند״ا
شکل ڤرݑ همچنین شماره جمع در مهقع اساسی ه معین کننده گی استفاده برده میشهد ڤررݑ ېرن ښراڤد ات
هزیر دېد״ آنها هر ده یهابیدند ه هزیر درآمرد״؛ مره داد لۈڤرد اک دېرڤ ڤررݑ ازۈ ره حری کرن ېرت״ اردرم
گفت که هر ده اینها را از این جا حی کنید״(شخا)؛ ڤرݑ ماشینېن ېن(مهترېن ېن م) ست هیرۈن یه م ش
ٲم رېد״ هر ده ماشین (مهترم) هیران شدند ه ما ( در آنجا) ماندیم״ا

شماره های تخمینی
شماره های تیمینی با طرز های زیرین سایته میشهند
بهاسطه همراه آمدن عدد ایهما در این حالت ،در جای اهل عدد یهرد ه بعد از آن عدد کالن می آید ڎه-
ارهی״ ده -سه״؛ څڤار -اینځ״ چهار-انج״؛ یاږ-ههڤد״ شش-هفت״ ه مانند آنهراا موالهرا ڎا-ره(ڎه ارهری)
رهز یررۈد انررد نهسررت یرره ڤررا تهیررد ار یرررغ״ تیمینررا ده -سرره رهز در اینجررا ایسررتاد ه برراز برره یررارهغ
رژت״(شخا)؛ اینځ-یاږ مېݑ نݑ یه تهم یه״ یگان انج-شش رهز شین ه بعد بیا״(شخا)ا
با راه ایش از شماره های مقداری آمدن شماره یے ه کلمه یگۈن״ یگان״ ،״تقریبا״ هېڤ اند ېن غرل یرے
ارهرری حی رۈن یسررت״ آنهررا تیمررین سرره حیررهان دارنررد״؛ یگررۈن ڎیررس نفرررېن ههررڎ ڤ رد״ آنهررا تیمررین ده نفررر
بهدند״(شخا)ا

شماره های ترتیبی
شماره های ترتیبی از شماره های اصلی با همراه کردن اسهند -ام سایته میشهندا
ییه-ام ״یکم״
ڎیۈن-ام ״ دهم״
ارهی-ام״ سهم״ ه غیرها
شماره های تقسیمی
ایررن شررماره هررا بررا همررراه نمررهدن اسررهند –ے برره شررماره هررای مقررداری سررایته میشررهند ییررهے ״ یکترراگی״؛
ارهیے״ سه تاگی״؛ هښتے״ هشتاگی״ا موالها رییس نه ییهے دېرڎېن״ رئریس میگهیرد یکتراگی درآینرد״؛
م ش ٲم ارهیے زریځ بڅ انجهڤد״ ما سه تاگی کبگ بچه داشتیم(گرژتیم م)(شخا)ا
گرامر زبان شغنانی
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اگر بعد از شماره ها ارقام آمده باشند ،اسهند –ے با آنها ه بعضا با شرماره آمرده میتهاننرد یراږ کیلرهیے
یاږے کیله״ شش کیلهگی״؛ ڎه مېݑے ڎهیے مرېݑ״ ده رهزی״ ؛ ییرهے ڎئررڤ یرے ڎئررڤے״ یکتراگی
داس״؛ شصتے سۈم شصت سۈمئ״ شصت سامی״ا
ارقام انداره گیری
با صفت اندازه گیری در زبان شغانانی کلمه هرای زیررین اسرتفاده میشرهند ایرڎ״ نقرش ارای ،برار ،مرتبره״؛
بن״ ریشه״؛ چب״ چمچه ،قاشق״؛کهل״ کله ،سرا موالها یے ایڎ دڎ یه ،تهم سه״ یکبار به ایرن جرا درای
ه بعرد ره״؛ یراږ برار ام تررم سرت ترر سرېزد( کنگرره م)״ شرش برار بره آنجرا سریزد( کنگرره م) رژرتم״؛ ایلره
ره(ی)ېن( ایله ره یېن م) یاږ تؤڎ م ش رد دهک چهد״ برای کرم ایله شش بیخ نهال تهب به ما دادند״ا

گرامر زبان شغنانی
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جانشین ها
جانشین های زبان شغنانی از حصه های نطق دیگر با نگاه داشتن شکل های زیاد مهرژهله ی شان ژرق
میکنندا جانشین های شیصی ،اشارتی ،نفسی ،بعضی جانشین هرای سرهالی دارای کتگرهری هرای گرامری
حالت ( اصلی ه غیرر اصرلی) ،شریص( شریص یکرم ه دهم) ،شرماره ( تنهرا ه جمرع) ،جنسریت( مردانره ه
زنانه) ،درجه( نزدیک ،مابین ،هدهر) میباشندا
گرهه دیگرجانشینها تنها یک شکل دارند ه یالصا

جانشین های شخصی
جانشین هرای شیصری زبران شرغنانی از رهی شریص( یکرم ه دهم) ،شرماره( تنهرا ه جمرع)تغیر مری یابنردا
جانشین شیصی یکم تنها ده شکل حالت( اصلی ه غیر اصلی) داردا جانشین شیصی دهم تنها ه جانشین
های شیصی یکم ه دهم جمع حالت ندارندا

جانشین های شیصی زبان شغنانی را در جدهل زیرین جای دادن ممکن است
شیص

یکم

دهم

شکل های حالت

شماره

اصلی

غیر اصلی

تنها

هز ،بجا هز

مه( ما ،-بجا مه)

جمع

م ش ،برها مش

تنها

ته( تا ،-بجا ته)

جمع

تمه ،تم

چنان که میبینیم جانشین شیص یکم تنها هز״من״ در شکل حالت اصلی در شیهه بجهی به شرکل هز کرار
ژرمهده میشهدا شکل غیر اصلی آن-مه ،این چنین جانشرین شریص دهم تنهرا –تره گراه هرا بره صردا شرهی
دچار شده ،در نطق به شکلهای زیرین ژهنیتیکی ما ،-بجا مه ،تا ،بجا ته -می آیندا
تفسیر میتصر شکلهای ژهنیتیکی جانشینهای شیصی هنگام صدا شهی چنین استا
الررد) هاکرره ا( )уبررا ا( )аدر هقررت صرردا شررهی هاکرره آ( )оرا میدهرردا ا( + )уا( =)аآ( )оم رآت( -م ره+
ات)(ا در آیررر جملرره تغیررر شررکل میدهررد برره ه تبرردیل میشررهد م)؛ ترآ-ت(-تره+ات)ا موالهررا مرا-ت(-مره+ات)
یه=(ی) – ٲم ک-ام اند ڤد(ما-ت یه(ی) ٲم ک-ام اند ڤد م)״ من ه هی در همان جا بهدیم(شخا״)؛ تا-ت(-
ت ره(+ی) ات) څرره به رر یرره کررار چررهد؟ ( ت ره-ت څرره به رر یرره کررار چررهد؟ م)״ ترره برره چرری حررال کررارت را
رساندی؟״
گرامر زبان شغنانی
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ب) هاکه آیری جانشین های شیصی مه ،ته در هنگام صداشهی با هاکه اهلی اسهند –اند( برجا انرد) در
شیهه بجهی دراز( مه ،-ته )-میشهد ،اما در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی بی تغیر(مه ،-ته )-میماند
ته-ند( بجا ته-ند) ته+اند( بجا ته-اند) مه-ند (-مه+اند ،بجا مه+اند) یه ته برمه ند یه ند بی (بیردی م)
لۈڤد ״هی نسبت بر (مال) من از آن یهدش را بهتر می شمارد״؛ بجا اه نهن ،ته ند ښرم نست״ اسرم ،در
ته شرم نیست״؛ ته ند کلته زریځ یست-آ؟״ ته کبک کالن داری؟״ا
ه) هاکه ا +ا در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی –آ ه در شیهه بجهی –ه را میدهد (بجا تره-م) (-تره+
(ی) ام)ا موالها تا-م ښکهد یۈره ،نه ڤهد ام״ ترا در اینجا جستجه کردم ،نیراژتم״؛ برجا تره-م ڎر-اݑ هینرت
اته  ،ژهمت ام״ ته را از دهر دیدم ه شنایتم״ا
جانشین شیصی یکم جمع-م ش در لهجه برهازی به شکل مش استفاده میشهد م ش ته مش نره لرۈڤهم ،یرد
برهاز زڤ״ ما ״مش״ نمی گهیم ،این زبان( مردم) برهاز است(شخا)״؛ ارڎۈن ته مش دیهال ام״ ما تنهر
را دیهار می کنیم(برها)ا
جانشین شیصی دهم جمع –تمه در هقتی با نشان دهنده های میصهص ژعلی(  -ېرت ،ېن)آمردن اش شرکل
تم -را میگیرد ،یعنی از آن هاکره آیرینری –ا مری اژترد ،کره ایرن یصهصریات ژرهنیتیکی اساسرا بررای زبران
شغنانی ه شیهه شایدره گی آن یاص میباشدا در شیهه بجهی این حادوه دیده نمی شهدا تم ېت( بجا تمه-
(ی) ېت)اس که یت؟ ״ شمایان از کجا آمدید؟״؛ م ش ٲم څه قیهت ،تم ېرت (برجا تمره(ی)ېت) ښرد-آ״ هقتری
که ما چیغ زدیم ،شمایان شنیدید؟״

عمل جانشین های شخصی
شکل حالت اصلی جانشین های شیصی در جمله ،هظاید زیرین را اجرا میکنند
مبتدا هز س م اهقات(یراک م) بښچ ٲم״ من رژته یهراک می کشرم״؛ هز تره دی ارهل ڎه-م״ مرن ارهلش را
می دهم״(شخا)؛ هز از ته بیدے ساز لۈڤ ام״ من ( از ته دیده) بهتر سرهد مییهانم״ا
یبر نامی یه تهت تېز سر(تېزم)نازیۈن هز״ در ایش ادرم از همه نازیان من״؛ تره داد ام هز ״ اردر تره
منم״؛ زله  -م هز״ زیله منم״(بجا)ا
شکل حالت غیر اصلی – مه چنین عمل را اجرا می نماید
اررر کننررده برری هاسررطه م ره -ی ېررن دے محکم ره چررهد ،هزام تهیررد״ بعررد آن کرره مرررا محکمرره کردنررد ،مررن
رژتم״(شخا)؛ مه تهت اس رڤهر مه رماد״ ادرم مرا برای رژهر 23ژرستاد״(شخا)ا یهیے گرنگ مه چهد״
هی مرا گرنگ کرد״ا

ار کننده با هاسطه
 )1با ایشایند ها یه غڎه تر مه ژلت ات ،یے چیز نه لۈڤد״همان بچه بمن نگاه میکند ه هیچ چیز نمی
گهیرررد״؛ ازم تررررم لهرررک ارررے مررره ،هز څررری ام״ از آن سررره ترررا بررره آنجرررا را بمرررن مررران ،مرررن مررری
گرامر زبان شغنانی
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درهم״(شخا)؛ تر م ش چیز چسے ،ته رهنگ ٲم آدم״ چرا اینقدر به مرا نگراه کررده مانردی ،مرا تره
برین آدمیم״
 )2با اسایند ها ڤدیرم مه رد دهک״ جارهب بمن ده״؛ ههرج ییل ېن مرهتے دهره ڎاد״ گرگهرا بمرن
در آژتادند״(برها)؛ سۈگ مه رد لۈڤ یه ،هزام تهید״ یک اژسانه گهیید ،بعد من میرهم״؛ یے مږ
مه رد دهک ېت ،کږ ام״ بمن یک میش را دهید ،می کشم״(شخا)ا
 )3یکجایی با ایشایند ه اسایند ها یه نه تمه یݑچ تر مره یېرز ،یرهش ام سرهڎجت״هی گفرت شرما بره
نزد من می آمدید ،یرسند میشدم״(شخا)؛ اه-را ،ار مه یېز یه ،سراز لرۈڤ ٲم״ آشرنا ،بره اریش مرن
بیا ،سرهد مییهانیم״؛ اه تهت ،ار مه گنه یه ،قند ته رد دهک ام״ اسرم ،به نزد من بیا ،قند به تره
میدهم״(شخا)ا
معین کنندها موالها اه جۈن  ،مه زلمک کهی؟״ برادرجان ،زن امکرم کجرا اسرت؟״؛ مره داد از هم
ڎه ساله گه یدیر״ ادرم از اه ده سال کالنتر است״(شرخا)؛ یره نره مره قریچ سرهزښ کښرت״ هی
میگهید (که) شکمم سهزش کرده ایستاده است״ا
بهظیفه مبتدا آمدن جانشین های شیص یکم تنها حالت غیر اصلی نیز مشاهده میشهدا چنین حالت
اساسا هنگام با جانشین های چیده یاژتن مبتدا ظاهر میگرددا موالها ما-ت یه -ی ٲم چبد اتش״ من
ه هی امک بچه ایم״(شخا)؛ ما-ت ته -ی ٲم چئریج״ من ته زمین رانیم( قلبه گر م)(شخا)ا
جانشین های شیص یکم جمع -م ش ،تمه ه شیص دهم تنها -ته از رهی حالرت تغیرر نمری یابنردا
آنها در جمله به هظیفه تمام اعضای جمله کار ژرمهده میشهند
مبتدا ته م ش نه ژهمے نی؟״ مگر ته ما را نمی شناسی؟״؛ مر ش ٲم یۈدنرد الگلره اݑ رېرد״ مرا در
اینجا حیران ماندیم״(شرخا)؛ هزتره ئښرتاهاند اس تره اررا یرد ام״ در هقرت دهیردن ،مرن از تره اریش
میگذرم״ا
یبر نامی تمه کلۈن ٲم م ش״ یهجعین(تان) ما״؛ ښرڅ ڤهرریج تمره ات ایځریج هز ،آدم گره بره کرار
نست״ آبکش شمایان ،آشازی من ،دیگر کسی در کار نیست״(شخا)ا
م
ار کننده بی هاسطه هز ام ڎېهن آدم ات ،ښېب ام ته״ من آدم بد جهل(عینا دیه دار״دیهانه ״) ته
را میزنم״؛ یه ته م ش ژهمت״ هی( البته)ما را می شناسد״؛ مېمۈن ېن تمه چهد-آ؟״ شما را مهمان
کردند؟״(شخا)ا
ار کننده باهاسطه
 )1با ایشایند ها ل قابل ېن بر م ش ڤئڅ״ آنها نسبت بما قابل بهدند״؛ دۈنرد ترر مر ش چیرز
چسے ،ته رهنگ تیرٲم آدم؟״ چرا این قدر بما مینگری ،ما هم ته بررین آدمریم״؛ (مېرد
م)داد اے ته درازے ژلت ،تات( تهیت م) نه یت״ اردراینها بره تره ییلری نگرران شرد ،نره
آمدی״(شخا)ا
 )2با اسایند ها دستارک ته ند یست-آ؟״ ته داکه داری؟״( عینا از ته داکه اسرت؟)؛ څۈنرد
زریاتېن تهند یست؟״ ته چند کهدک داری؟״؛ دم البے زنی ،ید م ش ارد درکرار״ همران
البی را شهی ،هی بما درکار( است)״(شخا)ا
 )3باایشایند ه اسایند ه یکباره تر تمه یېز مه ند کار نست״ من به نرزد شرما کرار نردارم״؛
ارررے مررر ش یېزتررره ماشرررین بهنرررد( مهتربهنرررد م) زهئرررڎېن״ بطررررد مرررا راه ماشرررینگرد
میبرارند״(بجا)؛ تے یېت اے تمه گنه مېمۈنے״ رهیم بطرد شما به مهمانی(شخا)ا
گرامر زبان شغنانی
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معررین کننررده اک اد ار غررۈک څرره ،م ر ش نبیررره-ی را؟ ״همررانی کرره در گهررهاره اسررت ،نبیررره مررا
است״(شخا)؛ م ش تهت غریب محمد ار ایکسرادیڅ( سریر علمری م)کرار ترهیج״ اردر مرا غریرب
محمد به اکسادیسیا(اکسادیشن م) به کار رژته است״ا

اشاره جانشین ها
اشاره جانشین های زبان شغنانی دارای سره درجره( نزدیرک ،هسرط ،دهر) ،ده شرماره ( تنهرا،
24
جمع) ه جنسیت گرامری ( مرد ه زنانه) استندا
در جدهل زیر اشاره جانشین ها را می آهریما
شماره تنها
جنسیت
شکل حالت
درجه
درجه نزدیک

اصلی
غیر اصلی

شماره جمع

یم

مهڎ

مردانه

مے

مېڤ

زنانه

مم ،بجا مم

شخا مېد مې

1ا در زبان ادبی حاضره تاجیک ه اکور شیهه هرای آن اشراره جانشرین هرا ده درجره ( درجره
نزدیک-این ه درجه دهر-آن)نشان میدهند ،اما درجره هسرط ندارنردا همچنرین دیگرر اشراره
نشررین هررای زبرران ترراجیکی از رهی جنسرریت ه شررکل حالررت تغیررر نمرری یابنررد(نگاه کنیررد برره
گرامر زبان تاجیکی ،برای مکتب های عالی قا1ادهشنبه ،1973 ،صا)224ا
شماره جمع
شماره تنها
جنسیت
شکل حالت
درجه
درجه نزدیک

اصلی

ید

دهڎ
دېڤ شخا دېد دې

دے
مردانه
غیر اصلی
دم ،بجا دم
زنانه
ههڎ
یه
مردانه
اصلی
درجه دهر
یه
زنانه
هېڤ شخا هېڤ هې
هے
مردانه
غیر اصلی
هم ،بجا هم
زنانه
از جدهل معلهم میگردد ،کره شرماره جانشرین هرا بغیرر از کتگرهری درجره ه شرماره براز ده شرکل حالرت (
اصلی ه غیر اصلی) دارندا جنسیت برای شماره جانشین های درجه نزدیرک ه هسرط تنهرا بره حالرت غیرر
اصلی یاص استا در درجه دهر هر ده حالت ( اصلی ه غیرر اصرلی) از رهی جنسریت تغیرر مری یابنردا
شکل های شماره جمع شماره جانشن های حالت اصلی ه هم غیر اصلی نسبت به جنسیت بیطرد اندا این
یصهصیت به زبانهای رهشانی ه برتنگی یاص نیستا
24

Дар забони абабии ҳозираи тоҷикӣ ва аксари шеваҳои он ишораҷанишнҳо ду дараҷа(дарачаи наздик-ин ва
дараҷаи дур - он) нишон медиҳанд, аммо дараҷаи мобайнӣ надоранд. Ҳамчунини дигар ишораҷанишнҳои
забони тоҷикӣ аз рӯи ҷинсят ва шакли подежӣ тағир намеёбанд(Ниг. Грамматикаи забони тоҷикӣ, барои
мактабҳои олӣ қ. 1. Душанбе, 1973, сах. 224.
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چی نهعی که از جدهل شماره جانش ین ها دیده میشهد ،شکل های غیر اصلی شماره تنها جنس زنانه شیهه
بجهی از زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی ژرق میکنند شغا شخا مم ،دم ،هم( بجا مم ،دم  ،هم)ا
درشیهه شایدره گی اشاره نشین های حالت غیر اصلی شماره جمع در شرکل ارهره مېرد ،دېرد  ،هېرد ه
ناقص مې ،دې ،هې ها مییهرندا اشاره نشین های درجه نزدیک –یم ،حالت غیر اصلی شان مے(جام)،
مم(جازا) ،بجامرے(جاما) ،مرم(جازا) شرکل جمرع مېرڤ ،شرخامېد ،مرې بررای اشراره نسربت بره شریص ه
اشیای نزدیک استفاده میشهندا
موال ها هزام یت ،یم یم ند اے مه ژلت״ من آمدم  ،این در آنجرا بمرن نگرران است(شرخا)؛ هرگراه یرے مرم
بهار م ش اه څه ذېد ،ښهڤد ل سۈد״ اگه همین بهارگاه مان زاید ،شیر بسیار می شهد״؛ مهڎکېن ڤا یت،
یت ام تر مې یېز״ اینها آمدند(من) باز ایش آنها آمدم״(شخا) ،مې مهنېن یره نهرن ارد یراس״ همرین سریب
ها را به مادرت بر״(شخا)؛ مې ذات بهد ک-ازم״ اصل ه نصب شان از همان جا״(شخا)؛ تر مم گه مه
ڎهڎېت״ به این گ نزنید״(بجا)ا
اشرراره جانشررین هررای درجرره هسررط ی رد ،شررکل جمررع ده رڎ ،حالررت غیررر اصررلی شرران دے (جاما) ،دم ،بررجا
دم(جازا) ،شماره جمع دېڤ ،شخادېد ،دې شیص ه اشیای مساحه هسط را اژاده میکنندا موالها ید دۈند
هزارزه تۈغم ادے ،دے ااک چید عذاب״ این چنان تیم ارالش است ،که تازه کردنش نهایت دشهار״؛ دس
تر دم مه ژل ڤا نۈد״ اینطهر به هی نگاه نکن ،باز میگرید״(بجا)؛ مم ات یهج-آ دم؟״ ایرن اش را دهسرت
داری یا هی اش را״؛ یه لۈد دهڎ ېن بلۈنجی״ هی گفت آینها بلهنکهلی اند״(شخا)؛ دېد اند هم نباس ات
هم نبسه״ اینها هم نبیره ه هم ابیره (دارند)״ (شخا)ا
اشاره جانشین های درجه دهر شکل تنها یه ،یه ،حالت غیر اصرلی شران هے(جاما) ،هم برجا هم(جازا) ه
شررماره جمررع هه رڎ ،حالررت غیررر اصررلی شرران هېررڤ ،شررخا هېرد ،هې چررهن جانشررین هررای شیصرری ه چررهن
جانشین های اشارتی نسبت به اشیاه از نظر دهر غایب بکار برده میشهندا
به صفت جانشین های شیصی سهم مرادبیت قیهٲم یه دے معنی ڎید״ مرادبیت را چیغ زنیم ،هی معنی
اش را میگهیررد״؛ یرره رمېرد ،ڤرېن هے״ هی میفرمایررد ،اه را بیارنررد״؛ یهغهغررا(-ی)ے اچرره نرره یررهج״ هی
غهغررا را تمامررا دهسررت نمرری دارد״(شررخا)؛ هم ېررن هینررت یرره سررت ېررن هم طلهاترراه״ هی را دیدنررد ه برره
یهاستگاری اش رژتند״ا
برای اژاده هظیفه اصلی یهد  ،یعنی چهن اشاره جانشین هم یر مه رد دهک״ همان سنگ را بمن بده״؛
هے ڎارگ ڤ ررږ یرره ،ڤرره ݑېررهٲم״ همرران چررهب را شررکن ه بیررار سررهزانیم״ قررزاق هې نیچیرررېنے ڤررا یطررا
چهږج״ تیر قزاق به همان نیچیرها نرسیده است״(شخا) (،عینا قزاق نیچرها را باز یطرا کررده اسرت)؛
ههڎ مالېن ېن ڤا یهڤد ار کلیهز کښت״ همان رمه باز به کشت کلیهز ژرهآمد״ا
اشاره جانشین های شکل حالت غیر اصلی در شماره تنها از رهی جنسیت تغیر مییابندا
موال ها برای جنس مردانه اه-ڎه ،می هۈن ار یزینه یاس״ جهره ،همین(جاما) اشم را به انبار( یزینه م)
بررر״؛ مرر ش ٲم دے آمیرررت چررهږج״ مررا اه را آمهزانررردیم״؛ یرره نهاگررار کڅرررار ،دے جهررت ڎد کښرررت״ هی
تنهر(جاما) نه سایته است بنا بر این دهد میکند״(شخا)ا
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موال ها برای جنس زنانه اه-را مم اږئځ ام یه ،تهم چای هېرڎ ام״ ای بررادر ،آنررا (جازا) یهابرانم ه بعرد
چای را تیار میکنم״؛ دم مه یخ کارته  ،یه نه ڤهرڎېد״ کرار یرهاهر مرا را اه عرده کررده نیمتهانرد״؛ یره ازم
اے گاݑ(اگاݑ م ) تیڅت״ هی(جازا) از آن جا بر هقت رژته بهد״(شخا)ا
در زبان شغنانی اشاره جانشرین هرا از رهی شرماره ه جنسریت بره اسرم بعدینره مهاژقعرت ایردا میکننردا ژررق
اساسی در آن است ،که در زبان شغنانی مهاژقت هم در شکل حالرت اصرلی ،هرم حالرت غیرر اصرلی اسرتا
در زبانهای دیگرگرهه شغنانی ه رهشانی( بغیر از زبان سریقهلی ،که در آن جنسیت از برین رژتره اسرت)
مهاژقررت تنهررا در شررکل حالررت غیرر اصررلی دیررده مرری شررهدا موررال هررا یرره مررح نبرری اس اارښررنېڤ-آ؟ ״ همرران
(جاما) محمرررد نبررری از اارشرررنید اسرررت؟״؛ یررره شرررچ گنررره اس کرررار یرررت״ هی (جازا) حاضررررکک از کرررار
آمررد״(شررخا)؛ یرد دېررهال چررے ریښرت( نیښررت م) ،حتیرراط یرره کررے״ همرران دیررهار (جازا) غلطیرردنی اسررت،
احتیاط شه״؛ هم از چېد اند قیه״ اه را(جازا) از یانه چیع زن״ا

عمل اشاره جانشین ها
اشاره جا نشین های هر ده شماره در شکل حالت اصلی عملیه زیرین را ادا مینمایند
مبتدا اگهن دم یه ،ید ښئفڅت״ اه را اهشان ،بگذاریهاب رهد״؛ ید اے مرې یېرز سرت یره ارهل زئښرت״
هی به اریش اینهرا بررای گررژتن ارهلش رژرت״(شرخا)؛ دے مهکرتره زنرے ،یرد یېرڎن سرڎج״ (همرین) کرتره(
ایراهن م) مرا شهی ،هی اژالس( چتل م) شده است״ ؛ یم تر یهږم ڎاد اته ید اندهید یه تهید״ اینرا یرهاب
برد ه هی ییسته رژت״؛ یه بشهندک اݑ غڅ״ هی دیتر نغزکک است״(شخا)؛ یه ته م ش زڤ نه ژهمت״
هی زبان ما را نمی داند״ یه غه غا(-ی)ے اچه نه یهج״ هی غهغا را تماما نغز نمی بیند״(شخا)ا
یبر نامی ل حه
نغز است״ا

 -ید( قۈل م)״ بسیار چقهر است -ایرن قرهل״؛ اه بشرهند چرارک یره״ بلری  ،اه مرردک

معین کننده یم نصهار ل بې مزه״ همین ناس بسیار بی مرزه (برهده اسرت) (شرخا)؛ یره ابهبهرک رهښرت״
همان هدهد ارید״(شخا)ا یه چارک ڎاڎج ار هم ناش״ آن مرد از براالی زردآلره اژتیرده اسرت״؛ مهرڎ غڅرېن
ېن یت״ این دیتر ها آمدند״؛ دهڎ بجگله(-ی)ېن ترکه ست؟ ״ همین بچه هرا بره کجرا رژتنرد״؛ ههرڎ مرالمېن
ېن ،یهه ،څاه تیار چه״ همان معلمان  ،منه دره را تیار کردند״ا
اشاره جا نشینهای حالت غیر اصلی در مهقع اعضای ایررهی جملره ( ارر کننرده بری هاسرطه ه برا هاسرطه)
استفاده میشهندا
ار کننده بی هاسطه ترۈ(د) ڤه ،هز دم انڅه-م״ اینجا بیار ،من آنرا میردهزم״؛ سرحرکے مرس یرهږم هے
یاد״ اگایی هم اه را یهاب می برد״؛ ته مېڤ لهک هېرڤ زے״ تره اینهرا را مران ه هے هرا را گیرر״؛ تره
تصدق س م ،یے مه  ،که چس مم״ تصدقت شهم ،که اینرا بین״(شخا)؛ هز ته دم چرار ڎهرم״ مرن اه را بره
شههر میدهم״(شخا)ا
ار کننده با هاسطه
 )1با ایشهند ها از دے یه رڅئݑۈن״ از این یهد را گریزان״؛ یه تر هم ژلتے یه لۈدے بشهند״ اه
به آن( زن) نگاه کرد ه گفت یهب شده است״(بجا)؛ اس مم تره بیردے ږن تره نره ڤرریے״ از ایرن
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زن بهتر ته نمی یابی(برها)؛ دهسک دے ڎر ڤد ،اے دے قیه ٲم ،دس اݑ نه ښنت״ اگرر( انردکی)
دهر باشد ،هی را با آهاز بلند چیغ میزنیم ،نباشد نمری شرنهد״(شرخا)؛ اه-را ،ترر دے یره اݑئرر یره
زئز״ آی ،دستت را به هی دراز کن ه گیر״ا
 )2با اسایند ها اه-را ،هز مے رد چیز نقل کن ام؟ ״ آی برادر ،من به اه چی را نقل کنم؟״ ،یرد غرل
بهیداق ،یه ززین ڎېت دے رد״ این حاال مجرد( است) ،دیتر تانرا بره هی دهیرد״ ؛ کره هېرد رد
چای کے״ کانی به آنها چای( تیار) کن״( شخا)؛ دېڤ رد درهغ مه لۈڤ ،دهڎ ېن بشرهند آدم ېرن״
به اینها درهغ نگهی ،اینها آدمان یهب اند״ا
م
 )3با ایشایند ه اسرایند هرا یکبراره هزام نره اس دم ترے یهڤرد ،بشرهند ماشرین ( مرهتر ) یرد״ مرن ( از
باالی) آن نه ژره آمدم ،بسیارماشین( مهترم)نغز است״؛ مهڎ-ک ېرن ڤرا یرت ،یرت ام ترر مرې یېرز״
اینها باز آمدند (،من) به نزد شان آمدم״(شخا)؛ دې څیهېن اس دی تے تازه کن״ همان مهی ها را
از باالی آنها تازه کن״(شخا)؛ از هېڤ تے یېن نالهگ( مالیه م) زاښرت״ آنهرا را از نرالهگ( مالیره
م)آزاد کردند״( عینا از باالی آنها انداز را گرژتند)ا
معین کننده ها موالها م ش ته دم رئږۈڤ ښڅ یهر ٲم״ ما آب همان شراره را مییهریم״؛ دڎ اۈند
ڤه دېڤ بجگله رمېد تررم״ بعرد  ،بچره هرا را بره همرین راه بره آن طررد رهان مری نمایرد״؛ آه-را دم
مهن مه رد دهک ،یهم״آشنا ،همان سیب را به من ده ،مییهرم״؛ یے جا گره اۈنرد نسرت ژقرط دم
زرڤ ژه״ راه دیگری نیست ژقرط قرد قرد همران رهد״(شرخا)؛ دې اهېرن ارے دم رهاج حری کرے״
همین گاه ها را به همان ایره ها حی کن״( شخا)ا
برای اژاده معین کننده صاحب اشاره نشین ها در چنین شکل می آید
 )1با راه تکراری اشاره جانشین ها اه-را ،مے اڅ مرس ار مکترب هېرڎېت״ جرهره هرا ،اسرر ایرن
این کس را هم به مکتب دایل کنید״( عینا اااهمرین اسرر اینرراااا)؛ دم سرید مراه اهانرد ښرهڤد
نست״ گاه سید ماه را شیر نیست״( عینا از همین گاهی همانااا)؛ دے دم ښریج شراگهن ایرۈم
اند کږٲم״ همان بررزه گراهش را در رهز نرهرهز مری کشریم״( عینرا همران بررزه گراه آنرراااا)
(شخا)ا
 )2با راه تصهیری ( تحلیلی) با آمدن اسایند –اندے- ،ندا موالها هم اند هم اه نه زئڅ״ گاه اه
حاال نه زایده است״( عینا اه را گاهشااا)(شخا)ا مے نرد ،مرے نهرن ترر ښرهر ،دم مئسرت تره
یاڎد״ مادر این در شهر ماه دیگرر مری آیرد״( عینرا انررا مرادرشااا)؛ دے نرد دے چیرد نیښرچ،
دېهال (هے چیداهم) س هٲم״ یانه هی اژتیده است ،ما دیهار کردن میررهیم״( عینرا اه را یانره
اشااا)ا
یبرا موال ها یم دژتر( کتابچه م) مهند ات ید هے ند״ این دژتر( کتابچه م)از آن من ه هی از آن(اه)״؛ ید
محله دے ند ،ڎئد اے دے مهک״ این یانه از آن هی ،با اه جنگ مکن״؛ اڅ مه ند ات رزین ته نرد ،ڎهرڎ
ٲم یکدگر ره یه ،دگه دېد ایتیار״ اسر از من  ،دیترر از تره برا هرم طرهیش میکنریم ه دیگرر ایتیرار شران(
شخا)ا
شکل های غیر اصلی اشاره جانشین ها معنی ده یهرگی دارندا یعنری آنهرا در جملره هرم معنری اشرارتی ه
هم صاحبیت را اژراده مینماینردا معنری ده یرهرگی در اشراره جانشرین هرای نرامبرده در مرهردی ظراهر مری
شهد ،که اگر اشاره جانشین ها ه اسم از رهی جنس ه شماره مهاژقت کنندا موال دم ڤدیرم مره رد دهرک״
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جارهب را بمن ده جارهب اه را بمن ده״؛ دم ڤز اے اښته حی کے״ همان بز را به تاه حی کرن برز اه
را به تاه حی کن״؛ م ش تر دے چید س هٲم״ ما به آن یانه میرهیم ما به یانه هی میرهیم״(شخا)ا
جالب دقت است ،که اگرر جنسریت گرامرری اسرم ه اشراره جانشرین هرای شرکل غیرر اصرلی مهاژقرت نکننرد،
معنی دهیهرگی برهم مییهرد هم مرۈب مه یېت ،یه در قهرر ڎېرد״ قیمراقش را نیهریرد ،اه در قهرر مری
اژتد״؛ اس هے رئږۈڤ ښڅ ڤهر ،برئزٲم״ از جهیبار اه آب بیار ،مییهریم(مینهشیم م)״ا
اشاره جا نشین های هر ده شکل حالت بعضا معنی جانشین اشرا گم نمهده ،هظیفه ارتیکل(حرد تعرید
م) را اجرا میکندا موال ها هے ردے یه اڅ بشهند اݑ ساارت یه تهید تر هېڤ یره آښرناگۈن یېرز״ هی
به اه( همان) اسرش را به نغزی سااریده ه نزد همان آشنا هایش رژت״؛ یره کهلرے سرئنچ ،هے سرهداگر
آدمرررین یرررن ژرررهک انررردیڅ״ هی سررررش را بلنرررد کررررده اسرررت ،کررره آدمان(همررران) سرررهداگران همررره از یرررهاب
ییستند״(شخا)؛ یه دۈند کلتره سرهڎج ادے ههرڎ هے داد ات نهرن ېرن هے نره ژهمرت״ هی چنران کرالن شرده
است ،که (همان) ادر ه مادرش اه را نشنایتند״ا

جانشین نفسی
جانشین نفسی در ده شرکل یر بݑ ه یره دچرار مری شرهدا شرکل اصرلی جانشرین نفسری یربݑ در جملره بره
هظیفه مبتدا می آید یبݑ رېزه کے ،م ش ته نه یهرٲم״ یهدت ریزه کن ،ما نمی یهریم״؛ یبݑ سه ارس
ښهڤد یه ید״ یهدت رژته شیر گرژته بیا״(شخا)ا
شکل یه در جمله به هظاید زیرین کار ژرمهده میشهدا
ار کننده بی هاسطه اس دے یه رڅئݑۈن״ از این(کس) یهدت را گریزان״؛ یه یے هے ااڎېن ارد اتئهج
یه״ هی یهد را در زیر اای اه ارتاژته است״ا
ار کننده بی هاسطه( با ایشایند ه اسایند ها) یا سه ژرک یلرم اس یره کرے ،یرا کرے دېقرۈنے״ یرا رژتره همره
علمها را یهد بکن ،یا دهقانی کن״ تهم اس یه گله کن اس م ش نی״ نباشد از یهد گیله کن ،از مرا نری״؛
تر یه مه کن ،ته قتی څے ام״ مرا بیهدت همراه کن ،با ته میدرهم״(برها)؛ یهگه ات مس تر م ش قتے
چے چید ،دۈند جای ترم نست״ ته یهدت را با ما همراه کردنی استی  ،در آنجا اینقدر جای نیسرت״؛ یره
رد تهم یراک ایځېت م ش ته نه یهرٲم״ بیهد ( تان) یهراک ازیرد ،مرا نمری یرهریم״؛ کلکهت(اراایچ م)
یه رد ڤیس ،ار ته ااڎ نج مه سۈد״ اای تابه بند ،در اایت برد نه درآید״(شخا)ا
به هظیفه ار کننده با هاسطه جانشین نفسی با ایشایند ه اسایند ها یکباره آمده می تهاند اېهسته ماه ،یم ته
لۈڤد اس یه یېز مه لهکښت״ ایهسته ماه ،این میگهید ،که از نزد یهد مرا جهاب دهد״؛ لۈدے اے یه
یېز مه سفېن ،سۈگ ته رد لۈم״ هی گفت به ایش یهدت مرا بردار ،به ته اژسانه میگهیم״(شخا)ا
معین کننده ته-ت کس( دېد) یه نباس جۈن اند چدۈم بېښدے یهج״ ته از همین نبیره گانت کردامش را
نغز تر می بینی״(شخا)؛ اتک(شغا ادۈڅ م) مه رد دهک ،یه تکمه انڅه-م״ رشته(تار م)بمن ده ،تکمره ام
را دهزم״(شخا)ا
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بعضا شکل غیر اصلی با اسایند-رد آمده ،معنی جانشین اش را گم میکنرد ه چرهن حصره چره کرار ژرمرهده
میشهد ته-ت یه رد آدم مس نه ڤڎج״ ته که ( یهدت) آدم هم نبهدی״ا

جانشین های سوالی
جانشین هرای سرهالی ایرن هرا انرد چهری״ کری״ ،چیرز״ چری״ ،څررد؟ برجا چیرر״ چررا ،بررای چری״ ،څره
څدے بجا څڤ״ چی ،برای چی״ ،که کهی״کجا״ ،چدۈم״ کدام״ ،څرهنگ ،بجا څرهنگ״ چه ییل״،
څۈند״ چند״ا
از بین جانشین ها تنها جانشین چهی؟ ده شکل حالتی داردا شرکل حالرت اصرلی چهری ه شرکل حالرت غیرر
اصلی -چے میباشدا
شکل اساسی جانشین سهالی چهری״ کری״ ه شرکل غیرر اصرلی آن چرے تنهرا نسربت بره انسران کرار ژرمرهده
میشهدا موالها دم اه چهی از اښته یمبېنت؟ ״ کی آن گاه را از اشته ژره آهرد؟״؛ نر کریا تر چے ڤد؟
״ امرهز نهبت کی باشد؟״(شخا)ا
شکل اصلی درجمله به هظیفه چنین اعضای جمله می آید
مبتدا اه-ڎه ،چهی اس تگاڤ یت ،که چس״ بچه ،کی از اایان آمد ،نگراه کره״؛ راسرت اݑ لرۈڤ ،چهری تره
رد بکار؟ ״ راست گهی ،کی بته در کار است؟״؛ دس ته رد چهی لۈد؟ ״ این طهر بته کی گفت״؟
یبر ید چهی؟ ״ این کی״؟ ،اکه  ،ته نهن چهی ،هزام رنهښت״ اکه ،مادرت کی ،من ژرامهش کردم״ا
شکل غیر اصلی چے در جمله ژعالیت زیرین را اجرا میکند
یبر نامی مح نبی ک-ام غڎه یک ته قتی چے ند؟ ״ محمد نبی ،همین بچه گگ قتی ته کیست؟״؛ نر ااڅ
تر چے؟ ״ امرهز نهبت اادبانی کی؟״؛ صفر بیرک ک-اد تره ارڅ ترر چرے؟ ״ سرفر بیرک همرین اسررت بره
کی( مانند)؟״(شخا)؛ یم اه چے ند״ این گاه از آن کی؟״ا
ار کننده بی هاسطه م ش چے قیهٲم سۈگ لۈڤیج״ کی را بصفت اژسانه گهی چیغ زنیم؟״؛ قزاق چے ارڅ
ات صفر چے اڅ ڤڎج؟ ״ قزاق اسر کی ه صفر اسر کی بهده است؟״(شخا)؛ چے لۈڤ ٲم بشرهند چئرریځ
گر مهڎېن ژهک ییه اݑ״ کی را زمین اران(قلبه گر م)نغز گهییم ،اینها همه یک ییل اند(شخا)ا
ار کننده با هاسطه
 )1با ایشایند ها قزاق اے چے نهشچ؟ ״قزاق به کی انتظار(است)؟״(برها)؛ یه تر چے بېښردے
چېمررت ،تررر ترره یررا تریرره نهررن؟ ״ هی ( دیترچرره ترران) برره کرری بیشررتر انررس دارد ،برره ترره یررا برره
مادرش؟״ا
م
 )2با اسایند ها صابر چے ندے لۈد( نر )اری تیښرار سرهر״ صرابر کری را گفرت ،کره امررهز در
تیشار طهی دارد؟״؛ که لۈڤ چے گه یه قتی ڤه-م؟״ کانی بگه باز کی را با یهدم بیرارم؟״؛
م ش چے گه سهرقیه ٲم؟״ باز کی را به طهی چیغ زنیم؟״ا
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معین کننده چے اڅ یم؟״ این اسر کری؟״؛ چرے نهرن تره ښریڤد ״ مرادر کری تره زد؟״؛ مرے هاښ چرے اه
یهږج؟ ״ گاه کی این علد را یهرده است؟״(شخا)؛ گج تیر د انرد ژهمرے اس مره نرد تره چرے ڤرارج اررا
ڎېد״ میدانی ،در بزکشی اس کی از اس من ایش میگذرد؟״( شخا)ا
جانشین های چیز ،څرد(چیر) ،څره(څردے)برجا څرڤ ،کره( کهری) ،څۈنرد ،چردۈم ،څرهنرگ از رهی حالرت
تغیر نمی یابندا جانشین چیز ه چدۈم در جمله به هظاید گهناگهن آمده میتهانندا
جانشین چیز״چی״ نسبت به اشیای بی جران ه حیهانرات کرار ژرمرهده میشرهد ه ژعالیرت هرای زیررین را ادا
میکند
مبتدا آیرینے لۈد چیز ارېد رېد؟ ״ در آیر گفت در آنجا باز ماندی؟״(شخا)؛ چیز که ته زارڎ تے غلچ
هه؟ ״کانی باز چه در دلت مانده است هه؟״(شرخا)؛ آه یرخ ،چیرز تره کهرل ترے؟ ״ یرهاهر جران ،در سررت
چی(است)؟״ا
یبر یره ،یرهه ،یمنرد چیرز؟״ منره ،هی در آنجرا چره (اسرت)؟״(شرخا)یم چیرزات یرد چیرز؟ ״ ایرن چری ه هی
چی(است)؟״
ار کننده بی هاسطه اه اڅېن ،چیز ېت لۈد؟״ اسرها ،چی گفتید؟״؛ چیز ارېد دۈند چسرے؟ ״ تره اینقردر بره
اایان چرا نگاه میکنی؟״(بجا) هز چیز ڤه-م تمه رد ،یهش سېت؟״ من چه(را) بیرارم ،کره بره شرما معقرهل
شهد؟״(شخا)ا
ار کننده بی هاسطه
 )1برررا ایشرررایند هرررا حیررررۈن ام نښرررار اس چیرررز ښررراج ڎهیرررد؟ حیررررانم ،نشرررار از چررری ترسررریده
اسررت״(شررخا)؛ ترره ارررد اررس چیررزے تررره رمرراڎج؟ ״ ارردرت ترررا بررررای چرره چیررز ژرسرررتاده
است؟״(بجا)ا
 )2با اسایند ها ته ته چرای چیزانرد برئرزے؟ ״ تره چرای در چری مینهشری؟״(شرخا)؛ تهرت ره
چیزگه باز ام؟ ״به ادرت بازچی را ژرستانم(به ادرت دیگرر چره چیزبفرسرتم م)״؛ دهرڎ تره
چیز ره ژال هېڎېن؟״ اینها به کی ژال می بینند؟״ا
 )3با ایشایند ه اسایند یکباره هم اند تر چیزگه ههس رېڎج؟״ از این باز به چی ههس مانرده
است؟״؛ مے ته اس چیزاند تیارېن هه؟ ״ اینرا از چی تیرا رمیکننرد؟״؛ ارے چیرز گره یېرت
گیر؟ سېت تایدېت״ باز به چی منتظرید؟ رژتن گیریرد تران״(شرخا)؛ هرر چیزگره تره دل انرد
ڤد ،لۈڤ״ هر آن چیزیکه در دل داری ،بگهی״ا
معرین کننرده هزچیرز نقرل کرن ام  ،تره رد یرهش ڤرد؟ ״ مرن چری ییرل نقرل کنم(کره) بره تره معقرهل باشررد؟״؛
چیزدهرڎ ڤد ادے ،یرابے مه چهد؟״ چگهنه درد بهد ،که مرا یراب کرد؟״ نارک چیز داریېنے مے ایرڎ
ڤهږج؟״ ناریک چگهنه داره ها را این دژعه آهرده است؟״(بجا)؛ م ش ٲم چیز قهم دېد رے؟״ ما به آینها
چگهنه یهیش می شهیم؟״(شخا)ا
جانشین های څررد  ،چیرر؟״ بررای چری؟ چررا؟ ״ در زبران شرغنانی کرار ژرمرهده میشرهندا در شریهه بجرهی
جانشین چیر استعمال شده ،جانشرین څررد اسرتفاده نمری شرهدا در لهجره شرایدره گری باشرد هرم څررد؟ ه هرم
چیر؟ برابر استفاده برده میشهند که لۈڤ چیر(څرد) ات یت؟ ״ کانی ،بگه چرا آمدی؟״؛ ترر دې حرهیلی
مه ند چیر״ به حهیلی شان چره کرار دارم؟״(شرخا)؛ مر ش جنراه ایررېن ار ښرهر چیرر کرن ٲم؟ ״ مرا برر ایرن
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ایرها در شهر چه کار کنیم؟״(برها)؛ ته ته ڤا څرد نههے؟ ״ ته باز بررای چری گریره میکنری؟؛ لعرل بریگم
ڤا څرد تیڅ؟ ״ لعل بیگم باز چرا رژته است؟״(شخا)ا
جانشین های څه ،څدے ،بجا څڤ ،چے؟ ״ برای چی؟״ اساسا برای اژاده سهال در جمله کار ژرمهده مری
شهدا موال ها څه(څدے) ته رد مایک؟ ״ چه شد به ته ماه یک״؛ ته باب مه څه کښت؟ ״ بابا یت مرا به
چرری مقصررد سررراغ میکنررد؟״؛ دے هز څرره ژه رم ام ،بلفترره-ت ترره؟ ״ اینرررا مررن از کجررا میرردانم ،ترره برری درک
استی؟( شخا)؛ ته ڎست ارد ڤا څدے״ به دستت چه شده؟״ا
جانشین های څه ه څردے از رهی اسرتعمال بعضرا از همردیگر ژررق میکننردا جانشرین څره بیشرتر برا اسراس
زمان حاضره ژعلی سداه ه چیداه می آیدا اگر اساس زمان حاضره ژعل ها به اژتیردن آهازهرا دچرار شرهد،
آنگاه بیشتر جانشین څدے کار ژرمهده می شهدا موال ها هم سیدگل رزین څه کن ام( څدی-م) ،یه ایر״ (
همان) دیتر سیدگل به من درکار نیست( عینا چی کار کنم) ،هی ایر است״( شخا)؛ شچ ته جۈن آرا آش
ڤیرت ،دم چای څه کن ام(څدے-ام)״ حاضر جهان آرا آش بریده را می آهرد ،چای را چی کنم״ا
جانشین څه در جمله چهن ایهندک(ربط م) تابع کننرده نیرز کرار ژرمرهده میشرهدا( بره براب״ ایهنرد״ هرا نگراه
شهدا)
څه با کلمه هیت معنی زمانی را میدهد یه ته څه هیت یاڎد؟ ״ هی چه هقت می آید؟״ دے اۈنرد کره څره
هیت زهئڎېن ادم؟( همین) راه (ماشرین را) کری بره آنجرا مری سرازند؟״(شرخا)؛ لرۈد ام آه نهرن تره څرېم څره
هیت قید سهڎج ؟ ״ گفتم مادر جان چشمت کی ضرر دیده است؟״ (شخا)؛ څه هیت تره ڤرا ارامیر یردېت״
کدام هقت (به) اامیر می آیید؟״ا
څه با کلمه رهنگ یکجاگی احساسات گهینده را نسبت به اشیاه ه یا عالمت آن می ژهماند دے ابر چس،
څه رهنگ تارک ،زمهنه اچه نه دڤېست״ (همان) ابر را بین ،چی ییل تاریک ،گرد ه اطراد تماما نمری
نماید״(شخا)؛آه-ڎه ،ته څېم نر څه رهنگ؟ ״ بچه ،چشمت امرهز چطهر؟״ا
جانشین که(کهی) سهال را نسبت به مکان اژاده میکندا در شیهه بجهی شکل کهری کرار ژرمرهده مری شرهدا
موال ها اه ات تر که یاد؟ ״ گاه را به کجا بردی؟״؛ تره-ت اس کره یرت؟ ״ تره از کجرا آمردی؟״؛ آه-ڎه،
مه نهن کهی ،لۈ مېمۈن یݑچ؟ ״ بچه ،مادرم کجرا اسرت؟ بره اه گرهی مهمران آمرده اسرت״(شرخا)ا جانشرین
چدۈم چنین ژعالیت را اجرا میکند
ار کننده بی هاسطه ه با هاسطه م ش کار چدۈم رے یهش ات چدۈم رے نستا ״ کرار مران بره بعضری
ها معقهل به بعضی ها نی״( شخا)؛ دهڎ چدۈم هیز کن ېن״ اینها کدامش را بار می کنند״؛ چدۈم لۈڤ ٲم؟
تمه م ش قاشق څه لۈڤېت؟ کدامش را یهانیم؟( که) شمایان نقرات ما را یهانید״ا
معین کننده ته ته چدۈم ڤزښکری؟ ״ ته کدام بز را می کراهی؟״؛ چردۈم سران ات ڤرا ڤرښرت؟ ״ کردام آهرن
قلبرره را برراز شکسررتی؟״(شررخا)؛ چ ردۈم بچه رک ترره یرردیر ای رۈم انررد ک رږ ٲم؟ ״ کرردام بررز را در عیررد״ یرردیر
ایام״(نهرهز) می کشیم؟״؛ چدۈم غڅ ته رد یهش ،س هٲم یېښے کن ٲم؟ کدام دیتر به تره معقرهل  ،رهیرم
یهاستگاری(برها)ا
مبتدا ه یبر نامیا موال ها چدۈم ته ښڤدے؟ ״کردام تره را زد؟״؛ چردۈم برې یرهد سرڎج؟ دهیتر(داکترر م)
قیهٲم ״کدامش بی حال شده باشد؟ داکتر را چیغ میزنیم״( شخا)؛ یه ته کتاب چردۈم؟ زئرز یره سره ״ کتراب
ته کدامش( باشد )؟ گیر ه ره״
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جانشین سهالی څۈند״ چند ،چقدر״؟ در جمله برای ارسش مقدار کار ژرمهده میشهد صرفربیک تره سرعت
څۈند؟ ״صفر بیک ساعتت چند(شد)״؛ اے تڤدېم ته څۈند مېݑ نݑے؟ ״ در تفدیم چقدر می مرانی؟״(شرخا)؛
یم چسله(تاریخ م) نر څۈند؟ ״ امرهز تاریخ چند است؟״ا
جانشین های معینی
با جانشین های معینی هر-״هر״ ،ژک״ همه״ ه جانشین هرای سرایته هرر چهری ،هرر تهرن ،هرر تهرم״ هرر
کی״ ،هر چیز״هر چه״ ،هر چدۈم ״ هر کدام״ دایل می شهندا
جانشین هر״هر״ در مهقع معین کننده کار ژرمهده میشهد معصرهم تره هرر کرار اݑ ڤهرڎېرد״ معصرهم هرر
کار را(اجرا کردن) میتهاند״(شخا)؛ هرکار تے سیره مه سه ،شهندېن ته״ به هر کار یکرهی نکن ،به ته
می یندند״(شخا)؛ هر ښۈم ته یه تلیفۈن کښت״ هر شام هی تلیفهن میکند״ا
شکل های سایته هر چهی(هر تهن ،هر تهم) ״ هرر کری״ ،هرچیرز״ هرر چره״ ،هرر چردۈم״ هرر کردام״ در
جمله چهن جانشین های تعینی ه معینی کار ژرمهده می شهند بزم ٲم چرهږج تشرکیل مر ش ،هرر چیرز تمره
رد ژارت ،کېنېت״ بزم را ما تشکیل کرده ایم ،هر چی ایتیار تان باشد ،کنیرد״؛ هز دے رد هرر چیرز لرۈم،
ید باهر کښت״ من به اه هر چی گهیم ،باهر می کند״؛ هر چیز ته زارڎ اند څه ڤد ،لۈد م ش ارد״ هرچه
در دلت باشد ،بما بگه״ هز تر هر چیز چس ام ،ته هے نۈم لۈڤ ״ مرن بره هرر چری نگرارم ،تره نرامش را
گهی״؛ تر هر چیز ههس مهک ایر س هے ״به هر چی ههس نکن ایر میشرهی״؛ هرر چهری سرېر ،یره مره
ییرت״ هر کی سیر است ،هی نیهرد״؛ هر تهم (هر چهی)څه قیهت( قیهد م) ،مه یبر کن״ هر کی چیغ
زند بمن یبر ده״؛ هر تهم(چهی) گه ڎید ،یه سۈد شیگ ارد هاښ هېڎد״ هر کی گ زند(،باید) رژته به
گهساله علد ارتاید״؛ هر تهم (هر چهی) دے یت ،لۈڤېت سهر م ش اند״ هر کس که آمد ،گهیید ما طرهی
داریم״؛ هر چدۈم نه یاڎد هی یایښ״ هر کی نه آید ،ایتیارش״؛ تر هر چدۈم ته ااݑ ڎاد ،ته ږن ک-ارم״
به هر کدام( یانه)  ،که تیرت رسد همان جا زنت است״(شخا)ا
جانشین ژک(اݑ) ״همه״ مول جانشین های معینی در حالت حقیقی ه معین کنندگی استفاده میشهدا
در حالت حقیقی ژکݑ ېن یت اته ،یه غل نست ״ همه آمدند ،لیکن هی تا بحرال نیسرت״؛ چئرریج ٲم ژکرݑ،
څرراه ارد آدم نسررت ״ همرره زمررین ارررانیم( قلبرره گررر م) ،برررای دره (آدم) نیسررت״؛ یۈدنررد ٲم ژکررݑ ،دهۈم ک رن
مجلس״ همه این جا استیم ،مجلس را دهام کن״ ؛ ژک اند ڤهښ یسرت״ همره ارغمچین(ریسرمان م) دارنرد״؛
یده ،آغا م ش اند اس ژک ارۈد ڎاد ״ آغای ما ،انه از همه ایش گذشت״(شخا)ا
بررا هظیفرره معررین کننررده ترره گهرر راسررت ژررک ،امررا هز ترره نرره سرر م״ گاررت همرره اش راسررت ،لرریکن مررن
نمیرهم״(شخا)؛ چید اند ژک کار هم دهم تے״ در یانه همه کار را اه(اجرا) میکند״ (عینا در یانره همره
کار در اشت اه)ا
جانشین اشارتی-معینی -دس ״ این ییل  ،همین ییرل״ ،در جملره هظیفره معرین کننرده را اجررا میکنرد دس
رند ،هر چیز دے غېڤ تے څه یاڎد ،لۈڤد ״چنان راست گهی ،هر چه به دهانش آید ،میگهید״(شخا)؛ دس
گه ته رد چهی لۈد״ این ییل گ را به ته کی گفت؟״؛ دس نقل مهک ،ته ڤرا یفه سۈد״ این ییرل گر
نزن ،برادرت مالل میشهد״ا
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دس –در علحیده گی بی اسم در در مهقع حال نیز می آید دس ته نه باژت ،هر یه ییښ یېز نره سر هی״
این طهر نمی شهد(که) به ایش یهشدامنت نرهی״؛ دریایېن ېن دس اندیڅ ،ماشرین( مرهترم) بهنرد ېرن مرس
انجهڤج״ دریا ها چنان سیرآب شدند ،حتی راه ماشینگرد( مهترم) را هم زیر کرده است״ا
جانشین های نا معینی
جانشین های نا معینی اینها اند یے چهی״ هیچکس״ ،یے چیز ״هیچ چیز״ ،یے چدۈم״ هیچکردام״ا مورال
ها هز هم تهم یے چیزنه لرۈڤج״ مرن آیرر هریچ چیرز نگفتره ام״؛ هز یرے چیرز نره ڤهرر ڎے ام ات دس اݑ
دژجرکن ام״ من هیچ چیز نمی ترهانم ،هلری همره تره زهر زده ایسرتادم״؛ کره چرس یرے چهری غرل نسرت-آ״
کانی بین ،حاال هیچکس نیست می؟״؛ نه گهښت ات نه رهغن ،یے چدۈم اݑ نه یره-م״ نری گهشرت ه نری
رهغن ،هیچ کدامش را نمی یهرم״؛ ته-ت یے چیز ڤهد-آ؟ ״ ته یگان چیز را آهردی؟״ا
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فعل
ژعل زبان شغنانی دارای کتگهریهای گرامری شیص ،شماره ،زمان ،گذرنرده ه مانرده اسرتا بغیرر از ایرن
بعضی ژعل های مانده در اساس زمان گذشته هزمان کامل کتگهری گرامی نیز دارندا همره اشرکال ژعلری
به ده گره ه کالن ژعل های تصرید شهنده ه تصرید نشهنده تقسیم می شهندا

شکل های تصریفی فعل
اساس های ژعلیا در زبان شغنانی ژعل ها دارای سه اساس؛ اساس زمان حاضرره ،اسراس زمران گذشرته ه
اساس زمان کامل میباشندا تمام شکلهای ژعلی از همین سه اساس شکل می یابندا
اسرراس زمرران حاضررره یگرران عالمررات ژرررق کننررده یرری نرردارد تررئښ״ تررراش״؛ سراار״ سرراار״؛ زئررز״ گیررر״؛
یه״یهر״ا اساس زمران گذشرته از اسراس زمران حاضرره برا همرراه شردن همصردا هرای –د ه –ت سرایته
میشررهدا مرروال سېن سررېنت״ برداشررت ״؛ یرره یهد״ یررهرد״؛ مررر مررهد(جاما) ،م راد(جازا)״ مرررد״؛ س راار
ساارت״ ساارید״؛ تئښ تئښت ״تراشیدن״؛ هاښ هئښت״ اژتیدن״ا
زمان کامل از اسراس زمران گذشرته ه برا همصرداهای چ ،ج(جاما) ه ځ ه څ( جازا)ژررق میکننرد سرېنت-
سررېنچ ״ برداشررته اسررت״؛ یررهد-یررهږج״ یررهرد اسررت״؛ تئښررت-تئښررچ״ تراشررید اسررت״ مررهد-مررهږج(جاما)،
میږځ(جازا) ״ مرده است״؛ ست-سڎج (جاما) ،سڅ(جازا) ״ رژته است״ ه غیرها
از رهی طرز سایته شردن شران ژعرل هرای زبران شرغنانی را بره ژعرل هرای درسرت ه نادرسرت جردا کرردن
ممکن استا از ژعل های سېن سېنت ،تئښ تئښرت سراار سراارت ،کره در براال آهرده برهدیم بره ژعرل هرای
درست دایل میشهند ،زیرا در اینگهنه ژعل ها اساس زمان گذشته تنها با عالهه نمهدن همصدا هرای –ت،
د به اساس زمان حاضره سایته می شهنداژرق اساسی ژعل های نادرست از ژعل های درست آن است ،که در هقت گذشتن از اساس زمان ظاهره به
اساس زمان گذشته ژعل های نا درست( به غیر از همراه شدن همصدا های -ت- ،د) با تغیر یاژتن هاکه ه
همصدا های ریشه گی نیز دچار می شهندا
تغیر هاکه های ریشه گی در ژعل های نا درست چنین صهرت میگیرد
)1

)2

)3

)4

ه –ی ژرهات ژریات״ رسریدند״؛ سرفهن سرفینت(جاما) ،سرفهد(جازا)״ برآمردن״؛ چهرن چینرت״
کاژتن״؛ نهه نیهت״گریستن״؛رهڤ ریڤد״ مکیدن״؛شهند شینت״ یندیدن״؛ ته تی د״ کشیدن״؛
ههش هیښت״ رهژتن״؛ ههرڤ هیرڤد״ جهشاندن״؛ههد هیفت״ باژتن״ا
ه-ه کرهند کرهست(شخا کرند ،کرست)״ تراشیدن ،یراشیدن״؛ انڅهڤ انڅهڤد״ دهیتن״؛ ڤهر
ڤررررهد״ آهردن״؛ یهررررر یررررهد״ یررررهردن״؛ یهررررن یررررهد״ آرد کررررردن״؛ زدهررررر زدهد״ رهژررررتن״؛
بښچهر بښچهد״ گرژتن( آب ،غله)״ا
م
ا-ا ه ( ا در هسط جمله به ـ زبر ه ا به ـ اریش تبردیل شرکل میکننرد ) ښرچند ښچښرت״ بریردن״؛
ک رږ کښررت״ کشررتن״؛ م رر م رهد״مررردن״؛ تق تقررت ״ تررق-تررق کررردن״؛ رږ(بررجا ره) رښررت״
گازیدن״؛ ښکر ښکهد״ کاژتن ،جستجه کردن״؛ اشه اشد(جاما) ،اشد(جازا)״آرام کردن״ا
ی ،ا-ه ( ا در هسررط جملرره برره ـ زی رر هدر آیررر برره ے تبرردیل شررکل میکن رد م) رڅرریݑ رڅهسررت
(جاما) ،رڅاسرررررررررت(جازا) ،بجارڅرررررررررݑ رڅهسرررررررررت(جاما) ،رڅاسرررررررررت(جازا)״ گررررررررررییتن״؛
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ڤیسد ڤهسررت״بسررتن״؛ اررنځ انهیررد״ اهشرریدن״؛ اررریݑ ارهسررت(جاما) ،اراسررت(جازا)״دریرردن״؛
چس چهښررررت״ دیرررردن״؛ ڤرررررے ڤررررهد(ڤرهد) ،بررررجا اڤررررے اڤررررهد״ یرررراژتن״؛ نررررݑ نهسررررت(جاما)،
ناست(جازا)״نشستن״؛ ارجیڤ ارجهڤد״ از کسی چیزی(به زهر)گرژتن״ا
 )5آ-ئ ئ-آ هاښ هئښت״ اژتیدن״؛ ناږ نئږد״ چررخ زدن״؛ ارای ائیرت״ چرانردن״؛ از ئښرت״
دهیرردن״؛ زئز زاښررت״ گرررژتن״؛ برئررز براښررت״ نهشرریدن״؛ زهئررڎ زهاسررت״ برررآهردن״؛ نم رای
نمئید״ نمایاندن״؛ نهاز نهئزد״ نهایتن״؛ رهایس رهئید״ گشنه بهدن״ا
م
 )6ئ-ه ا ( ا در هسررط جملرره برره ـ ارریش ه در آیررر برره ه تبرردیل شررکل میکنررد ) رنئس رنهښررت״
ژرامهش کردن״؛ نیئښ نیښت(جاما) ،نیښت(جازا) ،بجاریئښ ریښت(جام) ،ریښت(جازا)״
هیران شدن ،جدا شدن״؛ ژرئه ژرد״ ژره کردن ،چقاندن״؛ برئه بررد״ بچره را از سینه(شریرمادر
م)جدا کردن״؛ ارڎئه ارڎد(بجاارڎئهت) ״ تقلید کردن״ا
 )7ا-آ ه رمے( برها رمے) رماد״ ژرمهدن״؛ ښڅے( برها ښڅے) ښڅاد״ ینک یهردن״؛ ربے(
برها ربے) ربهید״ ماندن״؛ ڤرے( برها ڤرے) ڤررهد ،ڤرهد״ یراژتن״؛ زنے(بررها زنرے) زنراد״
شستن״؛ نښتے نښتهید״ برآمدن״؛ زے(برها زے) زاد״ زاییدن״؛ا
در بعضی ژعل ها هنگام از اساس زمان حاضره سایتن اسراس زمران گذشرته بغیرر از مبادلره هاکره هرا
تغیر یاژتن همصدا ها نیز بهجهد می آید
)1

)2

)3

)4
)5

)6
)7
)8

ژررڅ-ڤ یهفررڅ یهڤررد( ژرهآمرردن)؛ هرهفررڅ هرهڤررد(جاما) ،هراڤررد(جازا)״ایسررتادن״؛ نررڎژڅ
نڎهڤد(جاما) ،نڎاڤد( جازا)״ چسایدن״؛ اڎژڅ اڎهڤد(جاما) ،اڎاڤد(جازا)״ چسایدن״؛ ه ژڅ(بجا
ه ژڅ) ه یڤد״ برگشتن״؛ انجفڅ انجهڤد( بجاانجفڅ انجهڤد)״ سر کردن״ا
ږ (،بررجا ه) -ښ زی رۈږ(بجا زی ره) زیښررت(جاما) ،زیښررت(جازا)״ ا مرررده شرردن״؛ ارگررږ
ارگږ(بجا ارگه) ارگښت ارگښت״ سهراخ کرد״؛ کږ(بجا که) کښت״ کشتن״؛ نغرۈغ( برجا
نغه) نغهښت״ گهش کردن״؛ ڤرږ ڤرښت(جاما) ،ڤرښت(جازا)״ شکستن״؛ هښرږ هښښرت״
شانه کردن״ا
م
ز-ښ ابراز اباښرت״ژرره بردن(قرررت کرردن )״؛ باز باښرت״ ژرسررتادن״؛ ههرز هیښرت ״ شررنا
کردن״؛ برئز براښت ״ نهشیدن״؛ اررهز اررښت״باال چییدن״؛ از ئښت״ دهیدن״؛ رهز
رښت״ رییتن״؛ رههز رهښت(جاما) ،رهاښت(جازا)״ اریدن״؛ زئز زاښت״ گرژتن״ا
ڎ-ښ گهرڎ گهښرررت״ اهلررره گشرررتن״؛ ترڎ تښرررت(جاما) ،تښرررت(جازا) ״جنرررگ کرررردن״؛ ررڎ
رښت״ هیران کردن״؛ زدرڎ زدښت(جاما) ،زدښت(جازا)״کندن״ تدرڎ تدښت״ یراشیدن״ا
ن-د زبن زبرد(جاما) ،زبرد(جازا)״اریردن״؛ ارڎن ارڎد״ درگیرانردن״؛ برزین بزیرد״ بره غغیرل
درآهردن״؛ هځررن هځررد״ تررازه کررردن״؛ ارتن ات رد اترد ات رد״ کنرردن״؛ ښ رن( بررجا ښ رن) ښ رد״
شنیدن״؛ کن چهد״ کردن״ا
مب ،ب-ڤد هښکمب هښکهڤد״ اشم را بدست تازه کردن״؛ نښڅرمب نښڅرنب نښرڅرهڤد״
اهچیدن״؛ ېب یڤد״ ریسیدن״؛ ښېب ښیڤد״ کهژتن ،زدن״؛ رۈب رهڤد״ رهژتن״ا
س-د بېس بېد״ گم شدن״؛ نږجیس(بجا نهجس) نږجید״ گذشتن״؛ اڎس اڎد״ سرهیتن״؛ رس
رېد״ ماندن״؛ یاس یاد״ بردن״ا
ځ-ید انځ انهید״اهشیدن״؛ ڎۈځ ڎهید״ دهشیدن״؛ ڤدئځ ڤدهید״ آبشراری کرردن ،آب دادن״ ؛
ښاېرئځ ښارهید( بجا ارئغ ڎئداه)״ کفانردن(چهب)״؛ هرۈځ هرهیرد״ یرالص شردن ،کشراده
شدن״ا
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اساس زمان کامل ،چه ییل که در باال گفته شد ،با عه شدن همصدا های آیری زمان گذشرته ه عرالهه
شرردن همصرردا هررای چ،ج (جام) ه ځ ،څ( جازا) سررایته میشررهندا مرروال ت-چ کئیررت کررئیچ״ سررفلیدن״؛
یرت ی ررچ״ یاریرردن״؛ اباښررت اباښررچ״ ژررره بررردن״؛ ا ئرررت ا ئرررچ( بجان ئرت ن ئرررچ)״ در آب تررر
کردن״؛ شئبت شئاچ״ اره لش کردن״ا
در هقت سایته شدن اساس زمان کامل بعضی ژعلهای نادرست نشان دهنده اساسی زمان گذشته در اسراس
زمان کامل با همصداهای راغی چرنگناک(ڎ ،ږ) مبدل میشرهند ،کره بررای زبانهرای رهشرانی  ،برتنگری ه
251
رهشرهی یاص نیستا
موالهررا ښ رد ښ رڎج ״ شررنیدن״؛ زن راد زن راڎج״ شسررتن״؛ نږجیررد نږجی رڎج( بجانهجیررد نهجیررڎج)״ گذشررتن״؛
نگۈڎد نگۈڎچ نگۈلد نگۈلچ״ تر شدن ،کردن״؛ نښفید نښفڎج نښفید نښفڎج״ برآمدن״؛ ښڅاد ښڅاڎج״
ینررک یررهردن״؛ مررهد(جاما) ،مرراد(جازا) مرررهږج(جاما) ،میررږځ(جازا) ״مررردن״؛ ښرراڤد ښررراڤج(جاما)،
ښرررئڤځ(جازا)״ یرررهاب کرررردن״؛ یرررهد یرررهږج״ یرررهردن״څرهڤرررد(جاما) ،څراڤرررد(جازا) څررررهڤج(جاما)،
څریڤځ(جازا)״ سهیتن״؛ هرهڤد(جاما) ،هراڤرد هرهڤرج(جاما) ،هریڤرځ(جازا)״ اسرتادن״؛ چرهد چرهږج״
کردن״؛ ڤهد ڤهږج״ آهردن״ا

افاده جنسیت در فعل
جنسیت به شکل زمان گذشته ژعل های مانده یاص بهده ،در ژعل هرای نادرسرت اساسرا برا تغیریراژتن هاکره
ریشرررگی( بغیرررر از زمررران کامرررل) اژررراده مررری یابررردا مورررال هرررا رهښرررت(جاما) ،رهښرررت(جازا)״ اریررردن״؛
هزد(جاما) ،هزد(جازا)״ یامهش شدن״؛ زبد(جاما) ،زبد(جازا)״ چییدن ،گرییتن( ییرز زدن م)״؛ سرت
(جاما) ،س رت (جازا)״ رژررتن״؛ ا رد (جاما) ،ا رد (جازا)״ اهسرریدن״؛ مررهد (جاما) ،م راد (جازا)״ مررردن״ ه
غیرها
در اساس زمان کامل باشد چنین جنسیت گرامری بغیر از تغیر یابی هاکه ها با تغیرر همصردا هرا هرم اژراده
می یابدا عالمت جنسی مردانه ج-،چ ه عالمت جنسی زنانه -ځ- ،څ استا موال ها نغښت (جاما) ،نغښڅ
(جازا)״ شنیدن״؛ اڎڎج (جاما) ،اڎڅ (جازا)״ سهیتن ،درگرژتن״؛ هزڎج (جاما) ،هزڅ (جازا)״ یامهش
شدن״؛ مهږج (جاما) ،میږځ (جازا)״ مردن״؛ ښاڤج (جاما) ،ښئڤځ (جازا)״ یهابیردن״؛ څررهڤج (جاما)،
څریڤځ (جازا)״ سهیتن״ا
شکل زنانه زمان کامل می تهاند برای اژاده شماره جمع زمان کامل هم بکرار بررده شرهدا در اسراس زمران
کامل باز شکل میصهصی برای اژاده شماره جمع استا شماره جمع زمان کامل ه شکل های زنانه زمان
کامل در جمله جای یهد را عه کرده ،بجای یکدیگر برابر کار ژرمهده میشهندا
موالها یه اه رڅیسڅ رڅاسچ ״همران گراه گرییتره اسرت״؛ یره ږنرک مراږج میرږځ״ همران زنرک مررده
است״؛ صفر ماه تیڅ تایج ״ صفر ماه رژته است״ا
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افاده شخص و شماره در فعل
شیص ه شماره به هاسطه بندکهای ژعلی می یابدا
در همه شکلهای ژعلی ،که از اساس زمان حاضره سایته میشرهند ،شریص ه شرماره برا بنردکهای شیصری
ژعلی اژاده می یابدا
بندکهای شیصی ژعلی را در چنین جدهل نشان داده ممکن است
شماره

تنها

شیص
شیص یکم

شیص دهم

شیص سهم

-ام- ،م

-ا

-

هز س ه ام سأم

ته س هے״ ته میرهی״

یه سۈد

״من میرهم״
جمع

״هی میرهد״

-ٲم

-ېت

-ېن

م ش س هٲم

تمه س هېت سېت

ههڎ س هېن سېن

״ما میرهم״

״ شما میرهید״

״آنها میرهند״

شیص ه شماره در زمان گذشته با نشان دهنده های میصهص ژعلی اژاده می یابدا جدهل نشان دهند های
میصهص ژعلی چنین است
شماره

تنها

جمع

شیص
شیص یکم

شیص دهم

شیص سهم

-ام- ،م

-آت- ،ت

-ا

هز-ام ست

ته-ات ،ته-ت ست

یه -ې ے ست

״ من رژتم״

״ ته رژتی״

״ هی رژت״

-ٲم

-ېت

-ېن

م ش-ٲم ست

تم-ېت ست

ههڎ-ېن ست

״ ما رژتیم״

״ شما رژتید״

״ آنها رژتند״

ژرق اساسی نشان دهندهای میصهص ژعلی از بنردکهای ژعلری در آنسرت ،کره آنهرا ( یعنری نشران دهنردهای
میصهص ژعلی) عادتا به اعضای یکم جمله هصل میشهندا
موال هز ام دېد یم اند اچه نه هینت״ من انهرا را در آنجرا تمامرا ندیدم(شرخا)؛ یرم انرد ام نهژریارت ات ههرڎ
بچگله ی ېن مس یت״ نه آنجا رسیدم ه همان بچه ها هم آمدند״ ؛ یه تا یت ،یراک ٲم هیت تیار چرهږج״
گرامر زبان شغنانی
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تا هی آمد(،که) ما یهراک را تیار کردیم״؛ هے څېمرېن ېرن یرهد بیرهد اݑ بڎاڤرد״ چشرم هرایش یره بیرهد
اهشیده شدن( بسته شدند م)״ا
نشان دهند های میصهص ژعلی شیص سهم شماره تنهاے در زبان شغنانی ه شیهه آن( بجهی ه شایدره
گی) از رهی استعمال یهد یصهصیت یاص ژرق کننده داردا در شیهه بجهی هی عادتا با ژعرل (صررد
نطر از جای ژعل در جمله) نزدیک می آید ،اما در زبان شغنانی ،چرهن قایرده ،برا اعضرای یکرم جملره مری
چسادا در شیهه شایدره گی باشد ،نشان دهنده های شیص سهم تنها یے میتهاند همچهن در زبان شغنانی
ه همچهن شیهه بجهی کار ژرمهده شهدا
موالها یهیے کتاب(بجا یه کتابے)زاښت یه تهید״ هی کتاب را گرژت ه رژرت״" یره(ی) ے یره ږن( یره
یه ږن لاے) یهج״ هی زنش را نهایت دهست میدارد״(شخا)؛ مه اڅ دایم اݑے چهاۈنے چه״ اسرم دایما
چهاانی میکرد״ا
در ژعلهای مانده زبان شغنانی ه شیهه هایش نشان دهنده میصهص ژعل شیص سهم تنهاے یے مری اژترد
یه کم اند ښاڤد״ هی در همان جا یهاب کرد״(شخا)ا

شکل های انکاری فعل
شکل های انکاری ژعل در زبان شغنانی با یاری حصه چه های انکاری نه ه مه سایته میشهندا
حصه چه مه با شکلهای زیرین کارژرمهده میشهد
 )1با اسراس زمران حاضرره-آینرده اه-را( میفرد اه-ڤرراد م) ،ارے اس یره کلتره دے تره نره بسریرېن״
جهره ،به آدم از یهد کالنتر نمی رسرند״(شرخا)؛ څفچرن مرال تره حرالل نره سرۈد״ مرال دزدیرده گری
حالل نمی شهد״؛ څیز هز بشهند نه ڤهرڎیم״ من دره را درست نمی تهانم״(برها)ا
 )2با زمان گذشته هز ام ست ادم هالغېن ېن نه دهک چهد״ من به آنجا رژتم اهالغها را( اس های
بارکشی را) ندادند״(شخا)؛ ههڎ ېن چای څرد نه براښت״ آنهرا چررا چرای نیهردنرد״؛ یره ارۈد نره
یت یه تاید״ هی اینجا نه آمده رژت״ا
 )3با زمان کامل ه زمان گذشته دهر بعد یه اس ښاج اۈند ڤه نه تهیج״ وانی ،هی از ترس قد قرد راه
نرژته است״؛ یه غل چهن نه سڅ ات هم غۈږ ېن دهرڎېن״ هی حاال کرر نشرده اسرت ،لریکن گرهش
هایش درد میکنند״؛ هز ام ښرا یرم انرد ښرهب نره نهشرچ ات״ بییرالم ،مرن شرب در آن جرا نره ایسرتاده
بهدم״(شخا)؛ مه ییے نه هېڎجت هاښ دے ته ڤارج ارد״ یهاهرم به اسات علد کاه نه ارتاژته
بهده است״ا
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حصه چه مه

26

درمهارد زیرین کار ژرمهده میشهد

 )1با صیغه امری(هجه امری ،استفهام تاکیدی م) لرۈڤجے هرر چیرز ایځرېن ،تره مره یره״ گفتره اسرت
چیزی را که ازند ،ته میهر(شخا)؛ شرلک اݑ ترر ڤرج مره سره ،کسرل سر هے״ لرهب لرچ بره بیررهن
نبرا ،کسل می شهی״؛ یه کاکلېن تهم مه تئښ ״ مهی سرت را(کاکل هایرت را م)نترراش״(شرخا)؛
دے ڤارج مه یاس״ این اس را(به آنجا) نبر״(شخا)ا
م
 )2با زمان حاضره -آینده ،زمان کامرل ه الرهس کرهام ارژیکت(ماضری بعیرد ) معنری هرای گهنراگهن
مهدلی را اژاده میکند دم زمڅ بشهند هئڎچک ڎېت ،ښڅ ڎئد انرد یرد قراق مره سرۈد״ همرین زمرین را
درست جهیک زنید ،در هقت آب دادن قاق نشهد״(شخا)؛ ته تهت دس مه لۈد ،مر ش یفره سر هٲم״
ادرت این ییل نگهید ،مرا مرالل میشرهیم״؛ اه-را ،دے جهرت مرالل مره سرڎج״ بررادر ،بررای همرین
مالل نمی شدید״؛ دم چای مه براښچ ڤا کسل ته مره کښرت״ چرای را نمری نهشریدی ،براز تررا کسرل
نکند״؛ مه طلاچت هېد رزین ،شچ مگم ڤېت هم״ دیترش را یهاستگاری نمیکردیرد ،اکنرهن بایرد
هے را بیارید״(شخا)؛ اه-را یے چیز اݑ بکار نه ڤهد مه زاښچت ېرت هے یرس یرار״ هریچ چیرز
درکار نبهد ،چیز ه چرا اش را نمی گرژتید״ا
در شیهه بجهی حصه چه مه میتهاند از ژعل جدا آیدا با این یصهصیت یهد شیهه بجهی با زبان سریقهلی
ه راشرهی نزدیک میشهد  27اه-را تمه مه ڤناه چهږج ڤناه مه چهږج ،شچېت نیچیر ڎاڎجت״ آیر شما
تنبلی نمی کردید ،حاضر همان نیچیر را میزدید״؛ دے مه ښاج چهږج״ اینرا نمی ترساندی״ا

مناسبت های مودلی و زمانی فعل
در سیستم ژعلی زبان شغنانی کتگهری زمان رهشن اژاده یاژتره اسرتا در همره زمران هرا چنرین شرکل هرای
ژعلی با هم مقابل زمان حاضره-آینده ،زمان گذشته ،زمان گذشته کامرل ه زمران گذشرته دهرعمرل میکننردا
اما کتگهری صیغه (هجه ،استفهام تاکیدی م) بریالد زبان ادبی تاجیک با چهار گرهه جدا نمی شهدا
در سیستم ژعلی زبران شرغنانی اساسرا دهصریغه( هجره م) -هجره یبرری ه هجره امرری را نشران دادن ممکرن
استا مناسربت هرای دیگرر گهنراگهن معنری مرهدلی از قبیرل یهاهشرمندی ،امرری بهاسرطه ،تیمرین ،احتمرال
بهاسطه شکلهای ژعلی زمان حاضره-آینده ،زمان کامل هشکل زمان گذشته دهر عالمت مهدلیت حصه چه
انکاری مه میباشدا ( اگر مه با شکل زمان حاضره-آینده ه زمان گذشته دهر نه آید ،آنگاه تابش معنی گری
مهدلی نیز از بین میرهد) ترم مه سۈد ،ههڎ ېن م ش نه یهج" به آنجا نرهد ،آنها مرا را نغرز نمری بیننرد"
یه مه نهازد هم رباب تے ،مه تهت لۈڤد״ هی با همان رباب نه نهازد ،ادرم جنگ میکند״؛ هېرد جۈنردار
مه کښچت״ گهسفندش را نمی کشتید״(شخا)ا
26

Дар забони адабиёти классикии таҷик истифода бурдани ҳиссаҷаи м...қонуни буд. Ҳиссаҷаи м... дар
забони адаби ҳозираи тоҷик одатан дар назм кор фармуда мешавад.
Ҷу ёби дӯсте сохташ нигоҳ дор
Ба сустӣ доманаш аз даст нагзор
Н. Хисрав
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Пахалина Т. Н. Сарыкольский язык, с. 44; Қурбонов Х. Рошорский язык, с. 118.
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در زمان کامل باشد مهدلیت هم در شکل انکاری ،هم غیر انکاری اژاده می یابدا در شرکل انکراری زمران
کامل عالمت مهدلیت حصه چه انکاری مه ه در شکل غیر انکاری بره مهدلیرت نبرهدن نشران دهنرده هرای
میصهص شیص ه شماره اشاره می نمایند م ش یېښ یه ،نمۈ هے مه چهږج״ هی یهیش مان(است)،
هیرا دشنام نمیدادی״؛ ته ل مه شینچ״ ته بسیار نمی یندیدی״(شخا)؛ اه-را ،ههڎ مرس تمره قرتے ترر څراه
سڅ״ جهره ،آنها نیز همراه تان به دره میرژتند״ا
صیغه امری (وجه خبری م)
با صیغه یبری شکل های زیرین زمانی -زمان حاضره-آینده ،زمان گذشته ،زمان کامرل ه زمران گذشرته
دهر دایل می شهندا

زمان حاضره-آینده
شررکل زمرران حاضررره-آینررده از اسرراس زمرران حاضررره بررا عررالهه بنرردک هررای شرریص (-ام- ،ے- ،د ت در
شررماره جمررع ٲم- ،ېررت - ،ېررن) سررایته میشررهدا شرریص سررهم تنهررا در ژعلهررای نادرسررت بررا تغیرررات هاکرره
ها(هاهلها م ) ه همصدا ها دچار میشهدا درزیر برای نمهنه تصرید ژعلی نادرست هیفتراه( ههد هیفرت)״
باژتن״ را می آهریم
شماره تنها

شماره جمع

1ا هز ههد-ام
2ا ته ههد-ے
3ا یه هاژت

م ش ههد-ٲم
تمه ههد-ېت
ههڎ ههد-ېن

شکل زمانی حاضره-آینده چنین معنی ها را میفهماند
 )1عمل دایمی به انجام نرسیده یه اڅ اک (اڅرک م) جهرت تره یره دایرم اݑ نرۈد یره مره زارڎ تهنرگ
سۈد״ هی برای اسرش دایما میگرید ه دلم تنگ میشرهد״؛ رخ تره (ترکرارم )تری ٲم ات ښرۈم تره یرد
ٲم״ اگاه یی بکار میرهیم ه شام می آیم״(شخا)؛ هز یے مه ڎه سال دهررڎ اهیرڅ ام״ منره مرن ده
سال باز کسل استم״ا
 )2عمررل دقیررق ه معررین در زمرران حاضررره رهیررداده هز شررچ شررهند ام ات ،ترره مرره صررهرت زئرز״ مررن
حاضرر ینرردم ه ترره صررهرتم را گیررر״؛ اه-را ،دے دس(ت) مررهزه تررۈ ڤرره مرم شررغ څری ام״ جررهره،
همان دست اهشک را بیار ،من(همین) یار را درهم(شخا)؛ هز شچ سراز لرۈڤ ام ات ،تمره قاشرق
لۈڤېرت״ مرن اکنررهن سررهد یررهانم ه شرمایان نقرررات سررهدم را یهانیرد״(بررجا)؛ مر ش غررل مرم چررای
برئزٲم اته ،تمه دڤېنېت״ ما حاال چای یهریم ه شمایان (غله را) باد کنید״؛ یدېت یه دهم ڎېت یه
تهم ڤا سېت״ بیایید دم گیرید ه بعد باز رهید״ا
 )3برای اژاده عمل آینده بکار برده میشهد ښمنې مه تے مېمۈن س هٲم״ اگراه بره (اریش) مرن مهمرانی
میرهیم״؛ ته دېڤے اکمند ښمنې ترئښ ام״ اگراه ،البتره درت را میتراشرم״؛ بجگلره ،نریرا ښرمنې مرے
یدارج سازېت ،یه کښت یهن ٲم״ بچه ها ،امرهز یا اگاه همین آسیاب را درست کنید ،غله مرانرا
آرد میکنیم״(شخا)ا
گرامر زبان شغنانی
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برای دقیق کردن اژاده عمل در دهره معین رهیداده ،در زبان شغنانی حصه چه  -ته کرار ژرمرهده میشرهدا
حصه چه -ته ایش از اساس ژعلی آمده ،به کلمه اهل جمله میچسادا حصه چه -ته برای اجرا شدن عمل در
زمان حاضره-آینده چنین تابش ها میدهدا
 )1باهری کلی به اجرا شدن عمل در زمان حاضره-آیندها موالهرا هم تره از یردارجېد ڤهررٲم تره غرم
مهک״ هی را از یدارجید حتمی می آهریم ،ته ارها نکرن״(شرخا)؛ هئرزدره هاښ تره اسرید مر ش
څی ٲم״ امسال علد هیزدره را ما حتمی میدرهیم״(برها)؛ ته رد ته یے چیز کږېن ،مه مس یبر
کے״ به ته ،البته ،چیزی را میکشند ،مرا هم یبر کن״ا
 )2عمل دایمی را میفهماند اے یغ ته ژلهاد ڎېن״ ارازه را بره یرهغ میماننرد״؛ کڅرار تره چیرد ارد کرېن
ېن״ دیکدان را در یانه میسازند״؛ م ش ته کریاکے یهرٲم״ ما با نهبت مییهریم״(شخا)ا

زمان گذشته
زمان گذشته ،با همراه نمهدن نشان دهنده میصهص ژعلی( -ام- ،ات- ،ے ،شماره جمرع -ٲم- ،ېرت- ،ېرن)
از اساس زمان گذشته سایته میشهدا درباره نشان دهنده های میصهص ژعلری بره صرفحه  ۴۵ایرن نسریه(
ه ۳۹چا سریلیک) نگاه شهدا
برای موال تصرید ژعل گذرنده هیفتاه״ باژتن״ ه ژعل نیستاه( نئݑ نهست ،ناست(جازا) ״ نشستن״ آهرده
میشهد
شماره جمع

شماره تنها
 )1هز-ام هیفت
 )2ته -ی ات هیفت
 )3یه -ی ے هیفت( شخا بجا یه هیفت-ے)

م ش-ٲم هیفت
تم-ېت( بجا تمه-ی) ېت هیفت
ههڎ-ېن هیفت

 )1هز-ام نهست
 )2ته -ی ات نهست
 )3یه نهست(جاما) یه ناست(جازا)

م ش-ٲم ناست
تم-ېت( بجا تمه-ی)ېت ناست
ههڎ-ېن ناست

شکل زمان گذشته میفهماند
 )1عمل در زمان گذشته رهیداده صرد نظر از دهامداری ه یک مرتبه یی هز ام یت عرق کرڎه-م
ڤد یه ،کسل ام ست״ من عرق کرده آمدم ه کسل شدم״(شخا)؛ اه-را ،یے اینکے(ی)-ام چهد یره
دڎ ام تهید״ جهره ،کمکی دم گرژتم ه بعد رژتم״؛ سمبلے هے دۈند څه هرݑت ،دهڎ ېن نڤشرت״ آن
چیزیکه سمبل لقید ،اینها نهشتند״ا
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 )2دهامداری ه تکراری بهاسطه تکرار ژعلهرای زمران گذشرته هز ام مرالښ چرهد ات یره رجراس ڤرز
یبر ست״ من ااییده ایستاده بهدم ،اما همان بز ههشیار یبر شد״(شرخا)؛ یره هاچرر انردے( نۈبرت
اندے م) زهرت ،زهرت ات آیرے بلیرت( تکرت م) مره رد زاښرت״ هی در نهبرت زهر زده ،زهر
زده آیر بمن بلیت را گرژت״(شخا)ا
 )3در جمله های مرکرب ،زمران گذشرته ژعرل برا اسراس زمران حاضرره یکجرایی آمرده ،عملری در آینرده
بهجهد آمده را میفهماند تیار ات دے یه سهر چهد ،م ش دهد ېن ڤېت״ طهیت را ،که بره آیرر
رساندی ،دایره( طبله م) های ما را بیارید״؛ یرهږم دے دم یراد ،صردا مره کېرت״ یرهابش کره بررد،
صدا نکنید״؛ دیتر(داکتر م) دے یت ،یبر مه کن״ دیتر که آمد ،مرا آگاه کن״ا

زمان کامل
شکل زمان کامل از اساس زمان کامل با عالهه شدن نشان دهنده های میصهص ژعلی سرایته میشرهدا از
رهی کار ژرمهده شدن شان برین نشران دهنرده هرای میصرهص ژعلری درشرکل زمران کامرل ه زمران گذشرته
ژرقی دیده نمیشهدا در زیر باز تصرید ژعل ماننده نیستاه״ نشستن״ ه ژعل گذرنده هیفتاه״ براژتن״ را مری
آهریم
شماره تنها
 )1هز-ام هیفچ
 )2ته -ی ات هیفچ
 )3یه(جاما) هیفتچ (شخا ،بجا یه هیفچ-ے)

شماره جمع
م ش-ٲم هیفچ
تم-ېت هیفچ
ههڎ-ېن هیفچ

یه(جازا) هیفتچ (شخا ،بجا یه هیفچ-ے)

 )1هز-ام نهسچ(جاما) ،نیسڅ(جازا)
 )2ته -ی ات نهسچ (جاما) ،نیسڅ(جازا)
 )3یه نهسچ(جاما) یه نیسڅ(جازا)

م ش-ٲم ناسچ نیسڅ
تم-ېت ناسچ نیسڅ
ههڎ-ېن ناسچ نیسڅ

28

این شکل می ژهماند
 )1نتیجه عمل هاقع گردیده ،که در گذشته بهجهد آمده است یه اررښچ یه ڎاڎج ارم״ هی چییده است
ه به آنجا اژتیده است״(شرخا)״ هم غرۈږ دهررڎ چرهږج یره دڎ چرهن سرڅ״ گهشرش درد کررد اسرت ه
وانی کرشده است״؛ یم ښجېنے ڤهږج یره زمڅرے چئررچ״ ایرن بررزه گاههرا را آهرده زمرین اش را
شدیار کرده است״؛ یکبارے برنئږج هے یه یه بې یهد سڎج״ هی را یکبار جنبانیرده اسرت ه هی
بیحال است״(شخا)ا
م
 )2نتیجه گیری منطقی ،که از عمل یکم بهجهد آمده است اژترابهس( برس ) نره یرت ،گمرۈن هم برالۈن(
تیر م) ڤا نهشچ״ اژتابهس نه آمد ،شاید برالهنش براز نشسرته اسرت״(شرخا)؛ اه چرېن ،یرم مر ش ښهسرت

Дар бораи шакли замони перфект ва шумораи ҷамъи перфект сухан ронда шуда буд. Ниг. с. 37.
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هڅت ،ماهی اس انگیچ״ بچه ها ،شسته مان( چهب ماهیگیری م) میجنبد ،معلهم میشهد ،که مراهی
را قایده است״ا
 )3در حکایه ،اژسانه اینچنین نقل نطق آدم دیگر کار ژرمهده میشهد قدیم اله ڤڎج نه ڤڎج مصر اند اات
ښاه ڤڎج ״ در هقت قدیم ،گهیی ،در شهر مصر اادشاهی بهده است״؛ نه یه حسابتے یه بشهند اݑ
ڎاڎج״ هی گهیی ،حسابتش را بدرستی سااریده است״(شخا)ا
حصه چه مه با زمان کامل آمده ،تابش های گهناگهن مهدلی یهاهش ،ضرهریت ،میل هغیرره را میدهرد
مه چئهج ژک ات زیمی یه چهږج״ نمی یاریدی ،یهد را همه زیمی کردی״(شخا)؛ مه سڎج ،ترر هے
ښرراڎ״ نمرری رژترری بیانرره اش״؛ مرره کتېررنچ دے غ رڎه ،ی رده کسررل״ همررین بجرره را نمرری جنبانرردی ،هی کسررل(
است)״(برها)؛ دس مه لۈڤج ،یه ته یفره سرۈد״ ایرن ییرل نمری گفتری ،هی مرالل میشرهد״؛ مره بېرڎج اهقرات
ٲم(یراک م) یهږجت״ گم نمی شدی ،یهراک مییهردیم״(شخا)ا
جالب دقت است ،اگر شکل یالص زمان کامل نشان دهنده های میصهص ژعلری را نگیررد ،درآنهقرت بری
حصه چه انکاری مه نیز تابش های مرهدلی را اژراده میکنرد دۈنردک گررڎه یئښرچ یره لگنردک ترے ارئیچ״
کمکررک یمیررر میکررردی ه در لگنررک مرری ایترری״؛ دهسرک بررادۈم رهغررن مرره رد ڤررهږج کسررل ام״ کمکررک
رهغررن بررادام بمررن مرری آهردی ،کسررل اسررتم״؛ اهل څ رڎج یرره تهررم س رڎج سرریلے״ اهل مرری درهیرردی ه بعررد
سیر(تفریح م) میرژتی״(شخا)؛یه کار چهږج (یه م)تهم یݑچ״ کارت را میکردی ه بعد می آمدی״ا

زمان گذشته دور ( پلوس کوام پرفیکت)( ،ماضی بعید م)
الهس کهام ارژیکت زبان شرغنانی از اسراس زمران کامرل برا عرالهه شردن ایشرهند –ات ه نشران دهنرده هرای
میصهص ژعلی سایته میشهدا
در شیهه شایدره گی گزینه دیگر این ایشهند -ات نیز استفاده میشهدا تصرید ژعل های نیستاه״ نشستن״
ه هیفتاه״ باژتن״ را از نظر میگذرانیم
شماره جمع

شماره تنها
 )1هز-ام هیفچت شخا هیفچت
 )2ته-یت هیفچت شخا هیفچت
 )3یه-یے هیفچت شخا یه هیفچت-ے ،بجا یه هیفچت-ے

م ش-ٲم هیفچت شخا هیفچت
تم-ېت هیفچت شخا هیفچت
ههڎ-ېن هیفچت شخا هیفچت

شماره تنها
 )1هز-ام نهسچت شخا نهسچت (جاما)؛ نیسڅت شخا نیسڅت (جازا)
 )2ته-یت نهسچت شخا نهسچت (جاما)؛ نیسڅت شخا نیسڅت (جازا)
 )3یه نهسچت شخا نهسچت (جاما)؛ یه نیسڅت شخا نیسڅت (جازا)
شماره جمع
 )1م ش-ٲم ناسچت شخا ناسچت نیسڅت
گرامر زبان شغنانی
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 )2تم-ېت ناسچت شخا ناسچت نیسڅت
 )3ههڎ-ېن ناسچت شخا ناسچت نیسڅت

الهس کهام ارژیکت دارای معنی های زیرین است
 )1عملی در گذشته بهجهد آمده را اژاده میکند ارهاس ام دم قۈل اند هیښچت״ اارسال در همین قهل
شناهری کرده بهدم״(شخا)؛ هز ام ارا از دیڤ یݑچت ،یۈ ره یے یار اݑ نه ڤد״ من اریش از اینهرا
آمده بهدم ،اینجا هیچکس نبهد״؛ ته-ت اراکے ل کئیچت ات شچ ات یب سڎج״ ته ایشتر بسیار
می سفلیدی ،اکنهن شفا یاژتی״ا
 )2عملرری در زمرران گذشررته بهجررهد نرره آمررده را مرری ژهمانررد شرچ اردے مرره ارڅئاچرت یرره ترره نرۈم ام
لۈڤجت״ حاضر قریب مرا ژریب داده بهد ه نامت را میگفتم״(شخا)؛ یه یرر رهژتیررم اݑ ترر مره
ڎست انگیت ،اگه نی ڤرښچتے مه ڎست״ همان سنگ انردک بره دسرتم رسرید ،نباشرد دسرتم را مری
شکست״؛ اې ڤرا ،قستے ریښت مه ڎاڎجت״ ای اکه ،قریب ترمه مرا زیر میکرد״ا
 )3در جملره مرکررب ترابع بررا جملره ایررره شررطی معنرری ایر ( غیررر حقیقری م) را اژرراده میکنرد یرد څرره
بیفچت م ش ٲم دے رماڎجت״ هی اگر از عده این کرار برآمرده میتهانسرت ،مرا اه را میفرمرهدیم״؛
دے غرڎه-ت بی ردے څرره چښررچت ،ی رد اس ترره یېررز نرره تهیج رت״ اگررر ایررن بچرره را نغ رز تررر نگهبررانی
میکردی ،هی از نزدت نمیرژت״(برها)؛ څه نهشرچت ات ارے مر ش ،سرهار ٲم تره چهږجرت״ اگرر
بما انتظار میشدی ،ترا(به ماشین) سهار میکردیم״ا
صیغه امری ( وجه امری م)
هجه امری زبان شغنانی تنها شیصهای دهم تنها ه جمع را داللت میکندا شیص دهم تنها با اسراس زمران
حاضره ژعل برابر میشهدا موال یهر״یهر״؛ انځ״اهش״؛ نݑ״ شین״؛ ڤهر״ بیار״؛ ښکر״بکاب(باال م)״؛
ښایېت״ یهانید״ ه غیرها
در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی شکل ایتصار شده هجه امری اراستعمال تر است ڤهرېرت ڤېرت״
بیارید״؛ زئزېت زېت״گیرید״؛ س هېت سېت״ رهید״؛ یهرېت یېت״ یهریرد״ا ایرن حادوره بررای شریهه
بجهی یاص نیسرتا معنری اساسری ایرن هجره امرری ژرمران اسرت دم نراش ڎۈڤ یهمرک رے(رد م)״ ایرن
زردآله را برای امک تان چین(ید)״ا؛ یاڅ اڎن ښڅاد ٲم״ آتش گیران(در بده م) ،ینک یهردیم״(شخا)؛ نر
اس چښمه ته ښڅ م ش ارد ڤهر״ امرهز ته از چشمه بما آب بیار״ا
شکل انکاری هجه امری با همراه کردن حصره چره انکراری مره سرایته میشرهد مره ارڎن دم څرراه( ،غلرݑ
م)رښنایے״ چراغ را در نرده( ،حراال)(،هنهزهم م)رهشرنی (اسرت)״؛ لر تېرز مره از ،هاښرے״ بسریار تیرز
نده ،می اژتی״ا
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فعل های طرزمجهول
طرز مجههلی ژعل در زبان شغنانی از اساس زمان کامل با همراه کردن اسرهند –اک ه ژعرل یراری دهنرده
سداه سایته میشهدا موالها اس هی جا ند صدا ښرڎجک(ښرڎج اک م)سرت״ از همران جرا صردا شرنیده شرد״؛
مکتررب دے میزجررک س رت ،سرره ا ردم درېکت رر( سرررمعلم م)״ مکتررب کرره سررایته شررد ،آنجررا دریکتررر مکتررب
شه״(شخا)ا
در زبرران شررغنانی طرررز دیگررر اژرراده ژعررل مجهررهل نیررز ها مرری یررهرد ،کرره در آن یرراری دهنررده ارریش از ژعررل
اساسی گذشته شده ،اسهند –اک نیز ژرهگذار میشهد اراکے میهه نه سڎج نئڎج ״در هقت های اریش میرهه
شانده نمی شده است״ا این شکل در نطق کم استفاده میشهدا
ژعلهای زبان شغنانی مانده ه گذرنده میشهندا بعضی ژعلها مانده زمان گذشرته دارای جنسریت هسرتندا ژعرل
های گذرنده باشند ،از رهی جنسیت تغیر نمری یابنرد ݑهره ݑرد(جاما) ،ݑرد(جازا) ،ݑرڎج(جاما) ،ݑرڅ(جازا)״
سررررررهیتن״؛ ښرررررراژڅ ښرررررراڤد ،ښرررررراڤج(جاما) ،ښررررررئڤځ(جازا)״ یهابیرررررردن״؛ تایررررررد(جازا) ،تررررررهیج(جاما)،
ترررریڅ(جازا)״رژررررتن״؛ انرررردځ اندهیررررد(جاما) ،اندا یررررد(جازا) ،انرررردهیج(جاما) ،انرررردیڅ(جازا)״ ییسررررتن״؛
ڤے ڤد(جام) ،ڤد(جازا) ،ڤڎج(جاما) ،ڤڅ(جازا)״بهدن״؛ زین زیرد ،زیرڎج״ کشرتن״؛ ښرېب ښرېبت ،ښرېبچ״
عذاب دادن״؛ یهر یهد ،یهږج״ یهردن״ ،رۈب رۈبت ،رۈبچ״ رهژتن״؛ ښای ښئیت ،ښئیج״ یهانردن״
ه غیرها
در ژعل های ترکیبی نامی عالمت ژرق کننده ژعلهای گذرنده یاری دهنده چیداه״ کردن ،نمهدن״ ه ژعلهرای
مانده یاری دهنده سرتاه״ شردن״ میباشرند ارت چیرداه״ برداشرتن״؛ هیرز چیرداه״ برار کرردن״؛ جرای چیرداه״
انهان کردن״؛ مات سرتاه״ مانرده شردن״؛ حلرق سرتاه״ کشراد شردن״؛ کرل سرتاه״ تمرام شردن״؛ یېرڎن سرتاه״
چیرک شدن״ا
شکل های کازاتیف فعل( فعل سببی //وجه سببی م)
شکل های کازاتیفی از اساس زمان حاضره یک قطار ژعل ها با همراه نمهدن اسهند ېرن سرایته میشرهند
اندځ اندځېن״ ییزان״؛ ترڎ ترڎېن״ جنگان״؛ رز رزېن״ ریزان״؛ لهق لقېن״ جنبان״ا
شکلهای کازاتیفی بعضی ژعل ها با یاری بدل شرهی هاهل هرای ریشرگی سرایته میشرهد ،کره معمرهل تررین
شان از اینها عبارت اند
ه ئ

ا ئ

 1رههز رهئز״اران״

2

ښچهد ښچئد״ کفان״
ژره

نیرݑ نیئښ״ غلطان״

ژرئات ״ رسان״

برها هرڤ هئرڤ״ جهشان״

ههز هئز״ شنا کنان״
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زدرڎ زدئرڎ״ دران״

ݑهه ݑئه״ سهزان״
نهه رنئه״ گریان״
رهڤ رئڤ ״( شیر) مکان״
ههرڤ هئرڤ״ جهشان״
یهر یئر״ یهران״
ا ۈ

ائ

 3زیږ زیۈږ ״ یشک کنان ،ا مرده کنان״

4

نݑ نئڎ ״ شینان״

انگخ انگۈخ ״درمانان״

ݑے ݑئه״ سهزان״

هرڤس هرۈځ״ کهک چیزی را کناندن״

اے ائه ״ هیران کنان ،ترش کنان״

شرررخا ڤررررڎه ڤرتررره ״ نیرررهد را از غالژرررش
برآهردن״

سرے سرئه״جدا کنان״

شخا بدگیڅ بدگۈخ״ ایش اا یهران״

ښڅے ښڅئه ״ ینک یهران״
رڤر رڤئر ״ بدر بد کردن ،گستایی״

ا ې
 5څرژس څرېمب ״ تفسان״
نڎژس نڎېمب ״چساان״
اڎژس اڎېمب ״چساان״
ه ژڅ ه ېمب״ برگردان״
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شکل های غیر تصریفی فعل
مصدر
در زبرران شررغنانی ده شررکل مصرردر مصرردر اررهره ه نرراقص هجررهد دارداعالمررت مصرردر اررهره اسررهند -آه
میباشد انجیڤدآه״ داشتن(گرژتن م)״؛ ڤردیهد آه״ آب دادن زمرین״؛ انیرهد آه״ اهشریدن״؛ ڎمئرد آه״ مالیردن״؛
څد آه ״ درهیدن״؛ شینت آه״ یندیدن״ا
مصدر اهره عملیات زیرین را ادا میکند
مبترردا هینتررآه اه -ی رخ ،ل ر غلیمررت״یهاهرجرران ،دیرردن غنیمررت اسررت״؛ شررینتآه دے نررد ارزښ״یندیرردن برره
این(کس)عادت شده است״(شخا)ا
یبر هے رد ښهب اݑ اندیدآه میدآه״ برای اه سحر ییزی ( از یهاب ییستن) بمردن برابر است״؛ تمه
رد زدیدآه میدآه دے جهت دایم یۈره غ د״ برای شما رهبیدن یانه بمردن برابر( عینا برای شرما رهژرتن
مردن)است״(شخا)ا
ارکننررده برری هاسررطه تررره یرره زئښررتآه مررس نررره ژهمررے״ ترره یریرردنت را هرررم نمرری دانرری״(شرررخا)اږنکېن
تښتآه(تدښتآه م) ام هینت یه مه هښ تهید״ جنگ زنها را دیدم ه هرهش از سررم رژرت״؛ سرید ارڅئاترآهے
دۈند یهج ادے ،یاڎد یه اېښڅ״ سید ژریب دادن کسی را دهست میدارد(همیشه) آمده میارسد״(شخا)ا
ار کننده با هاسطه با ایشایند ها ه اسایند ها اس یڤدآه اݑ مه ڎست آمیت سڎج״ از(ریسمان) ریسریدن ،
دستم عادت کرده است״(شخا)؛ اس نیهدآه ژایده نست قرار کن״ از گریستن ژایده نیست ،آرام شه״؛ ڎیڤدآه
تے لۈڤېن سۈه ،سۈه ،سۈه״ درهقت دهشیدن ( دهشیدن گاه) میگهیند سۈه ،سۈه ،سۈه ״(شخا)ا
مصدر ناقص بعضی ژعلها شکال به اساس زمران گذشرته ماننرد اسرتاموال ،در ژعلهرای ابئښرتآه״ ژرهبرردن(
قرت کردن م)״ ،کتېنترآه״جنبانیردن״،شرینتآه״یندیردن״ شرکلهای ابئښرت ،کتېنرت ،شرینت بررای اسراس زمران
گذشته ه مصدر ناقص مشترک اندا اما برای مصدر بعضی ژعلهای نادرست بدل شهی هاهل هرای ریشره
گی یاص است ،که مشههر ترین شان اینها اند
 )1ا ا -نشان دهنده های جنس زنانه ا
سرد(جاما) سرد(جازا)-سرد ״ جدا شدن״
اد(جاما) اد(جازا)-اد ״ اهسیدن״
هزد(جاما) هزد(جازا) -هزد ״یامهش شدن״
ښد-ښد ״ شنیدن״
ڤد(جاما) ڤد(جازا) -ڤد ״بهدن״
رهښت(جاما) رهښت(جازا) -رهښت״ اریدن״
ست(جاما) ست(جازا) -سد״ رژتن)

 )2ه آ -نشان دهنده جنس زنانه ی
نښاهد -نښاید ״لغت کردن״
م
انجهڤد-انجیڤد ״ داشتن (گرژتن )
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اږهید(جاما) اږآید(جازا)-اږید״دم گرژتن(حیهان)״
نښتهید(جاما) نښتآید(جازا) -نښتید״ برآمدن)
زدهد-زدید ״رهژتن״
رهڤد-ریڤد״ رهژتن(برد)״
بښچهد-بښچید״ جمع کردن״
نښڅرهڤد-نښڅریڤد״اهچیدن״
هدهید-هدید״ آب دادن زمین״
انهید-انیزد״ اهشیدن״
هرهڤد(جاما) هرئڤد(جازا)-هریڤد״ ایستادن״

 )3آ ئ ې
زآښت-زئښت ״گرژتن״
برآښت -برئښت ״ نهشیدن״
زآد-زېد ״ زاییدن״
ښڅآد-ښڅېد ״ینک یهردن״
زنآد-زنېد ״شستن״
رمآد -رمېد״ ژرمهدن״
بآښت -بېښت ״ژرستادن״
مصدر ناقص در جمله با هظاید گهنراگهن(غیر از مبتردا) اسرتفاده میشرهدا موالهرا تره نهرن ښرڅ ڤیرد سرت״
مادرت برای آهردن آب رژت״؛ بجهمردم تهڎ بږېنت نه ڤهرڎے یېن״ مردم بجه جنبانیدن(دریت) تهت را
نمی تهانند״(شرخا)؛ صرفر بیرک بچرک کښرت تره ڤهررڎے یرے یرآ؟ ״ صرفر بیرک کشرتن برز را میترهانی اه؟
(شخا)؛ اه یخ ،یه گرڎه اے ارڎآن نازبئت ،هز مگم س هم״ یهاهرجان ،نان هم از تنهر ناکنده مانده است،
من باید رهم״ (شخا)ا درجمله مصدر ناقص معین کننده را به یهد تابع میکنردا موالهرا نرا دهېنرت ڤرارج تره
ترمېدۈن نه ڤېن״ اس نا آمهیته را به میدان نمری آهرنرد״؛ نرا څرد هاښ یرم -رے لر ״ علرد نادرهیرده در
آنجا بسیار است״(شخا)؛ نا یید کښت هېد اند یست״ آنها غله آرد ناکرده گی دارند(شخا)״ا
مصدر ناقص با حصه های نرامی آمرده ،کلمره مرکرب را مری سرازد سراز لۈڤرد ״ سررهد یرهانی ״؛ یرراک
یید״ یهراک یهری״؛ ږن ڤید״ زن گیری״؛ هئب ڤیست״ درزه بنردی״؛ ترهڎ ائیرت״ ترهت ارزی״؛ ڤرارج
دهېنت״؛ اس دهانی״؛ گج تی د״ بزکشی״؛ اۈند تید״ راه رهی״؛ یز ڤید״ هیزهم کشی״؛مال ائیرت״ گلره
بانی״؛ کهل تئښت״ سرتراشی״؛ اه ڎیڤد״ گاه دهشی״ا
برای اژاده سرشهی( آغاز م)عمل مصدر نراقص در زبران شرغنانی ه شریهه شرایدره گری برا ایشرایند چرے ،
دره ،در می آیدا
در شریهه بجرهی بغیرر از ایشرایند هرای ذکرر شرده ایشرایند هرای در ،اری نیرز بره مصردر نراقص کرار ژرمرهده
میشهدا موالها ښۈم دره ست ات ،یه مال نست״ شام شده ایستاده است ه رمه (حاال) هم نیست״؛ اماچ ېرن
ڤهد هم ٲم ژرت ات نج دره ڎئد ست״ اماچ آهردند ،آنرا یهردیم ه برد به باریدن سرر کررد״(شرخا)؛ یره
گرامر زبان شغنانی

57

اداره نشرات سیمای شغنان

ای ساز لۈڤد ست ات ههڎ ېن قرار چرهد״ هی سررهد یرهانی سرر کررد ه آنهرا آرام شردند״(برجا)؛ ارات ښراه
بچه-ت هے ږن در نالت ڎے یېن ״ اادشاه بچه ه زنش بناله درآمدند״(بجا)؛ م ش ٲم چے ئښت ست״ ما
دهیدنی شدیم״ا
مصدر ناقص با ایشایند چے مقصد ،نیت ،یهاهش را می ژهماند یه هم چنرار برن انرد یره دهرم چرے ڎئرد״
هی در زیررر همرران چنررار دم گرژتنرری״؛ مهررڎ ېررن ن رر چررے تیررد ار ی ررغ״ اینهررا امرررهز برره یررارهغ رژتنرری
استند״(شخا)؛ شرید ڤا اے سهر چے نه یت״ شرید باز به طهی آمدنی نیست״ا
شکل مصدر ناقص با ایشهند انکاری نا -صفت ژعلی میسازد نآ څد هاښ څه ڤد ،مر ش سر هٲم څرداه״ اگرر
علد نادرهیده مانده باشد ،ما رژته دره میکنیم״(شخا)؛ یمېر نا ژریات ،یاڅ مه اڎن ״ یمیر نارسیده آترش
را (هنهز) در نه گیران״ا
شکل مصدری ناقص با اسهند -اځ که در زبان های رهشرانی ،برتنگری ،راشررهی ارر اسرتعمال اسرت ،در
زبرران شررغنانی مهجررهد نیسررتا 29امررا در شرریهه بجررهی باشررد هی اراسررتعمال بررهده ،در شرریهه شررایدره گرری
(میصهصا لهجه برهازی) یگان-یگان دچار میشهد برها څیځ״ دره״؛ زنیځ״ شستشره״؛ شرندځ״ ینرده״؛
بجا ښایځ״ یهاندن״؛ زدهرځ״ رهژتن״ ه مانند آنهاا شکل مذکهر از رهی هظیفه اش در جملره برا مصردر
اهره برابر استا موالها تابستان ژک مردم تر څیځ ،بېکاره کهم یۈره״ تابستان همه مردم به دره( مشغهل
اند)  ،آدم بیکار در اینجا کم است״(برها)؛ څیځ م ش اند اسید برهقت سر ست״ امسال در (جرای) مرا دره
بر هقت سر شد״(برها)؛ دے گاز ارد بهس اغنځ کے״ در این علفزار دها دهی بس کن״(شخا)؛ اه ڎۈځ
اے ڤارج دره س م״ به ژارج دره گاه دهشی میرهم״(بجا)ا

صفت فعلی
زبان شغنانی دارای ده شکل صفت ژعلی استا صرفت ژعلری زمران حاضرره ه گذشرتها صرفت ژعلری زمران
حاضره از اساس زمان حاضره ژعل با همراه کردن اسهند -یج سایته میشهد تئښیج״ تراشرنده״؛ ازیرج״
دهنده״؛ ښاییج״ یهاننده״؛ نڤشیج״ نهیسنده״؛ یهریج״ یهرنده״ا
در شیهه بجهی چند صفت ژعلی با اسهند -ٲن(جازا) ه -ین(جاما) باقی میماندا 30درزبان شرغنانی ه شریهه
شایدره گی این مهاژقت تماما از بین رژته است نههین غڎه״ بچه گریانده״؛ نههٲن غرڅ״ دیترر گریانرده״؛
ڎهڎین ښیج״ برزه گاه شاخ زن״؛ ڎهڎٲن اه״ گاه شاخ زن(ماده گاه شاخ زن م)״(بجا)ا
صفت ژعلی زمان حاضره در جمله چنین عملیات را اجرا میکند
مبتدا آش ڤد ات ژریج هم ارد ل ״ آش بریده باشد ،یهرنرده اش بسیار(اسرت)״(شرخا)؛ نهرال نئرڎیجېن ېرن
کهی״ نهال شانها در کجا استند״؛ چئریځ گر(چئریځ گهر م ) اسید م ش اند ڎیس نفرر״ امسرال زمرن ارران(
قلبه گر م) از ما ده نفر استا
یبر تئر دڤهسک یښ رږیج ״ مار سیاه گزنده سیت(است)״؛ هز ام ملهیت مالیج״ مرن مالنرده اهسرت(
هستم)(شخا)؛ ید دۈلت ماه لۈڤیج دم ساز نغۈږېت״ دهلت ماه ،گهینده (هست) ،سرهده اش را گهش کنید״ا
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معین کننده لۈڤیج آدم ازساز لۈڤد مرات نره سرۈد״ آدم گهینرده هریچ مانرده نمری شرهد״(شرخا)؛ مره نرد هۈقریج
زهریځ نست״ من کبک یرامانده ندارم״ا
صفت ژعلی زمان گذشته با عالهه شدن اسهند -ان از اساس زمان کامل سایته میشهدا بعضی صفت هرای
ژعلی زمان گذشته از رهی جنسیت تغیر می یابندا تغیر یابی آنها به اساس زمرام کامرل هابسرته میباشردا بره
کدام جنسی که اساس زمان کامل منسهب باشد صفت ژعلی زمان گذشته هم همان جنس را اژاده میکندا
موالهررررا تررررهیج-ان (تررررهیجن)(جاما) ،ترررریڅ-ان(ترررریڅن )(جازا) ،تررررایج-ان(تررررایجن)״ رژتگرررری״؛ مررررهږج-
ان(مررهږجن)(جاما) ،میررږځ-ان(میررږځن)(جازا) ،مرراږج-ان(مرراږجن )״ مردگرری״؛ زئررڅ-ان(زئڅرن)(جازا)،
زاڎج-ان(زاڎجن)״ زایده گی״؛ تښچ-ان(تښچن)(جاما) ،تښڅ(جازا) تښڅ-ان(تښڅن)״ جنگیدگی״ ه غیرها

صفت ژعلی زمان گذشته با هظاید زیرین کار ژرمهده میشهد
مبتدا تهیجن ات مهږجن ییه اݑ تمه یېت اس مه رنهښت ״ رژتگی ه مردگری یکی(اسرت) ،شرمایان مرا را
ژرامهش کردید״؛ نښڅرېمچن ته تئر سۈد״ گزیدگی سیاه میشهد״(شرخا)؛ نئرږجن ات هیرنچن ژرک چیرز اݑ
ژهمت״(شیص) گشتگی ه دیدگی همه چیز را میفهمد״؛ آه -یخ ،ݑڎجن ته لر سرهزښ کښرت״ ای یرهاهر،
سهیتگی بسیار سهزش میکند״ا
یبر یه ڤز ڎهیجن״ همان بز دهشیدگی״؛ ید گرڎه زبئتچن؛ همرین نران از تنردهر کنردگی״(شرخا)؛ اررسرت
هی کهل اڎڎجن״(مهی)سرش تماما سفید شدگی( عینا سرش تماما ایتگی)״(شخا)ا
ار کننده با ایشایند ه اسایندها ته-ت سفڎج اے کتېنچن یېښچک یه زهر ڎهڎے ״ ته بره شراخ جمبانردگی
برآمده زهر میزنی(شخا)؛ ښڎجن اردته آدم باهرے نه ڎید״ به شنیدگی آدم باهر نمی کند״؛ اے ڎهڤجن مره
رد״ به چیندگی نه رس( دست نزن م)ا
معین کننرده ک-اد (کرد م) نیسرڅن غرڅ کره چرے نرد ڤرد ؟״ همران دیترر نشسرتگی از کری باشرد آه؟״؛ چیررم
ڎاڎجن مهن اچه یرید مهک״ سیب کرم زده را تماما نیرید״(شخا)؛ م ش اند یهږجن یاږج یسرت״ مرا آرد
کهژتگی داریم״ا
بغیر از شکل هایی در باال نامبرده شده در زبان شغنانی ه شیهه آن شکل دیگرصفت ژعلی استفاده میشهد،
که بهاسطه به اساس زمام کامل همراه کردن ایشهند انکاری نا -سایته میشهدا نا چینت״ ناکنده״؛ نا لرۈد״
نا گفته״؛ نا هینچ״ نادیده״؛ نا یهږج״ نایهرده״؛ نا بئښت״ ناژرستاده״ا
این شکل صفت ژعلی در جمله هظاید زیرین را ادا میکند
یبر م ش زمڅ غل نا څد״ زمین مان حاال نادرهیده(است)؛ شخا ترم یه ناش نا ڎیڤد ،تی ېت س هٲم ڎیڤداه
״در آنجا زردآله نا چیرده مانرده اسرت ،بیاییرد بره چینردن رهیرم״(شرخا)؛ یرد نرا هیرنچ دڎ دم ارد عجایرب״ هی
نادیده از این سبب به اه عجایب(است)״(شخا)ا
معین کننده نا زئد اه اند ښهڤد نست״ گاه نا زاییده شیر ندارد״؛ نا هینچ آدم تر ار چیز اݑ ههس کښت״
ادم نادیده به هر چیز ههس میکند״(شخا)؛ آه جۈن ،نا لۈد گه ته تر معرکه نه ڎېن״ آشنا ،گ ناگفتره را
در معرکه نمیگهیند״ا
گرامر زبان شغنانی
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کلمه سازی فعل
در زبررران شرررغنانی ژعرررل هرررا بررره ده گررررهه ژعرررل هرررای سررراده ه ترکیبررری نرررامی تقسررریم میشرررهندا ژعرررل هرررای
زئښتاه״گرژتن״؛ ږیاتاه״ ااشیدن״؛ هئښتاه״ اژتیدن״؛ ییداه״یهردن״؛ ښداه״شنیدن״؛ چئهتاه״ یاریدن״؛
میزداه״ سایتن״؛ ائیتاه״ ایتن״ ساده اندا ژعلهای ترکیبی با حصه های دیگر نطق سایته میشهندا چهن
یاری دهنده ژعلهای چیداه״کردن״؛ ستاه״شدن״؛ ڎئداه״زدن״ هدیگران اسرتفاده میشرهند یراڅ چیرداه״ آترش
کردن״؛ چارچیداه״شههرکردن״؛ دېهال چیداه״ دیهارکردن״؛ اللې چیداه״ژریاد کردن״؛ جعم چیداه״ جمع
کردن״؛ زهر ستاه״ رنجهر شدن( اژگار شدن م)״؛حلق ستاه״ کشاده شدن״؛ اېرڎا سرتاه״ ایردا شردن״؛ ژهنرد
ڎئررداه״ ژریررب دادن״؛ ارراݑ ڎئررداه״ تیررر ارانرردن״؛ سامهنه(ژسررۈن) ڎئررداه״ آرایررش دادن)؛ لررخ-لررخ چیررداه״
صداکردن״؛ کر-کر چیداه״ کر-کر کردن״؛ ۈی-ۈی چیداه״ حی-حی کردن״ ه مانند اینهاا
گرهه دیگر ژعلها در زبان شغنانی با ایشهند ها  31سایته شده اند ،که حاال معنی ها ه گانی شانرا از دست
داده ،به اساس ژعلی چنان هصل شده اند ،که جدا کردن آنها معنی ژعل را یالل دار میکنندا
ایشهند ها( ایش ژعرل ها)اینهرا انرد ا ،-ان(-برجا ان ،)-برر ،-برے ،-ارر ،-شرخا نښ -نښ-برجا ،نرر ،-ارے،-
رے ،-نے ،-هے-ا
ا -ا ئرتاه״درآب ماندن ،ترکردن״؛ ابئښتاه״ژره برردن״( مقایسره کرن براز بئښرت״ژرسرتادن״)؛ اگهنتراه״
یهابیرردن״؛ اشررئرتاه״(کسرری را) تنقیررد کررردن״؛ اررښررتاه״چییرردن״( مقایسرره کررن رز رښررت״ ریزانرردن״)؛
اږستاه״ نشستن(حیهان)ا
ان ،-بجا ان -انڅیڤداه״دهیتن״؛ انگیتاه״ دم ماندن״؛ انجیڤداه״ گرژتن ،داشتن״؛ اندۈزداه״ ییزاندن״ا
بر -برنئږداه״چرخ زدن״ا
بررے -برئښررتاه״ نهشرریدن״؛ بزیررداه״ حرربس کررردن״( مقایسرره کررن زیررن زیررد״کشررتن״)؛ برژترراه״برره چیررزی
رسیدن״ ( مقایسه کن رد رژت״رسیدن״)ا
ار ارجیڤداه״ کشیده گرژتن״؛ ارگښتاه ارگښتاه״ سهراخ کردن״؛ ارڤېنتاه(شخا) ،اردڤېنتاه(بجا)״ چیزی
را از برراالی چیررزی غلطانرردن״( مقایسرره کررن بررجا دڤینترراه״بررادکردن״)؛ ارڎئررداه״ ژرررهیتن״( مقایسرره کررن
ڎئررداه״زدن״)؛ شررخا ارڅئاترراه״ سررری کسرری را مهشررکاژانه ژهمیرردن״( مقایسرره کررن څئاترراه״ دسررت زدن״)؛
ارڎئهتاه״تقلیدکردن״؛ ارهېزداه״ بییتن״؛ ارسداه״ ا مرده شدن״( مقیسه کن مر مهد״ مردن״)ا
نرخ ،-نرخ ،-نرے ،-بررجا نرر -نښررفېنتاه ،نښررفېنتاه(بجا نرژېنتراه)״ از ریشرره کنردن ،کنرردن״؛ نښرایداه״ تهرری اررا
کرررررردن״؛ نښرررررڅرېمتاه״ اهچیررررردن״( مقایسررررره کرررررن څرېمب څرېمرررررت״ سرررررهزش کرررررردن״)؛ نښرررررتیداه،
نښرررتیداه״برامررردن״( مقایسررره کرررن تے تهیرررد״ رژرررتن״)؛ نږمۈرتررراه״ عقرررب نشرررینی کرررردن״( مقایسررره کرررن
مۈر مۈرت״ آهسته قدم ماندن״)ا
اے -اکداه اتداه״ کندن ،از ریشه کردن״؛ اتئهتاه״ بجا اتئهداه״ ارتاژتن״؛ ارېنتاه״ گازیردن״؛ ائېمتراه״
در آهردن״؛ اښئهداه״(اشم) تراشیدن״؛ اڎداه״ درگیراندن״ا
31

Дар забонҳои қадимӣ эронӣ превербҳой зиёде мавҷуд буданд. Онхо метавонистанд аз феъл ҷудо оянд. Дар
баробари ин мабнои лексикиро ҳам доро буданд. Ҳамин превербҳо ҳоло дар аксарияти забонҳои Памирӣ, аз
ҷумла дар забони шуғнони ҳам дар истеъмоланд.
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رے -رهښرررتاه״اریررردن״؛ رښرررئهداه״ قیچررری کرررردن״؛ رنهښرررتاه״ ژرامرررهش کرررردن״؛ رڅیݑتاه رڅیݑتررراه״
گرییتن״ا
نے -نښئاتاه״ جنباندن(گههاره)״؛ بجا نمئهتاه״ اشاره کردن״؛ نیئښتاه״ هیران نمرهدن״؛ نغښرتاه״ گرهش
کردن״ا
هے -ه ېبتاه״ باز گردانردن״( مقایسره کرن
کردن״ا
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ظرف( قید)
مقدار قیدهای یالص ،چرهن دیگرر زبانهرای ارامیری ،درزبران شرغنانی نیرز آنقردر زیراد نیسرتا بهظیفره قیرد
کلماتی که معنی قید دارند ،استفاده میشهدا قیدهای زبران شرغنانی را از رهی هظیفره بره ییرل هرای زیررین
جدا کردن ممکن است
قید های زمان نر״ امرهز״؛ ښمنې״ اگراه( ژرردا م)״؛ آژږ(بجااژره)״ارس ژرردا״؛ هدر״ارس ارس ژردا(بیرار״
دیرهز״؛ اښیب״ اریرهز״ ؛ ارښیب״ ایش اریرهز״ م)؛ اچݑ( شرخا اچره)״ تمامرا ،هیچگراه״؛ تهرم״ بعرد״؛
شچ״ حاال״ ه مانند آنهاا موالها چای دے ائیت(شغاهرڤ ڎد م) ،تهم یدېت برئښتاه״ هقتیکه چای جهشید،
بعد چای یهردن بیایید״(شخا)؛ صابر نه ښمنې یرغ س م״ صابر میگهید اگاه بره یرارهغ میررهد״״ شرچ
مردم اند ژک چیز اݑ یست״ حاال مردم همه چیز دارد״ا
قید های مکان تگاڤ״ اایان״؛ تیر״ باال״؛ بیر״اایان ،زیر״؛ ارا( شخا اراد)״ ایش״؛ زبا״ عقب״ا موالها
هم چید اراد ناش(شغا هم چید ارا ند ناش م )״ در ایش یانه اش زردآله است״(شخا)؛ اس بیر یرر ربرے
مه هاښت״ در زیرش سنگ گذار ،نه اژتد״؛ یست تر زبا ماشین کرښ ست״ شاید ماشین به عقب لیشید״؛
اس تگاڤ ات یت آه؟ ״از(طرد) اایان آمدید؟״ا
قید های طرز عمل یښ״یهب سیت״؛ دس״ همین ییل ،همین طهر״؛جهلد״تیز״؛ ساز״ درست״؛ قېزه״
راست״؛ شخا قېله״مشکل״؛ اله گله״ نا تمام ،حیران״ا موالها تهڎست ساز سهڎج نڤش اده״ دستت درسرت
شده است ،انه نهشته استاده یی״؛ آه جۈن ،ید دهند قېله نست״ جانم ،این(کار) آنقدر مشکل نیست״(شرخا)؛
هز ام مس دس ښد״ من هم همین طهر شنیده بهدم״(شخا)؛ یه یښ یفه سڎج م ش قرتے״ اه از مرا سریت
مالل شده استا
قید های مقداری درجه ازآر״ اندک״؛ دهس״ کم״؛ ل  ،نهش( شخا ژۈغ ژنه)״ بسیار״ا موالهرا ارزآر گره
نرزهن څه ڤد ،ڤه برئزٲم״ اگر کمتر دیگر نرزهن( مرزه م) باشد ،بیار نهشیم״؛ کۈدند ،ازآر یه اسرئزٲم״
همین جا کمتر دم گیریم״(شخا)؛ شچ ژک چیز م ش اند ژنه״ حاضر همه چیزمان بسیار״ا
در زبانهای اامیری قید های میصهص ״ جانشین قید ها״ مهجهد اند ،که آنها هم از رهی سایت ه هم از
رهی هظیفه اش جالب دقت اندا ما در زیر آنها را مفصل تر از نظر میگذرانیما
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جانشین قید ها
جانشررین قیرردها در زبرران شررغنانی ه رهشررانی گرررهه میصهصرری تشررکیل میدهنرردا 32ترکیررب آنهررا از اسرراس
جانشین های اشارتی ه ایشرهند ه اسرهندها ع برارت اسرتا اسراس جانشرین قیردها ماننرد اشراره نشرین هرا سره
درجه دارند درجه نزدیک ،هسط ه دهرا این اساس ها را در جدهل زیرین نشان دادن ممکن است
مساحه

نزدیک

هسط

دهر

اساس ها

-ۈ(د) ،یۈد-

-ې (د) ،یېد-

-ام ،یم- ،کم

کۈ-

کېد-

بجایم-
شخا-ام ،یم ،-کم

از این جدهل رهشن است که اساس جانشن قیدهای درجه دهر دارای تفاهتهای شیهه گی میباشدا
این اساسها با ایشایندهای ار ،اس از ،تر ،اه(د) ه اسایند های –اندیر(بجااندیر)- ،اند( بجااند ،شخا-اند
اند)-،ارد- ،رد- ،ره( بجا-ارد ،رد ،رے ،شرخاارد- ،ره -ارد- ،رد- ،رے)- ،ېرڅ- ،هرج- ،تیرر- ،ترے آمرده
معنی مهاژقه را میدهندا
در اایان جدهل جانشین قیدهای زبان شغنانی ه شیهه آن آهرده میشهدا
ترکیب
جانشین

مساحه
نزدیک

دهر

هسط

ترجمه

قید
ازۈ(د)

ازې(د)

ازم(شخاازم)

از اینجا ،از آنجا

ارۈ(د)

ارې(د)

ارم(شخاارم)

به اینجا ،به آنجا(حرکت
به اایان)

ترۈ(د)

ترې(د)

ترم(شخاترم)

به این سه ،به آن سه(
حرکت بطرد اژقی)

ادۈ(د)

ادې(د)

ادم(شخاادم)

به آینجا ،به آنجا( حرکت
بطرد باال)

ایشایند+
اساس
جانشین
قید

Дар ин бора Ниг. Бахтибеков Т. Ҷаношинзарфо дар забони шуғнонӣ.-"Забоншиносии
тоҷик", Душанбе, 1977, с. 193-197.
Р.54
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اساس
جانشین
قید+
اسایند

یۈدندیر
( بجا یۈدندیر)

یېدندیر(بجایېدندیر)

یمندیر(بجایمندیر،
شخا یمندیر )

یۈدند(بجایۈدند)

یېدند(بجایېدند)

یمند(بجایمند،
شخایمند یمند)

یۈدرد(یۈدرد) یۈرد یېدرد(یېدرد)
یۈرد(بجایۈرد)

یېرد(بجایېرد)

یۈره(بجایۈرے)

یېره(بجایېرے)

یمرد(بجایمرد ،شخا
یمرد)

در همین جا ،در همان
جا

در همین جا ها

یمره(بجایمره،
شخایمره )

یۈتیر -تے

یېتیر یېتے

یمتیر -تے

در باالی این ،در باالی
آن

یۈڤه(بجامے -تے)

یېڤه(بجا مے –تے)

یمڤه(بجاهتے،
شخایمڤه )

به این طرد ،به آن
طردا

یۈدېڅ

یېدېڅ

یمېڅ(بجایمېڅ)

تا اینجا ،تا آنجاا

ازۈدندیر(بجا
ازۈدندیر)

ازېدندیر(بجا
ازېدندیر)

ازمندیر(شخاازمندیر) از همان جا

ازۈدند(بجاازۈدند)

ازېدند(بجا ازېدند)

ازمند(بجا ازمند،
شخا ازمند)

از همین جا ،از همان جا

ازمرد(بجا ازمرد،
شخاازمرد)

از همین جا ،از همان جا

ازې(د)رد(بجاازېرد) ازمرد(بجاازمرد،
شخاازمرد)

از همین جا ،از همان جا

ازۈدرد(بجا ازدرد) ازېدرد(بجاازېدرد)
ازۈرد( بجا
ایشایند +ازۈدرد)
اساس
ازۈره(بجا
جانشین ازۈرے)
قید+
ترۈدرد(بجا
اسایند
ترهدرد)

گرامر زبان شغنانی

ازېره(بجا ازېرے)

ازمره(بجاازمرے،
شخاازمره)

از همین جا ،از همان جا

ترېدرد(بجا ترېدرد)

ترمرد(بجا ترمرد)

تا به اینجا ،تا به
آنجا(حرکت بطرد
اایان)
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ادۈدرد(بجا
ادؤدرد)

ادېدرد(بجاادېدرد)

ادمرد( بجاادمرد،
ادمرد)

تا به اینجا ،تا به
آنجا(حرکت بطرد باال)

ازۈدهج

ازېدهج

ارمهج(شخاازمهج)

از اینطرد ،ازآنطرد

ارۈدهج

ترېدهج

ترمهج(شخاترمهج)

به اینطرد ،به
آنطرد(حرکت بطرد
اژقی)

اددهج

ادېدهج

ادمهج(شخا ادمهج)

به اینطرد ،به
آنطرد(حرکت بطرد
باال)

ارۈدېڅ

ارېدېځ

ارمېڅ(شخاارمېڅ)

به اینطرد ،به
آنطرد(حرکت بطرد
اایان)

ترۈدېڅ

ترۈدېڅ

ترمېڅ(شخاترمېڅ)

به اینطرد ،به آنطرد

ادۈدېڅ

ادېدېڅ

ادمېڅ(شخاادمېڅ)

به اینطرد ،به
آنطرد(حرکت بطرد
باال)

همه جانشین قید های زبان شرغنانی حصره چره تاکیردی اک (ک-اریش از هاهلهرا) –را گرژتره میتهاننردا ک-
ازۈد״ از همین جا״؛ ک-ازېد״ از آنجا״؛ ک-ازم״ از آنجا״؛ ک-ارۈد״ به اینجرا״( حرکرت بره اایران)؛ ک-
ارېد״ به آنجا״ (حرکت به اایان)؛ ک-ارم״ آنجا״( حرکت به اایان)؛ اک-ترۈد״ به اینطرد״؛ اک-ترېد״به
آنطرد״؛ اک-ترم״ به آنطرد״؛ اک-ادد״ به اینجا״(به براال)؛ اک-ادېرد״ بره آنجرا״(حرکرت بره براال)؛ اک-
ادم״ به اینجا״(حرکت به باال)؛ ک-ۈد״ اینجا״؛ ک-ېد״آنجا״؛ ک-امنرد״ در آنجرا״؛ ک-ېڤره״ در آنطررد״؛
ک-ۈڤه״ با اینطرد״؛ ک-امڤه״ به آنطرد״ ه غیرها
در نطق ه هم آمدن درجه های گهناگهن جانشین قید ها برای زبان شرغنانی یراص اسرتا چرهن قیرد برا هرم
آمدن جانشین قید های درجه نزدیک ه هسط ،دهر ه نزدیک ه نزدیرک ه دهر بیشرتر مشراهده میشرهدا برا
هم آمدن درجه هسرط ه دهر کمترر بره نظرر میرسردا ازۈد ترېرد״ از اینجرا ترا آنجرا״؛ ازم ارۈد״ از آنجرا بره
آینجا״؛ ازۈد ادم״ از اینجا تا به آنجا״؛ ا موال ها ازۈد ترېد ته هز یبݑ س ه ام״ از اینجا تا به آنجا یهدم
میرهم״؛ ازم ارۈد ے مه تهت ماشین نه ڤد״ از آنجا تا اینجا ادرم ماشین نیاژت״؛ ازد ادم ڎه سرعت اۈنرد״
از اینجا تا به آنجا ده ساعت راه(است)(شخا)ا
با هم هابسته شدن جانشین قید های یک درجه در آن هقت ممکن میگرردد ،اگرر جانشرین قیرد هرا برا ایشرایند
های گهناگهن آیند ازم ترم لهک اے مه هز څی ام״ از همان جا با به آنجا بمان بمن میدرهم״(شخا)؛ ازم
ادم تهم مرکب تے سهار سه״ از همان جا تا به آنجا با یر سهار شه״ا
گرامر زبان شغنانی
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معنی مکان جانشین قید ها
معنی مکان جانشین قید هابه ترکیب مهرژهله ی آنها سیت مربرهط اسرتا اگرر اسراس جانشرین قیرد هرا بره
درجه داللت کند ،ایشایند ه اسایند ها با اساس آمده سهی ه جای را نشان میدهدا
اساس جانشین قید با ایشایند از 33 -ازۈد ،ازېد ،ازم می ژهماند ،که عمل از کدام جا ه طرد بهجرهد آمرده
استا
موالها ازۈد هز ،ازم یه ښڅ ڎید״ از اینطرد مرن ه از آنطررد هی آبیراری میکنرد״(شرخا)؛ ک-ازۈد ارے
تیښار یه ایاڎه نه چېمت״ از همین جا تا به تیشار هی ایاده رژته نمی یهاهد״؛ ته تریتهر( جرای م) ڤرا ک-
ازېد آه؟ ״ یهد ته باز از همان جا؟״؛ ازۈ(د) م ش څی ٲم ات ازم تمه ״ از اینجرا مرا ،از طررد شرما دره
کنید״(بجا)ا
اساس جانشین قید با ایشایند ار -ارۈد ،ارم نشان میدهد ،که عمل در اایان یا در دایل چیزی بهجهد آمرده
استا مه تهت ارېد-آه؟ نی ،ارۈد نست״ ادرم در آنجا؟ نی ،اینجا نیست״؛ یره ارم ښرئیت یره یرت״ هی در
آنجا یهاند ه آمد״ا هېڤ ارم یاس ات هز-ته ید ام״ اینها را به آنجا بر ه من مری آیرم״(شرخا)؛ ۈ-ڎه ،ملرک
ارم-آه؟ ״ ای بچه ،ملک در آنجا-می؟״(شخا)ا
اساس جانشین قید با اشایند اا(د)( اد م) -ادۈد ،ادېد ،ادم در باال بهجهد آمدن عمرل را نشران میدهرد قرهقن
بیررک ،څرره هیررت –ات نښررتهیج ارردۈد؟״ قررهقن بیررک ،کرری برره اینجررا آمررده یرری؟״؛ ارردۈدے یرردېت״ برره اینجررا(
نزدیکتر) بیایید״؛ هز ام ست ادېد هالغېن ېن نه دهک چهد״ من به آنجا رژتم ،اهالغها را ندادند״(شخا)ا
اساس جانشین قید با ایشایند تر -ترۈد ،ترېد ،تررم مری ژهمانرد ،کره عمرل از نرزد گهینرده بطرهر اژقری هاقرع
میگردد آه یخ ،دېڤ اه ېن ترۈد حی کے״ ای یهاهر ،همان گاه ها را به اینطرد حی کن״؛ تے ،سر ه
ٲم تر چید ،ترم سېرهن״ بیا ،به یانه رهیم ،در آنجا سلقین(سرد یا هها معتدل م) است״؛ که چس ترېد چیز
صدا ست؟״ کانی بین در آنجا چی صدا شد؟״(شخا)ا
اساس جانشین قید با اسایند –اندیر- ،اندے- ،اند یۈدندیر ،یۈدند ،یېدندیر ،یېدند ،یمنردیر ،یمنرد جرای معرین
را می ژهماند یۈدند ٲم ناست اته زنچ گه رېد״ در این جا ایستادیم باز(قشالق) زنچ ماند״(شخا)؛
یېدندیر قدیم هیت اند غله یېد ڤڅ״ در زمان قدیم در آنجا کهارهک(ال م) کالن بهده است״؛ یمنرد هاښ لر
״ در آنجا علد بسیار است״(شخا)؛ یۈدنرد یرز ارد قاره چنرگ کرن ٲم ،یېدنرد هاښ ارد ،یمنرد ښرڅ ارد״ در
اینجا برای جمع کردن هیزم ه در آنجا برای علد ه آب تالش داریم״(بجا)ا
اساس جانشین قید با اسایند –ارد- ،رد- ،ره یۈدرد ،یېدرد ،یمرد( نظر به جانشین قیرد هایکره برا اسرایند –
اند شکل می یابند) جای نا معین را اژاده میکنرد مر ش یرېښ تبرار ېرن یرۈدرد آه؟ ״ یرهیش ه تبرار مران در
همین جا باشند؟״ ته ته چیز یېدرد هرݑهاے؟ ״ ته در آنجا(جای معین) چه میکابی؟״(برجا)؛ ترر چیرد سرېت
چیر ېت یۈره؟ ״ بیانه رهید ،دراینجا ها چه کار میکنید؟״؛ هز ام نسرت یمرره ،دایرم ام ار یررغ״ مرن در
آنجا نیستن ،دایم در یارهغ اسرتم״(شرخا)؛ یرد ،یرے مره ،اره مرېݑ یرۈرد کرار کښرت״ منره ،اه سره رهز در
اینجاها کار میکند״ا

Оид ба вариант ҷонишинизарфо ва пасоянди шева баҷувию шохдарагӣ ниг. ба ҷадвали ҷонишинизарфо.
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اساس جانشین قید با اسایند –تیر - ،تے یۈتیر ،یېتیرر ،یمتیرر در براالی چیرزی بهجرهد آمردن عمرل را مری
ژهماند هم گزېت( ایبار ،رهزنامه م ) مه تهت ښېیت مه نۈم یمتیر״ ادرم همان گزیت را یهاند(،که) نامم
در آن است״؛ یه غڎه بڅ ته یه تهت ارد لۈڤد کمتیر مه سرهار کرن״ همران اسرر بچره بره اردرش گفرت بره
باالی همان(ماشین) مرا سهار کن״(شخا)؛ دم البے ترۈد ڤه ښهڤد یېتے کن ام ״ همان لگند را اینجا بیار ،
در آن شیر اندازیم״ا
اساس جانشین قید با اسایند-ڤه -یۈڤه- ،یېڤه- ،یمڤه سهی به کدام طرد رهانه بهدن عمل را نشان میدهدا
از بررس کرره در زبرران شررغنانی ه شرریهه آن شررایدره گرری برره کرردام طرررد رهانرره بررهدن عمررل را اسرایند –ڤرره(
بجاتے) اژاده میکندا قید جانشین ها این اسایند شکل یاژته(یۈڤه ،یېڤه ،یمڤه) در شیهه بجهی مهجهد نیستند،
زیرا شیهه بجهی اسهند -ڤه نداردا بررای همرین در شریهه بجرهی چنرین جانشرین قیرد هرا بره طرهر تحلیلری از
اشرراره جانشرررین هررای شرررکلی حالررت غیرررر اصررلی جنسررری مردانرره مرررے ،دے ،هے ه اسررهند –تے(ارررتے،
دتے،هتے) صهرت می یابند ازۈد ،یۈڤه(بجامتے) سه اته ،ازم تم یمڤه(بجاهتے) ید״ از اینجا با آین سره
ره ه از آن جا با آن سه بیا״(شخا)؛ یېڤه ( بجادتے یېن) اۈند چهږج״ با این طرد راه سایتند״؛ اس تیر
تهم یۈڤه(بجااتے) یه یه ،تاید ٲم قتېݑ״ هنگام از باال بر گشتن با این طرد بیا ه همراه میرهیم״ا
در حالت دیگر ،یعنی برای اژاده قید طرز عمل  ،اسایند-تے برا ترکیبرات اشراره جانشرین هرای ارے ،دے،
هے برای همین شیهه مشترک است هز ام ته رد دے تے لۈد ،یفه مه سه״ من برا تره همرین طررز گفرتم،
یفه نشه״؛ رئیس نه مے تے کار څه کنېت ،یم څاه ته تېز تیارسۈد״ رئیس گفت اگر این ییل کار کنید،
دره تیز تمام میشهد״(بجا)؛ څرهنگ یم غڎه ته راست لۈڤد آه؟ ۈ ،دے ترے راسرت״ چری ییرل همرین بچره
راست میگهید؟ بلی ،همینطهر راست(است)(شخا)ا
بغیر از این ،اشاره جانشین های در باال نامبرده شده با کلمات جناه ،مغهند ،رهنرگ ،مقرۈم یکجرایی آمرده،
قید طرز عمل میسازد دے جناه(بجا دے جناه)״ اینطهر״؛ دے مغهند( این ییرل״؛ دے مقرۈم ،دے سرل״
اینطهر ،چنین״ ه مانند آنهاا موالهرا دے جنراه گهر مره ڎه ،یرد بشرهند نسرت״ اینطرهر (گر ) نگرهی ،نغرز
نیست״؛ مے جناه کار ته هز یے دم اند کن ام״ این ییل کار را من یک دقیقه اجرا میکنم״(بجا)؛ قدیم اده
دے رهنگ ڤد م ش احهال״ اینه ،دردهر قدیم احهال ما همین ییل بهد״ا
اشاره نشین های مے ،دے ،هے این چنین با عالقمندی کلمات طرد (بجا رهیه ،برها رهی) جانشین قید
ها میسازد ،که سه درجه دارند درجره نزدیرک -مرے طررد ،درجره هسرط -دے طررد ،درجره دهر -هے
طرررد״ بررا اینطرررد ،آنطرررد״ا موالهررا مررے طرررد ن ری ،کلیررهز اداره اس هے طرررد״ اداره کلیررهز از
اینطرد نی ،از آنطرد״؛ رئیس ته دس لۈڤد مے رهیه کرم یدا چید ېڅ چئرٲم ات هے رهیه غل مېنت״
رئیس اینطهر میگهید از اینطرد تا تا یانه کرم یدا کشت میکنیم ه آنطرد حاال باشرد״(برجا)؛ اس مرے
رهی تر هے رهی ڤهر ڎیے زبداه״ از اینطرد به آنطرد چییدن( ییز زدن م) میترهانی״(بررها)؛ نښرار
ته مے رهی ڤداج کښت״ نشار از اینطرد دریا آبشاری میکند״(برها)ا
جانشین قید ها باایشایند از -ه اسایند –اندیر ،اندے ازۈدندیر ،ازېدنردیر ،ازمنردیر ،از جرای معرین شرره
عمل را می ژهماند ههڎ هېد یبر کنېن یه ازمند تیېن״ آنها هی ها را (ایشانرا م)یبر میکنند ه از همران
جا میرهند״؛ دهلت بیک اک یت یه ازمندیرے هی مه څمه ادٲم چهد״ دهلت بیک جان آمد ه از همان جا
سبد مرا اشت کرد״(بجا)؛ الچین نه تے ازمنردیر  ،تلیفرۈن –ٲم״ الچرین گفرت رژتریم از همران جرا تلیقرهن
میکنیم״؛ ته تهت نه نښتهید ازۈد اند״ادرت حاضر از همین جا برآمد״(شخا)ا
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اسراس جانشرین قیرد هرا برا ایشرایند از -ه اسرایند-ارد ،ره ازۈدرد ،ازېردرد ،ازمررد(ازم-ارد=ازمررد  ،تلفررظ
درست م)( نسبت به جانشین قید های اسایند –اندیر داشته) جای نامعینی را اژاده میکند برېس ازۈدرد ،مره
څېم ته تے مه ڎېد״ گم شه از اینجا ،چشمم ته را نبیند״؛ لۈڤردے اه جرۈن ،ازېردره ڎر سره یرر تره ترے نره
ڎېد״ اه گفت آشرنا ،از اینجرا دهر شره ،بره(باالی) سررت سرنگ نره اژترد״(شرخا)؛ هے ڎارگرېن ازمررد ژرک
یاڎج״ همان چهب ها از آنجا همه گرژته بردند״(شخا)؛ یم مردم ازمرره بېرد ات هز ام رېرد״ مرردم از آنجرا
رژت ه من ماندم״(شخا)؛ ازۈدرد یه مرال بنرېس ،اادښرادیتر –تره تررۈد یراڎد״ از ایجرا رمره اتررا گرم کرن،
اادشاه دیتر به اینطرد می آید״(شخا)ا
اساس جانشین ربط ها با ایشایند ار -ه اسایند –ارد ارۈدرد ،ارېدرد ،ارمرد حرکت را به اایان نشان می
دهد ارۈدرد مه دهم اس ئښتاه اݑ درهن ڎاد״ از دهیدن تا به اینجا(اایان) نفسم گرژرت״؛ ارمررد ام قمرچ
دریاڤ چهد״ تا آنجا(اایان) قمچ را دریاب کردم״(شخا)؛ یم ښڅ ارمرد قاق سۈد״ همین آب تا به آنجا( بره
اایان) رسیدن یشک میشهد״ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند ترر -ه اسرایند –ارد تررۈدرد ،ترېردرد ،ترمررد حردهد حرکرت را بره طررد
اژقی می ژهماند ترۈدرد ام ڎاد ات مه بیاڎ ڎاد״ به اینجا رسیدم ه بیادم آمد״؛ ترمرد ېن مه نهن ات مره یرخ
رېد( ماتے زار ست م )״ تا به آنجا رسیدن مادر ه یهاهرم تماما مانده شدند״؛ ترمرد مے غڎه بڅ یه اے
دهم کن״ همین بچه را تا به آنجا به اشت کن(شخا)ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند اا(د) (ارد م) -ه اسرایند –ارد اردۈدرد ،ادېردرد ،اردمرد بره براال رهانره شردن
حرکت را اژاده میکند ادۈدرد ېت څه هیت ژریات؟ ״ به اینجا کی رسریدید؟״(شرخا)؛ اردمرد یرے ڎه کیلره
گهښت یه رد زئزٲم״ برای آنجا( رژتن) یک-ده کیله گهشت برای یرهد مران میگیرریم״ ادېردرد یره زریرځ
مات ست اته هز ام هم انجهڤد״ تا به آنجا رسیده همان کبک مانده شد ه من هی را داشتم(گرژتم م)ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند از -ه اسایند -هج ازۈدهج ،ازېدهج ،ازم هج جای ه طرد نامعلهم را می
ژهماند مردم ته ک-ازم هج هاښ تهر ېن ״ مرردم از همران طررد علرد میکشرند״(شرخا)؛ تره ازۈدهرج ات
هز ازېدهج یه بهر ڎهڎ ٲم״ ته از اینطرد ه من از آنطرد گرژته تیله میدهیم״؛ متا یېل ازم هج ،یهه״انه
ایالق متا از آنطرد است״ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند ار -ه اسایند –هج ارۈدهج ،ارېدهج ،ارم هج ،حرکت را از باال بره اایران
نشان میدهد آه-ڤا ،چس ،ڎارگ ارۈدهج نه ڎېد״ برادر ،بین(،که) چهب به اینجا(به اایان) نه اژتد״؛ارېدهج
نه سرېت آه؟ ״ بره آنطررد اایران نمیرهیرد؟״ یره ښرڅ ارم هرج ژرک هے کښرت یراڎج״ در آنجا(بره اایران) آب
تمامی غله را زیر کرده است״(شخا)ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند تر -ه اسایند –هج تررۈدهج ،ترېردهج ،تررم هرج ،میفهمانرد کره حرکرت بره
طرد اژقی هاقع میگردد چس ٲم ترۈدهج یدېن ،م ش مېمرۈنېن ،اگره تررم هرج سر هېن ملرک مېمرۈنېن ېرن״
بینیم ،بطرد ما آیند ،مهمان ما ،اگر به آنطرد رهند ،مهمان ملک هستند״(شخا)ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند اه(د) -ه اسایند –هج ادۈدهج ،ادېدهج ،ادم هج نشان میدهرد کره ،عمرل از
اایان به باال بهجهد آمده است ه یا رهانه شده است تهرۈن څۈند سال ات ادم هج  ،نه ڤڎج؟ ״ تهران چنرد
سال به آن طرژها (طرد باال) نرژته یی؟(شخا)؛ دیترېن ېن( داکترېن ېن م) ادېردهج سرت یهشرچ تره ازېرد
یدېن״ داکتران به باال رژتند ه حاضر از آن جا می آیند"؛ اردم هرج اسرید لر شرتا برر یررغ " امورال درآنجرا
نظر بریارهغ بسیار ینک است״(شخا)ا
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اساس جانشین قید هرا برا ایشرایند ار -ه اسرایند –ېرڅ ارۈدېرڅ ،ارېردېڅ ،ارم ېرڅ حردهد حرکرت را بره طرهر
عمهدی -از باال به اایان می ژهماند مېد زمین ېن ته ارۈدېڅ ښڅ ڎه  -م״ به همین زمرین هرا ترا اینجرا آب
میدهم״(شخا)؛ مه داد نه ارم ېڅ ته س ه ٲم ״ادرم میگهید تا همان جا میرهم״(شخا)ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند ارا(د)( ارد م)( شرخا ارد م) -ه اسرایند –ېرڅ اردۈدېڅ ،ادېردېڅ ،اردم ېرڅ حردهد
حرکت را از اایان به براال نشران میدهرد هم څرن صردا ی ٲم اردۈدېڅ ښرد״ صردای همران کمران را ترا اینجرا
شنیدیم״؛ م ش ته ادمېڅ نه س ه ٲم״ ما تا آنجا نمی رهیم״(شخا)؛ ادم ېڅ ام هے دهم تے ئښت ،یه نست״
از عقبش تا همان جا دهیدم ،هی نیست״؛ نیا ،ادېدېچ ایاڎه س هے؟ ״ نیها که تا همان جا ایاده رهی؟״ا
اساس جانشین قید ها با ایشایند تر -ه اسایند –ېڅ ترۈدېڅ ،ترېدېڅ ،ترم ېڅ حدهد ه جای عمرل را بطررد
اژقی می ژهماند ته ترم ېڅ مه سه ،ه ژڅ ښۈم ست״ ته تا بره آنجرا نرره ،گررد( برگررد م) ،شرام شرد״؛ ترے
ترېدېڅ نر سیل״ بیا ،امررهز ترا بره همران جرا سیر(سریل م) رهیرم״ ؛ تررم ېرڅ غرل یرهڎم هے یراد״ ترا همران
جا(رسیدن) هم یهابش می برد״ا
اساس جانشین قید ها با اسایند -یڅ یۈدېچ ،یېدېڅ ،یم ېڅ حردهد عمرل را اژراده میکنرد کهردېڅ گره سرېت؟ ״
بازتا کجا میرهید؟״ تا یم ېڅ مم مرکب مه قیے یاس" تا همان جا همین یر را بمن بر"(شخا)ا
بعضی از جانشین قید های ذکر شده ،در حاالت جداگانره معنری جانشرین قیرد اشراره گرم کررده ،در نطرق بره
هظیفه حصه های یاری دهنده می آیدا جانشین قیرد هرای یۈدنرد ،یېدنرد ،یمنرد ،برا عالقمنردی ایهنردک ات در
34
جمالت مرکب چهن ایهندک تابع یدمت مینمایندا
بعضی جانشین قید ها به مانند صفت اسایند درجه مقایسهی دے -را میگیرنرد تررۈ دے یره کرین اتره ،هز
م رس ن رݑ ام ״ اینطرررد ترشررین ،مررن هررم شررینم״؛ ترررم دے سرره یرره بررازی ک رن״ آنطرررد تررر رژترره بررازی
کن״(شخا)؛ م ش ته یۈدند نه نݑ ٲم ادې دے س هٲم״ ما در اینجا نمی استیم ،باالتر میرهیم״(شخا)ا

کلمه سازی قید
قید ها با ده راه با یاری اسایند ها ه تکرار حصه ها سایته میشهندا با اسهند ها سایته شدن قید ها یکری
از هاسطه های اساسی میباشدا اسهند های قید ساز اینها اند -اݑ ،آه(بجا اجاه)- ،کرڎه(بجا -هرم) ،برجا-
اندهج- ،هجا
بعضی از این اسهند ها نهایت کم محصهل میباشندا
اسهند -اݑ از حصه های نامی قید طرز عمل میسازد بشهند اݑ״ به یهبی ،به درسرتی״( بشرهند״نغرز״)؛
یاښچ اݑ״ ناایته״( یاښچ״ یمیر״)؛ ییه اݑ״ یک ییل״( ییه״یک״)؛ نهرم اݑ ״ انهان״( نهرم״ نرم״)؛
څیښ اݑ״ قهر آمیز״(څیښ״تلخ״)ا موالها کمند یه ادژک اݑ ڎاد اے مه״ در همران جرا هی برا نایهاسرته
بمن دچار شد״(شخا)؛ آدم ته گ رند اݑ لۈڤد״ آدم گ را رهی راست میگهیرد״؛ آه یرخ ،تره گررڎه یاښرچ
اݑ رېد״ یهاهرم ،نان ات نا ایته مانده اس״؛ یه سهمجن هیرزے زاښرچ ״هی برار هییمنراک( سرهمناک م)
گرژته است״(بجا)ا
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اسهند -آه در شیهه بجهی به شکل -اجاه دچار شده ،قید طرز عمل را میسازد ایاڎه-ت یت-آ سهار-آه؟ ״
ایاده آمدی یا سهاره؟״؛ م ش ٲم سهاره (اجآه) ماشین تے نږجهد״ ما سهاره با ماشین گذشتیم״(بجا)
اسهند -اندهج-هج در شیهه بجهی قید طرز عمل میسازد ،اما در زبان شغنانی ه شیهه شرایدره گری دچرار
نشدا موالها ههڎ ېن ښتاڤ اندهج هے قیهت ״ آنها سراسیمه هار هی را چیغ زدند״(بجا)؛ مه اڅ برې ومرر
هج از یه مهم ښاڎ یت ״ اسرم با زهدی از یانه مادرکالنش آمد״(بجا)
اسهند -کرڎه در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی قید طرز عمل میسرازدا در شریهه بجرهی برابرر اسرایند
کرڎه باز اسایند -ارم نیز دچار میشهد ،که برای زبان شغنانی یاص نیستا گمان میرهد ،کره اسرایند -ارم
به شیهه بجهی با تاویر زبان رهشانی ه برتنگی درآمرده اسرتا اسرایند هرای نرامبرده نیرز کرم محصرهل انرد
رئیسے مه اهلېن حساب کرڎه مه ڎهست تے ڎاد״ رئیس اهلهای مرا حساب کنان بدستم داد״(برج)؛ جرهره
یه رد کرتهشکه( کچاله م)سرئه ارم زاښت״ جهره برایش کرتهشکه را جدا کنران گرژرت״(برجا)؛ کلیرهز
مالېن م ش ارد حساب کرڎه دهک چهد״ رمه کلیهز را بما حساب کنان ساردند״(شخا)ا
اسهند های -اکے کے بعد از هاهلها(در زبان شغنانی ه شیهه های آن در سایتن قید های زمان ه طررز
عمل مشترک میباشدا
اسهند اکے از کلمات معنی زمان داشتگی قید زمان میسازد ڤېگه کے مه یېز ید یه ساز لۈڤ ٲم״ شبانه
ارریش مررن بیررا ه سرررهد مییررهانیم״؛ اررا کے(ی)ېررن مر ش بررابېن سرررگرڎان ڤرد״ ایشررتر بابایرران مررا سررگردان
بهدند״؛ سحراکے اندیداه مه اڅ نه چېمت״ اسرم سحری از یهاب ییستن نمی یهاهد״ا
اسهند -اکے قیرد طررز عمرل را ( اساسرا از صرفت) میسرازد نهررم اکرے (نهررمکے م )״ انهرانی״؛ راسرت
اکے (راستکے م)״ رهی راستی ،راست کار ،کشاده ه رهشن״؛ نهرم اکے کار مهک ،ته داد یفره سرۈد״
کار انهانی نکن ،ادرت مالل میشهد״؛ مه تهت راستکے چارک ژد״ ادرم مردک راستکار بهد״(شخا)ا
اسهند -هار با اسم ه صفت ها یکجایی آمده قید طرز عمل را میسازد قیدها با این اسایند سایته شده تابش
های مانند -مقایسهی دارند״؛ داد هار ״ ادرهار״؛ ههرج هار״گرگ هار״؛ کد هار״ سگ هار״؛مررد هار״
مررررد هار״؛ آدم هار״ آدم هار״ ملرررک تررره آدم داد هار نصرررحت کښرررت״ ملرررک آدم را اررردرهار نصررریحت
میکند״(شخا)؛ یراک مس یه کد هار ییرت״ هی یهراک را هم سگ هار مییهرد״ا
اسهند  -ٲک بیشتر از شماره ه گراهی از صرفت هرم قیرد میسرازد چهر ٲک״بدسرت چر ״(چهر ״ چر ״)؛
یېز ٲک״ بادست راست״( یېز״ راست״)؛ ڤرݑ ٲک״هر ده״؛ یاږ ٲک״ ششتاگی״( یاږ״ شش״)؛ جرهره
ته بېښ چه ٲک تئښت״ جهره بیشتر با دست چ میتراشد״؛ هز تمه رد لۈم اته تمه نڤشرېت ،بررزین ٲک
مه سۈد״ به شمایان حکایه کمن ه شمایان نهیسید ،اره لش( گد هد م)نشهد״ا
اسهند -جېڤ(شخا جېد) با کلمات معنی زمانی داشته آمده ،قید زمران میسرازد ښرهب جېرڤ( شرخا ښرهب
جېد)״ شبانه ،شب هنگام״؛ بهار جېڤ( شخا بهار جېد)״ بهاران״؛ هداب جېڤ״ نصد رهزهرا( چاشرت
م)״؛ ښۈم جېڤ(شخا ښۈم جېرد)״ شرامگاهان״؛ مېرݑن جېرڤ״ رهزانره״ا موالهرا ښرهب جېرڤ تره مره تهرت
م ش ارد سۈگ لۈڤد״ شبانه ادرمان بما اژسانه میگهید״؛ هداب جېڤ تهم ید چای برئز یه ڤرا سره״ نصرد
رهز ها ( چاشت م)آمده چای نهشیده ره״(بجا)؛ ښۈم جېڤ ته اے دېالخ ښهڤد جهت سر ه ام״ شرامگاههان
به دیالخ برای شیر میرهم״(شخا)ا
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اسهند -ات(بجا است) بیشتر از کلمات تاکیدی-آهازی قید طرز عمل میسرازد هم یهښرکېن ېرن کررت( برجا
کرست) هم ایڅ ارد رښت״ اشکهایش یکباره برهیش رییتند״(شخا)؛ ماشین ېن کرښت(بجا کرښست) هیز
چرره یرره ڤررهدېن״ ماشررین را درره(بررزهدی م)بررار کرررده آهردنررد״؛ یرره ژغسررت تررے ڎه سررۈم( هاحررد اررهلی م)
زهاسررت یرره اݑئ ررتے ״ هی درره ده سررام را برررآهرد ه( برره هی) دراز کرررد״(بررجا)؛ م ر ش ژانهس(شررغا
څېراه ،الېکین م) ݑات( ݑاست) هزد״ ژانهس( چراغ ،اریکین م) مان یکباره یامهش شد(شخا)ا
اسهند -ے از شماره های مقداری قید طررز عمرل میسرازد شرلمبک مره ڎېرت ،ییره ے دېرڎېت ات یره ارهل
زېت ״ تیله ندهید ه یکتایی درآمده اهل تانرا گیرید״ ؛ مر ش ارراد انرد ېرن ارهریے تراݑچ گهښرت ربهیرد״ بره
ایش ما سه طبقی گهشت گذاشتند״ا
با راه تکراری کلمه سایته شدن قید
گره قیدها بی هاسطه با تکرار شده آمدن اسم ،صفت ه ژعل سایته میشهدا
تکرا شدن اسم با حصه چه -اک څیهڅیهاک(څیهڅیرهک م )״ اراره اراره״( څیره״ مرهی״)اښرت اښرت اک״
میرررده میرررده״(اښرررت״ آرد ترررهت״ ״ تلقررران نررررم م״)؛ ههرږ ههرږ اک״ بیحرررال شررردن ،مانرررده شررردن״( ههرږ
״رشته״)ا موالها آه جۈن ،لۈ هېد ره هز څه ید ام څیه څیه اک هېد کن ام״ آشنا ،به آنها گهی ،اگر من
بیایم ،آنها را ااره ااره میکنم(شخا)؛ یه چیرنے اښرت اښرت اک سرت״ ایالره میرده میرده شرد״؛ ک ام کسرلے
دے مه اڅے ههرږ ههرږ اک چهد״ کسلی اسرم را تماما بی مدار(بی حال) کرد״(بجا)ا
تکرار شدن صفت ښ ښ جهلد جهلد״ تیز تیز״؛ ۈسته ۈسته״ آهسته آهسته״؛ کهنرد کهنرد״ جردا جردا״؛
ښ ښ یهر ،م ش اۈند ڎر״ تیز تیز یهر ،راه مان دهر است״؛ نج ته یه هیرت ترے ۈسرته ۈسرته آب
سۈد״ برد آهسته آهسته در هقتش آب شده میرهد״(شخا)؛ ڤېگه ته تهت کهند کهنرد مر ش یرهد تره جهرت״
دیشب از برای ته شده ادرت همرای ما ییلی جنگ کرد״ا
تکرار شدن آمدن اساس زمان حاضره ژعل هڅ هڅ اک(هڅ هڅک م)״ آهسرته آهسرته״؛ ژررښ ژررښ״ تیرز
تیز״؛ سئر سئر اک״ انهانی״؛ هغ هغ ״ گریه کنان״؛ یه ڤا هڅ هچ اک یراڎد دے شرلیه زار ڤره״ هی براز
آهسته آهسته از نزد شیلیه زار می آید״(شخا)؛ چهښت ام دے نئز ارد یهن تیزد ات هغ هغ یت״ دیدم از
بینی اش یهن میرهد ه گریه کنان آمرد״؛ صرفر ،دې دهرم ترے سرئر سرئر اک سره کره چررېن تره؟ ״ صرفر،
کانی انهانی از قفای شان ره ،بین آنها چه کار میکنند؟״(شخا)ا
بعضا قید ها از اساس های گهناگهن با یاری هاحد های علحیده ایهست کننده( -اه- ،آ- ،ره- ،ا) نیز سایته
میشررهند ره ارره ره״ در ره برره ره״( ره״طرررد״)؛ کترره ره ښررهب״ تمررام شررب״( کترره״ کررالن״ ،ښررهب״
شررب״)؛ کترره ره مررېݑ״ رهز بررر دهام ،تمررام رهز״( کترره״ کررالن ،مررېݑ״ رهز״)؛ تیررر ات تگرراڤ״ از هررر
طرد״( تیر״ باال ،تگاڤ״ اایان״)؛ کرڅ آ بلق״ است ه بلند״( کرڅ״ چقهری״ ،بلق״ بلندی״)؛ کهل ا اا״
به اایان״( کهل״ سر״ ،اا״اای״)؛ چیه نا باد״ گ ناگیر״( چیه -اساس زمان حاضره از ژعل چیهتراه ״
صداکردن״ ،باد شاید اساس زمان حاضره از ژعل بیفتاه״ تهانسرتن״ باشرد؛ هے چیرد مرے ره اره ره ازم
هج״ یانه اش در ره به رهی (یانه ما) از آنطرد است״(شخا)؛ یے مه ،ک-ام غڎه چیه نا باد گه نه
نغۈږد״ آنه ،همین بچه گ ناگیر ،گ گهش نمی کند״؛ ید اۈند کرڅ-آ -بلق یه دے جهرت ماشرین تېرز نره
تیزد״ همین راه است ه بلند است ،برای همین ماشین تیرز نمیگرردد״(برجا)؛ کتره ره ښرهب نڤشرېت نڤشرېت
یه کلکات ته سېت״ تمام شب دراز نهشته نهشته مانده میشهید״(شخا)ا
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بهظیفه قیدها بعضی ها ه شناسی نیز می آید ڎست اے لښا نیستاه״ بیکاره شستن״( عینا ״ دست به زنرخ
مانده شستن״)؛ ڎست اے نئز یتراه״ برا دسرت یرالی آمردن״( عینرا ״ انگشرت بره بینری آمردن״)؛ ݑیرر ییرداه״
بیکاره گردی کردن״( عینا ״ یاکستر یهردن״)؛ ڎه ااڎ ار یے ائخ هېڎداه ״ یکرهی کرردن״( عینرا ״ ده
اا را به یک مهزه چمهس م ماندن״)ا
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پیشایندها
در زبران شررغنانی ایشررایند هررای ار ،ارے ،تررر ،اس(از) ،اررس ،ارر ،مررے ،چرے ،تررا ،بررر ،بررې ،برره ،در ،دره،
براے ،درایے ،بدهنے مهجهد اندا این ایشایند ها معنی مساحه گی زمانی ه مناسبتهای گهناگهن گرامری
را اژاده میکنندا
ایشایند های ار ،اے ،تر یصهصیت مهمترین این ایشایند ها در اژاده نمهدن معنری گهنراگهن مسراحه گری
میباشدا ایشایند ار(به اایان) ،اے( به باال) ،تر(به طرد اژقی) رهانه بهدن عمل را نشان میدهدا
ایشایند ار جای هاقع گردیدن عمل ه سهی عمل را بطرد اایان نشان میدهدا به این معنری هی برا ایشرایند
اے مقابل میباشد سحرکی ار هېر تی-م״ اگایی به هیر(به اایان) میرهم״؛ سین(حسین م) معصهم قتری ار
یرغ تهید״ سین با معصهم به یارهغ(طرد اایان) رژت(شخا)؛ ار تگاڤ هېد محله״ یانه شان در اایان
است״(شخا)ا
ایشایند ار گاهی همرایی را می ژهماند ار هېرڤ گرت یره کرے یره تهرم سرېت״ برا آنهرا همرراه شره ه ورانی
رهیرد״؛ یررم مر ش شررڤداج ترره ار ښررین دریرا سررۈد״ رهد(رهد دهرره) مرا برره دریررای انج(دریرای آمرره م) همررراه
میشهد״(بجا)ا
ار -رهانه بهدن عمل را به دایل اشیاه ،جای می ژهماند کیل ات ایلچک ار دېک هرڤېنت یه ییرت״ کله
ه ااچه در دیگ( جهشانده) مانده مییهرد״(بجا)ایه کلگهت(اراایچ م) ڤریس ار تره اراڎ نرج مره سرۈد״ ارای
تابه ات را بند ،که به اایت برد نه درآید״(شخا)ا
ایشایند ار بعضا با اسایند های –یېز(شخاگنه)- ،درهن یکجایی کار ژرمرهده میشرهدا در ایرن حالرت معنری
ایشایند با اسایندهای ذکر شده رهشن ه دقیق میگردد ناتا ار هے یېز سېن״ نباشد ،بره اریش هی رهنرد״؛
ههڎ ېن ار رستم -گنه هے رماد״ آنها اه را به نزد رستم ژرستادند״(برها)؛ ار مه گنه مېمهنے څره هیرت
یدېت؟ ״ کی به نزد من به مهمانی می آیید؟״(شخا)؛ یے مه ،ار هم درهن دۈند گره لعرل״ منره در درهنرش
همینقدر لعل(است)״(شخا)؛ رهغن ېن ار مښارج درهن چهږج جرای״ رهغرن را در درهن غلره( نیرهد م)
جا( انهان م) کردند״ا
ایشایند اے برعکس ایشایند ار رهانه بهدن حرکت را به طرد باال یا جایگیر بهدن آنرا بطرد باال نشان
میدهررد اررے دم هېررزدره -م سررت یررے هفررت سرراله( مېښررک م )(-ی)ام ڎاد״ برره( همررین) هیررزدره رژررتم ،یررک(
آههی) هفت ساله را شکار کردم״(شخا)؛ یے ښهب یۈد اند رېد ،یے ښرهب گره تهیرد ارے چېلۈنردے״ یرک
شب در اینجا ماند ه شب دیگر به( باال)چیلهندی رژت״؛ آه غڅ ،دے یز اے کڅار هېڎ״ آی دیتر ،هیرزم
را به آتشدان(تندهرم) انداز״(شخا)؛ صمد رزین اے مهن چار ڎست״ دیترر صرمد در قشرالق مرهن شرههر
کرده است(بجا)ا
ایشایند اے با اسرایندهای –یېز(شرخا گنره- ،انردے- ،نردے- ،برن) ،بیرر یکجرایی آمرده چنرین معنری هرا اژراده
میکند
با اسایند –یېز(شخا گنه نشان میدهد ،عمل (به باال) بطرد این یا آن کس رهانه است دې ڤرزېن ارے مره
گنه دے یه تهم سه״ همین بز ها را بطرد من حی کن ه وانی ره״(شخا)؛ اے مره یېرز کرسرین( تیرل م)
نه رېد ،مگم ار ڤۈمهر س م״ در نزد من کرسین نماند ،مگر که به( ههمر) رهشان رهم״(بجا)ا
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با اسایند –اندے ،ندے ،یکجا شدن اشیاص ،اشیاه را نشان میدهد اه-را اے مه نردے یره کرے ،مره هنرېن
م ش״ جهره ،بمن نزدیکتر شین(،آنها) مررا نبیننرد״؛ یره ارش ارے کڅرار انردے نیسرڅ״ همران گربره در نرزد
آتشدان نشسته است״؛ اے دم اند مردم جعم ڤد״ در اطراد اه مردم جمع بهد״ا
با اسایند –بن- ،بیر در زیر چیزی بهجهد آمدن عمل را می ژهمانرد ښرهڤد مرس نسرت ارے څمره״ در زیرر
سبد شیر هم نیست״؛ اه-را ،دے تیمرغ اے دم یربن ربری یره مېنرت״ جرهره ،همرین تیرم (مررغ) را در
زیر(همان) سنگ گذار ه مان״(برها)؛ ههڎ سېن که مهسفې اے که بن زېن هے یه ڤېن״ آنهرا میرهنرد(ه
می بینند) همان مهی سفید در زیر کهه(نشسته است)  ،اه را گرژته می آهرند״؛ اے څمه بیر یے ههررگ
بڅ مهږچ״ در زیر سبد یک بره چه مرده است״ا
ایشایند اے با بعضی کلمات مفههم زمانی داشته ،برای اژاده زمان می آید اے مڎار ته م ش نه نݑ ٲم ،تی
ٲم ار بهرچید״ تا نصد رهز(چاشت م) ما نمی استیم ،به بهرچید میررهیم״؛ یره نفهسری (ی)ٲم ارے مئسرت
څد״ حصه یهد مرانرا در (رهشرنی) مهتراب (شربانه) درهیردیم״ (شرخا)؛ ارے ریرے مر ش نره لهکچرهد یره
ښهب-آ-ښهب اݑ ٲم تاید״ تا دمیدن صبح ما را نماند ه شباشب رژتیم״ا
ایشایند تر -معنی زیرین را اژاده میکند
بطهر اژقی هاقع شدن عمل اس دستے هم یه تهید تر ښهر״ از برای اه(شده) هی به شهر رژت״؛ اه-ڎه،
تر ماشین بهند مه سه״ ای بچه ،براه ماشین گرد نره״؛ بعد اات ښاه سۈد تر دریالهڤ״ وانی اادشاه به لب
دریا میرهد״(شخا)؛ تے تر چید ،ترم سېرهن״ بیا بیانه رهیم ،آنجا سلقین( معتدلم) است״(شخا)ا
جای هاقع شدن عمل را بطهر اژقی مری ژهمانرد زمسرتۈن ترر دے مرغراب لر شرتا״ زمسرتان در مرغراب
نهایت ینک است״؛ ترگرم چښمه (-ی) ٲم ڤد ،برات مس ڤد״ در گررم چشرمه برهدیم ،بررات هرم (در آنجرا)
بهد״(شخا) بچگله تر ڤج باز(ی)ېن״ بچه ها حاال در بیرهن بازی میکنند״ا
ایشایند تر بجز معنی اساسش باز چنین معنی ها را اژاده میکند
مهجهدیت باهاسطه را می ژهماند معصرهم ترر هرر کرار اݑ اهېرز״ معصرهم بهریرک کرار ارهلش(دییرل م)
است״؛ تر دے حهضے مه سه ،غۈت نه ڎے یے״ به جای چقهر تری(دریا) نره ،غرق نشهی(شخا)؛ یه
یے تر هم ژلت یه شینتے״ هی به اه نگریست ه یندید״ا
مانندی را می ژهماند صهرت اند ٲم م ش تر یه داد ات کار اند تر ته״ در صهرت ما به ادرمان مانندیم،
اما در کاربه ته مانندیم״؛ بادۈم لۈد ے ناگ ک-ام مه رزین تر مه بے سهاد مه سرۈد״ برادام گفرت کراش
دیترم من بر این بی سهاد نشهد״(شخا)ا
مقصد به میلی برای اجرا نمهدن یگان کاری اژاده می نماید دهڎ شچ تر کار نښتے ېن اته ،ته سیل کرے״
اکنهن آینها بکار سر نمایند ه ته سیر کن״؛ اس هے سحرۈنی (ی)ٲم ترر څراه رۈن سرت״ اگراه یری مرا بره
دره کنی رهان شدیم(شخا)ا
تر با کلمات معنی مکانی داشته مکان را می ژهمانرد ریښرت مر ش دشرید ترر تیرر زبرد״ ترمره از براالی برام
یانه مان اریده گذشت״؛ مه رسق تر اۈند״ رزقم در راه است״(شخا)ا
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ایشایند تر به ترکیب جانشین های سهالی دایل شده ،جانشین های ترکیبی سهالی میسازد ید مه زلمک تر
که ست؟ ״ زن امهکم کجا رژت؟״(شخا)؛ کریا نر تر چے؟ ״ امرهز نهبت از آن کیست؟״؛ تر چیز گه ته
ند غل ههس ،لۈڤ ״ باز چی ههس داری ،گهی(بجا)ا
با اسایند های –یېز(شخا-گنه) یکجایی ایشایند تر بطرد کسی یا چیزی سهی رهانه شردن عمرل را نشران
می دهد تر مح نبی یېز ام ڤرد ات یرت ام״ بره اریش محمرد نبری رژتره آمردم״؛ صرفر نره ترر آغرا نظرر گنره
س هے؟ ״ صفر گفت بنزد آغا نظر میرهی؟ (شخا)ا
ایشایند تر با اسایند –ېچ انتهای عمل را می ژهماند اسید ښڅ تر دېد زمین ېڅ سۈد״ امسرال آب ترا زمرین
اینها میرسد״(شخا)؛ یارعلے چید ېڅ ٲم ئښت ״ تا یانه یار علی دهیدیم״ ا
با اسایند –هج بطرد رهانه بهدن عمل را اژاده میکندا در شیهه شایدره گری در ایرن هظیفره اسرایند –گنره
هم استفاده میشهد ک-ازۈد یه ترر مکترب گنره تهیرد ،نسرت نره تررم؟ ״ هی از اینجرا بطررد مکترب رژرت،
نیهاهد آنجا هم نیست؟״(شخا)؛ دے مال چس تر کښت هج مه سۈد ״ رمه را بین ،بطرد کشت نرهد״ا
ایشایند اس در ده گزینه اس ه از دچار شده چنین هظیفه ها را ادا می نماید
سرچشمه ه یا منبع برآمد عمل را می ژهماند مه تهت غالم نبی اس تیښار یت״ ادرم غرالم نبری از تیشرار
آمد״؛ بجه شرڤداج ته اس ښڅ نښتید یاڎد ״ رهدچه(دهه) بجه از آب ییزی جاری میشهد״(بجا)ا
سبب را اژاده میکند اس تښرنگے مره نرای ݑکسرت کښرت״ گلرهیم از تشرنگی قراق شرد״(شرخا)؛ اردۈ(د) مرس
مښارج اس شتایے ښڅاد״ در اینجاهم نیهد را ینک زد״ا ( عینا نیهد ینک یرهرد)؛ مره زارڎ ښرچیفت
اس گرمے ،ښڅ دهک״ دلم از گرمی می کفد ،آب ده״(شخا)ا
از کدام جای ه محل بهدن کس یا شی را نشان میدهد هز ام اس څږنۈد״ من از چاسرنهد استم(شرخا)؛ مره
اصل نصب از یۈد״ اصل نصبم از یهد است״؛ یه اس اارښنېڤ-آ؟ ״ هی از اارشنید؟״(شخا)ا
از کدام مهاد سایته شدن شی را می ژهماند م ش ته رباب اس ناشن ڎارگ تئښ ٲم״ ما رباب را از چهب
زردآلرررهمی تراشررریم״؛ هیښرررچک رن چرررهږجن اس ښرررېب״ هیښرررچک( حلقررره بررررین) از شرررایهای دریرررت
میسازند(شخا)؛ ااݑ ته از سان تیار ېن״ تیر را از آهن می سازند״؛ کاغذ -ته از ڎارگ تیار ېن״ کاغذ را
از چهب تیار میکنند״ا
مقایسه را اژاده میکندا در این حالت ایشایند از با اسایند درجره مقایسرهی صرفت ه قیرد –دے یکجرایی کرار
ژرمهده میشهد میانه که اس هنقله تیردے״ میانه کهه از هنقله باال تر جرای گرژتره اسرت״؛ اه-را ،ارے اس
یه کلتدے ته نه بسیرېن״ جهره ،به آدم از یهد کالنترر شرهیی نمری کننرد״(شرخا)؛ اس بیرار ڤرا نرر گهررم
دے״ از دینه رهز امرهز گرمتر(است)״ا
هقت را اژاده می کند دۈند نههیج غڎه ،اس سحر اندی تا ڤېگه یېڅ بیهت״ چنان بچه گریانچک از اگاه ترا
بیگاه میگرید״(برها)؛ اس مېڤ مېݑېن شچ گهرم سۈد״ از همین رهزها (هها) گرم میشهد״؛ از مڎار تررې
تهم ته قتې څاه س م״ بعد از نیم رهز( چاشت م) با ته دره میرهم״ا
ایشایند از نشان میدهد ،که عمل با هاسطه اشیاه یی به جای میگذارند از دم یېد نږجیس یه سه״ از همین
کهارهک( ال م) گذر ه ره״؛ م ش ٲم اس لینین کلیهز نږجهد ات نښار یه ماشین قتی یت״ ما از کلیرهز
لینین گذشتیم ه نشاربا ماشین اش آمد״ا
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اس با اسایند –اندے- ،ارد- ،تیر ه گزینه های زیرین یکجایی آمده چنین معنی ها را اژاده میکند
اس با اسایند –اندے(بجا اندی) از کل جدا شدن چیز را می ژهماند چارک زبد اس معرکره نردے״ مرردک
از معرکه برآمده رژت(شخا)؛ څریک اس یاڅ اند زبد״ شراره از النگه ارید״(شخا)؛ ییه ېن اس یه برین
اند تر اات ښاه دربار رماد״ یک نفر را از بین شان به دربار اادشاه ژرستادند״؛ یره (ی)ے اس هېرڤ یره
رڅېݑېنت״ هی از آنها یهد را گریزاند״ا
ایشایند اس با اسایند های –ارد(شخاارد -ارد ،بجا-ارد) از جرای سرر زدن عمرل را نشران میدهرد اس مره
چید ارد ڎردے سه یه ااݑ هېڎ״ از نزد یانه ام دهر تر ره ه تیر اران״ اس مه اراد ارد بېس״ از نزدم
گم شه״(شخا)ا
ایشایند اس با یېز (شخا گنه) ،از نزد یا از ایش کسی چیزی رهانه بهدن عمل را می ژهماند یه ښاڤد اس
ته گنه״ هی از طرد ته یهابید״(شرخا)؛ از مر ش یېرز یره ڎه سرعت تیرر اررا تهیجرت״ هی از نرزد مرا ده
ساعت ایشتر برآمده رژته بهد״؛ هز ام چهښت یه اس یه چیرد یېرز قیرهت یره ارڅ״ دیردم ،کره هی از نرزد
یانه اش اسرش را چیغ زده استاده است״ا
اس با اسرایند –برن از زیرچیرزی سرر زدن عمرل را اژراده مری نمایردا بره ایرن معنری برا اسرایند –اند(بجاانرد)
یکجای می آید یه ژلڅ اݑ از هم چناربن اند زبد״ هی بره ناگراه از زیرر همران چنرار گرییتره رژرت״؛ ارات
ښاه نغښت از هے که بن اند صدا سرت״ اادشراه گرهش کرد(کره) از زیرر همران کرهه صردا برآمرد״(شرخا)؛
تاش بیک ژیچت اتره ،یره زریرځ اس یرر برن انرد رهښرت״ تراش بیرک یهشرتک کشریده ه آن کبرک از زیرر
سنگ اریده رژت(بجا)ا
ایشایند از با کلمه –اهلے ،سهی مکان را نشان میدهد
یه ،اله ،اس هے کهزار اهلے یݑچ״ هی گهیی از طرد همان ایکال(باغچه م) آمده اسرت״؛ اس مره اهلرے
نݑ ،یۈد ژراخ״ نزدم شین ،اینجا هسیع (است)״(شخا)ا
ایشایند اسا اسرتعمال ایشرایند ارس در زبران شرغنانی ه شریهه اش شرایدره گری محردهد اسرت ،امرا در شریهه
بجهی ژراهان بهده معنی زیرین را اژاده میکند
از اس کسی یا چیزی رهانه بهدن عمل را می ژهماند
هز ته اس تاݑ( ته اݑ م) څۈندېڅ از ام״ تا کی من از عقبت میدهم״(شخا)؛ یه اس ماݑ(مه اݑ م) یرت״
هی از عقب من آمد״؛ هۈن ته اس دې-ݑ بازام״ اشم را با اه می ژرستم״؛ چهښت ام ههڎ بچگلره (ی)ېرن
ارا اس یه دېد״ دیدم ،که(همان) بچه ها اس هم درآمدند(بجا)ا
سبب ه مقصد را می ژهماندا با این معنی در زبان شرغنانی ه شریهه شرایدره گری بیشرتر اسرایند –اڤرېن مری
آیرررد مررر ش ٲم ارررے یزینررره ارررس کښت(شرررخا کښرررت اڤرررېن) تایرررد״ مرررا بررره انبار(گررردام ،یزینررره م) بررررای غلررره
رژتیم״(بجا)؛ ار استېڤ اس کرسین(شخا کرسین اڤېن)( تیل م) س م״ به استید برای کرسین میرهم(بجا)ا
ایشایند اس در شیهه بجهی از اهلهی چیزی رهانه بهدن عمل را می ژهماندا در یهد زبان شغنانی ه شیهه
شایدره گی برای اژاده این معنی ،عادتا اسایند –ڤه می آید ه مقایسره کنیرد یره ارس دریرا زیمرب اݑ (شرخا
دریا ٲلڤ ڤره) تهیرد״ هی لرب لرب دریرا رژرت״(برجا)؛ ماشرین بهنرد ارس مره چیرد اررا اݑ(شرخا مره چیرد اررا
ڤه)نهجیست(نږجیست)״ راه ماشین گرد از نزد یانه ام میگذرد״ا
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ایشایند ارا معنی اساسی این ایشایند هاسطه اجرای عمل استا به این معنی ار تنها در شیهه بجرهی زبران
شغنانی کار ژرمهده میشهدا در یهد زبان شغنانی ه شیهه آن –شایدره گی ایشایند ار مهجهد نیست یهط
ته ارر قلرم (شرخاقیم ېرڅ) نڤشرېن״ یرط را برا قریم مری نهیسرند״(برجا)؛ ترۈغم تره ارر یره ڎست(شرخایه ڎسرت
ېڅ)هېڎېن״ تیم غله را با دست می ااشند״(بجا)؛ هز ام هے گه یه غۈږ یه غۈږ ېڅ(شرخا یره غرۈږ
ېڅ) ښد״ من گاش را با گهشم شنیدم״(بجا)ا
ایشایند مے ،چے کم استعمال اندا آنها در جمله چهن قایده ایش از معین شهنده می استندا 35ایشایند های
مے ،چے به معین کننده یهد چنان هاصل شدند ،که آنها را از ترکیرب کلمره سراقت کرردن مشرکل اسرت ه
در انکشاد امرهزه زبان چهن اسایند بنظر میرسند چس دې ههرگ ڤا عقراب یره مرے نرۈل مره کښرت״
بین همان بره چه را عقاب گرژته نبرد״(شخا)؛ تر که ته س هېت ڤا (ی)ېت مه مے چهنگ״ هر کجایی که
میرهید ،باز در داتی( چنگ م) من استید״؛ ڤهښ مه مے قه اته ،یه نه لره ترے ٲم״ ارغمچرین( ریسرمان
م)(حاال) در دستم ه هی گفت رژتیم״ا
ایشایند چےشره عمل رامی ژهماند یه غڎه چے ځقت ست سه نښېب هے״ همان بچه گریه کردنی ،ره
گههاره را جنبان״(شخا)؛ گرڎه (ی) ٲم چے یید ست اته ،ماشین یت״ ما به نانیهری سر نمهدیم ه ماشین
هم آمد״؛ صفر مس ښئیتاه چے سد ،نه ژهم ام ته څرهنگ؟ ״ صفر هم نیت یهاندن دارد ،نمیدانم ته چے
نیت داری؟״(شخ)ا م ش ٲم چے ښئڤد ات ههڎ ېن دېد״ ما یهاب کردنی بهدیم ه آنها در آمدند״ا
معنی باالیی در شیهه بجهی بیشتربا ایشایند -حصه-چه ای اژاده میشهد دهڎ ېن دے اهقات(یهراک م) ای
یید ست״ آنها به یهاراک یهری سر کردند״(بجها)ا
ایشایند تا برای نشان دادن حدهد ،مساحه ه زمان اژاده می کند څۈند کیله متر تا امبه رېڎج؟״ تا امبه چند
کیله متر مانده است؟״(شخا)؛ تا ښمنې کنېت طاقت ،م ش ته یدٲم״ تا اگاه طاقت کنید ،ما می آیریم״؛ ترا ار
تهچید ژره ٲم ،ییر مڎار״ تا به یانه ته رسیم ،که نصد رهز می شهد״ا
ایشایند تا بیشتر با اسایند –ېڅ یکجایی آمده معنی های زیرین را اژاده مینماید
انتهای مساژه را می ژهماند گههریه ماشین قتے ارۈد ،تا یرغ ېڅ دے قتے س م״ گههر با ماشین اش در
اینجا است ،تا یارهغ همرایش میرهم״(شخا)؛ ک-ام نه سمالت( جازم) یے سعت ترے ترا یررغ ېرڅ یراڎد״
همین سمالت( طیاره م) نه در یک ساعت تا یارهغ میرسد״ا
به انتهرای هقرت داللرت میکنرد ترا صرداث ېرڅ هے جره لر مرال ڤرد״ ترا ایررار سرال در (دسرت) هی حیرهان
بسیاربهد״( تا صداث ېڅ هے ند ل مال ڤد״ تا ایرار سال اه رمه زیاد داشت״ م )؛ دگره شرچ سرازنگے ترا
رخ ېڅ!״ دیگر اکنهن تا صبح سرهد یهانی دهام دارد!״؛ دېد ارد ٲم لۈد ادے ،تا ههڤد ېڅ اے م ش یېرز
مه یدېت״ به آنها گفتیم ،که تا رهز هفتم به نزد ما نیایند(شخ)ا
در ترکیب جمله مرکب تابع ایشایند تا چهن ربط تابع کننده یردمت میکنرد ترا سراز نره لرۈڤے ،مر ش تره نره
لهک ٲم״ تا سرهد نیهانی ،ما تررا نمری مرانیم״؛ هز ام ترا یرت ،یره ماشرین تایرد״ ترا مرن آمردم (،کره) ماشرین
رژت״؛ تا ڎیس هېب گه نه څی ېت ،نه لهک ام ته تمه״ تا ده درزه دیگر نه درهید ،شمایان را نمی مانم״ا
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در بین آهاز های چیده جمله ،ایشایند تا هظیفه ربط ایهست کننده را ادا می نمایند یاش( جهان م) تا ایرݑ
هے جهت نیهد״ جهان تا ایرهمه از برای هی گریستند״؛ از بق تا بڅېن ارم ڤرد״ از یرهرد ترا کرالن درآن
جا بهدند״(شخا)؛ بهار ته مال تا ستۈر اے دېالخ(یېل م) یاسرېن״ بهرار مرال ه میرده ه شرایدار کرالن را بره
ایالق دیالخ میبرند״ا
ایشایند بر در عبارت ها از زبان تاجیکی اقتباس شده کار ژرمهده می شهد مه تهت اند یے یار هے اښت
بر زمین نه ڎاڎج״ اشت ادرم را کسی به زمین نرسانده است(نزده است م)(شرخا)؛ ݑیرر ات غبرار برر ژلرک
ست ،ات هز ام ژهمت ،ههرج مال درهن ڎاد״ همینکه چنگ(گرد م) ه غبار بر آسمان ییسرت ،ژهمیردم کره
گرگ در بین رمه در آمد״ا
ایشررایند بررر برررای اژرراده مقایسرره نیررز اسررتفاده مرری شررهدا بررا ایررن معنرری هی مرررادد ایشررایند اس از میباشررد
سهری بر مه اس مه ل غله ״سهری نظر به من ییلی کالن است״؛ ل قابل ېرن برر مر ش مرردم ڤرڎج(
شغاڤېڅ م) ״ آنها نسبت به مردم ما قابل تر بهدند( شخا)؛ بر ته ته بیدے ښای ام ״ از ته بهتر می یهانم״ا
ایشایند بې نبهدن چیزی را می ژهماند یم اجب بې اهاز ماشین ״ این عجایب ماشین بی آهاز״(شرخا)؛ برې
بڎهن ژارج تے ته سهار نه س م״ به اس بی زین سهار نمی شهم״ا
ایشایند به بیشتر در ترکیب ه عبارت های از زبان تاجیکی اقتباس شده دچار میشهد بنده ته به دنیا عشق
جۈن جهت یاڎد ״ انسان به دنیا برای محبرت ایردا شرده اسرت״(شرخا)؛ تریڅ ېرن بره قاضری״ بره اریش قاضری
رژتند״ا
ایشایند درمعنی شره نمهدن ه یا آغاز عمرل را اژراده میکنردا در ایرن هظیفره هی همیشره اریش از مصردر
ناقص می ایستد یه ته تهم در نیهد ڎېد״ هی البته ،گریه میکند(عینا ״به گریه می سازند״)(شخا)؛ هم نهن
در شینت ڎېد ״ مادرش به ینده درآمد״( عینا ״ به ینده زد״)ا
این ایشایند در ترکیب عباره های اقتباس شده زبان تاجیکی ییلی زیاد دچار میشهد در زمرۈنے ارېښ یېرد
اند یېد نه ڤد״ در زمان ایش در اینجا کهارهک( ال م) نبهد״(شخ)؛ یه صغیره دېد در مابین دېڤ یره کلتره
ست״ همان صغیره در مابین آنها درآمد ه کالن شد״؛ در باره ے ته تهت ل گه ژهم ام״ در باره ادرت
گ بسیاری می ژهمم״ا
ایشایند برایے ،درایےا معنی اساسی این ایشایندها مقصد ه تعینات عمل میباشد درایرے مره ڎئرد مهرک ״
از برای من شده جنگ نکن״(شخا)؛ درایے تۈغم ٲم ار یزغالم تاید״ برای تیمی به یزغالم رژتیم״ا
ایشایند دره شره این یا آن عمل ه یا از طرد کسی بره آن شرره نمرهدن را مری ژهمانرد دے ارڅ هښرځ
ېن( شغا هښیځ ېن م) زئرزد یره یزینره (ی)ېرن اس یهنرد اݑ دره هښرد کښرت ״ اسررش کلیرد هرا را گرژتره
امبارها( یزانه ها) از یک سر کشادن می گیرد״(شخا)؛ بعد یه دره نیهد سۈد״ وانی اه گریستن گرژت״؛
یه چهاۈن یه مال دره زنئد ست״ چهاان به شستن رمه اش سر کرد״ا
ایشایند بدهنے ییلی کم استعمال میشهد بدهنے ته تره یرے یرار گره مره کتراب نره زئرزد״ غیرر از تره کسری
دیگر کتابم را نمری گیررد״؛ بردهنے کتراب ښرئیت هے نرد کرار گره نسرت نره؟ ״ نیهاهرد ه ی غیرر از کتراب
یهانی کاردیگر ندارد اه؟״(شخا)ا
ایشایند ار ،اے ،تر ،اس ،به اینچنین در ترکیب بعضی هاحد های ها ه شناسی نیز می آیند ار ارے رئرڤ
״ بییدا ،بی هیچ چیز״؛ څېم اے څېم״ آشکارا״؛ ڎست اے نېځ یتاه(شغاانگېښت اے نېځ یتاه م)״ با دست
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یالی آمدن״؛ تر ااڎ ڎئداه״ لگت گردن ،زیر اا گردن״؛ تر کۈرک یېداه״ ژریب دادن״؛ څېم تر څېم ستاه״
آگاه شدن״؛ غېڤ تر غېڤ ستاه״ جنجال شدن״؛ تر برهت شینتاه״ یرسند شدن״؛ اس کفښېل سرتاه״ اراره
ااره شدن״؛ اس یه ستاه״ اشیمان شدن״؛ اس یه سایه ستاه״ ترسانچک بهدن״؛ اس اراڎ ڎئرداه״ یرراب،
الیر شدن״؛ ڎم اس غئڤ״ ااره شدن م ״ا
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پسایند ها
اسایند های زبان شغنانی با اصلی ه نامی جدا میشهندا بقررار اسرایند هرای اصرلی - 36انردیر- ،انردے( ،
بجا -اندیر- ،اند)- ،ارد ،رد ،ره( بجا ارد ،رد ،رے) ؛ تیر- ،ېڅ- ،اڤېن- ،جهت- ،به- ،گرد- ،گره(بجا -گرد،
قتے شخا -گنه- ،قتیرر)- ،ٲچ- ،چره(بجا -چرے) دایرل میشرهندا اسرایند هرای نرامی -یېرز- ،بیرر- ،جنراږ،بجاجناه- ،دستهر- ،مغهند- ،رهنگ( بجا رنگ)- ،ارا(شخا اراد) ،زبا-،درهن میباشند ،که در مهرد هرای
معین چهن اسایند استعمال می یابندا
اسایند  -اندیر در زبان شغنانی چی از جهت شرکل ه چره از جهرت هظیفره جالرب دقرت اسرتا هی در زبران
شغنانی ه شیهه های آن دارای شکلهای گهناگهن میباشدا شکل اهره آن -اندیر(بجا انردیر) اساسرا در نطرق
معتدل استفاده می شهد ههرج یت ڎاد مال بین-اندیر ات دے غڎه ند جغه دخ ست ״ گررگ آمرده بره درهن
رمه درآمد ه همان بچه داد ه ژریاد بررآهرد״؛ مره ڤرارج ارے ترهڎ انردیر هرېمچرن ،سره هاښ هے رد هېرڎ״
اسام به( دریت) تهت بستگی ،ره به ایشش علد ارتا״(بج)ا
شکل -ندیر عادتا بعد از هاهل می آید اات ښاه دے لعل ات زمرتی دېرڤ اررا نردیر ربهیرد״ اادشراه لعرل ه
زمرد را به ایش آنها گذاشت״؛ دنیا ندیر یس ات یهب ل  ،یفه مره سره ״ در دنیرا یرس ه یرهب بسریار،
یفه نشه״ا
در نطق دیالهگی گزینه های میتصر -اندیر ،یعنی -اندی( بجا اندی) - ،ندے(اااازهاهل -ند) کار ژرمرهده
می شهد دے داد یهږم-اند -ا اگه؟״ ادرش در یهاب(است) یا بیدار؟״(شرخا)؛ یراج ڤیسرت انرد تره مره رد
کریهر س هے یا؟ ״ درهقت یرمن کهبی بمن یارمنردی میکنری״(برجا)؛ یرم اه چرے نرد؟ همرین گراه از آن
کیست؟״؛ سهر اند ته نه اهښاک ڤېن״ در رهز طهی اهشاک نه می آهرند״؛ مے ند مے اصل نصب اس
یۈد״ اصل نصبش از یهد است״(شخا)ا
اسایند -اندیر ه گزینه های آن به چنین معنی ها داللت میکند
معنی اشیاه ،جای هاقع گردیدن عمل را در دایرل چیرزی نشران میدهرد راشرت اه غجیرد انرد هم ڎم دشرید
اند״ گاه سرخ در آغیل ،دمش در برام״( چیسرتان)؛ مره آدمرېن ېرن یرۈ نرد نیسرت مرېچ ״ ایرن آدمهرا در اینجرا
ماندنی״(شخا)؛ یه ښڅۈن اندیر مه هینت״ هی در سهچان مرا دید״ا
منبع را اژاده می نماید ښهر انردخ بشرهند نسرت اس دے نردے یفره گری یراڎد״ یبرر کشری(غیبت م) درسرت
نیست ،از آن یفگی میشهد״(شخا)؛ څریک اس یاڅ اندے زبد״ شراره از آتش اریرد״؛ بهرار ارد اس یره
رږۈڤ اند ښڅ یه -م( برئز ام م)״ بهاران باز از شراره ام آب مییهرم( می نهشم م)״؛ ید غڎه اس غرۈک
اند زبینت یه هے ڎېه زینت״ همان بچه از گههاره برآمده(ییز زده م) دیه را می کشد״ا
با کلمات معنی زمانی داشتگی آمده ،زمان هاقرع شردن عمرل را مری ژهمانرد هز غرل ،یرے مره ،څڤرار مرېݑ
اند یه ااݑ ښکر ام״ مرن ،منره ،چهرار رهز براز تیررم را میکرابم( مری ارالم م)؛ یښرکه سرال انردیر ٲم کښرت
دهس زاښت״ در یشک سالی غله را کم گرژتیم״؛ یه تیتک سهر اند یه کهل تے کرے״ رهمالچره ات را
رهز طهی بر سر کن״ا
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مناسبت ،داد ه گرژت را می ژهماند ته ڤز اند ارهل تره رد څره دهرک ٲم  ،راضری-ت-ا؟ ״ اگرر بره عره
بزت بته اهل دهیم ،راضی استی؟״؛ اس یارعلے(ی)-ام یه یز اندیر مږ زاښت״ از یار علی به عره
هیزمم میش گرژتم״ا
به شماره ها آمده ،به سن ه سال داللت میکند مه تهت نرهد انردے اس دنیرا ترهیج״ اردرم در نرهد سرلگی از
دنیا رژته است״؛ ته اڅک څۈند اندے دېڎج״ اسرچه(اسرک م) تان به چند درآمده است؟(شخا)ا
صاحبیت را اژاده میکند ژکݑ اند ڤهښ یست-آ؟ همه ارغمچین( ریسمان م)دارند؛״؛ ک-اد مرکب هېڤ اند
ل ״ یر از آنها جدا بسیار״(شخا)ا
در ترکیب معین کننده ای در ای برای اژاده ادرسات ه تعینات یدمت میکند هم اند هم اه نه زېد״ گاهش
حاال نزاییده است״( عینا از هی گاهش ااا״(شخا)؛ مېڤ اند مېڤ اد ترر سرایچهرڤ ترهیج״ اردر اینهرا بره
سایچرد رژته است״( عینا از اینها ادرشان ااا)(بجا)؛ هے ند هے مال ژکݑ نیررۈنج״ رمره اه همره نرر
است״( عینا از هی رمه اش ااا)(شخا)؛ دے ند دے کهل اره مېݑ ،یرے مره ،دهررڎ کښرت״ سررش ،منره،
سه رهز باز درد کرده استاده است״( عینا از اه سرش ااا)ا
سبب را می ژهماند یم ته یخ کسل ڤد یه اے مم اند ام رېد״ یرهاهرت کسرل برهد ه مرن (بررای همرین) در
نزدش ماندم״؛ ته یاطر اندے مگم س هام تر هېڤ سهر״ به یاطر شما به طهی هی باید رهم(شخا)ا
اسایند اردا اسایند –ارد(بجاارد)ا در شکلهای زیرین ژهنینیکی –ره(د)- ،ره( برجا رد ،رے)- ،رد ،دچرار
می آیدا در شیهه شایدره گی به غیر از –ارد- ،رد- ،ره باز اسایند –ارد نیز دچار میشهدا از رهی عمل
ه معنی این اسایند ها در زبان شغنانی ه شیهه اش یک ییله میباشدا گزینه های –ره(د)-،رے- ،رد اساسا
بعد از هاهل ها کار ژرمهده میشهدا
اسایند –ارد معنی های زیرین را اژاده میکندا
اشرریاه را نشرران میدهررد ،کرره عمررل بسررهی آن رهانرره شررده اسررت اتک(ارردۈڅ م) مرره رد دهررک״ رشررته بمررن
ده״(شخا)؛ یده ،مه یاله دهلتے چای ڤرهد تمره رد״ انره ،یالره دهلرت بره شرمایان چرای آهرد״؛ یره یرے هے
ااڎېن ارد ،یه اتېهج״ اه یهدش را به زیر اای هی ارتاژته است״؛ مېڤ ایازېن ارد ات ݑیر ږېات-آ؟ ״ به
همین ایازها یاکستر را ااشیدی״(بجا)؛ که هېد ارد چای کے״ کنای به آنها چای ده״(شخا)ا
تعینات را می ژهماند اه-ڎه ،مے سان زے یم یدارج ارد باژت״ بچه ،این آهن را گیرر ،ایرن بررای آسریاب
مهاژق است״(شخا)؛ دهد رے شیگ بۈست ل بشهند״ برای دد اهسرت گهسراله ییلری نغرز اسرت״؛ گرل
بنفشه څېم ره دارے״ گل بنفشه برای چشم داره است״ا
هقت را بطهر تیمینی اژاده می نماید تهمېن ارد ٲم صاد اݑ ساڎه ڤد״ آنهقتها ما صاد ساده بهدیم״؛ تهم
ارد ېن دهازده ساله غڅ چار ڎاد״ آنهقت ها دیتر دهازده ساله را به شههر میدادند״(شخ)ا
مکان را بطهر تیمینی اژاده میکند یه ،یهه ،تیڤدک اهر هے برج ارد څه ڎېد״ انه ،همانیکه در دیهار ارر
زده استاده است ،اشه است״؛هز ام ،یده ،یۈ ره ״ انه ،من در اینجرا اسرتم״؛ یره ژسردخ کرم ارد کښرت ״ هی
در آنجا کم چرا کهژته ایستاده است״(شخ)ا
با مصدر اهره آمده ،مقصد ،نیت را می ژهماند اندځ تر مکتب سرتاه ارد״ ییرز ،هقرت مکترب رهی شرد״؛
اس چۈښن گاز رهغن ڤداه ارد(ارد)״ رهغن را از جهشن گازآهردن درکار است״(شخا)ا
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اسایند –ارد به ترکیب جانشین های سهالی دایل میشهد ته-ت چیز ارد چای نه براښرت؟ ״ تره بررای چری
چای نه نهشیدی؟״ ؛ بیار ات کهد ارد ڤد؟ ״ دینه در کجا بهدی؟״ا
اسایند –رد با جانشین نفسی –یه بهظیفه حصه چه آمده ،در نطرق اژراده نراکی را زهرترر میگردانرد ه بره
حصه چه ״ هم״ -ے تاجیکی هم هظیفه میشهد تم ېت آدم مس نه ڤڅ״ شما آدم هم نبرهده ایرد״(شرخا)؛ دڤ
مالم یه رد دگه ڤڎج״ معلم شان هم( آدم ) دیگر بهده است״؛ مه تهت یه رد غل اگه نه ښاڤج״ ادرم حراال
هم بیدار یهاب نبرده است״؛ تمه یه رد یه مالم نه ژهمېت نه ؟ ״ شمایان معلم تانرا هم نمی ژهمید-آ ؟״ا
اسایند –اڤېن ،جهتا هر دهی این اسایند ها در زبان شغنانی برابر معنری انرد ،امرا دایرره اسرتعمال –اڤرېن،
در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی نسبتا هسیع تر استا در شیهه بجهی برعکس ،اسایند –جهت بیشرتر
کار ژرمهده میشهدا این اسایند ها معنی های گرامری زیرین را ادا میکنند
به اژاده کسی یا برای چیزی رهانه بهدن عمرل را نشران میدهنرد یره(ی)ے( یره یرے م) شرال یره یرخ اڤرېن
ڤهد״ هی برای یهاهرش شال را آهرد״؛ شخا دم یره رزینرک آڤېن(جهرت) ام اس ښرهر یرت ״ مرن بررای
دیترچه ام( دیترکم م) شده از شهر آمدم״؛ گهښت جهت ام اے ݑناب رهان״ برای گهشت به سناب رژتنی
ام״(بجا)؛ یهسد یه تهت اڤېنے(جهت)ل نیهد״ یهسد برای ادرش بسیار گریه کرد״ا
سبب را می ژهماند دے مس مه امک دارغه بیک جهت ژهمېن ״ اینرا هم برای امکی دارغره بیک(شرده)
حرمت میکنند״؛ بنده ته بدنیا څه یاڎد عشق جۈن جهت״ آدم بدنیا برای محبت ااک می آید״(شخا)؛ چرݑېم
مے دۈند اڤېن ادے لۈڤېن ادے ،گهیا چهرد یۈد اند ل ڤڎج״ چرسیم برای آن میگهیند ،که گرهیی رهغرن
در آنجا بسیار بهده است״ا
اسایند های -اڤرېن ،جهرت بره ترکیرب جانشرین سرهالی چیرز؟ ״چری״( چیرز اڤرېن ،چیرز جهرت ״بررای چری״،
چررا״) دایرل میشرهند اس دېررالخ ېرت دې جۈنردارېن چیررز اڤېن(جهرت) ڤرهد ؟״ چرررا ایرن گهسرفند هررا را از
دیالخ آهردید؟״(شخا)ا
در شیهه بجهی برای اژاده معنی ایشایند اس استعمال می یابرد ،کره ایرن در زبران شرغنانی ه شریهه شرایدره
گی دیده نمی شهد اس چلک(شخا چلک اڤېن) ام یت״ برای سطل آمرده ام״(برجا)؛ یره ارس یره ږن (شرخا
یه ږن اڤېن) ار استېڤ تهیج ״ هی برای زنش به استید رژته است״(بجا)ا
اسایند -تے(تیرر)ا ایرن اسرایند در شرکل -تیرر ه -ترے دچرار میشرهدا تیرر-تنهرا هنگرام از دسرت دادن معنری
لغهی اش چهن اسایند استفاده میشهدا چهن اسایند شکل ایتصارشده آن-تے معمهل است ه چنین معنی ها
را اژاده میکند
سهی عمل بر سایت ه یا باالی اشیاه نغۈڎم ته دېک تے ربی ٲم״ نغۈڎم(سراهش دیگ) 37را در باالی
دیگ میگذاریم״؛ هز ام نه اس دم ماشین ترے یهڤرد ״ مرن حاضرر از براالی ماشرین ژرهآمردم״(شرخا)؛ دے
تلغه تے دم دیک ربی״ دیگ را در باالی تهلغه ( 38سه اایه) گذار״(برها)ا
با مصدر هقت سر شدن عمل را می ژهماند تیداه تے تر مه یېز یݑچت ״ در هقت رژتن به ایش من آمرده
بررهد״؛ نهلرره ،میررداه تررے (ی)ے مررس یرره زنررږ نررۈم لررۈد״ مرری گهینررد ،کرره اه هقررت مررردن هررم نررام کلیررنش
را(عارهس م)بزبان آهرده است״(شخا)ا
Ниғɣẙм-сарпушаки дег.
Тулға-сепоя.
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با شماره هرا ژاصرله را اشراره نمرهده ،زمران بهجرهد آمردن عمرل را نشران مری دهرد اره مئسرت ترے تره از
چۈښن گاز مال یمبېن ېن ״ بعد سه ماه از جهشن گراز رمره را مری آرنرد״(شرخا)؛ مر ش ڎه سرعت ترے ار
بجه ژره ٲم نه ؟״ مگر در ده ساعت به بجه رسیده میتهانیم؟״ا
هدد را میفهماند یم اند تاجیکی زڤ تے گه ڎېن״ مردم در آنجا با زبان تراجیکی گر میزننرد״؛ ههرج
یېل مه تے دهه ڎاد״گرگها بمن حمله آهرند״(شخا)ا
داد هگرژت را نشان میدهد یه مږ تے یے بهجین یاږج یه رد زاښرت״ بره عره مریش یرک جرهال آرد
گرژت״؛ هم تارښے صایب نظر تر درماریرت رهغرن ترے ڎاد یره یرت״ همران تیشره را صراحب نظرر در
درماریت به رهغن عه کرده آمد״؛ دهڎ منجے یېن قاق ناش مس ارهل ترے ڎېرن״ منجری هرا زردآلرهی
قاق را هم به اهل میفرهشند״ا(شخا)ا
با اشاره نشین های حالرت غیرر اصرلی قیرد عمرل میسرازد مرے ترے ،دے ترے ،هے ترے ״ اینطرهر ،همرین
ییل״ا
اسایند -ېڅا این اسایند معنی های زیرین را اژاده میکند
حرردهد را در مسرراحه ه زمرران هز ام تهررم هیتررېڅ قررزاق ل ر یررهج״ مررن تررا آیررر عمرررم قررزاق را دهسررت
میدارم(شخا)؛ ښۈم ېڅ ام اے ته نهست ،نه یت ات״ تا شام منتظر ته بهدم ،نه آمدی״(شخا)ا
با شماره آمده مقدار آنرا تعین میکند یارعلے لۈد اره کیله (ې) ېڅ ته رد رهغن دهک چیداه ڤهرڎی-م״
״ یارعلی گفت تا سه کیله رهغن به ته داده می تهانم״؛ هے سهر اند ام ڎیس جۈندار کښت ״ در طهیش
تا ده(سر) گهسفند کشتم״ا
اسایند  -ېڅ با ایشایند های اس ،تا همراه آمده معنی حدهد را در مساحه ه زمران تاکیرد میکنرد دۈنرد نهرهیج
غڎه ادے اس سحر اند تا ڤېگه (ی)ېڅ نیهت״ چنان بچه گریانچک(گریانک م) اسرت ،کره از اگراه ترا بیگراه
میگرید״(شخا)؛ دگه شچ سازنگی ،اس ښهب انرد ترا رخ ېرڅ״ اکنرهن از اهل شرب ترا اگراه یری ژقرط سررهده
یهانی״؛ اس بهرچید تېم ېڅ اۈند دښت ״ از بهر چید تا تیم راه همهار (است)״ا
هاسطه اجرای عمل را مری ژهمانرد اښرک ڤردیرم ېرڅ تره سئردرښرتے زدېرن ״ برا جرارهب( اښرک) از غلره
کهژته شده( دریرمن) اهچکها را میرهبند״؛ آی اڅ مم تڤهر ېڅ مے یز مه رد ڤررږ״ اسررم ،هیرزم را برا
تبر برای من شکن״ا
اسایند  -ڤها این اسایند تنها یراص زبران شرغنانی ه شریهه شرایدره گری اسرتا هی در زبران هرای رهشرانی،
یهژی ،برتنگری ،راشررهی ،سرریقهلی ه همچنرین در شریهه بجرهی زبران شرغنانی اژراده میشرهدا اسرایند -ڤره
برای اژاده عملیت قد-قد یگان اشیاه ه یا اطراد آن یدمت میکند بعد یه اس ښاجے دے مردم دریرا لهرڤ
ڤه تهیج ،اۈند ڤه نه تهیج״ وانی هی از ترس مردم لب لب دریا رژته است ه قد قد راه نی״(شرخا)؛ مره داد
هم هئڎ ڤه یت״ ادرم قد قرد جهیبارآمرد״ ؛یره ڤرا هڅ هڅ اک (هڅ هڅرک م ) یرۈڎد دے شرلیه زار ڤره ״ هی
آهسته آهسته قد قد شلیه زار آمد״(شخ)ا
حدهد چیزی را می ژهماندا این معنی نیز در شیهه بجهی با اسایند -ېڅ اژاده می یابد زۈن ڤه( بجاتا زۈن
ېڅ) ښڅ یه یم-اند ،اته یه غڎه چے ښڅ سڎج״ چقهری آب در آنجرا ترا زانره برهد ،هلری (همران) بچره در آن
غرق شد״(شخا)؛ ڤارج قیچ ڤه (بجا قیچ ېڅ) ښڅ یت״ آب تا شکم اس رسید״ا
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اسایند قتےا این اسایند چنین معنی ها را اژاده میکند
همراهی را می ژهماند تره مر ش قرتے سرهار سره״ تره قتری مرا سرهار شره״ (شرخا)؛ بهررد کهرد-ارد؟ قرزاق
قتے״״ بهرد کجا است؟ همرای قزاق(است)״(شخا)؛ مستے بیک هېڤ قتے تر ښهر تهید״ مستی بیک برا
آنها به شهر رژت״ا
هاسطه اجرای عمل نشان میدهد دست(ت) مهزه( دست بیله م) قتے ته شغ څی ٲم״ با دسرت اهشرک یرار
را میدرهیم״( شخا)؛ یاښ جارۈب قتے درگاه زدهرېن״ با جارهب کالن ( عینا شاخ جارهبااا) حهیلی
میرهبند(شخا)؛ ڤهݑېن قتے(ی)ېن ڤیست هے اے ستن״ با ارغمچرین هرا( ریسرمان هرا م) (اه را) بره سرتهن
بستند״ا
با کلمات معنی زمانی  ،گاه ها با مصدر اهره ه ناقص آمده زمان هاقع گردیدن عمرل را اژراده میکنرد رخ
ڎئررد قررتے ترره مرره اڅررک ار راج قلرره تیررزد ״ بررا دمیرردن صرربح اسرررکم برره راج قلرره میرررهد״( شررخا)؛ رخ ڎئررد
قرتے(ی) ٲم یراد هم ار بلنرریڅ( شررفایانه م)״ برا دمیرردن صرربح اه را برره کسررل یانره آهردیررم״؛ څررن اررڎداه قررتے
نیچیر هئښت״ با در گرژتن کمان آهه اژتید״ا
اسایند -جرها اسرایند -جره( در شریهه بجرهی-جرے) در ایتیارکسری ،یرا در دسرتی کسری برهدن اشریاه را اژراده
میکند اه تهت  ،ته جه مس نصهار نست -آ؟ ״ادر ،ته هم ناس نداری؟״؛ ترا دے صرداث ېرڅ هے جره لر
مال ڤد״ تا ارارسال در (دست) هی رمه بسریار برهد״؛ ارهل مر ش جره مرس نهرش״ ارهل در (دسرت) مرا هرم
بسیار است(شخا)ا

اسررایند -هررجا اسررایند هررج بررا ایشررایند هررای تررر ،ار ،اررے ،از یکجررایی آمررده سررهی را نشرران میدهرردا در لهجرره
شایدره گی -هج به گنه مرادد است اے تیښار هج ېت رهان-آ؟ ״ بطررد تیشرار رژرتن ایرد؟״ اه-را ،تری
ېت س هٲم ار تگاڤ هج״ بچه ها ،بیایید بطرد اایان رهیم״(شخا)ا
هج -با جانشین های سهالی آمده ،معنی چی ییل؟ ،چگهنه؟ را میدهد یم څرهنگ هرج سریایے نڤشرتاه نره
باژت״ این چے ییل رنگ است ،که نمی نهیسد״؛ څرهنگ هج سال اسید ادے مدۈم ڎېد״ امسال چی ییرل
سال(آمده) ،که مدام(باران) میباردا
اسایند گنها این اسایند یاص شیهه شرایدره گری برهده ،در زبران شرغنانی ه شریهه بجرهی کرار ژرمرهده نمری
شهدا هی با ایشایند های ار ،تر ،اے ،سهی را نشان میدهدا با این معنی گنه با اسایند زبان شغنانی -هج،
که در شیهه شرایدره گری نیرز اسرتعمال میشرهد ،هرم معنری مری باشرد ترر کره سر هے؟ ترر چیرد گنره״ بکجرا
میرهی؟ به(طرد) یانه״(شخا)؛ ښهب یه اس تهخ گنره نهسرت״ شرب هی از طررد کرهه ایسرتاد״؛ هز ام
ښاڤد ازۈد ات ید ښاڤد اس ته گنه״ من از اینطرد ه اه از طرد ته یهب کرد(شخا)ا
با کلمات معنی زمانی داشته آمده ،زمران را اژراده میکنرد مره تهرت یردا داد شرچ گنره یرت اس یررغ״ اردرم
یداداد نهکک(همین لحضه م) از یارهغ برگشته آمد״(شخا)؛ تم ېت در یرت یره نره گنره تهیرد״ شرمایان در
آمدید ،هی حاضرکک برآمده رژت״(شخا)ا
حادوه بعد از اسایند -هج آمدن -گنه نیز دچار شردا در ایرن مرهرد اسرایند -گنره ممکرن هاقرع شردنی عمرل را
نشان میدهد ارم هج گنه اۈند نه ڤد״ به آنطرد هنهز راه ،نبهد״(شخا)؛ ار تگاڤ هج گنه ک -ام مر ش
ښڅ قاق سۈد״ در طرد اایان همین آب مان قاق میشهد״(شخا)ا
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اسایند داڎا اسایند -داڎ مانندی را از رهی حجم شرح میدهد ڎیۈن اڅ هے ند ڤرݑ مه داڎ״ ده اسرر دارد،
هر ده برابر من اند״؛ مه داڎ کار ته تمه نه ڤهر ڎیېت״ برابر من شمایان کار کرده نمی تهانید״؛ دېد داڎ
گه ته صفر مس نهازد״ برابر اینها صفر هم می نهازد״(شخا)ا
اسایند -اندیر ،ارد- ،ېڅ هسیع در ترکیب جانشین ها آمده معنی های گهناگهن گرامری را اژاده میکندا

39

اسایند های نامیا بصفت اسایند های نرامی اینهرا اسرتفاده بررده میشرهند مغهنرد ،جنراه ،دسرتهر ،رهنرگ ״
برین״ ،یېز״راست״ ،بیر״ اایان״ ،درهن״درهن״ ،ارا״ایش״ ،زبا״ قفا״ ،ه غیرها
اسایند های مغهند ،جناه ،دستهردر زبان شرغنانی ه شریهه هرای آن مشرترک هظیفره برهده ،ماننردی را اژراده
میکنند ید ته یهراک منجرکے ڎید گل بیک جناه״ این یهراک را مانند گل بیک با مقدار معین شرده مری
دهد״؛ اک هے رهنگ تے زهر اهلۈان ام هز نه هینچت״ مانند هی اهلهان را من ندیدم״؛ ههرج مس کد
دستهر( جناه مغهند) حیۈن״ گرگ هم با مانند سگ حیهان است״ا
در زبان شغنانی به غیر از اسایند هرای ذکرر شرده برا اسرایند -مهنرا نیرز دچرار میشرهد ،کره ماننردی را اژراده
میکندا در شیهه بجهی ه شایدره گی این اسایند استعمال نمی شهد زنده مهنا دے کرار تیرار کرن یره تایرد
ٲم״ آدم زنده برین همان کار را انجام ده ه رژتیم״؛ هاښ مهنا کاچار یه ״ هی علد برین(چیز) است״ا
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39

پیوندک ها( ربط ها)

ربط های زبان شغنانی ،از رهی هظاید شان به ده گرهه ایهست کننده ه تابع کننده جدا میشهندا
ربط های ایهست کننده در بین کلمات علحیده جمله ه جمله های ساده دایل جمله مرکب ایهست عالقره را
برقرار میکنندا ربط های ایهست کننده اینها اند ات ،اته ،یه ،ا  ،یا ،اما ،هماااهم ،نهااانه ،یایااایرای،
یاااایاا
ربط (-ات) ،اتها ربط (ات اته) در جمله های ساده در چنین مهارد کار ژرمهده میشهد
اعضای های چیده جمله(مبتدا ،یبره ارکننده ها را) بهم می ایهندند یم چیز ات یم چیز؟" این چه است ه
هی چه است؟״(شخا)؛ هز ات ته(ی)ٲم چئریج״ مرن ه تره زمرین ارانیم(قلبره گراسرتیم م)(شرخا)؛ قرزاق اتره
طالبیک ېن ڤرادهر״ قزاق ه طالبیک برادران اند״(شخ)؛ یه کرد ازد ات یرت״ همران سرگ دهیرده آمرد״؛
مه ند سېځ یست اته اتک(شغا اېدۈڅ م)نست״ من سهزن دارم ه رشته( تار م)نی״ا
در ترکیب اعضای چیده جمله ات ،اته چنین معنی ها را میدهد
ای در همی عمل را اژاده میکند بے گل(بے بے گل م) یه درگاه ره ښڅ ږېات ات زدیرت ،یه یه یېنک
رهنگ تے״ بی گل به حهیلی شان آب ااشیده میرهبد ه اه چهن آینره ترازه اسرت״؛ یره دے هاښ نېښرایرت
اته اے ییل ژریات״ هی علد را زیر کررده ه ایرالق گراه رسرید״ ( شرخا)؛ ک-ارم ڎاد ات اریڅ گهښرت״ بره
آنجا رسید ه بعد ره گردانید״(شخا)ا
یالد را میفهماند یه محبرهب شراه رزیرن ،یرهه ،صراد زهر اتره ،یره گمرۈن یېښرے״ دیترر محبرهب شراه
نهایت یهب است ،لیکن هی ،به گمانم ،ژاتحه(نامزاد م) شده گی״(شخا)؛ تر قمسنگر ٲم ڤد ات ،ته ی ٲم نه
هینت״ به قهمسنگیر(رژته) بهدم  ،اما ته را ندیدم״ا
ربط ات در ترکیب عباره های ها ه شناسری هسریع اسرتفاده بررده مری شرهد ښرڅ ات ښررڤا״ رهان از یرهد
کردن کاری (ښڅ״آب״ ،ښرڤا״شهربا״) ،ښهب ات مېݑ״ مدام  ،هر رهزه״( ښرهب״شرب״ ،مرېݑ״رهز״)؛
یاڅ ات باڎین( باڎینگگ م)״ آرام״( یاڅ״آتش״باڎین״ اارهی نرمه״)ا
در ترکیب جمله مرکب ایهست -ات جمالت صدا را به هم عالقمند مینماید ،که آنها چنین معنی ها را اژاده
میکنند
یکباره به آیر رسیدن عمل م ش ته چای برئزٲم ،ات ،تر ڤهرج غهغرا سرت״ مرا چرای مری نهشریدیم ه در
بیرهن غهغا شرد״؛ یره یره نرۈمے لرۈد ات یرم هے مهرک اردے یره اتئرهد״ همرین کره نرامش را گفرت ایرن
یهدش را به آغهش اه ارتاژت״(شخا)ا
ای در همی عمل دارے (ی)ېن چهد ار هے څېم ات یره سرت یرب״ داره را بره چشرم هی چکاندنرد ه اه
صحت شد״(شخا)؛ ییرهللا سازے قه ڎاد ات ژکݑ ین قرار چهد״ییرر هللا سررهد یرهانی را سرر کررد ه
همه یامهش شدندا
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جمله های صدایی را با هم می ایهندند ،که معنی یالژی دارند هز س م ښڅ ڤه-م اتره تره گررڎه یرئښ״ مرن
رژته آب بیارم ه ته یمیر کن ״(شخا)؛ م ش ساز لۈڤ ٲم ات یه نه لۈڤد״ ما سرهد می یهانیم ه هی نمری
یهاند״؛ دگه (ی)ېن ست تر سهر ات هز ام نه ست״دیگرها به طهی رژتند ،هلی من نرژتم״ا
ربط یها این ربط اعضای جمله ساده ه جمله های ساده دایل جمله مرکب ایهست را با هم می ایهنددا
ربط یه در جمله های ساده بیشتر یبر ه ارکننده را با هم عالقمند میکند ڤز یه مږ یه اه یه ژکݑ ته
تابستۈن اے یېل یاس ٲم ״(ما) تابستان بزه میش ه گاه را همه به ایالق میبریم״؛ مه نهن اس سهیچهرڤ
ناش یه تهڎ یه کیۈن یه ژکݑے ڤهد״ مادرم از سهخ چرد زردآله ه تهت ه ناک ه همه چیز را آهرد״؛
بلیسک یت یه ڎاد مال بین اند یه ژکے هے تییرم چه ״ گرد باد آمرد ه در برین رمره زد ه همره رمره را
اریشان کرد״(شخا)؛ کېڤه-ی ام تر دم مېدۈن ست یره یرت ام ״ برا همرین راه برا بره همران میدانچره رژرتم ه
آمدم״ا
در جمله مرکب ایهست ربط -یه برای عالقمندی نمهدن جمالت سراده یردمت میکنرد دم براغ ېرت ښرڅ نره
ڎاد یه ید ݑد״ به همان باغ آب نه دادید ه هی سهیت״(شخا)؛ شمال دے ڎاد یره یرد نرایهش سرت״ شرمال
به اه رسید ه هی کسل شد״؛ ترۈد ید یه ،تهم ٲم تاید״ به اینجا بیا ه وانی میرهیم״ا
ربط یاا ربط یا اساسا برای عالقمند نمهدن اعضای چیده جمله ه جمالت ساده دایل جملره مرکرب ایهسرت
یدمت میکند یا هز یا ته مگم س هٲم تر هے سهر״ یا من ،یا ته باید به طهیش رهیم״؛ یا یز زئزیا ارهل
״ (ته) باید( از سڤېتے قشالق ،شهرای قشالق م) یا هیزم ،یا اهل گیر״(شرخا)؛ یرا تره هېرڤ نیچیررېن ترے
دهربین هېڎ یا هز هېڎ ام״ یا همان نیچیر ها ته با دهر بین بین ،یا من بینم״ا
ربط های اما ،الکنا هر ده این ربط ها از زبان تاجیکی اقتباس شدند ه بیشتر در نطق جهانان ه ضیایان
استعمال میشهند هز ام ارم ڤد ،اما تا-م( ته-ی-ام م) نه ڤهد״ من آنجا رژته بهدم ،امرا تره را نره یراژتم״؛ تره
بۈن اڎیڎج ،الکن عقل ته ند نست״ ریشت سفید شده است ،لیکن عقل نداری״؛ ښۈم ید ام ،الکن تر یے جا
مه سه״ شام می آیم ،لیکن به هیچ جا نره״؛ ته ند ته دل ،اما هز ته دس نره کرن ام״ تره ایتیرار داری ،امرا
من این ییل نمی کنم״(شخا)ا
ربط نهااانها ربط نهااانه در جمله ساده اعضای چیده جمله را می ایهندد هزیر لۈڤد اه اات ښاه  ،یرم نره
ساز لۈڤد نه نهازد״ هزیر گفت آی اادشاه ،این نی سرهد مییهاند نی می نهازد״؛ م ش مصرلحت نره اردې
سررت ات نرره ارېررد یرره الرره گلرره اݑ ٲم رېررد״ مصررلحت مرران نرره برره اینطرررد نرره برره آنطرررد شررده مررا حیررران
ماندیم״(شخا)؛ یه نه مه لهکښت نه یبݑ سۈد״ هی نی مرا می ماند ه نی یهدش می رهد״ا
نهااانه در جمالت مرکب نیز کار ژرمهده میشهد نه ته مه قالغ انجهڤ ،نره هز״ نری تره مرزاح کرن ،نری
مررن ترره را״؛ نرره مرره داد ارردم سررت ،نرره (ی)ېررن ههررڎ ارۈد یررت״ نرری ارردرم برره آنجررا رژررت ،نرری آنهررا برره اینجررا
آمدند״(شخ)؛ تر ڤج نه م ش ته ژهم ٲم ،نه ته م ش ژهمے״ در بیرهن نی ما ته را می شناسیم ،نی ته ما را
می شناسی״ا
ربط هم-هما این ربط اعضای چیده را با هم عالقمند میکند هم تههم ته ڤرا ڤرݑ یدېت تر سرهر״ هرم تره
هررم برررادرت هررر ده برره طررهی بیاییررد״؛ هررم سرراز لۈڤررد هررم رقاصرری کښررت״ هررم سرررهد مییهانررد ،هررم رقررص
میکند״ا
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ربط هماااهم در ترکیب جمله مرکب ایهست برای عالقمند نمهدن جمالت ساده کار ژرمهده می شرهد هرم
م ش ته رد یهط نڤش ٲم  ،هم ته نڤش״ هم ما برای ته یط نهیسیم ،هم ته نهیس״؛ هم طال اس شکاشم یت
ات هم مه تهت״ هرم طرال از اشکاشرم آمرده ه هرم اردرم״؛ هرم یره سراارن غررق سرۈد ،هرم ههرڎ ښرجین״ هرم
اماچ(اساارم)غرق میشهد ،هم برزه گاه ها(غرق میشهند)״(شخا)ا
ربط های گهاااگه ،یایااایای ،یاااایاا اینها از زبان تاجیکی اقتباس شده ه معنی جدایی ندارندا در جمله
ربط های نامبرده شده چنین هظاید را ادا میکنند
اعضای چیده جمله را عالقمند میکنند یای باهر کے ،یای نی هز ام ته یخ״ یهاه باهر کرن ،یرهاه نری،
من یهاهر ته ام (ته استم م)״؛ گه هیت هز تگاڤین ید ام ،گه هیت ته درگاه ڤه نهږجیس ام״ گاه برا (راه)
اایرران مرری آیررم ،گرراه از ارریش حررهیلی ات میگررذرم״؛ مے(ی)ېررن گرره غنررد ات گرره اریشررۈن لررۈڤج״ اینرررا گرراه
غند(یعنی غهن) گاه اریشان گفتند״؛ یه گه مه ماشین تے گه یه ماشین تے یاڎد״ هی گراه برا ماشرین مرن،
گاه با ماشین یهدش می آید״(شخا)؛ ههڎ ته نیهېنڅ تر ارا یا جۈندار ،یا بچهک کرږېن״ آنهرا بره ایشرهازی
عرهس یا گهسفند ،یا بز را می کشند״(شخا)ا
در جمله مرکب ایهست جمالت صدادارها با هم مری ایهندنرد یرا مر ش تررۈد مېمرۈن سر هٲم ،یرا ههرڎ تررۈد
یدېن״ یا ما به آنجا به مهمانی میرهیم ،یا آنها به اینجا می آیند״(شخا)؛ دچار س هٲم گه هز هم ارد سالم ام،
گه یه کښت״ دچار شهیم ،گاه من به اه سالم میکنم ،گاه هی(سالم میکند)״ا

ربط های تابع کننده
به گرهه ربط های تابع کننده څه ،ادے ،دے ،تا ،اگره ه ربرط هرای ترکیبری مری دراینرد در اایران هرر یرک
ربط ها را علحیده دیده میگذریما
ربط څها این ربط جمالت ایره زیرین را به سرجمله می ایهنددا
جمله ایره زمان یه (ی)ے ساز څه لرۈد ،آدم جرۈن مسرت سرت״ هنگامیکره اه سررهد مییهانرد ،دل آدم بره
هجد می آید( مست میشهد م)(شخا)؛ هز ام څه یت ،ته-ت غل ځلک ڤد״ هقتیکره مرن آمرده برهدم ،تره هنرهز
میررده گررگ بررهدی״؛ نفررهس ېررن بررهښ چررهد ،سررر ارررا (ی)ام هز زاښررت״ هقتیکرره زمررین (نفررهس) را تقسرریم
میکردند ،من از همه ایش گرژته بهدم״ا
در همین معنی څه بعضا با ربط های هر هیت״هر هقت״ ،هر گاه ״ هر گاه״ که یکجایی استفاده میشهد
هر هیت دے یهږم یت ،اږئز دے״ هقتیکه یهابش آمد ،اه را یابان״؛ هرگاه هاښ نه رېد اے یېل ،مرال
یمبېن ېت״ هقتیکه علد در ایالق نماند ،رمه را ژرهرید״ا
جمله ایرهی شرطی رۈاڅک تره ارے اریڅ څره ڎېرد ،رسرق دار سر هے״ اگرر رهبراه تره را دچرار آیرد ،برای
میشرهی( رزق دارمیشررهی م)״؛ دم رے ارے یهررط نڤشررت څره دېرررے کښررت  ،تره سرره״ اگررر بره هی تررا یررط
نهشتن دیری کند ،ته ره״؛ هے ند ښرم څه ڤد ،یه ته دس نره کښرت״ اگرر شررم داشرته باشرد ،اینطرهرنمی
کند״ا
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څه با ربط اگه(بجا اگے) ،هر گۈن عالقمند شده معنری جملره ایررهی شررطی را براز رهشرنتر میکنرد اگره
یهږم ته څه یېست ،ید ښاژڅ״ اگر یهاب ترا بررد ،بیرا یرهاب ره״؛ اگره هم داد څره یراڎد سره״ اگرر اردرش
آید ،ره״(شخا)؛ هرگۈن مم ښڅ ته څه برېزے ،تره مرس ههرج سر هے״ اگرر همرین آب را نهشری ،تره هرم
گرگ میشهی״(شخا)ا
جمله ایرهی معین کننده رېزگے رېزگے یاڅ ݑیر قتے څه ،هے -ته ݑیرگئښڅ(شغا ݑیرگۈښڅ م) لرۈڤ ٲم״
آن ریزه لیچه های که با یاکستر اره لش( یکجا م) اند ،ݑیرگئښڅ میگهییم״(شخا)؛ اے ارڎهن یه یرڅره،
هم ته ترب لۈڤ ٲم״ آن سنگی را که در ״ارڎهن״ 40است ،ترب مری نرامیم״(شرخا)؛ یرې ڤره ی ٲم دے څره
هېڎج ید کال״ آن چیزی که ما کاشتیم ،کده است״ا
جمله ایرهی مبتدا چئرد ات څراږځ ارے هے چسرت څره کنرېن ،هے نرۈم نرڎۈمچ״ بره آن چیرزی کره کرارد ه
درهش را محکم میکنند ،نامش نڎۈمچ(است)״(شخا)؛ هر چیز دے غېڤ تے څه یاڎد ،لۈڤرد״ هرر چیزیکره
برره دهررنش آیررد ،میگهیررد״(شررخا)؛ سررمبل هے دۈنررد څرره اچهرݑررت ،دهررڎ ېررن دے نڤشررت״ چیزیکرره سررمبل
گفت(راست ه درهغ) ،اینها نهشتندا
ربط دے ه جانشین های نا معین –هر تهناا هر تهم (بجاهر چهی)جمله ایرهمبتدا را با سرجمله عالقمنرد
میکند که هر چهی اښته څه ڤڎج ،یه ته دے عذابات ژهمت״ هر کس که به کهه برآمده باشد ،هی عرذابش
را می ژهماند״ هر چهی هرتهن څه نه ییرت گهښت ،هے کار یۈم״ هر کسی که گهشت نمری یرهرد،
کارش نغز نیست״(شخا)؛ هر تهم نیچیر څه ڎید ،هے ته ږېهداج لۈڤ ٲم״ هر کی نیچیر را شرکار کنرد،
اه را شکارچی میگهییم״؛ هر چهی کار څه کښت ،هے ند مدۈم ژک چیز اݑ یست״ هر کی کرار کنرد ،اه
همیشه همه چیز دارد״ا
جمله ایره یالد هر څۈند اتے دخ څه زبنے ،س ه ام –ته اے چۈښن گاز״ هر قدر مانع شهی هرم ،مرن
حتما به جهشن گاز میرهم״(شخا)؛ یه مالے دنیا-م مس ژک ام هرد څه دهکچهد ،یه یهش نه ست״ تمام
چیز جهان را به اه داده باشم ،هی یرسند نشد״ا
ربط څه با عالقمندی هرڅۈنرد نیرز جملره ایرره یرالد را میسرازد ،کره ترابش انردازه ه مقردار را دارد هرر
څۈند ته گه څه ڎېن ،ته نه نغۈږے ״ هر چند ته را نصیحت کنند( ،ته) گهش نمیکنری״؛ هرر څۈنرد څره
غریچے ،هز ام ته غم نست״ هر چند داد زنی ،من ارهای ته نیستم״(شخا)؛ ته ته براب لرۈڤېن ،هرر څۈنرد
یه څه کرهندے״ چقدر ریشت را تازه تراشی هم  ،ته را باب میگهیند״ا
ربط دے ادےا این ربط ها در جمله مرکب تابع جمالت ایره زیرین را به سرجمله می ایهندند
جمله ایره معین کننده آدم دے ساز لۈڤد نه ڤهرڎېد ،نیݑت ته یره جرای ترے״ آدم ،کره سررهد یرهانی نمری
تهاند ،در جایش آرام می شیند״؛ گرڎه دے بشهند نه اېیت ،هے ته لیښڅ لۈڤ ٲم״ نانی که درست نه ایته
است ،آنرا لیښڅ می نامیم״(شرخا)؛ کره زریرات ادے یره داد ات نهرن ارد یرذمت کښرت ،ژکرݑ ېرن یرهج״
ژرزندی را که به ادر ه مرادرش یردمت میکنرد ،همره دهسرت میدارنرد״؛ یراڅ دے نره اڎېرد ،ارڎنېن تره هے״
آتشی را که در نگرژت ،آنر در میدهند״(شخا)ا
جمله ایره ارکننرده برا ربرط ادے وهربرانه ژهمرت ،ادے  ،هم چرارے ریښرت نره ڎاڎج״ ورهر برانه ژهمیرد کره
شههرش را ترمه زیر نکرده است״؛ مه داد لۈد ،ادے مر ش مرس ترر څریځ سر هٲم״ اردرم گفرت ،کره مرا هرم
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دره (کردن) میرهیم״(برها)؛ بعد اات ښاه سۈد تر دریا لهڤ چاسرت ادے ،یرے چرارک اس یېرد ترے قاغرذ
نڤشت ات چے ښڅ کښت״ بعد اادشاه به(سهی) لب دریا رژته میبیند ،که یرک کرس در براالی کهارهک(ارل
م) برهی کاغذ می نهیسد ه به آب می ارتاید(می اندازد م)״(شخا)ا
جملرره ایررره سرربب یرره دے ښررئڤځن ڤررڅ ههررڎ ېررن نرره دېررڎج״ برره سرربب آنکرره هی یررهاب کرررده بررهده اسررت،
آنها(بیانه) نه درآمدند״؛ آغا دے بشهند درس ڎید هے نۈم باال״ آغا که درس اش را یهب میگذرانرد ،نرام
هی در مجلررس برراال اسررت״(شررخا)؛ ترره څمررهد ام هے رد نرره دهررک چررهد ،ادے لررۈد ام ترره ترره ڤررا هاښ تی ر د
س هے״ سبدت ر ا به هی ندادم ،زیرا گمان کردم ،که ته باز به کاه کشی میرهی ״ا
ربط ادے با ترکیب های دۈند اڤېن ،دے اڤېن ،دے جهت״ برای همرین״ ربرط هرای ترکیبری میسرازد( نگراه
شهد به ایهندک های ترکیبی ربط های ترکیبی)ا
جمله ایره مقصد با ربط ادے یه یه اڅ ڤیرت تر مېدۈن  ،ادے لهک ژکݑ هے هنېن״ هی اسرش را بره
میدان برآهرد ،تا همه اه را بینند״؛ هز ام تر ته یېز یت ادے ،نهئزداه مه آمیت کے״ من به ایشرت آدم،
که بمن نهایتن یاد دهی״؛ دم رهز ته ژک جعم سېن ادے ،ایۈم بره یهشری نرږځمبېن״ در همرین رهز همره
جمع میشهند ،تا عید را به یرسندی گذرانند״؛ اایگه -ت قستین گیری کنین ادے مردم زق مه سۈد״ اسر
دهانی ه قهشتی گیری میکنند ،تا که مردم زیق نشهد״ا
جمله ایره زمان با ربط دے دے نرېد ارېد ښهڤد ،ید دے سیچ ڎید״ هقتیکه در آن شیر نماند ،ایرن هی را
میارتاید״؛ کار دے ناژارجن ست ،یه ته برار نه یاڎد״ هقتیکه کار ناژرارم شرد ،هی بررار نمگیررد״(شرخا)؛
کښت ات کار دے تیار سرت ،هز تره یرد ام״ هقتیکره کشرت ه کرار بره آیرر رسرید ،مرن مری آیرم״؛ مرۈن دے
ائیت ،ید״ هقتیکه سیب ایت ،بیا״ا
جمله ایره یالد (با ربط ادے) ته ښهڤد ښڅ رهنگ ترے مرس ڤرد ادے ،هز تره یره رد یراس ام״ شریرت
مول آب هم باشرد ،مرن آنررا بررای یرهدم میبررم״؛ نره ژهمرتے مرس مره ادے ،هز ام هے رد سرلۈم چرهد״ برا
هجهد آن که اه مرا نشنایت ،من به هی سالم کردم״(شخا)ا
در ترکیب نطق عینا نقل شده می آید مه تهت لۈد ادے څڤار مېݑ ادم نݑېرت״ اردرم گفرت چهرار رهز در
آنجا شینید(شخا)ا
ربط تاا این ربط جمالت ایره زمان را به سرجمله تابع میکند تا بهار یاڎد ،تمه یره زمرین یرن ڎیرد ڎېرت״
تا بهار آید ،شمایان به زمین های تان ااره مانید״؛ تا ییر نیݑت ،مر ش تره ارے قشرالق ژرهر ٲم״ ترا شرام(
غرهب م) شهد ،ما به قشالق میرسیم״(شخا)ا
ربط اگه ( بجا اگے)ا در شیهه بجهی گزینه دیگر این ربط اگے مهجهد استا این ربط بررای ترابع کرردن
جمله ایره شرطی با سرجمله استفاده برده میشهد اگه ساز لۈڤد ڤهرڎیے لۈڤ ،م ش نغۈږٲم ״ اگر سررهد
یهانی تهانی  ،یهان ،ما گهش می کنریم״(برجا)؛ مره اه اگره څره زېرد ،هم شریگ تره رد دهرک ام״ اگرر
گاهم زایید ،گهساله اشرا به ته میدهم״؛ اگے اراڅ سر هے ،سررنهی تره رد ترئښ ام״ اگرر شربانی رهی ،مرن
برایت نی می تراشم(بجا)ا
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ربط تۈنېڅا این ربط برای تابع نمهدن جمله ایره زمان با سر جمله یدمت می نماید تۈنېڅ ته نره قیرهٲم،
ایڅ مه گهرڎ״ تا آنکه ته را چیغ نزنیم ،اس نگرد״؛ تۈنېڅ ېت گۈی آل نره چرهږج ،برازی مېرد انرد״ ترا
آنکه گهی را نبردید ،بازی از آینها حساب میشهد״(شخا)؛ بیت علے تۈنېڅ نه یݑچ ،سهر ته نره کرن ٲم״
تا آنکه بیت علی نه آمده است ،طهی نمی کنیم״ا
ربط څۈندا هظیفه ربط څۈند با سر جمله تابع کردن جمله ایره یالژی میباشد مه نهرن څۈنرد تمررد چرهد،
منت دارېت نه ست״ چقدری که مادرم به شمایان یدمت کرده باشد هم ،شرمایان منرت دار نشردید״؛ څۈنرد
ٲم لۈد مه سه ،یه تهیج״ چقدری که گفتیم نره ،هی رژته است״(شخا)ا
ربط های تابع کننده ترکیبیا شماره این ربط ها آنقدر زیاد نیستا آنها با راه گهناگهن سایته میشهندا
ربط دۈند اڤېن دۈن جهتااااادے ا جمله ایره سبب را با سر جمله تابع میکند مم یر تې -م دۈند جهت
نهشچ ادے ،یست دینه یاڎد اس کښت س هٲم״ من در باالی همین سنگ برای آن نشستم ،که شاید دینه بیاید
ه برای غله رهیم״(شخا)؛ یه غل نه-ښڎج ،دے اڤېن ادے یے یار هے رد نه لرۈڤج״ هی حراال (هنرهز م)
نه شنیده است ،زیرا هیچکس به اه نگفته است״ا
ربط دس اااادے ا جمله ایره نتیجه را به سرجمله می ایهندد نر ښهب دس عیاس ڤد ادے ،کښت ښرڅاد״
امشب چنان ینک بهد ،که کشت را ینک زده است״؛ هز دس ته جرک ام ادے دگره بیرهد نره یردے״ مرن
ته را چنان میزنم ،که دیگر بیهد آمده نمی تهانی(شخا)ا
ربط هرڅۈندااا څها جمله ایره یالژی را با سررجمله ترابع مری نمایرد هرڅۈنرد ام څره قیرهت ،یره اچره نره
ښدے״ هر چند که چیغ زدم ،هی تماما نه شنید״(شخا)؛ هر څۈند یراک څه یهری ،هز ام اس ته ژربری
دے ״ چقدر یهراک یهری هم ،من از ته ژربی تر ام״ا
ربط یۈدنداااات ،یېدند،اایمند(شخا یمند)اااتا جمله ایره زمان را با سرجمله تابع میکنند
یۈدند څن اڎد ات ،یه نیچیر هئښت״ همین که کمان در گرژت ،نیچیر اژتاد״؛ یۈدند ٲم م ش ژریارت ،یره
غس تهید״ همین که ما رسیدیم ،هی گرم شرده رژرت״؛ یمنرد ات تیلگررام ڎاد ات ،هزام تره یېرز حاضرر״
همین که تیلیگرام دادی ،من نزدت حاضر میشهم״(شخا)ا
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حصه چه ها (ضمایر م)
مقدار ضمایر در زبان شغنانی ه شیهه های آن بسیار اسرتا آنهرا برا کلمرات مسرتقل آمرده ترابش هرای معنری
یهیش ،مقصد ،آرزه ،سهال ،انکار ،تصدیق ،اشارات ،یطاب ه غیره را اژاده میکنندا
ضررمیر اشررارتی-تاکیرردی  -ی کا ایررن ضررمیر عادتررا ارریش از حصرره هررای دیگررر آمررده ،در مررهارد زیرررین
استعمال می یابد
برای تاکید معنی اشارتی با اشاره نشین ها همراه میشهد ک اد اک ید دۈند اباخ غڎه ادے ،یے چیز اݑ
نه ژهمت״ این چنان بچه ساده است ،که هیچ چیز را نمی ژهمد״(شخا)؛ ک-ام(اک-یم) غڎه ل غرئق ساز
لۈڤد״ همین بچه بسیار سرهد نغز می یهانرد״(بررها)؛ اک-ام(اک-یرام) زمهنره ژکرݑ ارم(ینرک م) دڤېسرت״
همین عالم اهره در آن(آینه) می نماید״ا
با تمام جانشین های شیصی می آید اه اڅ ،اک هزام ته داد״ اسرجان ،من ادرت استم״اک تره دے قتیرر
سه״ ته با هی ره״(شخا)؛ اک تمه یېښ ام یک هز-اه؟ ״یهیش شمایان من استم-اه؟״
اگر اس از جانشین ها ایشایند آید ،ضمیر –اک برا آن میگرذرد ک-از مرم تره رزیرن مره نرد قابرل دے״ از
همین دیترت دیتر من قابل تر است״(شخا)؛ ته-ت ک-اس دېد یه نباسرگۈن انرد چردۈم یرهج״ تره از
بین همین نبیره گانت کدامش را دهست میداری؟״؛ ک-ار دم رږۈڤ اهی ڤه ژررٲم״ در زیرر همران شرراره
چهرغات است ،بیار یهریم״ا
با همه جانشین قید ها می آید ک-ازۈد ،ک-ازېد ،ک-ازم ״ از این جا ،از آنجا״ ؛ ک-ارۈد ،ک-ارېد ،ک-
ارم(شخا ک-ارم) ״ به این جا ،به آنجا״ ؛ اک-ادۈد ،اک-ادېد ،اک-ادم(شخااک-ادم) ״ به اینجا ،به آنجا״؛
اک-ترۈد ،اک-ترېد ،اک-ترم( شخا اک-ترم) ״ به اینطرد ،به آنطرد ه مانند اینهاا
ضررمیر –اݑا ایررن ضررمیر در زبرران شررغنانی ه شرریهه آن در شررکل –اݑ ه -ݑ معلررهم اسررتا شررکل دهم آن
هنگام سر به سر شدن هاهل ها بهجهد می آید مه-ݑ( ماݑ مه-اݑ״ مرا״) ،یا-ݑ( یره-اݑ״ یرهد را״)،
هې-ݑ״ هیرا״ ه غیرها
ضمیر –اݑ ،ݑ اکورا از آیر کلمه جایگیر میشهد ته ما-ݑ یه قتے یاس ״ ته تنها مرا با یهد بر״؛ هز-
ته یه کار-اݑ کن ام ״ من ژقط کار یهد را میکنم״(شخا)؛ دم چس ښڅ-اݑ-ے نه-ڤهږج ״ انه اینررا بینیرد
حتی آب را هم نه آهرده است״ا
هنگام با کلمه آمدن حصه های یاری دهنده نطق ( ایشایند ه اسایند ها) ،ضمیر-اݑ چهن قایده به آیر کلمه
میگذارد اه-ارد-اݑ هاښ نه-رېڎج״( حتی) برای گاه( ماده م)هم علرد نمانرده اسرت״؛ اه-را ،مره-رد-اݑ
دهک یاس ام״ جهره ،بیار بمن ده ،من میبرم״(شخا)؛ یه ڤا یه جای-ترې-ݑ دایریکترر(رئیس م)״ هی براز
در جایش دایریکتر شده است״ا
ضمیر -اݑ با اسم ،جانشین ه شماره آمرده  ،هظیفره ضرمیر محردهدی-تاکیردی را اجررا میکنرد دے نرد مرال
ژک اݑ نیرۈنج״ همه رمه اش نرینه است״؛ هرگاه –یے مم بهار اݑ اهڅه زېد ،ښهڤد ل سۈد״ هرگاه
حدهد همین بهار گاه زاید ،شیر بسیار میشهد״(شخا)ا مح نبی تر یه سهر مره-ݑرے قیرهت״ محمرد نبری بره
طهیش تنها مرا دعهت کررد״(شرخا)؛ یرک برار اݑ یراس اردم یرز یره لهرک״ هیرزم یکبراره بره آنجرا بررده
مان״؛ مه ند ېن ڎېۈن اݑ اڅ״ من ژقط ده اسر دارم״ا
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ضمیر -اݑ همچهن ایشایند کلمه ساز نیز در زبران شرغنانی اسرتفاده میشرهد نهررم اݑ ״ انهرانی״( نهررم״
مالیم״)״؛ کت اݑ״میتصرا״ ( کت״کهتاه״)؛ بق اݑ״ یکجایی״( بق״کلهله״)ا
ضمیر -تها این ضمیر با یبر جمله ایکه بهاسطه ژعرل اساسری زمران حاضرره-آینرده اژراده یاژتره اسرت ،کرار
ژرمهده شده ،معنی باهر کلی به اجرا شردن عمرل مری ژهمانرد 41موالهرا شرخا اه-ڎه ،مرے سران زے یرم تره
یدارج ارد باژت״ جهره ،همین آهن را گیر این ،البتره ،بررای آسریاب تغرری مری آیرد״(شرخا)؛ نرر تره مره
تهت یاڎد״ امرهز ،البته ادرم می آید״؛ دم صغرے چس ،ید ته مات اݑ نه سرۈد״ برر سرینه اش را برین،
این هیچ گاه مانده نمیشهد״؛ دهیتهرېن ته(داکترېن ته م) هزۈنېن تا هم قسرهرنه رېرد ات جرهاب تره هم
ڎېن״ دهیتهرها(داکترها م)میدانند ،همین که دردش تمام شد ،البته  ،جهابش میدهند״ا
ضمیر های سهالی –ا- ،آ یاا هر ده این ضرمیر بعرد از ژعرل کرار ژرمرهده شرده سرهال را مری ژهمانرد یره
یدارج ییږد -آ؟ ״ همان آسیاب کار میکند؟״ (شخا)؛ ݑیر ین مېڤ ایازېن ارد ږیات-آ؟ ״ به همین ایراز هرا
یاکستر را ااشیدند؟״ یاڅ ات یه نهرن ارد ارڎد-آ؟ ״ بره مرادرت االه را درگیرانردی؟״؛ تره تهرت تهیرد-ا؟ ״
ادرت رژت-ا؟״ا
ضمیر های تصدیقیا ضمیر تصدیقی زبان شغنانی ۈ ن ه ح ٲ میباشندا این ضمیر هرا اساسرا تصردیق
ژکری گهینده را از طرد شنهنده اژاده میکنند ته-ت چهن سڅ-آ؟ –ۈ ن ״ ته کرر شرده یری؟ بلری״؛ اس
یرغ ات یت-آ؟ ۈن(یه یه)״ از یارهغ آمدی؟ بلی(ههه)״ا
ضمیر های انکاریا با ضمیر های انکاری نه ،مه ،نی دایل میشهندا در شیهه بجهی بجای نی ضمیر نه
کار ژرمهده میشهدا
ضررمیر نرری نهرری برررای انکرراری ژکررر اسررتفاده میشررهد مه یالرره ترره هزېنررت-آ؟-ن ری״ یالرره ام تررر شررنایت؟-
نی״(شخا)؛ اامیر ته اسید س هے یا؟ نی״ امسال به اامیر میرهی؟ نی״ا
ضمیر ن ی (بجانه) در هقت گرژتن زده منطقی چنین معنی ها را اژاده می ژهماند
انکار قاطع نی ،تمه گه باهر نه کن ام ״ نی ،گ شمایان را باهر نمی کنم״؛ نی ،ڎه مئست بعد تره یرد
ام״ نی ،اس از ده ماه می آیم״(شخا)؛ نه ،دگه مه یاڎد״ نی ،دیگر نه بیاید״ا(شخا)
شبهه برای اژاده این معنی هم در زبان شغنانی ه هم در شریهه بجرهی ضرمیر انکراری نره اسرتفاده میشرهد
نه ،یه ته یاڎد״ نی ،گهیا هی می آمده است״؛ ته نه ژهمی نه ״ نیهاهد ،که ته نردانی״(شرخا)؛ دۈنرد ارد
څاه یست نه دے مردم ېن ژک ارم څه یاڎج״ نیهاهد همینقدر دره مانده باشد ،که همه این مردم بره آنجرا
برده اید״؛ ل ژربے-م نه ،ته مه څه نه ژهمے״ نیهاهد ،بسیار ژربه استم  ،که مرا نمی شنایتی״ا
برای اژاده این معنی ضمیر نه با اله –(نهله״ گهیا که״) ،که ترکیبش از نه+اله عبارت است نیرز یکجرایی
میشهدا اگر از ضمیر اله ضمیر نه اژتد هم (یا برعکس) معنی جمله بی تغیر می ماند نهلره مر ش مرالینے
ههرج یهږج״ گهیا حیهانهای مرا را گررگ یرهرده اسرت״؛ یره نهلره ،حسراباتے بشرهند-ݑ ڎاڎج״ هی گهیرا
حساباتش را به درستی سارده است״(شخا)؛ مه زنږ اله چے یت ڤا״ گهیا کلینم( عارهس م) باز آمدنی؟״ا
ضمیر های یطرابی مراجعرتا چرهن ضرمیر یطرابی در زبران شرغنانی ه شریهه هرای آن ا ،ې ،ۈ اسرتفاده
میشهندا آنها اکورا با حصه های نامی یکجایی کار ژرمهده میشهند ا نهن ،ته-ت ترکه انداید״ آچه( مادرم)
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ته کجا ییستی؟״(شخا)؛ ا نگار ،اݑېر دم بشهند اݑ״ نگرار ،درسرتکک هیررا دراز کرن״؛ ې یرخ ،ههرڎ تره
ترۈد نه یدین״ ای یهاهرجان ،آنها به اینجا نمی آیند״؛ ۈ سید نظر ،چس مے یه اڅ״ سرید نظرر ،اسررت
را بین״(شخا)؛ ۈ اڅ ،یه ڤرادک نه اتېهے״ اسرم ،برادرکت از ایشت نه اژتد״ا
در هقت ار زهر نمهدن یطاب ضمیر ا با ې ه ۈ با ې تکرار میشهند ا ڎه ې ې سحر شاگهن ایۈم ،سه
گهښت ڤهر״ انه بچه ،اگاه عید است ،ره گهشت بیار״؛ ۈ قناتې دم ڤز ارۈد هی کے״ آی قنات ،همان برز
را به اینطرد هی کن״(شخا)؛ ۈ جۈنې مه نهن ته قیهت״ آی اکه ،مادرم ته را صدا میکند״ا
یک قطار کلمات با ضمیر ا ،ې ،ۈ آمده با مرهر زمان به تغیرات میصهص یطاب ه مراجعرت اسرتفاده
میشهند ا-را ،ۈ-را ،ا-ڎه ،اله ،ا-لره ،ۈ-لره ،ا-چرېنا شرکلهای ا-را ،ۈ-را ،ې-را بررای زبران شرغنانی هشریهه
های آن عمهمی اند ې-را ،هز-ام رنهښت یے چښ مه-رد درکار״ جهره ،من ژرامرهش کرردم ،بمرن یرک
یرهس الزم است״(شخا)؛ ۈ-را ،که چای االیس״ ای ،کنی چای تیار کن״(شخا)ا
بجای ضمیر های ا-ال ،اله ،ې-له ،ې-ال ،ۈ-لره،ۈ-ال کره تنهرا یراص زبران شرغنانی انرد ،در شریهه بجرهی ه
(شخا) شکلهای ا-را ،ۈ-را ،ې-را استفاده میشرهندا ضرمیر هرای یطرابی ا-لره ،ۈ-لره،ې-لره بیشرتر در نطرق
زبان هنگام مراجعت استعمال میشهند ا-ال (شخا ،بجهی ا-را) یه ید یفره سرت״ یرهاهر ایرن مرالل شرد״؛
اال (شخا ،بجا ا-را) ،ید م ش آدم-ے څه یهج م ش کد-ے مس یهج״ یهاهر ،این(کس) اگر دیتر مانرا
نغز دیده باشد ،سگ مانرا هم نغز میبیند״ا
ضمیر های ا-له ،ې-له ،بر یالد ا-ال ،شکلهای عمرهمی مراجعرت میباشرند ې-لره ،دم جنراه لېمرال-تره آدم
یه کهل-تے نه-کښت شهندین ته ״ ای ،این ییل رهمال را آدم نمی اهشد ،سر ته می یندند״؛ا-لره  ،دېرڤ
نهن مس تازه بشهند بچه زهن ڤد״ جهره ،مادر شان هم جهان زن یشرهی بهد״ا
ضمیر های یطابی ا-چېن ،ۈ-چېن در زبان شغنانی ه شیهه شایدره گی استعمال میشهندا در شیهه بجهی
شکل اهره آن ا-به-چېن معلهم است ا-چېن ،درسېن-ین اسید ل قېله ڤد״ بچه ها ،امسال درسها هم بسریار
مشررکل بهدنررد״(شررخا)؛ ا-چررین دهررڎ-یررن چهرری״ بچرره هررا اینهررا کیسررتند״؛ ا-چررین دم ڤرز چسررېت ههرج دم نرره-
ییرت״ بچه ها ،این بز را نگاه کنید ،گرگ آنرا نیهرد״؛ ا-به چرېن ،کره سرهار چهری ڤیرد-ا؟ ״ جرهره هرا،
همان سهار کی باشد-اه״(شخا)ا
ضمیر اشاری یے مها این ضمیر مانند اشاره نشین ها از رهی مساحه درجه تغیر می یابد درجه نزدیک
( یمه) ،درجه هسط( یده) ،درجه دهر( یهه ،یهه)״ انه״ا موالها هز ام ،یده ،دے دۈنرد ژهمرت تمره رد ام
لۈد״ من منه چی قرار ،که دانستم به شمایان گفتم״(شخا)؛ مه رد ،یمه ،قریب(ی) ڎه-ره سال سرت״ بمرن
 ،انه( ،تیمین) ده-سه سال ار شد״؛ ک-اد رئیس(ی) اده ،مه باجه״ انه ،همین رئریس باجره ام( میشرهد)״؛
یه ،یهه ،تیڤدک ״انه ،هی اشه است״(شخا)ا
ضمیر کها این ضمیر التماس ه یهاهش را اژاده می نمایند که ڤره تره قریچ مرالم ،یرب سرۈد״ کرانی ،بیرار
شکمت را مالم ،صحت شهد״؛ که هېڤ ارد چای کے״ کانی ،به آنها چای ریز(شخا)ا
ضمیر که همچنین معنی های تیمین ،شبهه ه ناباهری را نیز اژاده میکند ههرڎ ېرن کره ار تهرخ ڎاد״ شراید
آنها به کهه اژتاده باشند״؛ م ش اند ېن قهمیات که دے اېښڅېت راضے ته سېن-آ نه؟ ״ ما یهیش ه تبار
داریم ،کانی آنها را ارسید ،راضی میشهند یا نی״(شخا)؛ یه که بنجایکے(دایمے م) کار کښت-آ مهقتے؟״
هی دایمی کار میکند یا مهقتی؟״ا
گرامر زبان شغنانی

94

اداره نشرات سیمای شغنان

ضمیرا-له ،نهلها این ضمیر هنگام کهژته دادن سین شیص دیگر استفاده میشهد یه ا-له نهله چلمے بس
چهږج״ اه گهیرا اراارهس( سرگرت ،چلرم م)کشری را برس کررده اسرت״؛ شریرین نهلره الره ږنرے ڤرهږجج״
شیرین گهیا زن گرژته است״(شخا)؛ یه اله نهله ار یه ڤراد سهر نه یت ״ هی گهیا بره طرهی بررادرش
نه آمده است״ا
ضمیر یېرا این ضمیر در شیهه بجهی شکل یهی داردا ضمیر یېر (بجایهی) ،در هقت از یک ژکر به
ژکر دیگر گذاشتن ،راضی بهدن را می ژهماند یه دهڎ لۈڤد یېر سه״ وانی ،هی گفت یهب ره״(شخا)؛
یېر،غڅ یېښ قۈمېن دے راضی ڤد ،دڎ ستریم هېڎېن״ همین طهر اگر یهیشاهندان دیتر راضی باشرند،
وانی ستریم(شاه سارغم م)  42می مانیما
ضررمیر نیرراا ایررن ضررمیر برره نطررق معنرری حیرررت  ،شرربهه ،نابرراهری را میدهررد نیررا هم اررڅ هم نرره چاسررت״
نیهاهد ،که اسرش اه را نمی بینرد״؛ یره لرۈد نیرا آدم تره دس کښرت״ هی گفرت نیهاهرد کره آدم ایرن ییرل
رژتار میکند״ا
ضمیر دیگر زبان شغنانی  ،که معنری هرای تاکیرد ،یرهاهش ه نابراهری را اژراده میکننرد مرس ،ناترا ،دۈنرد،
گرره گے ه بررار میباشررند اه غرڅ ،ترره مرس څرراه کرن״ ای دیتررر ،ترره هررم دره کررن״؛ هزام مررس ښرد״ مررن هررم
همینطهر شنیده بهدم״(شخا)؛ مکےحکیم بیک مس ادۈد ڤد״ امک حکیم بیرک هرم اینجرا برهد״(شرخا)؛ بعرد
څیځ ناتا ارم سین״ میل اش بعد دره به آنجا رهند״(برها)؛ مرے غرڎه برڅ ناترا هز زې-م اتره دم غرۈک تره(
زې م)״ میل اش کهدک را من میگیرم ه گههاره را ته(گیر)״ا
ضمیر –گره(بجاگے) اساسرا برا ضرمیر نرامی همرراه مری آیرد یۈدنرد ٲم ناسرت اتره زنرچ گره رېرد״ در اینجرا
نشستیم ه تنها زنهچ مانده است״(شخا)؛ یرے چیرز گره نسرت ار هے باغرک ״ در براغش هریچ چیرز دیگرر
نیست״؛ یے گے رزین عزیزهللا ند ار ښهر ښایت״ دیتر دیگر عزیز هللا در شهر مییهاند״(بجه)ا
بعضا جانشین دۈند ״ همین قدر״ برای اژاده معنی محدهدی تاکیدی یدمت میکند به این معنری دۈنرد برا
ضمیر –اݑ مانند میشهد م ش دۈند ٲم ترم ست م ش اݑ ٲم ترم ست״ ژقط مرا بره آنجرا رژتریم״؛ ځیمرک
یه تهت دۈندے یهج״ عظیمک ژقط ادرش را دهست میداردا
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ندا
ندا های زبان شغنانی مقدارا کم اندا آنها از رهی سایت شان صدا ه سایته میشهندا با ندا سراده ،اساسرا،
ندا های اصلی می درآیندا ترکیب ژهنیتیکی اینگهنه ندا ها نهایت گهناگهن میباشدا آنها از یک هاهل  ،یک
هاهل ه یک همصدا  ،دههمصدا ه یک هاهل ه ییلی از ده همصردا عبرارت انرد ا ،ې ،ا ،آهرا ،افره ،اښ،
اښه ،ااه ،ههی-ههی ،ای ،هم ،ته ه مانند آینهاا
نردا هررا سررایته از رهی ایرردایش شرران بررا یگرران حصره معنرری دار نطررق عالقمنررد بررهده ،در عررین زمرران معنرری
اساسی را گم کردند ه در نقرط حسریات ههیجران ه میرل هرای گهنراگهن ارادهی را اژراده میکننرد ارش ارش،
دعهت(صدا کردن م) نسبت به گربه(مقایسه کنید اش״ گربه״)؛ گڅ گڅ ،دعرهت نسربت بره برز مراده( گرج״
بزغاله ماده یکساله)؛ شۈگ شۈگ ،نسبت به گهساله ( شیگ״ گهساله)؛ الهلې( اژاده حیرانی ه هدا )ا
خیل های (اقسام م) ندا
ندا ها از رهی معنی ده ییل میباشند ندا های حسیتی یکجایره ه نردا هرای اژراده کننرده میرل هرای گهنراگهن
ارادهیا دراینجا ندا های ،که حسیتی ه هیجان گهناگهن را( اژسهس ،حیرت ،شادی ،تحسین ،تعجب ،ههم
ه هراس ،رحم ه دلسهزی ،حسرت ،دریغ ،شبهه ه مانند اینها را) اژاده می نمایند ،آهرده میشهند
ااه( اژاده اژسهس ه حیرت ،ذهق ه تحسین ) ااه یه گنده کار سهت ار سهرٲم څه نره سرت״ اژسرهس ،کرار
گنده شد ،که به طهی نرژتیم״ ؛ ااه! عجرب تښر ڎۈغ ،کیرد مرم برېښرتاه״ بهری بهری ،عجرب دهغ تررش،
نهشیدن آن کید است״؛ هی هی (حیرت ه دلسهزی)؛ هی هی ته ڎستک څره رهنرگ هیرن ،کره ڤره ڤریس
ٲم״ بهی بهی ،دستکت چی ییل یهنین بیا (آنرا) بندیم״؛ ای ،مرام ته رد یرب ات یرت״ هی ،صردقه ات
شهم ،یهب شد ،که آمدی؛ا
ې ( اژاده تحقیر ه دعهت) ې ،ته تیم ااک  ،ته رهنگ بچه ند ״ ای ،تیم ته بر این بچه ها نیست شهد(
ای ،تههاری بچه ،تیمت ااک شهد م) ״؛ ې ،جۈن ،یه چای برئز״ ای جان ،بیا چای یهر״ا
اښه! (اژاده درد ه الم) اښه ،مه ااڎ ڤرښت״ های ،اایکم شکست״؛ اښ ،یه ڎست ام ڎاد ،ایتره ڤهرر״ آخ،
دستم را بریدم ،ایته را بیار ،بندیم״ (شخا)؛ اښه ،مات ٲم ست״ های های ،مانده شدیم״ا
به ههه! برر ،درر(ندا های حسیت) بهههه عجب ،شتا ښڅ״ برر ،عجب آب ینک״(شخا)؛ چیز بره ههه
کنے یهیت چهږج-آ؟״ چی ،دررست ،میلرزی ،یخ کرده ای چی؟״ا
ای (اژراده احتیراط ه یرسرندی) ای یره اراڎ نره ݑئررهے״ آی ،اایرت را نسرهزانی״۰؛ ای چریس ،چرے ښرڅ نرره
سۈد״ آی ،بین ،آب اه را نبرد״؛ ای ای ،حضهرٲم چه یه یب گهرم״ به به ،کید حضهر کردیم ،گرم
شد״ا
ۈ( اژاده دعهت ،مراجعت ،تحسین) ۈ نهنک  ،یهدے مه״ آی ،مادرجان مرا یهرد״؛ ۈ تهت یرم غرڎه هم
ښڅ ږیاتے״ آی ادرجان ،این بچه همان آب را رییت״(شخا)؛ ۈ مرېن ته رد یب ات لۈد״ بلی ،صردقه
ات شهم ،یهب یهاندی״ا
افه( اژاده نفرت ه کراهت) افه ،یم چیز بۈی ید״ افه این جا چه بهی است״(شخا)ا
گرامر زبان شغنانی

96

اداره نشرات سیمای شغنان

الے له ،الے له(اژاده لت یهردن یگان اعضای بدن) الے له الے له ید یر مه مغز اند ڎاد״ های به
سرم سنگ اژتاد״(شخا)ا
الے لې(اژاده هدا ) الے لې ،محد رضا ابال مهد هه؟ ״ آه ،بیچاره محمد رضا مرد هه؟(شخا)״ الے لې،
اڅک ݑد ات مه״ آه ،اسر جانم ،سهزاندی مرا!״ا
ندا های زیرین نسبت به حیهانات استفاده میشهند لۈگ لۈگ( اژاده برای دعهت به برزه گاه)؛ لۈگ(
اژاده برای هی کردن برزه گاه) سۈه( اژاده برای نرم نگاه داشتن برزه گاه)؛ کرد کرد( اژاده برای
جنگاندن برزه گاه)؛ ۈش ۈش( اژاده برای دعهت گاه)؛ ههش( اژاده برای حی کردن گاه)؛ سۈ سۈ سۈ(
هنگام دهشیدن گاه دعهت به آرام ایستادن)ساه( برای آرام نگاه داشتن گاه)؛ ب ه ب ه( برای دعهت
نمهدن گهساله میده تا شش ماهه)؛ شۈگ شۈگ( برای دعهت نمهدن گهساله یکساله)؛ شگ( بری تیلبه
کنی ،شتاب کنی گهساله)؛ تگ( برای آرام نگاه داشتن گهساله) گڅ گڅ( برای دعهت بز ماده ،نر) ،در
شیهه شایدره گی شکل دیگر آن گجک گجک دچار میشهد؛ گلله گلله( هنگام دهشیدن بز دعهت به
آرام ایستادن است)؛ اښۈم( دعهت به آرام ایستادن حیهانات یانگی در هقت اشم تراشی)؛ تگ تگ (
برای دعهت گردن بز یکساله نر)؛ ځی ځی ځی( اژاده برای دعهت نمهدن بز میده یکساله ماده)؛ تهه
تهه( برای دعهت کردن میش ماده)؛ ته( برای هی کردن میش) ؛ چۈښ څۈښ( درهقت دهشیدن میش
کار ژرمهده میشهد)؛ دژفه دژفه( برای دعهت نمهدن بره تا یکساله)؛ دد( برای حی کردن بره چه)؛ بخ
بخ

چه چه( برای دعهت اس )؛ چه( برای حی کردن اس )؛ یۈت یۈت( برای دعهت یر)؛ یخ(

اژاده برای حی کردن یر)؛ چ (برای به یگان طرد گشتانی یر)؛ یش( برای آرام نگاه داشن یر)؛ اره
اره اره ( برای جنگ اندایتن یرها)؛ هۈر هۈر( اژاده برای آرام نگاه داشتن شتر)؛ هۈر( برای حی
کردن شتر)؛ چک( برای شیناندن شتر)؛ مه مه ( برای دعهت نمهدن سگ)؛ چخ( برای حی کردن
سگ)؛ کش کش کش شخا کش کش( برای جنگ اندایتن سگها)؛ کهچ کهچ کهچ( برای دعهت
نمهدن سگ چه)؛ ته ته ته( برای چیغ زدن مرغ)؛ چې چی چې(برای به مرغ یانه درآمدن مرغها)؛
کش کش( برای هی کردن مرغها)؛ اش اش( برای دعهت کردن گربه)؛ قت قت قت( اژاده برای
دعهت نمهدن کبک)؛ چښ( برای آرام نگاه داشتن کبک)؛ کرره کرره( برای جنگانیدن کبکها)ا
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صرف نحو
(معلهمات میتصر)
خیل های( اقسام م) جمله ساده
در زبان شغنانی ژکر بهاسطه جمله های ساده ه مرکرب اژراده میشرهدا در نحره زبران شرغنانی چرهن زبران
های دیگر شغنانی ه رهشانی مهقع جمله های ساده ییلی کالن اسرتا جملره هرا را از جهرت معنری حکایره
گی ،سهالی ه یطابی میشهندا
جمله های سوالی
در تشکیل جمله های سهالی هاسطه های گهناگهن گرامری استفاده میشهندا در این گررهه جملره هرا کلمره،
که سهال اساسا به هی رهانه میباشد ،با صدای منطقی تاکید کرده میشهدا از این ره ،آهنگ هم جای یهد
را در جمله مهاژق جایگیر شهی آن کلمه ،که جهاب را طلب میکند ،مقرر می نمایردا بررای مورال دیرالهگ
زیرین را می آهریم
1ا صفرے دڎ تر مه چهښت یه لۈدے
״ڤهرڎیے عربې ښئیتاه؟״
 لۈد ام ״ ۈ دهسگنه ته ڤهرڎی ام״ (برها)اصفر به من ره آهرده ارسید
 ״ته یهاندن عربی را میتهانی؟״امن گفتم ״آری ،کم کم میتهانم״ا
2ا ا نهنک ،م ش یز نه رېدا
 نه رېد یز یز نه رېد؟״ۈ یز״ا
״ آچه جان ،هیزم مان تمام شدا
هیزم تمام شد؟״بلی ،هیزم״ا
در تشکیل جملره هرای سرهالی اینچنرین جانشرین هرای سرهالی چهری؟ ״کری؟״؛ چرے؟ ״کری؟״؛ چیرز؟״چری؟،
څرد چیر؟״چرا؟ ،برای چری؟״ ؛ چردؤم״ کردام؟״؛ څه څهردے؟ ،برجا څرڤ״چری؟ ،بررای چری؟ ،چررا؟״؛
څۈندک ״چقدر؟״؛ کهی؟ ״(در) کجا؟״؛ څرهنگ؟ ״ چه ییل؟״؛ څه هیت؟ ״کی؟״ هسیع یدمت میکنند
جانشین چهی ه شکل غیر اصلی آن چے؟ ״کی؟״ تنها نسبت به انسان کار ژرمهده میشهد دم ماشین تے
نښار قتی ڤا چهی گے سهار ڤد؟ ״ در(باالی ) ماشین همرای نشار باز کی سهار بهد؟״ (شخا)؛ سر اراد
چے نۈم تر دژتر(کتابچه م) نڤش ٲم؟ ایش از همه نام کی را به دژتر نهیسیم؟״(شخا)ا
جانشین چیز؟ ״چری؟״ نسربت بره اشریای بیجران ه جانردار غیرر انسران اسرتفاده میشرهد تره ڎسرت ترے چیرز
رښت ״ دستت را چی گزید؟״؛ تمه ته چیز دېهال ېت؟ ״ شمایان چی را دیهار میکنید؟״(شخا)ا
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جانشین -چیز؟ با اسایند های-ارد- ،جهت- ،اڤېن برای اژاده سهال عائد به مقصد ه سبب نیز اسرتعمال مری
یابد صفر بیک ېت چیز اڤرېن قیرهت؟ ״ صرفر بیرک را بررای چری چیرغ زدید؟(شرخا)؛ تمره زمیرنے اسرید
حاصل چیز جهت کهم ڎاد؟ ״ امسال زمین تران بررای چری حاصرل کرم داد؟״ دے غرڎه تره ڤرا چیرز جهرت
رنهانت״ همین بچه را باز چرا گریاندی؟״(برها)ا
جانشین های څه څهدے؟ ،بجا څڤ ״ چی؟ ،برای چی؛ ״ ،څرد؟ چیر؟ ״ چرا؟ ،برای چی؟ ،به چی؟،
به چی مقصد؟״ عائد به مقصد ه سبب استعمال میشهند چیر ېت دم یښاه نه ژرت״ چرا ( همان ) اتالره
نیهردید؟(شخا)؛ رشید که چیر یݑچ״ رشید برای چی آمده است؟״(شخا)؛ څرد یه نۈم تېز دی نه لۈڤے
م ش ارد؟ ״ چرا نامت را تیز تر بما نمی گهیی؟״ ته ااڎ څه ست؟ ״ به اایت چه شد؟״ا
جانشین څرهنگ ،چی ییل؟״ در اژاده سهال عائد به عالمت اشیاه استفاده برده میشهد ید څرهنگ ښهڤد؟
״ این چی ییل شیر است؟״؛ نر هها څرهنگ؟ ״ امرهز هها چی ییل است؟״ا
این شکل برای اژاده احساسات شیص نیز استفاده برده میشهد څرهنگ بشهند کښت اسید! ״ امسال عجب
کشت(گندم م) یهب!״ا اگر څرهنگ ایشایند -هرج-را گیررد( څرهنرگ-هرج؟) ״ چری ییلره؟) ،چگهنره؟״ در
این صهرت عالمت ه صفت را می ژهماند تم څرهنگ هج دژتر ته رد ڤهم؟ ״ نباشرد ،بتره چگهنره دژترر
بیارم؟״ څرهنگ هج کرته هم اے تنه ڤد؟ ״ در تنش کرته چی ییل بهد؟״ا
جانشین څه هیت ״ چه هقت ،کی״ نسبت به زمان استفاده میشهد څه هیت ته یاج ڤیست تیار ېرت؟ ״
یرررمن کررهبی را کرری برره آیررر مرری رسررانید؟״؛ ارردۈد هررج ات څرره هیررت نښررتیڅ(جازام)״ برره اینطرررد هررا
کی(باز) آمدی؟״ا
جانشین څۈند ״ چقدر؟״ مقدار را می ژهماند څۈند نفر یږنۈنے یمند ات څۈند رښېن؟ ״ در آنجا چند نفر
شغنانی ه چند نفر رهشانی است؟״ا
جانشین که(ی) ״ کجا؟״ نسربت بره مکران کرار ژرمرهده میشرهد مر ش ڤرراد کره یرے؟ ״ بررادر مران در کجرا
است؟״؛ اس که ته مه ژهمے؟ ״ ته مرا از کجا می ژهمی؟״؛ دے اصل اس که؟ ״ اصرل نصربش از کجرا
است؟״ا
هاسطه دیگر اژاده سهال ،ضمیر ها به شمارمیرهندا ضمیر ها در جمله سهالی عرالهه برر اژراده سرهال براز
تابشهای گهناگهن معنی گی میدهندا ضرمیر هرای کره در تشرکیل جملره سرهالی یردمت میکننرد ،اینهرا انرد -
(ی)آ- ،ا- ،نه- ،نیهاا
ضمیر –(ی) -آ- ،ا در اژاده سهالی بیشتر بعد یبری جمله می آید تر ته چید س هٲم-آ؟ ״ بیانره تران رهیرم
چی؟״؛ مه تهت ات نه هینت-ا؟ ״ ادرم را نه دیدی؟״؛ یاڅ ات اڎید-ا؟ ״ آتش را در دادی؟״ا
ضمیر-آ با جمله های سهالی معنری عرالهه گری اژسرهس ه تعجرب را نیرز میدهرد مه یرخ یرب نره سرت-ا؟ ״
یهاهرم صحت نشد؟״؛ م ش اه نه زاد-ا؟ ״ گاه مان نه زایید؟״؛ مردم څاه تیار چهد-ا؟ ״ مردم دره را
به آیر رساندند؟״ا
ضمیر –نه ،با جمله سهالی تابش های مهدالی( شرطی ،قیدی م) گهنراگهن تعجرب ،شربهه ،نارضرایتی ه
مانند اینها میدهد ییر نهست نه؟ ״ مگر آژتاب ژره(غرهب م)کرد״؛ ته ند ته ڤراد نه ترښهر؟ ״ نیهاهد
برادرت در شهر باشد؟״؛ یم ته ښئیداه نه سۈد نه؟ ״ مگر این کس یهاندن نمی رهد؟״ا
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در تشکیل بعضی جمله های سهالی ضمیر نیها کار ژرمهده میشهدا این ضمیر حیرت ه تعجب را میکند
نیها یه نهرن ارد ات تره ښرڅ ڤرهد؟ ״ نیهاهرد بررای مرادرت تره آب را آهردی؟״ نیرها ،سرید شراه تره نره
ژهمت؟״ نیهاهد ،سید شاه ته را نمی ژهمید-اه؟״ا

جمله های حکایه گی
جمله های حکایه گی در نطق معتردل اسرتفاده میشرهند ڤرداج سرر سرت ״ آبشراری( آب دادن زمینهرا م) سرر
شد״؛ مۈن ائیت״ سیب ایت״؛ اه ېن ېن اے دیالخ یاد״ گاه ها را به دیالخ بردند״(شخا)ا
سایت جمله های حکایه گی زبان شغنانی بهاسطه به مضمهن ه حصه های شران مقررر میگررددا اگرر در
جمله عائد به عمل ه حرکت شیص یا چیزی سین رهد ،آنگاه یبرش ژعلی است مره نهرن یرت ״ مرادرم
آمد״؛ دېد محلله دېهال نېیښت ״ دیهار یانه شان غلطید(ژره رییته م)״(شخا)ا
هنگامی که دائر به عالمت ه صفت چیرز مشیصره ی داده شرهد ،آنگراه یبرر جملره هرای حکایره گری نرامی
میشهد ل قابل ید( ید ل قابل غڎه م)״ آن بسیار بچه قابل(اسرت)״؛ دے گهر صراد درهغ״ گراش تمامرا
درهغ است״؛ یم مهن ل تښ ״ همین سیب نهایت ترش( است)ا
جمله های خطابی
جملرره هررای یطررابی بررا آهنررگ میصررهص تلفررظ یاژترره ،حسریت ه هیجرران ،ترررس ،یررهاهش ه ژرمرران را مرری
ژهماندا جمله های یطابی نیز در زبان شغنانی هسیع استفاده شده با یاری آهنگ ه ندا های حسیت تشکیل
می یابند
با یاری آهنگ بیشتر ژعلی ژرمایش شیص دهم کار ژرمهده میشهد م ش غۈږ تر ته ،گه ڎه״ گهش مان
به ته ،گ زن!״؛ دے یاڅ اڎېن یهخ ٲم چه״آتش را گیران ،ینک یهردیم״ا
جمله های یطابی ،که با یاری ندا ها صهرت می یابنرد ،حسریت هرای گهنراگهن گهینرده را مری ژهمانرد یره
مرام ته اراد تیزدردے څی״ ای صدقه شهم ،تیز تر دره کن!״(بررها)؛ ایرې ،براب یۈنرک ״ اییری ،براب
یانک ״؛ (شخا)؛ اخ زمین جمب ״ آخ ،زمین جنبی( زلزله م)״ا
مبتدا و افاده شوی آن
مبتدا در جمله با اسم ،صفت ،شکلهای غیر تصریفی ژعل( مصدر ه صرفت ژعرل) ،جانشرین ه شرماره اژراده
میشهدا با هظیفه مبتدا این چنین کلمات اسم شده نیز می آیدا
 )1مبتدا -اسم کیایېن ېن غل یه څېمېن نره رهیرج״ زنران حراال(هنهز م) چشرمان شرانرا سررمه
نکشیدند״(شخا) ؛ څڤینڅ مه رښت ״زنبهر مرا گزید״ا
 )2در زبان شغنانی ه شیهه های آن بهظیفه مبتدا شکلهای حالرت اصرلی( جانشرینهای شیصری ه
اشاری) ،این چنین جانشین هایکه شکل های حالتی ندارند ،آمده میتهانند

گرامر زبان شغنانی

100

اداره نشرات سیمای شغنان

هز ام دم شال از ښهر ڤهږجت״ من این رهمال را از شهر آهرده بهدم״؛ ته یے ساز مر ش ارد
لۈڤ ״ته یگان سرهد برای ما یهان״(شخا) ؛ مهڎ ېن اس رښۈن-آ״ اینها از رهشان اند؟״ا
 )3مبتدا –شماره ییه ساز لۈڤد ،ییه رقاصی کښرت ،ڎیرۈن چارک ڎېرن یره ،دسرگه تره برزم ېرن״
یکرری سرررهد مییهانررد ،یررک( دیگررر)رقص میکنررد ،ده (کررس) قرسررک میزننررد ،یالصرره ،بررزم
میکنند״ا
 )4مبتدا –مصدر اهره ه ناقص ییداه دېڤ اند ل ״(چیز) یهردنی از آنها بسیار(است)״؛ کهل
زنېد ته څه هیت سۈد ،یدٲم״ کهل زنئد( سر شهیی م)  43از شمایان کی(میشهد) ،بیاییم؟״ا
بهظیفه مبتدا مصدر دیگری ،که با یراری ایشرایند –اځ سرایته میشرهد ،آمرده میتهانردا آیرن شرکل مصردر در
زبان شغنانی مهجهد نیست ،اما در شیهه های برهازی ه بجهی ژراهان استعمال میشهد چېرځ بر یۈد
اسررید اررے بجرره جهلرردے تیررار سرت״ کشررت امسررال نسرربت برره یررهد در بجرره تیررز تررر برره آیررر رسررید(بجا) ؛
اےسې د څیځ مس سر سڎج-آ؟ ״ در سی د هم دره سر شده است؟״(برها)ا
 )5مبترررردا –صررررفت ژعلرررری آش ڤېررررد ات ،ژررررریج هم ارد لرررر ״ آش بیاریررررد باشررررد یررررهردن اش
بسیار(اسررت)״(شررخا) ؛ اه یررخ ،ݑ رڎجن ترره ل ر سررهزښ کښررت״ یررهاهر جان(،جررای) سررهیتگی
بسیار سهزش میکند״ا
جای مبتدا درجمله
جای مبتدا در زبان شغنانی چهن زبانهای دیگر اامیری در اهل جمله استا اما بعضا مبتدا جای یهد را
در جمله دیگر کرده اس از حال ه ارکننده می آیرد زمرۈن کهرد انرد( بنرا کهرد انرد م) یرے چیررم نښرتاید
نایهاسته( دژعتا م) یک کرم برآمد״؛ اس هے سهرۈنے ایاز سهار ست یه تهید״ اگاه یی ایاز سهار شد ه
رژت״؛ صمدے ژاضل قیهت تر یه چید״ ژاضل صمد را به یانه اش چیغ زد״(بجه)ا
خبر و افاده شوی آن
یبر ها در زبان شغنانی نرامی ه ژعلری میشرهندا یبرر ژعلری برا شرکل هرای ژعرل اژراده میشرهد یری بشرهند
رهشت ائخ مه رد ڤهر״ بمن چارهق( چمرهس م) سررخ یهشررهی بیرار״(شرخا) ؛ ترم ېرت تررۈد یرب کرږ
چهږج״ شمایان ،ییریت ،به این طرد آمدید״؛ ښجېن نښیار زېن یه ،تهم ڤا رهان کن״(بررها)״ گراه هرا
نشیار کنند ،بعد رهان کن״؛ که چس ید ندم یݑچک ست-آ؟״ کانی بین ،گندم نرم شد یا نی؟״(برها)؛ یره
یناهج هئښچ״ همان یناهج( یعنی مرهری) براز اژتیرده اسرت״(شرخا) ؛ مره ښرمئڎ زدهښرچت ،ښرمئڎ مره رد
دهک״ ماینی ام درید ،ماینی بمن ده״(شخا)ا
در زبان شغنانی ه شیهه های آن با بندک های ژعلی ه حصه های نامی نطق اژاده شدن یبرر نرامی حادوره
معمهل میباشدا در این هقت بندک ها ،چهن قایده ،به کلمه اهلی جمله مری چسراند دهرڎ ېرن ارتش یرۈن اتره
م ش ٲم ڤرادهر״ آنها برادر زاده اند ه مرا بررادر״؛ دے (ی)ام هز ښرڎجن ڤرد اتره نره لرۈد ام״ اینررا مرن
شنیدگی بهدم ،اما نگفتم״؛ یے اڅ اک مه نرد ښراییج ،دهرڎ دگره یرېن غرل ځرل״ یرک اسررم مکترب یرهان،
دیگر ها حاال میده اند״(شخا) ؛
یبر نامی میتهاند با حصه های نامی نطق  ،که بندک های شان در نطق ژرهگذار میباشند ،اژاده شهد
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یبر -اسم م ش ٲم ڎه ڤراد ،هز دیتر( داکتر م) ،ات یه مالم ״ ما ده برادر (اسرتیم) ،مرن دیترهر ه هی
معلم״؛ یه یهه تڤدک ״ هی ،انه اشه״(شخا) ا
یبر-صفت نر ترېد کشندهد سمالت تره( جراز م) نره یراڎد״ امررهز هرها تاریرک ،سرمالت( طیراره م) نمری
آید״(شخا) ؛ ید ځل ،یه ،یمه ،دۈنداز״ این میده ،هی ،منه همین قدر(کالن)״؛ سهری بر مه ل غله ״
سهری از من ییلی کالن (است)״ا
یبر -جانشین ته یکته غل یے مه ،ک-ام״ منه یکته ات همین״(شخا) ؛ عزیز بیک قرهم دهرڎ ،ات مر ش
قهم مهڎ دارغه بیک اهالد( عزیز بیک قهمېن ېن دهڎ ،ات مر ش قرهمېن ېرن مهرڎ ،دارغره بیرک اهالد
ېن م)״ یهیشان عزیز بیک״ آنها ،ه یهیشان ما اینها( اهالدان دارغه بیک)״ا
یبر -شماره مه ند مره گهر ییره ،ڎیرۈن تره نره ڎه-م״ گرام یکترا ،ده(گر ) نمری زنرم״؛ ایرنځ ات ارهری -
هښت״ انج ه سه -هشت״؛ یاج یهسچن اته ،نا دڤېنت״ غله کهژته گی ،اما باد ناکردگی״؛ اس کار یدٲم،
ښڅ ڤهږجن ،یاڅ اڎڎجن ،گرڎه یېښچن ״ از کار بیایم ،آب آهردگی ،آتش درگیراندگی ،یمیر بستگی״ا
یبر مصدر دېد ارد زدیرداه میرداه״ بررای اینهرا رهژرتن مردن(اسرت)״(شرخا) ؛ سرید انرد هی ارمرۈن
ییداه ات انیرهداه״ آرمران سرید یرهردن ه اهشریدن״؛ مره رد لر قېلره( شرغا قرین م) ئښرتاه״ بررای مرن
مشکل ترین کار دهیدن (است)״(شخا)ا
جای خبر در جمله
یبر بیشتر در آیر جمله می آید مر ش شررڤداج انردیڅ״ رهد مران سریر آب شرده اسرت״؛ اه تهرت ،تایرد ٲم״
اسرم بیا رژتیم״(شخا) ؛ ازار گهرم ٲم ست״ اندکی گرم شدیم״ا
یبر در اهل ه هسط جمله نیرز آمرده میتهانرد ائیرت ٲم( شرغا ههرڤ ٲم هېرڎد ،هېرڎد ٲم م) چرای ات ،یره
مس دېرد״ چرای را چهشراندیم ه هی هرم درآمرد״(شرخا) ؛ ناسرت ېرن ݑااسرت مره غرۈږېن یره ،نره ښرن ام״
گهشررهایم یکبرراره شیسررتند ه دیگررر اکنررهن نمرری شررنهم״؛ مر ش ٲم هېررڎد تمرره رد چررای״ مررا برره شررمایان چررای
چهشاندیم״ا
قید کردن جایز است ،که در جمله قسم ژعلی آن از قسم نامی دچار شده بجای دیگر میگذرد هز انج-م اے
ته اهلۈن قستین هز ارے تره اهلرۈان قسرتین انجعرم( هز تره اهلرۈان قتری قسرتین انجعرم م)״ مرن برا اهلهانرت
قهشتی میگیرم״؛ ڎه نفر ېن لۈد سهار مے جۈندار سه سهار سه مے جۈندار״ ده نفر گفتند بره همرین
گهسفند سهار شه״(شخا) ؛ یه رزین اردے ڎاد بکل ارایتهیڅ ڎاد ے ارایتهیڅ بکرل״ بره دیتررش گراه
تحفه داد״ا
یبر با مبتدا ،عادتا ،از رهی شیص ه جنسیت مهاژقت میکندا اما مهاژقت در شرماره بعضرا دیرده نمیشرهدا
مهاژقت مبتدا ه یبر از رهی شماره در آنهقت ظاهر میگردد ،که مبتدا با جانشین اژاده یاژتره باشرد هز ام
رۈنررت یرره ،سرت ام تررر هی یېررز״ مررن حرکررت کررردم ه بطرررد هی رژررتم״(شررخا) ؛ یرره رڤهررر قرراق سرت״
رژهر(شهریاک) یشک شد(جاز)״؛ یه یت یه ڤرا تهیرد ترر رهسریه״ هی آمرد ه براز رهسریه رژرت(جام)״؛
تمه یهراک یېت ،ڤا ته کار ېت ״ شمایان یهراک یهرید ،باز کار میکنید״ا
اگر مبتدا ایشایند های جمع بندی نامی (ییرل ،گلره) را گیررد ،یبرر میتهانرد در شرماره تنهرا آیرد یره شریگ
ییل ژکݑ تهید تر جنگهل״ گهساله ها همه به جنگل رژتند״؛ چبۈد ییل تر هی ره رههښت״ کبهتران به
انطرد اریدند״(شخا) ؛ اه-را یم غڅ گله غس ست ،تے تاید ٲم״ جهره ،این دیتران بیدرک( نا ادیرد م)
شدند ،بیا ،رژتیم״(بجا)ا
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هنگام قبهل نمهدن ایشایند جمرع بنردی  -ېرن مهاژقرت مبتردا برا یبرر دهمری میمانرد مر ش برهجینېن ېرن څرغ
سڎج( ڎهڅ م )״ لینگچه(بهجی م) های مان دریدند״؛ مه تنگه(ی) ېن ېن اس مه جېبک انرد رښرچ״ تنگره
هایم از کیسه ام رییتند״ا
هنگامیکه شماره ها ایش از اسم آمده ،مبتدا شهند ،یبر های آنها با مبتدا مهاژقت میکنند یے ڎست هی ند
ڤرښچن ڤد״ یک دستش شکستگی بهد״(شخا) ؛ ڎه ڤراد ته اس یهرښ مس ښاج نه ڎېن״ ده برادر ،حتی
از یرس هم نمی ترسند״ا
اگرحصه های نامی بهظیفه مبتدا آمرده ،معنری جمرع را اژراده نماینرد ،در ایرن هقرت مهاژقرت از برین میررهد
مرردم اس کرار اگرراݑ تهیرد״ مرردم از کررار برر هقرت رژررت״؛ هڎیرچ کشرندهد رهښررت״ گنجشرک هرا یکجررایی
اریدند״؛ یلق غل ڎید تا د״ مردم حاال( هنهز هم م) ااره میکشند״ا
پر کننده
ارکننده (هم بی هاسطه ه هم بهاسطه) در جمله با اسم ،جانشین ،شماره ه شکلهای غیر تصریفی ژعل اژاده
می یابدا بهظیفه ارکننرده بری هاسرطه حصره هرای نرامی بری یرار دهنرده گرامرری آمرده مری تهاننرد اه تهرت،
مرکبېن ٲم ڤهد״ ادر یر ها را آهردیم״(شخا) ؛ هز تره غرل غرۈک نښرئب ام ״ مرن هنرهز گهرهاره را مری
جنبانم״؛ ڎیۈن ڤهرر یره ،تقسریم ٲم ״ ده را بیرار ه تقسریم میکنریم״؛ نرهئزداه برار ڤهررڎیے ״ اقرال ،نرهایتن
میتررهانی؟״؛ یرره یرره نمرره کښررت ات ،س رت״ هی یررهدش را اقررارت( داه ،دشررنام م) کرررده رژررت״؛ یرره هېررڤ
مېمۈنے چهږج یه دے جهت ېن دېر یت״ هی آنها را مهمان کردگی برای همین(آنها) دیر آمدند״(شخا)ا
ارکننده بهاسطه با حصه های نامی نطق ه با یاری ایشایند ه اسایند ها اژاده میشهد
ارکننده با هاسطه -اسم اس بایک اېښڅ ،یه ته نقل ژهمرت״از بابیرک اررس ،هی نقرل را (بسریار) میدانرد״؛
چمن گل یه اه ارد ات هاښ اتئهد -آ״ چمن گل به گاهت علد را ارتاژتی״(شخا) ؛ مه نهن قهت څیځ
ارد نه رېڎج״قهت مادرم برای دره نمانده است״(برها)ا
ارکننررده بهاسررطه -جانشررین ازم ترررم لهررک اررے مرره ،هز څررې ام״ از آن سرره تررا برره آنجررا را بمررن مرران ،مررن
میدرهم״(برها)؛ اه-ڎه ،یه نۈم مه رد لۈڤ ،یهط ٲم ته رد״ بچه ،نامت را بمرن گرهی ،یرط بره تره مری
نهیسم״؛ ڤدیرم مه رد دهک״بمن جارهب ده״ا
ارکننده بی هاسطه -شماره ته تهتے ڎیۈن ارد کرته ڤهد ،ات مے رد نه(ی) ״ ادرم برای ده( تا) کرته
آهرد ه برای یک(تا) نی״؛ اس یے همراه ڎیۈن بیدے״ از یک همراه ده همراه بهتر است״(شخا)ا
ارکننده با هاسطه – مصدر ته اس ییداه مس سېر نه سههے ״ ته از یهردن هم سریر نمری شرهی״؛ اس
یڤداه دگه مه دست اندئغ سڎج״ از ریسیدن ریسمان دستم مانده شده است״(شخا) ؛ کار ته اے زقتراه نره
سۈد״ کار با نالیدن اجرا نمی شهد״ا
ارکننده با هاسطه -صفت ژعلی ښرڎجن ارد تره آدم براهرے نره ڎیرد״ آدم بره شرنیدگی براهر نمیکنرد״؛ ارے
مهږجن ته یره نره ڎېرن ״ به(شریص) مردگری گلره ه آزار نمری کننرد״(شرخا) ؛ اس ائیچرنے یرۈم بیردے
یهج״ از ایتگی(دیده) یام را نغز تر می بیند״(شخا) ا
جای ارکننده ها در جمله اساسا ایش از یبر میباشد ښڅ هېڤ یاد״ آب آنها را برد״؛ دېد مال اے ههرج
نه ڎهڎے ״ رمه شانرا به گرگ نمان״ا
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عالهه بر ارکننده ها بطهر هسیع بعد از یبر هم آمده میتهانند نه یهږج ات یهراک-آ؟ ״ حاال یهراک
نیهردی؟״؛ الچین ڤهږجے ڤارج ات آغا نی״ الچین(بیهد) اس را آهرده است ه آغا نی״ (شخا) ؛ شچ
لۈڤ ام ته رد ساز״ حاال به ته سرهد مییهانم״ا
معین کننده
معین کننده با اسم ،صفت ،جانشین ،شماره صفت ژعلی ه مصدر اژراده میشرهدا جرای معرین کننرده در زبران
شرغنانی ه شریهه هرایش ارریش از معرین کننرده میباشرد یږنررۈن زڤ ״زبران شرغنانی ״؛ چیررد رۈز ״رهزن
یانه״؛ رښېن غڅ ״دیتر رهشانی״؛ ځلک ڤراد״دادرچه میده״؛ بلند دهلېز״داالن بلند״؛ تښر مرهن״ سریب
ترش״؛ ارهے نفر״ سه نفر״؛ هښت مهن ״هشرت سریب״؛ زدښرڅن ڤرهښ״ارغمچرین کنرده شرده گری״؛ دهرڎ
ږنک ېن״ همان زنها״؛ ناڅد هاښ״ علد نا درهیده״ا
هاسطه اساسی عالقه نحره معرین کننرده ه معرین شرهنده همرراه یری ه مهاژقرت میباشردا در عالقره همرراه یری
مناسبات بین معرین کننرده ه معرین شرهنده برا اسرم ،صرفت ،صرفت ژعلری ه شرماره هرا رهشرن میگرردد کلتره
څمررهد״سرربد کررالن״؛ هېرررۈن اۈنررد״راه هیررران״؛ چ رنگن دارے״داره اشرره( مگررس م)״؛ا رئیچن گرررڎه״ نرران
ایتگری״؛ تئښررچن ڎارگ״ چررهب تراشرریدگی״؛ ترره داد״ارردر ترره״؛ هیررۈن زڤ״ زبرران هایررانی״؛ هښررت بچرره
مرد״ هشت بچه مرد״ا
راه دیگر عالقه نحه معین کننده ه معین شهنده مهاژقت از رهی جنسیت استا مهاژقت در بین معین کننده
ه معرین شررهنده بررا جانشررینها ،صررفت هررای اصررلی ،صررفت هررای ژعلرری ،کرره از رهی جنسرریت تغیررر مرری یابررد
رهشررت(جاما) ښرریج״برررزه گرراه سرررخ״؛ راشررت (جازا) اه״مرراده گرراه سرررخ״؛ ش رت (جازا) ڤئرررځ״بیتررل
لنگ״؛ شت(جاما) هارج״ اس لنگ״؛ دے(جاما)نباس(جاما)״نبیرره اه(بچره)״؛ دم (جازا) نبرئس (جازا)
״نبیررره اه(دیترررر)״؛ دے(جاما) داد״ارردر اه״؛ دم (جازا)نهرررن״ مررادر هی״؛ دے(جاما) چیرررد״یانررره هی״؛
میررږځن دڤهسررک״ مررار مردگرری״؛ ترریڅن(جازا) ږن رک״ زنررک رژتگرری״؛ تررهیجن(جاما) چررارک״ مررردک
رژتگی״؛ ݑڎجن گرڎه״نان سهیتگی״ا
اگر معین کننده با جانشین های شماره جمع اژاده یابد ،معین شهنده هم در همین شماره می آید دهڎ بچگله
״آن بچه ها״؛ مهڎ هستاڎېن ״این استا ها״؛ ههڎ چبۈدېن ״ آن کبهتر ها״ ه مانند اینهاا
صفت ه شماره بهظیفه معین کننده در شکل تنها استفاده میشهند غلره ریمرېن ״سرفیدار هرای کرالن״؛ یهرږ
ناشېن ״زردآله های با مزه״؛ ڎیس اه״ده گاه( ماده م)״؛ اینځ چارک״ انج مردک״ا
در زبان شغنانی ه شیهه های آن معین کننده های صاحبی با راه های گهناگهن ترکیب می یابند ،که ایرن
به سایتمان تاجیکی ״احمد را کتابش״ مهاژق می آید مه نهرن انرد هم ڎسرت دهررڎ کښرت״ دسرت مرادرم (
عینا مادرم را دستش)درد میکند״؛ مه یالک اند هے ساعت هیرۈن سېڅ״ ساعت تغه ام ( عینا تغه مرا
ساعتش) هیران شده است״ا
معین کننده صاحبی با چنین راه ها اژاده میشهد
با راه به معین کننده همراه نمهدن اسایند -اند- ،ند ه اشاره جانشین ها مه نهن گل بیگم انرد هم اه مراد״
گاه مادرم گل بیگم( عینا مادرم گل بیگم گاهش) مرد״؛ مه اڅ مقید شاه ند هے اڅ یݑچ״ اسر اسرم مقیرد
شاه ( عینا اسرم مقید شاه را اسرش) آمده است״؛ مه ند مه زمڅ څیځ ارد״ هقت دره زمینم( عینا مرا
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زمینم را) رسیده است(هقت دره اش است م)״(برها)؛ دم مه اه اند که دم شیگ چدۈم ڤرد هره״ گهسراله
گاهم( عینا همین گاهم را گهساله اش) کدام باشد״ا
بهاسطه تکراری اشاره جا نشین ها ار دهشنبه څه ست هم هم رزین مس یه قتے ڤېت״ اگر بره دهشرنبه
رهید ،همان دیترش را ( عینا همان دیترر اه را)نیرز بیاریرد״؛ دم دم اه انرد ښرهڤد نسرت״از گراه هی(
عینا از همین گاه هی ) شیر نیست״؛ ا -ڎه ،هم هم شالک نه رنئس״ بچه ،رهمالش( عینا همان رهمال
هی) را ژرامهش نکن״ا
چنانکه قید کرده شد ،معین کننده عادتا ایش از معین شهنده مری آیردا برا هجرهد ایرن ،بعضرا در جملره معرین
کننده از معین شهنده دهر شده ،در بین آنها ایشایند اے می آید هے اے تنره (ارے هی تنره) اهښراک نسرت
״در تنش( عینا در تن هی) اهشاک نیست״؛ اے هے لښا (هی لښا) ڎندۈن نه رېرڎج״ در دهرانش( عینرا
در دهن هی) داندان نمانده است״ا
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حال (حالت م)
بهظیفه ،ایش از همه قید می آید بیار ٲم ته درک ښد ״دینه درکت را شنیدم״؛ تهرم اژرږ یردیت یره ،سر هٲم
״نباشد اس ژردا به اینجا بیایید ه میرهیم״(شخا) ؛ ترۈدے یه کن ،ته ڤرابڅ مس نیݑت״ اینطرد تر شین،
دادرچه ات هم شیند״ا
اسم هم در شکل یاص ه هم با ایشایند ه اسایند ها اساسا بهطیفه حال مکان استفاده میشهد اس یبرېن یرن
مه ڎاد ارۈد عبدهللا اڅ ارد چار״ از یهبین مرا به اسر عبردهللا در اینجا(بره) شرههر دادنرد״(شرخا) ؛هز ام
اے تیښار ېڅ ڤڎج״ من تا تیشار بهده ام״؛ تر چید گنه س هٲم״بطرد یانه میررهیم״(شرخا) ؛مکترب یېرز
اندغله هېد ،هم ښچندېن״ در نزد(نزدیک م) مکتب بید کالن ،آنرا میبرند״ا
از بین جانشین ها بهظیفه حال بیشتر جانشین های سهالی څرهنگ؟ ״چه ییل؟ ،چه طرز؟״ اس که ״از
کجا״؛ تر که״به کجا״ ه جانشین اشارتی معینری -دس ״ایرن ییرل ،اینگهنره״ اسرتفاده میشرهند مر ش دېرد
څرهنگ راضے کن ٲم״ ما آنها را چطهر راضی کنیم״(برها)؛ ارم ېرت څرهنرگ ژریارت؟״ بره آنجرا چره
ییل رسیدید؟ ؛ دس مهک شهندېن م ش ״اینطهر مکن مرا را مییندنرد״؛ دس تره لرۈڤېن هے تهرت کسرل ״
همین ییل میگهیند ادرش کسل(است)״ا
جانشین های شیصی ،نفسی با ایشایند ه اسرایند یکجرا شرده ،بهظیفره حرال مری آینرد ایرن ترکیبرات جانشرین
ایشایند ه اسایند دار معنی ارکننده گی را نیز دارند تر مهیېز غل گهښت یست״ در نزدم حراال( هنرهز م)
گهشت است״؛ تی ېت اے تمه گنه مېمۈنے״ بیایید به نزد شمایان مهمرانی میررهیم״؛ اېهسرته مراه! یرم تره
لۈد(لۈڤد م) اس یه یېز مه لهک کښت״ ایهسته ماه!،این میگهید برای من در نزدش جای دهرد״؛ مر ش
نقل غل تیار نه سڎجت ،ار استیڤ ٲم دے تے ژریات״ نقل مان تمام نا شده بهد ه همین طریق به استیه
رسیدیم״ا
جای حال در جمله نسبتا آزاد است ،هی میتهاند ایش یا بعد یبر آید( نگاه به موالهای باالیی شهد)ا
اعضای چیده جمله
اعضای چیده جمله با هم بدهن ایهندک(ربط م) ه هم با یاری ایهندکها عالقمند میباشدا اعضای جمله ایکه
بدهن ربط چیده شده آمدندا
مبتداهای چیده جایها گه مهن ،تهڎ ،ناش ،گالس ژکه ائیچ ،ادۈد شتارݑک نه گل چهږج״ در جای های
دیگررر سرریب ،تررهت ،زردآلرره ،گررالس همرره ایترره اسررت ،اینجررا باشررد چکررری نرره گررل(کرده اسررت)״(شررخا) ؛
شکاشم ،راشت قله ،رښۈن یږنۈن ېن یه االن ار چهږج״ اشکاشرم ،راشرت قلره ،رهشران ،شرغنان ارالن
شانرا ار کردند״؛ هز ،دۈلت ،صفر ،مح نبے (ی) ٲم رهښت اته(جاز اند رهښت اته م) ،یه ریرد״ مرن،
دهلت ،صفر ،محمد نبی( با سمالت) اریدیم ه هی ماند״ا
یبر های چیده یے مه چای ٲم ائیرت( ههرڤ هېرڎد م) ،براښرت ٲم ،تایرد ٲم ״ منره چرای را جهشراندیم،
نهشرریدیم ،رژترریم״(شررخا) ؛ دهر بررین ٲم زاښررت ،تماشررا-م چررهد ،ڤرزېن ېررن غررل رښررتن تررے״ دهر بررین را
گرژتم ،تماشا کردم ،نیچیر ها حاال( هنهز م) در باالی ترمه نشسته اند״(شخا) ؛ یه ندم ٲم څد ،تر د ٲم
تر شرم ،یهست ٲم ست یاج ییست״ گنردم مرانرا درهیردیم ،بره یررمن گراه کشراندیم ،کهژتیم(انره ایرن) شرد
یرمن کهبی״(شخا) ا
معررین کننررده هررای چیررده مرره امررک جریبررک ،ترراقے ،اطلررۈن گرره (ی)ے مرره رد زاښررج ات یررت״ امکررم
جهراب ،تااې(تاقی م) ،شیمرا( اطلهن م) برای من یریده است ه آمد״؛ ک-ازېد ین مه تے غرۈز ،نراش،
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تهڎ چهد هیز یه ،هز ام تهید״ از همان جا چارمغز ،زردآله ،تهت را بمن بار کردند ه من رژتم״(شرخا)
؛ اس ساارن ،تر یغ ،سان ماشین تے ڎه یه ڤهر״ اماج(اساار م) ،یهغ ،آهن قلبه را بره ماشرین برار کرن ه
بیار״(شخا) ا
برای ایهست نمهدن اعضای چیده ایهند( ربط م) های زیرین استفاده برده میشهند
ایهنررردک هرررای ایهسرررت کننرررده ( )-ات ،اتررره ،یررره״ه״ ،اماااام״هماااهرررم״ ،نهااانررره ״نهااانررره״ ،نررری-ااانررری
״نیااانی״ا
ایهندکهای جدایی یا ״یا״ ،یاااایا ״ یاااایا ״ ،یایااایای ״ یاهااایاه״ا
مبتدا چیده هڎچ ات مال ته ربیڎک ڎېن״ گنجشک ه حیهان(میده) زمین را( با اا) میکنند״؛ یرا هز یرا تره
مگم س هٲم تر هے سهر״ یا من یا ته(ناچار) باید به طهیش رهیم״(شخا) ؛ اله ند نه نهن ،یست نه اد״ اله
نی مادر دارد ه نی ادر״؛ هم ته هم ته ڤرا دهس دهسک اهل هم ارد دهکېت״ هم ته هم برادرت به هی
کم کم اهل دهید״ا
یبر های چیده کبرابېج ٲم یره رد زاښرت یره ،یهڤرد ٲم״ بیرهد( بررای کبراب) گهشرت را گررژتیم ه ژرره
آمدیم״(شخا) ؛ ک ارم ڎاد ات ،ایڅ گهښت״ آن جا رسید ه به عقب نگاه کرد״(شخا) ؛ هطن شاه لۈد یرا
نݑ  ،یا س هے تر کار ،ته دل״ هطن شاه گفت یا میشینی ،یا به کار رهی ،ایتیارت״؛ هزیر لۈد اه ارات
ښاه یم نه ساز لۈڤد نه نهازد״ هزیر گفت آی اادشاه ،این نی سرهد مییهاند نی مینهازد״(شخا) ا
معین کننده های چیده صایب دهلرت لرۈد مره رد یرا راشرت یرا سرهڤځ الترۈی( براالاهش م) اس ښرهر ڤهرر״
صاحب دهلت گفت بمن از شهر یا التهی سرخ ،یا سبز را بیار״(شخا) ؛ اه جرۈن ،مرا-ت مره نهرن ائیرېن
مس دهک״ جهره جان ،مهزه های(چمهس م) من ه مادرم را هم ده״ا
ارکننده های چیده عیسی اڅے مه رد چای ات ،قند ات ،رهغن دهک چهد یه ،تهید ام״ اسرر عیسری
بمررن چررای ه قنررد ه رهغررن را داد ه مررن رژررتم״؛ ترره اس جماعررت یررا اررهل ،یررا یررز زئ رز״ ترره از سرراڤیتی
قشالق(شهرای قشالق م)یا اهل ،یا هیزم گیر״(شخا) ا
حال چیده نر ښهب یا یۈد اند نݑ ٲم ،یا یم اند״ امشب یا در اینجا می شینیم ،یا در آنجا״(شخا) ؛ یه ته
یا نر ،یا ښمنے اے ته یېز یاڎد״ هی یا امرهز یا اگاه نزدت می آید״ا
جمله های مرکب
جمله های مرکرب ایهسرتا جملره هرای مرکرب ایهسرت از ده ه یرا زیراده جملره هرای سراده سرایته میشرهندا
عالقه بین جمله های ساده بهاسطه ایهندکها ه یا بدهن ایهنردکها برقررار میگررددا جملره هرا از رهی معنری
مناسبات ای در همی ،جدایی ه یالژی را اژاده میکنندا مناسبت ای در همی اساسا با یاری ایهندکهای ات،
یه ،نهااانه ،هماااهم اژاده میشهدا از بین ایهندکهای در باال ذکر شده ات ه یه ییلی سیراستعمال اندا
موالهرا اه -را ،نرره ٲم ارے تسرریۈن سرفهد ات ،یرردخ سرت״ آشرنا ،نرره تهسررین برآمردیم ه سررنگ زنی(سررر)
شد״(شخا) ؛ المۈن یت ات ،م ش ٲم غس  ،تاید ٲم״ دزد آمد ه ما ناادید شدیم ،رژتریم״(شرخا) ؛ سرېر ام
دم چهد یه ،زمهڎ تے(-ی)ے بازے یه رد چهد״ اه را سیر کردم ه هی در زمین(آرام ایسرتاده) برازی
میکرد״ا
مناسبت یالژی با ایهندکهای ات اته ،اما ،الکن اژاده میشهد هز ام هی ژهمت ات اما یه نی״ من اه را
شنایتم ،اما هی نی״(شخا) ؛ اس کار ام تېزنښتهید ،الکن مه میڎ دهرڎ کښت״ از کار تیرز برآمردم ،لریکن
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میانم(کمرم م) درد میکند״؛ یه یه چید ارد ے یر تی د ،اما اته بالد غرل نرا هڎد״ هی بررای یانره اش
سنگ آهرده است ،اما بنیاد( تهداب م) حاال نگذاشته(است)״(شخا) ا
مناسبت های جدایی را در جمله مرکب ایهست ایهندکهای یاااایا ،یایااایای ،گهاااگه میفهماند یا یره داد
امباج سه څاه ،یا لهک ته داد یبݑ سۈد״ یا بجای ادرت به دره ره ،یا بگذار ادرت یرهدش رهد״؛ یرای
ترره درگیلرک لررۈڤ ،یررای لهررک مرره ڤرڅ( شررغا یالرره م)لۈڤررد״ یررهاه ترره درگیلررک گررهی ،یررهاه بمرران یالرره ام
گهید״(شخا) ؛ گه س م دم اه ښکر ام ،گه ید یبݑ از اښته یاڎد״ گراه مرن رژتره(همین)گاه را میکرابم( مری
االم م) ،گاه این یهدش از اشته می آید״ا
عالقه جمله های ساده بعضا بدهن ایهندکها هم صهرت میگیرد مه ند مه قهر سرفید لرۈد ام ،ارا ،یرد لر
یاهه ڤڎج״ قهرم ییست ،گفتم اه بسیار (آدم) بی مزه بهده است״(شخا) ؛ اه نهن ،ڤارج اتک ڎه ،نه ام دے
یرید چه״ مادر جان ،به اس ایتهک  44ارتا هی را نه یریدم״ا
جمله های مرکب تابع
جمله های ساده در دایل جمله های مرکب تابع با یاری ایهندکهای تابع کننده ه بدهن ایهندک تابع میشهندا
جمله های ایره  45با ییل هرای زیررین جردا میشرهند مبتردا ،یبرر ،معرین شرهنده ،ارکننرده  ،حرالی( زمران،
مقصد ،شرط سبب ،یالد)ا
جمله ایره مبتدا با سرجمله با یاری ایهندک څه عالقمند میشهد چئد ات څاږځ اے هے چست څه کنرېن،
هے نۈم نڎۈمچ ״ به آن چیزیکه کارد ه درهش را محکم میکنند ،نامش نڎۈمچ اسرت״؛ کره هرر تهرن اښرته
څه ڤڎج ،یه ته دے عذابت ژهمت״ هر کی به کهه برآمده باشد ،هی عذابش را میداند״؛ هر تهم نیچیر څه
ڎید ،هی ته ږېهداج لۈڤ ېن״ هر که نیچیر را شکار کند ،اه را شکارچی می نامند״ا
جای جمله ایره مبتدا ،اساسا ،در اهل ،یعنی ایش از سر جمله میباشد( نگاه به موالهای باالیی شهد)ا
جمله ایره یبر با سرجمله با یاری ایهندک ادے تابع شده ،هی در آیر ،یعنی بعد از سرجمله می آید مه
ارمۈن ک-اد-ادے ،مه مس یه قتے یاس ״ آرزهم همین است ،که مرا نیز همراه ات بر״؛ مه چرت دس
ادے ،ته ښئیتاه سه״ ژکرم من همین است ،که ته یهاندن ره״(شخا)ا
جمله های ایره معین کننده باسر جمله با یاری ایهندک های څه ،ادے دے تابع میگرددا جمله ایره معین
کننده عادتا بعد از همان کلمه کار ژرمهده میشهد ،که آنرا معین میکندا جای جمله ایره معین کننده ایش از
سر جمله میباشد یاڅ دے نه اڎد ،اڎنېن ته هے״ آتش که در نگرژت( ،آنرا) در میگیرانند״(شخا) ؛ گرڎه
دے بشهند نه ائیت هے ته لیښڅ لۈڤهم״ نانی را که درست نره ایتره اسرت ،آنررا لیښرڅ میگرهییم״؛ یرالی
اس ښین ههرږ جریب څه ههفېن ،بشق هے نۈم لۈڤېن״ جرابی که از رشته یین( ښین ،تار کبرهد از اشرم
م)میباژند ،بشق می نامند״؛ رېزگے رېزگے یاڅ ݑیر قتے څه ،هے ته ݑیرگئښڅ(شغا ݑیرگۈښڅ م) لۈڤهم״
آن آتش ااره هایکه با یاکستر اره لش اند( یکجا اند م) ،ݑیرگئښڅ می نامیم״(شخا) ا
جمله ایره ارکننده با سرجمله بهاسطه ایهندک ادے تابع شده ،بیشتر اس از سر جمله می آید ه این طبیعی
است ،چهنکه جمله ایره ارکننده اساسا یبر سرجمله را اهره میکند مه داد لۈڤد ادے ،م ش مس تر څریځ
س هٲم ״ ادرم گفت ،که ما هم به دره میرهیم״(برها)؛ هز ام چهښت ادے ،یه ئښت ئښت ے یرت ترر
Ва ҳар чизи нав харидагӣ одатан орд пошанд, онро "питук" мегӯянд.
Баъзи маълумотҳо оид ба ҷумлаҳои пайрав дар бо и пайвандакхои табеъкунанда оварда шудаанд.
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مه یېز״ من دیدم ،که هی دهان دهان به نزدم( بطرژم م) آمد״؛ اېهسته لۈد ادے ښرام تهرم نظراره مراه ارس
ښڤد رمی ام״ ایهسته گفت  ،که شام نظاره ماه برای شیر می ژرستم״(برها)ا
جمله ایره حال زمان( حالت زمان م) با سرجمله بهاسطه ایهندک های دے ،تا ،څه ،هاسطه میشهدا جمله
ایره زمان ایش از سرجمله می آید اس څاه ژکݑ څه یدین ،مه یبر کن״ هقتیکه از دره همه آمدند ،مررا
آگاه کن״؛ نفهس ېن( زمین ېن م)بهښ څه چهد ،سر ارا-م هز زاښت״ هقتیکه زمین را تقسریم( تهزیرع م)
کردنررد ،از همرره ارریش مررن گرررژتم״؛ شررمال دے س رت ،دڤېنېررت״ هنگررامی کرره شررمال ییسررت (،غلرره را ) برراد
کنید״(شخا) ؛ تا ییر نیݑت  ،م ش اے سې د یره ژرئر ٲم ״ ترا اژتراب مری شریند ،کره مرا بره سری د یرهد را
میرسانیم״ا
جمله ایره شرطی را ایهندکهای څه ،اگه ر با سرجمله تابع میگردانندا جای جمله ایره شرطی نسبتا آزاد
میباشدا هی در جمله میتهاند ایش ه بعد از سرجمله آید اگه څه قیهېن ته ،سره سره ،اگره څره قیرهېن تره״
اگر ته را چیغ زنند ،ره״؛ ته ڤرابڅ څه نۈد ،نښېب دے نښېب دے ،ته ڤرابڅ څه نۈد״ اگرر دادر چره ات
گریه کرد ،گههاره اشرا جنبان״؛ گهښت شچ څه ڤرڎجت ،کبراب ٲم چهږجرت״ اگرر حاضرر گهشرت میبرهد،
کباب میکردیم״(شخا) ؛ ههڎ صایب یۈنه ېن څه نه ڤے ېن یم ارد ،مه دېڎ ترم״ اگر صاحب یانه ها در
آنجا نباشند ،بیانه نه درا״؛ هے غڎه ت بیدے څه چهښچت ،یه نه تهیجت اس ته یېرز״ اگرر همران بچره
را درست تر تربیه( نگاه م) میکردید ،هی از نزدت نمی رژت״(برها)ا
جمله ایره حال سبب با سرجمله با ایهندکهای دے ،دۈند ،دۈند جهت ،ادے تابع گردیده ،اریش از سررجمله
مرررری آیررررد آغررررا دے بشررررهند درس ڎیررررد ،هے نررررۈم برررراال״ مرررردامی کرررره آغررررا درسررررت درس میدهررررد ،نررررامش
باال(است)״(شخا) ؛ ته دے اس مه سېندهلېن هار کنے ،هز ته یه رد قهم اݑ نه لۈم״ مدامی که ته از
چارکهای( سندل ها م ) کهنه ام شرم میداری ،من ته را بیهد حتری یرهیش نمری شرمارم״؛ اسرید نرج جهلرد
اݑ ڎاد ،دے جهت م ش کښت نه ست ״ امسال برد برر هقرت باریرد ،بررای همرین حاصرل درسرت نشرد״؛
نظرماه نر تر څاه نه ست ،دۈند اڤېن ادے هم نهن کسل ״ نظر ماه امرهز به دره نرژت ،زیررا مرادررش
کسل ״(شخا) ا
جمله ایره مقصد اساسا با ایهندک ادے به سررجمله ترابع میشرهد ه در جرای دهم ،یعنری بعرد از سرر جملره
می آید دم رهز ته ژک جعم سېن ،ادے ایۈم به یهشے نږځمبېن ״ در همین رهز همه جمرع میشرهند ،ترا
که عید با یرسندی گذرانند״(شخا) ؛ اایگه ت قستین گیرے کنېن ادے ،مردم زق مه سۈد״ اس دهانی
ه قهشتی گیری میکنند ،تا که مردم زق نشهند״؛ هز ام تر تره یېرز یرت ادے ،نرهېزداه مره آمیرت کرے״
من به نزدت آمدم ،تا که نهایتن را به من یاد ده״ا
جملرره ایررره یالژرری بیشررتربا سرررجمله بررا ایهنرردک څرره ه جانشررین سررهالی دۈنررد ،ادے تررابع گردیررده ،ارریش از
سرجمله می آید دۈندے ارے هم څره لرۈد ،یره اس یره نره سرت״ چقردری کره اه را نصریحت کررد ،هی از
جهلش نگشت״؛ یه مال دنیا-م مس ژک هے رد څه دهکچهد ،یه یهش نه ست״ با هجهد آن کره تمرامی
چیز ه جای را به هی دادم ،اه یرسند نشد״؛ ته ښهڤد ښڅ رهنگ تے مس ڤېد ادے هز ته یه رد یاس
ام״ شیرت مول آب باشد هم ،من آنرا برای یهدم میبرم״؛ هر څۈند څه غریچے ،هز ام ته غم نست״ هر
چند داد زنی هم  ،من ارهایت نیستم״(شخا)ا

گرامر زبان شغنانی

109

اداره نشرات سیمای شغنان

نطق عینا نقل شده
در زبان شغنانی ه شیهه های آن مانند دیگر زبانهای ارامیری گهینرده سرینان شریص دیگرر را بری تغیرر
آهرده میتهانندا
نطق عینا نقل شده با چنین راه ها نقل کرده میشهد
 )1با یاری ایهندک ادے ههڎ لۈڤین ادے یای مر ش اررها مهرک ״ آنهرا مییگهینرد نباشرد اررهای مرا
نکنید״(شخا) ؛ ناباهرلۈد ادے دهښت مردم ترر کرار نره سرېن״ نابراهر میگهیرد مرردم دشرت بکرار
نمیرهند״ا
 )2با یاری اساس زمان گذشته ژعلی لۈڤداه ״گفتن״ رئیس لۈد تمه کلیهز ته مم سرال یره ارالن ارر
کښت״ رئیس گفت امسال کلیهز شما االنش را اجررا میکنرد״؛ یرم غرڎه لرۈد اه مهسرفېد ،تره دۈنرد
چیز نههے؟״ همان بچه میگهید آی مهی سفید ،چرا اینقدر گریه میکنی؟״ا
سین نقل کننده اینطهر آمده میتهاند
 )1ایش از نطق عینا نقل شده حاجی بنگے نه لۈد نه ازم ادم مال سفیداه نه ڤهرڎاد״ حاجی بنگری
گفت که از آنجا تا به آنجا رمه برآمدن نتهانسرت״؛ یره لرۈد ے یرم تمره رد برازیگر نسرت ״ هی
گفت این به شمایان بازیچه نیست״ا
 )2در مابین نطق عینا نقل شده دېهال ته لۈدے ،هز اݑ دېد ارد کن ام״ دیهار را ،اه گفت ،تنهرا
من هم به آنها میکنم״(شرخا) ؛ تمره ،لرۈدے ،نݑېرت اتره هز (ڎۈغ م) زئرم یره ڤره-م״ شرمایان ،اه
گفت ،شینید ه من جهرغات را گرژته می آهرم״ا
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خالصه
آمهزش ه تحقیق منابع نشان میدهد ،کره زبران شرغنانی یرک لیرت نیسرتا در زبران شرغنانی بجرز شریهه
بجهی گفتگهی ساکنان سرگه شایدره را شیهه دهم زبان شغنانی حسابیدن ممکن استا بطهر عمهم همین
را قید کردن الزم است ،که شیهه شایدره گی نسبت به شیهه بجهی از زبان شغنانی در ساحه ژهنیتیرک ه
گرامر کمتر ژرق میکندا یصهصیت های یاصی که شیهه شایدره گی را از زبان شرغنانی ژررق میکننرد،
اینها میباشند
)1
)2
)3
)4

شکلهای حالت غیر اصلی اشاره جانشین های مېرڤ ،دېرڤ ،هېرڤ در شریهه شرایدره گری بره شرکل
مېد ،دېد ،هېد دچ ار میشهندا بعضا از شرکلهای نرامبرده شرده همصردا هرای آیرری کلمره سراقت
میشهد مې ،دې ،هېا
اسایند های شغنانی-اند ،در شیهه شایدره گی این چنین به شکل –اند ،ارد نیز ها مییهرندا
م
در شیهه شایدره گی بغیر از اسهند جمع بندی –ېن در بعضری قیرد هرا ه تهارهنیم( جغراژیره ) هرا
اسهند –ېد هم استعمال میشهدا
م
جانشین ظرد ها(جانشین قید هرا ) زبران شرغنانی یۈدنرد ،یېدنرد ،یمنرد در شریهه شرایدره گری در
شکل ایتصار شده ،یعنی بی اسایند های اند- ،ارد نیز استفاده بررده میشرهد ک-ۈد ،ک-ېرد ،ک-ام
״در اینجا ،در آنجا״ا

جانشین ظرد های درجه دهر ترر ،اردم ،ارم در شریهه شرایدره گری برا اسراس –ام صرهرت مری یابنرد
ترم ،ادم ،ارما شکل هرای نرامبرده شرده در زبانهرای برتنگری ،راشررهی ه سرریقهلی ییلری هسریع کرار
ژرمهده میشهندا
 )5شررکل ژعلرری زمرران گذشررته دهر در شرریهه شررایدره گرری بررا یرراری اسررهند هررای –ات ات( در زبرران
شررغنانی تنهررا اسررهند –ات) سررایته میشررهدا اسررتعمال اسررهند –ات اساسررا یرراص زبرران رهشررانی ه
سریقهلی میباشدا
 )6در شیهه شایدره گی اسایند –گنه دچار شرد کره در زبانهرای دیگرر گررهه شرغنانی ه رهشرانی کرار
ژرمهده نمی شهندا هظیفره آنررا در زبران شرغنانی اسرایند –آج اجررا میکنردا در دایرل یرهد شریهه
شایدره گی نیز بعضی تفاهت های لهجه گی مشاهده شدا چی ییلی که از مقاله دادیدا کرم شاید
 46ه منررابع گرررد آهرده مررا معلررهم میگررردد ،در سرررگه دریررای شررایدره در گذشررته نزدیررک لهجرره
برهازی (برهاز زڤ ) هجهد داشته استا ما مهژق شدیم ،کره از آدمران کهرن سرال منرابع نره چنردان
زیاد برهازی را گررد آهریرما منرابع بدسرت آمرده شرهادت میدهرد ،کره لهجره بررهاز یبیشرتر بره زبران
رهشانی ،برتنگی ،راشرهی ه سریقهلی نزدیک میباشد
در بعضی کلمات ه-ے شغنانی به ا-ے برهازی مهاژق می آید( در زبان رهشانی ا یا آ)ا
شغنانی ،شایدره گی برهازی
ههرج
ښهڤد
ههرڤ
ههرږ

هرج
ښڤد
هرڤ
هرږ

رهشانی

تاجیکی

هرج
ښڤد
هرڤ
هرږ

گرگ
شیر
جهشیدن
م
رشته( تار از اشم )
46

Карамшоев Д. О. диалектном велении шугнанского языка. Иранская филология, вып. 1, Душанбе, 1970, с.
71-80.
گرامر زبان شغنانی

111

اداره نشرات سیمای شغنان

چهښت

چښت

چښت

دیدن

ژهنیم آ ایش از  -م -،ن در لهجه برهازی به مانند زبان رهشانی ،راشرهی ه برتنگی نگاه داشته میشهد،
اما در زبان شغنانی ،ه لهجه اش شایدره گی ا یا ه-را می آید
شغنانی ،شایدره گی برهازی
مېمۈن مهن
ښۈم
زدۈن
ستیۈن
بجا ارڎۈن
هڎۈم

مېمان
ښام
زدان
ستیان
ازڎان
هڎام

رهشانی

تاجیکی

مېمان
ښام
برا هښچدان
ستیان ستیان
ارڎان
هڎام

مهمان
شام
یزینه ،انبار
استیهان
دیکدان
م
شیفت (سقد ) یانه

ا – ا شغنانی در لهجه برهازی به ا مهاژق می آید
شغنانی ،شایدره گی برهازی
ڤدیرم
تیڤد
سیڤد

ڤدرم
تڤد
سڤد

رهشانی

تاجیکی

ڤدرم
تڤد
سڤد

جارهب
اشه
م
کیتد( شانه )

شکل میصرهص مصردر ،کره برا ایشرایند –اځ سرایته میشرهد ،در زبران شرغنانی ه لهجره شرایدره گری کرار
ژرمهده نمی شهدا در لهجه برهازی ،بررعکس ،ایرن شرکل ماننرد زبانهرای رهشرانی ،برتنگری ،راشررهی ه
سریقهلی ییلی هسیع استفاده میشهدا
شغنانی ،شایدره گی برهازی
څداه
زنېداه
ژرتاه
شنتاه

څیځ
زنیځ
ژرځ
شندځ

رهشانی

تاجیکی

څیځ
زنیځ
ژرځ
شندځ

درهیدن
شستن
یهردن
یندیدن

اسرررراس زمرررران حاضررررره ژعررررل هررررای زنېررررداه״شسررررتن״ ،ڤیررررداه״آهردن״ ،ښررررڅېداه״ ینررررک یررررهردن״،
رمېداه״ژرستادن״ ه غیره نیز با شکل ژعلی زمان حاضره زبان رهشانی مانده است
شغنانی ،شایدره گی برهازی
زنے
گرامر زبان شغنانی
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م

ڤه
ڤی
ڤے
رمی
رمی
رمے
ښڅی
ښڅی
ښڅے
در بعضی مهارد لهجه برهازی به زبان سریقهلی نزدیک میشهد
برهازی
یݑ
کن کن
رهبڅ
مش

سریقهلی
یݑ
کن کن
رهبڅ
مش

باش
بفرست
م
ینک یهر
م

تاجیکی
گرگ
کردن
رهباه
ما

در لهجه برهازی هاحد های لغهی به قید گرژته شده اند ،که در به زبان دیگرر شرغنانی ه رهشرانی معلرهم
نشدندا موال یلنچره( شغاشرلکے ،رهشا ینڅلری)״ کرارد کرالن( کرارد آش برری م) ״ ؛ زره( شرغا رهشا
شرررڤداج)״ رهد کررههی״؛ رهاج( شررغا ایرراڎه بۈنرررد)״ ایرحرره( ایرراده ره م)״؛ ت مررای ت مۈ( شررغا ،شرررخا
قالت)״تهده سنگ( قالت م)״؛ یندج(شغا ،شخا گرڎه)״ نان״ ه غیرها
در برابر ایرن لهجره بررهازی دارای یصهصریت هرایی از دیگرر زبران هرا ژررق کننرده میباشرد ه ایرن از آن
شهادت میدهد ،که هی در گذشته همچهن شیهه جداگانه هجهد داشتا در شررایط حاضرره لهجره مرذکهر از
طرد شیهه شایدره گی محدهد کرده شده استا در نهبت یهد شیهه شایدره گی نیرز تراویر زبران شرغنانی
را از سر گذرانده ،در آینده نزدیک از استعمال یهاهد برآمدا
از این معلهم میشهد ،که از بین رژتن شیهه های نسبتا یهرد در شرایط اامیر از حساب زبران نسربتا کرالن
ه اهن شده ( در عین حال از زبان شغنانی ) بهجهد می آید ه این ارهسه منبعد هم دهام یهاهد کردا
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عالوه ها ( پیوند ها)
جمله های گفتگوی زبان شغنانی
 )1تررم یررت رېررزه هیررت چررهږج ،هز ام ڤررا رېررزه چیررد یررت״شمایان(گهشررت) را الکی(نرراقی م) ریررزه
کردید ،من ریزه کردن آمدم״ا
 )2اله ،سېت یلهڤ گه چهنېت״جهره ها ،رهید باز کمتر دیگر کنید״ا
 )3اه مهم ،هز س م مه ند ترېد کار״مادرکالنم من میرهم ،در آنجا کار دارم״ا
 )4مهرگ دېڤ ارد مهرځک ترمرغ( ترمرخ م) مس ڤهرېن ،دے دکۈنک تے״ مرگش شان رسرد،
تیم مهرچه هم به باالی همان صفه چه(بالکن یانه م) می آهرند״ا
 )5ته مس یه یالک رهنگ تے״ته هم مانند تغه ات استی آه״ا
 )6هز یده نیستاه اݑ دم یېز ژرصت نه ڤری-م״من حتی در نزدش ژرصت نشستن هم نمی یابم״ا
 )7یهڤا ڤناهجندے ،دۈند جهت نه یاڎد״هی تنبل برای همین نمی آید״ا
 )8کرتشکه بار ته رد ڤه-م״ اقال کرتاشکه( کچاله م) را برای ته آهرم״ا
 )9برره قهررر دے تهیررد یرره یسرریهارے زاښررت یرره ار تررهڎ کمبررهکېنے جررای چررهد״ هقتیکرره قهررر کرررده
میرژت ،چیز ه جارش را میگرژت ه در تگی تهتی انهان میکرد״ا
47
چس رېت ،تررا ڤېگرره ره ڤررا یررد یدنررد یۈلرره سررۈد״بینیررد ،تررا بیگرراه برراز(ترک) درآنجررا بسرریار
)11
میشهد״ا
م
اصل ماه از بش برئد،ات ،تهم ته باب مهد״اصل ماه سینه مکی(یهردن شیر مادر ) بس
)11
کرد هوانی بابایت مرد״ا
اک -هم مېݑ ېن ارهے ماشین اس مه ،مه اڤېن یرت״همران رهزسره ماشرین از بررای مرن
)12
آمدند״ا
دهڎ اده ښهب ات ،ارۈم اند هم ریښت یت״ وانی شب در نزدیک ارام ترمه می آید״ا
)13
ڎه بن تهڎ ېن ڤد ،هېڤ ېن ښچښت״ده تا دریت تهت بهدند آنها را بریدند״ا
)14
دے تے یے ههرگ م ش اند ،ڤد هے (ی)ېن اس غجید اند زاښچ یره ،کښرچ ېرن״ مرا
)15
در دهه یک بره داشتیم ،آنرا از آغیل یانه گرژته کشتند״ا
لرررۈد ام یررره راسرررت یرررد ځلررردے ات یرررم غلررردے״مرررن گفرررتن راسرررت ایرررن یرررهرد ه ایرررن
)16
کالنتر(است)״ا
یے غڎه یک ،یمند سه تار نهازد״ یک بچه گگ در آنجا سه تار می نهازد״ا
)17
اس گرڎه یېن ارېزم ش چهږج״از نان(یهری) ما را ارهیز کردند״ا
)18
اه غرڅ ،ڤېگره ره هے رد اهقررات اریځ یره ،ربررے یره ڤرږځ انررد״ ای دیترر ،شرب برره هی
)19
یهراک از ه در زیر بالینت مان״ا
م
دس ڤد ،مڎار ارد زهئڎ ٲم مے اله״ این ییل باشد ،تا نصد رهز( چاشت )(کار را) در
)21
حدهد مان اجرا دهیم״ا
ته ڤا تارښک ات چئد یه ڤېږځ لهک״ته باز تیشه ه کارد را در زیر بالینت مانا
)21
م
م
نمۈ ت هے(چارک ) چهد ،یه یے(هے ږن ) هے ڎاد قه یه تایج״ته همران(مردک)
)22
را دشنام کردی ،هی(زنش)اه را گرژته رژته است״ا
Тарк-газворпорчахои, ки дар вақти буридан боқӣ мондааст.
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دمے غل مه تهت رماڎج –ادے ،مه رد جریب هاژت״اینرا(حاال) ادرم ژرمهده است ،که
)23
بمن جهراب باژدا
ای یخ ،نی ،مه ند مه اه نه زئد״نی،یهاهرجان ،گاهم نمی زاید״ا
)24
ید درهغ گه  ،یه ته دیس نه کښت״این گ درهغ است ،هی این ییل(کار) نمی کند״ا
)25
ازم تے یݑچ یه چاست م ش״ از همان جا آمده(است ه) ما را تماشا میکند״ا
)26
دهڎ مرالېن ېرن ار څۈنرد څره ،اک دېرڤ ېرن زنراڎج״ چقردری کره رمره اسرت همره آنهرا را
)27
شستند״ا
هېڤ ڎید ٲم زاښت ات یے چای ېن م ش ارد چهد״ااره شرانرا گررژتیم ه آنهرا بمرا چرای
)28
تیار کردند״ا
سه ،دم نراش ار دم براغ برږېن یره یره״ ره آن(دریرت) زردآلره را در همران براغ جنبران ه
)29
بیا״ا
م
ماشین هیز چید تے ته دېڤ هئبېن هسکهند(سرکهن ) قرتے سرفېنېن״در هقرت برار کرردن
)31
ماشین درزه ها را با سه شایه می برارند״ا
ای ،مم زمڅ ڤرښ جعم( چید م) ات مم راږځ ڎیڤد اے مه لهکېت״جمرع کرردن درزه هرا ه
)31
یهشه چینی این زمین را بمن گذارید״ا
اه چېن ،مه ند مه گرڎه نر چهشچن״بچه ها ،امرهز نانم جهی است״ا
)32
هز ام اس یے یئښک تے مم ناش رښرت یره ،یرت ام״مرن از یرک شرایچه این(دانره)
)33
زردآله را چیندم ه آمدم״ا
دېڤ بهښ چای غل ار کڅارک״بیش شان(چای) حاال در آتشدان است״ا
)34
یه لۈد ،بغېر ،اامېر ام رهۈن״اه گمان کرد(،که) من به اامیر رژتنی استما
)35
اه-را ،ته یک بار یه ږېن لۈ״برادر ،زنت را یگان بار نصیحت کن״ا
)36
هز یه رد څۈند راشت ڤدیرم څه طلهب ام نه ڤریم״مرن هرچنرد بررایم جرارهب (عینرا
)37
م
جارهب سرخ) کابم( می طلبم ) ،نمی یابم״ا
هز نه درماریت هڎرم ات نه اارښنېڤ ،هز ام یه جای ات یه مکۈن یهج״ من نه در
)38
درماریت تاقت کرده می تهانم نه در اارشنید(،من) زادگاه ام را دهست میدارم״ا
کهڅئ ام ،یم چیز״کانی بینم ،این چه (است)״ا
)39
هز سررحرکئ اس یررهږم اندیررداه اچرره نرره ڤهرررڎی-م״اگرراه مررن از یررهاب تمامررا ییسررته نمرری
)41
تهانم״ا
ن رر مڎارس ر م رهغررن یرره رزیررن ارد ڎهررم״ام ررهز( نصررد رهز) رژترره برره دیترررم رهغررن
)41
میدهم״ا
اک-دے هۈن ته باز ام اس دے اݑ״ اشم ا״را با این(کس) می ژرستم״ا
)42
صبحدم ات هز ته یرغ تیم ات یندے یۈب ات ید ام״صبح به یارهغ میرهم ه شام می
)43
آیم״ا
څۈنررد ترره څرره ن رݑ ام ،یررایم ام اندیررداه ارد ،بررار شرریچ اݑ انرردځ ام״اینقرردری کرره شررینم،
)44
عاقبت رژتنم درکار ،یهب میشهد(تیز تر) رهم״ا
یره څرېم ارد ایتره دڤېسررت ات زبرا ره چهری ژهمرت״هی بنظرررم (دیترر)مالیم تبعیرت مرری
)45
نماید ،وانی کی میداند״ا
هز ام -ه ناش اڤېن څه ست ،مه نهن غل گرڎه یئښتے״هقتیکه مرن بررای زردآلره رژرتم،
)46
م
مادرم حاال(هنهز ) یمیر میکرد״ا
دهڎ ږنکېن م ش څه کنېن؟״این زنها به ما چه کار دارند؟״ا
)47
ۈ غڅېن ،چیزک ته اے نگار یه ڎېت؟״آی دیتر ها ،چرا غیبت نگار میکنید؟״ا
)48
گرامر زبان شغنانی
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دس ترره مرس ڤررا نرره باژررت ادے ،ترره سرراز نرره لررۈڤے״ایررن ییررل هررم نمرری شررهد ،کرره سرررهد
)49
نیهانی؟״ا
تمه دۈند دۈند اک څی ېت ات ،هز ات سنبل ته ید ٲم״شمایان کم کم دره کنید ه من ه
)51
سنبل هم می آییم״ا
مه رد شچ ارد کېد چهد ،کار شتا״بمن حاال تاویر کرد ،کار تمام شد״ا
)51
یۈنه ت کاسه از هېڤ اند بیدے یے یار اند نست״هیچکس از آنها یانه ه جای بهترر
)52
ندارد״ا
مے هیت بچه ژک چیز اݑ ژهمت״بچه این زمان همه چیز را میداند״ا
)53
اه یخ ،تاقه ݑ یه״ای یهاهر ،تنها بیا״ا
)54
م
م ش ٲم یے هیت چید جمعت ڤد هز ته هېڤ بشهندݑ (بشهند اݑ ) ژهم ام״ ما یرک
)55
هقت یک آهله زندگی میکردیم ،آنها را نغز میدانم״ا
هے چارک اند یشرهی ږن ڤد״همان مردک زن یشرهی داشت״ا
)56
م ر ش ٲم بررې همرردگر یررے سررعت برداښررت نرره چررهد״مررا برری یکرردیگر سرراعتی تاقررت نمرری
)57
کردیم״ا
تهم ارد ام جۈن څه ڤد ،زۈغ ات مه چه״هقتیکه جهان بهدم ،مرا عداهت میکردی״ا
)58
ای یخ ،ۈن ،یه جمعه یان״بلی ،یهاهرجان هی جمعه جان(است)״ا
)59
م
دڎ ین آسایښ اݑ نیسڅ״آنها (آرام ) نشسته اند״ا
)61
اه یخ تا-ت شچ ارد هئښچت״ یهاهرجان ،قریب ته حاضر می آژتیدی״ا
)61
مه معغز دۈند دهررڎ کښرت دے سرماس ام تلره ڎېرڅ״سررم چنران درد میکنرد ،کره گهیرا( از
)62
ههای غبارناک یانه) بییهد(شده) باشم״ا
هز ات ته(ی) ٲم ڤراد״من ه ته برادرانیم( عینا ما برادرانیم)״ا
)63
هز ته از قهر ته تا مے یه غهنج رهنگے ریش نه ڎه-م ،مره ڤریم״مرن از بررای تهشرده
)64
مهیم را رنگ نکنم ،آدم نباشرم (هز تره از قهرر تره ترا مرے یره غرهنج رهنرگ نره کرن ام ،آدم مره
ڤیم״من از قهر ته ،تا مهیم را رنگ نکنم ،آدم نباشم״ م)״ا
ته-ت یېد اند هېښت ڎر سه شچ״ ته اینجا اژتیدی ،اکنهن دهر شه״ا
)65
م
هز چیز ،قهد ٲم دے نه چهد ،شچ شیگ مه قیهېرت-آ״قردم ،کره اسرت اسرت( ،حراال )مررا
)66
گهساله مییهانید״ا
م
م
قرردیم هیررت ېررن( انررد مررردم )بابررک ات چیرمک(چرمررک )یررهد״ مررردم در زمرران ارریش
)67
48
بابک ه چیرمک مییهردند״ا
لۈد ام یه اڅ گه شچ کتیڎای کے یره دهرڎ ات تهیرد״ گفرتم اکنرهن اسررت را هرم یانره
)68
م
دار( زن بده ) کن ه وانی ره״ا
مه ند مه قهد است ڤد״قد من است بهد( عینا قد است بهد)״ا
)69
تهم ارد یا سهر اند ٲم یکدگر هیرت ات یرا اراڅ انرد״درآنهقرت یرا در رهز طرهی ،یرا در
)71
م
هقت (نهبت چهاانی )شبانی همدیگر را میدیدیم ه یالص״ا
ڤېگرره (ی)ام مررږ ڎهیررد دهررک چررهد ام دېررڤ ارد״ دینرره مرریش(را) دهشرریدم برره آنها(شرریر)
)71
دادم״ا
هز بغېر اے دے برج یه ادرئزام ״ من ،شاید ،به همین دیهار تکیه کنم״ا
)72
م
هزک ام از ښرراج دلکررد سرت(جازا ) ،اینررک اݑ ام نرره چرره״ مررن از ترررس تلیرره کررد
)73
شدم ،تماما یهابم نبرد״ا
Бобаку чирмак- номи растаниҳои хӯрдани.
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یهی م ش شچ مایے به سرے سنگاڤ لهک یه ،تے یے نره؟״ نیهاهرد مرا را تنهرا مانرده
)74
م
میرهی-اه؟( نیهاهد که ما را مول ماهی در لب دریا می مانی ه میرهی-اه )״ا
ای نهن ،ته مه لېد مه نښاه״ آچه ،ته کهراه(لیاد م) ام را زیر نکن״ا
)75
مرۈب ته رد ڤه-م ات ،ته یهر״ بته قیماق بیارم ه ته یهر״ا
)76
م
یه یه تلت اهر انیزد یه ،دره کښرت کرار( دره کرار کښرت )״ هی لباسرهای کراری اشررا
)77
اهشیده بکار سر میکند״ا
م
هے اررهل ام رقررارقے( رقررا رق اݑ ) زاښررت یرره تایررد ام״ اررهلش را آشررکارا گرررژتم ه
)78
رژتم״ا
اے اداره کساچ ېن اند هے کے یه یاس״ هیرا در سبدها (کساچ ېرن״سربدهای کرالن کراه
)79
م
کشی ״)بار کن به اداره بر״ا
یه ته شچ یاڅ ښڅ کښت״ اکنهن هی ایت ه از میکند״ا
)81
یېدند مه نݑېت ،ید راږځ سگک گه ځق تمه نه ید״ در اینجا نشینید ،نیزه یهشره بره شرما
)81
نیلد״ا
م ش اند نر چید دېد ،دۈند ته برېج مرېج جعم ٲم״ ما امرهز بهریرا کرهبی داریرم ،ژقرط
)82
چیز ه جا را جمع میکنیم״ا
از کد ستیۈن طلهاتاه״ از سگ استیهان طلبیدن״ا
)83
یررخ ،هے نررد یررن ازۈد اردم هے تلتررک هے مهررک ارد هېررڎد״یهاهرجرران ،از اینجررا( سررر
)84
م
کرده) تا به باال(رسیده) اه را عذاب(ریشیند ،آزار ) دادند״ا
م
سه یه نهن ارد یز زهئڎ از غجید اند(سه از غجید اند ،یه نهن ارد یز زهئڎ )״ره
)85
به آچه ات از آغل یانه هیزم بیار״ا
ای یخ ،تمه از کۈم اس زبۈن مه مه رسېت״یهاهرجان ،شمایان یفه نشهید״ا
)86
یه آش ژر ٲم״ ته بیا آش بریده یهریم״ا
)87
اه ڎه ،دے بیرېج یه تار ارد نه اتئهے ید تاسک ته هېڎد״ای بچره ،اهشراک هرا( بسرتره
)88
م
را ) را به سرت نه اژتد ،نفست را میگیرد״ا
هز ام دڎ نه انداید ات ،یه انداید څراهے ربهید ستن تے یه ،دره آش هیڎ ست״ وانی
)89
من(از یهاب) نه ییستم ه هی ییست ،چراغ را در ستهن آهیزان کرد ه به آشازی سر کرد״ا
دېد دلینج یراک هز نه ڤریم ات ،دے ههڎ نه یېن״یرهراک دلیهاسرته شرانرا مرن نمری
)91
یابم ،اینرا آنها نمییهرند״ا
یے رزین هے ند اادۈن ست ،یه ماد ات ک-اد یے گه״یرک دیتررش راه میرژتگری شرد
)91
همرد ،انه این دیگرش(است)ا
ۈن ،یے څه دم ارد نست״ بلی ،یگان حادوه به هی رهی نداده است״ا
)92
م
م
مه ند مس مه زنرږ نرایهش ،ار بلنریڅ ېرن( شرفایانه ) هم ڤرهږج״ کیلینم(عارهسرم )نیرز
)93
م
کسل (شده است) ،اه را به کسلیانه( شفایانه ) آهردند״ا
لۈد ے سه ،زهئڎ دے یه کهند ما-ت کهند تره״هی گفرت ره آنررا بررآر نصرفش از تره ه
)94
نصد دیگرش از من״ا
م
اه ات تر که یاڎج؟״گاه(ماده ) را بکجا برده یی؟״ا
)95
غالم رهنگ تے کار کے ،ښه رهنگ تے یه״ مانند غالم کار کن ه مول شاه یهر״ا
)96
ید ښهڤد تښ ڤد-اه؟״نه همین شیر ترش بهد؟״ا
)97
ته ک-ۈدند نݑ ،یه یخ چس״ته در همین جا شین ،یهاهرت را بین״ا
)98
هے دارے مم رد ڎه״همان داره به این ده״ا
)99
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دهڎ کتره ره مرېݑ اۈنرد ترے ېرن ات ،یرراک نره یرېن״ اینهرا رهز برردهام راه میرهنرد ه
)111
یهراک نمیهرند״ا
هز ام یۈدرد زدهد ات یښۈ ام ڎاد ات ،یم اک تهم یت״ من اینجا را رهژتم ه گهای
)111
زدم ه وانی این آمد״ا
تۈنېڅ ات بهچ کهچ دار نست بشهند ښای״ ترا آنیکره صراحب ژرزنرد نیسرتی ،درسرت علرم
)112
آمهز״ا
اه-غڅ که قیسر دم مهک״ای دیترک ،اه را گرنگ نکن״ا
)113
م
اه نهن مه رد اے دم یه ییک״آچه جان ،به یهاهر چه ات نرس( غر نگیر )״ا
)114
بیارے مه رد ایالک باښچ״دینه(هی) بمن انیر ژرستاده است״ا
)115
څۈند شېمېن طلهب ام نه ڤری-م ،ته ند نست-آ؟״ هرچند قیچی( قیچی بررای اشرم گهسرفند
)116
م
می طلبم ) کابم ،نه یاژتم ،ته نداری؟
یه ناگ ڤرد چرار چیرد نره چېمرت ات ،تره ائغرۈم هم ارد کرے״شراید هی بره شرههر برآمردن
)117
نیهاهد ،ته به اه ایغام کن״ا
مه ند مه اڅ بیار اے یرغ ست״دینه اسرم به یارهغ رژته بهد״ا
)118
هز ام سهیهرڤ لهک چرهد ات ،دۈنرد جهرت ام اردۈد یرت״ مرن سرهیچره را مانردم ه
)119
برای همین به اینجا آمدم״ا
م
ڤررهد ے یررے غررداره یرراږج مرره رد یرره ،تایررد ام(جازا )״یررک طبررق آرد را بمررن داد ه
)111
رژتم״ا
یه (ی)ے دایم اݑچښ هیز نه تی د״هی دایم(به اشتش) بار نمی کشید״ا
)111
هم انررد هم مغهنررد ب ردال کررارکن چررار بایررد ڤېررد״هی بایررد موررل یررهدش شررههر کررارگر داشررته
)112
باشد״ا
ښڅ ار مه نای کنېن ،هز هم ابئښتاه نه ڤهررڎی-م״بره گلرهیم آب را مری چکاننرد ،مرن آنررا
)113
ژره برده نمی تهانم״ا
م
ته-ت څه رهنگ تهم برداښت(طاقت ) چهد؟״ته چه ییل طاقت کرده تهانستی؟״ا
)114
مردمېن ین اس هے چهرق انرد برزهر مره یرالص چرهد״ آدمران مررا از دسرتش بره عرذاب
)115
م
(چنگش بزهر ) یالص کردند״ا
ڤېگه جېڤ ٲم همېښه جگۈنېن یه رد چهد یه ،گۈی ٲم بئښت״ما بیگاه ها بیهد جهگان
)116
سایته جهگان بازی میکردیم״ا
هز مس ژرصت نره ژرری-م ،ارم سرداه ارد״ مرن هرم بررای بره آن جرا رژرتن ژرصرت نمری
)117
یابم״ا
هز اک اماچ مالتاه نه ڤهرڎیم״من اتله ایته نمی تهانم״ا
)118
م
ههررڎ ېررن از هم یرره زنررږ لر یښررنهد ڤررد״ آنهررا از کیلررین شرران( عررارهس ) نهایررت یررهش
)119
بهدند״ا
هم شندېن کښال ات یت״ لب ه لهن اش آهیزان ه آمد״ا
)121
تمه نݑېت ات هز ته یه ایڎ تے یدم״ شمایان شینید ،من دره گشته می آیم״ا
)121
یه تهیرد ات ،یره هے برهرج ڎیرد ات ،حقرارت کښرت״هی رژرت ،ایرن باشرد اه را(از عقرب)
)122
سنگ میزد ه حقارت میکند״ا
اه غڅ ،دے کشچک اند چای ربے یرا یره تهرت ارد تیراره ݑ״دیتررم ،در همرین کرهزه
)123
چه به ادرت ایشکی چای مان״ا
م
مرره ارراڎ انررد ڤررا مررے رگ انرردیڅ یرره دهرررڎ کښررت״رگ اررایم( برراز ) هرهم کرررده ه درد
)124
میکند״ا
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یه بې غئڤ چارک ات ،ڎید کهل ات ااڎ مره کښرت״هی مرردک برد زبران براز مررا حقرارت

)125
میکند״ا
یه یه چار قتے ارهاس ار سهیچهرڤ ڤد״هی اارسال با شههرش در سهیچهرد بهد״ا
)126
یه چارک م ش یېز ڤد ات مه چار ے اس نئخ اند تاب چهد(قهر)״همان مردک در نرزد
)127
ما بهد ،شههرم در یانه قهر کرد״ا
دے یررر ے یرره دهررم تررے ییررهج اݑ کرئښررت״همرره ایررن سررنگها را(هی) تنهررا برره اشررتش
)128
کشید״ا
ش رتارݑک ٲم چررهد قرراق یرره ،ار ی ردارج ٲم هے یررهد یرره یررهد ٲم ،هے نررۈم ش رتارݑک
)129
بښت״(در زمان ایش) چکری را یشک نمهده در آسیاب آنرا آرد میکردیم ه مییهردیم ،نام همان
آرد را شتارݑک بښت میگهییم״ا
م
تهم ارد اکۈڤه کتېنک مه ند ڤد ات اک-هے قتیر ام مس(یرهش ) ڤرد״ در آنهقرت هرا ترا
)131
م
میان کتیلچه(کرتی ؟ ) داشتم ه یالص با آن هم ،یرسند بهدم״ا
هزک تررره ارۈم(کیمررره م)حیررررۈن اݑ چرررس ام ات ،هېرررڤ ام نررره هیرررنچ״ مرررن برررا عیررررت
)131
م
ارام(کیمه ،کشتی ) را تماشا میکردم ،آنها را ندیدم״ا
هر تهم ناه مېݑ تے عرق چهد ،نه مهد ،دس کسل یده ڤد״هرکری در برین نره رهزعررق
)132
میکرد ،نمی مرد ،انه چنین کسل بهد״ا
یے بدښیے ښهینچن ېن شچ مه رد ڤهږج ،هز ام مغمهر״بمن یک کرباس بدیشی را
)133
آهردند ،من با آن یرسند(بهدم)״ا
هز ام یربݑ ڤرېررک مررازیج ڤرد دڎ ام یرره رد همېښرره ڤرېررک میررزد״ مررن یررهدم اسررتای
)134
ظرد سازی بهدم ،وانی دایما برایم(ظرد) میسایتم״ا
کشکۈل ته اس ڎارگ کنېن״ کشکهل 49را چهب میسازند״ا
)135
م
غۈښچک قتے (ی)ېن (غۈښڅک قتے (ی)ېن )قدیم هیت اه ڎهید دم تره اس جرهری
)136
اند کنېن״ در زمان قدیم گاه را در کهزهچه میدهشیدند ،آنرا از گل میسایتند״ا
ای را ،تر یهیک( قۈلک م) یه انگیت ״برادر ،هی در همان حه چه درمانده است״ا
)137
دهسک سنگله ڎیدخ هېڎېت دهڎ تیڤردېن دهسردے سرین״کمکری اراره را دهد کنیرد ،اشره هرا
)138
کمتر شهند״ا
سحرکئ یښاه (ی)ٲم یه ژرٲم״اگاه یی اتاله می ازیم ه می یهریم״ا
)139
تراتېځ اک ته باڎ ارد مالېن״ علد تراتیزک را بر یارش چهن داره می مالند״ا
)141
گلررریم ېرررن زنررراد ایرررنجن یررراږج انرررد ات ،جمررره چرررک ېرررن هم ڎاد ادے هم اښرررم انررردیزد״
)141
چکمن(گلیم) را در آرد ارزن می شهیند ه با چهب اه را میکهبند ،تا اشمش یېزد״ا
دم ېن څه ڤد ید یے چیرئه قاقینه ڤد هقتیکه همان(دیترک را) آهردند بهدند ،هی(الغر
)142
م
ه ) قاقینه بهد״ا
م
ای-را ،ته هے لهک یه یے مه تر څېم شل ڎاد״جهره ،ته( اه را ) مان ،هی مرا عذاب
)143
بسیار داد״ا
ڤز یه ښهڤد نڤار نه کښت״ بز شیرش را نمی دهد״ا
)144
دے(ی)ے څڤینڅ رښت ،یے چیز مالېت دے رد ،ید هرم مه کښت״آنرا زمبهر(زنبرهر
)145
م) گزیده است ،یگان چیزی را به آن(گزیدگی) مالید ،هرم نکند״ا
هاښ ېن یکبار څد ات ،ڤا دهباره انردهیج״ علرد را یکبرار درهیدنرد ه براز بررای برار دهم
)146
رسیده است״ا
Кишкẙл-номи зарф хост.
گرامر زبان شغنانی
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شفتل ید مس سه برگه جناه״شفتل این هم مانند سه برگه( سبزه) است״ا
)147
غۈزچ ته جکېن یه ،یه ڎست تے انجېن״ غهزچ را میکهبند ه در دست میگیرند״ا
)148
م
یم گهښت امنک ڎاد״همین گهشت مغار(اهانک ) بسته است״ا
)149
هز اک ته شنتاه جهت دېڤ تمه رد لۈڤم״من اینها را برای ینده به شمایان میگهیم״ا
)151
م ش اند دس کرڅ چلک یست ادے ،بچه ارېد یه اخ ڎید نه دڤېست״ما چنان سطل کالن
)151
داریم ،که اگر بچه در(درهن) آن درآید نمی نماید״ا
م
م ش ٲم یه دهد ارݑینت״ما به(باالی چمبر) دایره(دد ) مان اهست کشیدیم״ا
)152
م ش اند ار م ش کښت ل غېله ادے اچه نه باژت״در غله مان ریگ چنان بسریار اسرت،
)153
که مانید״ا
یم کښت تے ښک شبنم زاښچ״ همین غله(بیهد) نم کشیده است״ا
)154
که شېمیۈڎ مه رد دهسک دهک یه تاید ام״کانی کمکک اشم بمن ده ه من رژتم״ا
)155
م
م ش ٲم یه مالېن هیت اښئهد״ ما اشم گهسفندان مانرا هقت تراشیدیم ( )״
)156
غندل آدم څه ریږد میرت یه״ اگر گ دم آدم را نیش زند(گزد)(آدم) میمرد״ا
)157
50
مه اچمچ ڤېت یه ،هز تیم اس یز״اچمچم را بیارید ه من برای آهردن هیزم میرهم״ا
)158
دهسررک هاښ یرره قررتے زېررت یرره ،یرره اه ارد یاسررېت״کمکررک علررد را (همرررای ترران)
)159
گیرید ،به گاه تان بچرید״ا
م
یرره هېررڤ سررئدېن ارد ( یرررېن ارد ) شررچ ارد چررے غئررڤ ڎاڎجررت״هی در برراالی همرران
)161
سنگها قریب می اژتیدا
مردم ژکݑ اس باره یے ڤدیرم نیښت ار سهیچهرڤ״همه مردم برای جارهب بره قشرالق
)161
سهیچرد آمد״ا
م
نگار ته لۈڤد ات دهڎ ته نڤشېن ،یه دگه از شهر برم ست(یه دگره از حرد نږجیرد )״نگرار
)162
میگهید ه اینها می نهیسند ،دیگر هی از حد گذشت״ا
دېڤ تهڎ بنېن کناره کرڎک چهنېن یه دهڎ دېڤ ښڅ ڎېن״در گرد همران ترهت هرا چقرهری
)163
میکندند ه وانی(به آنها) آب میدهند״ا
اک-ام م ش هئڎ یے مه یالے غاب״ انه ،همین جهیبار مان ار الیقه ه نباتات آبی است״ا
)164
مه نهنے غۈزقماچ ائیچ״ مادرم نان چارمغزی ایته است״ا
)165
مرره گرررڎه ناژریاتررک ڤرد ،دۈنررد جهررت غالژررچ ڎاد״یمیرررم نارسرریدگی بررهد ،برررای همررین نررانم
)166
درست نه ایت״ا
دېررڤ لفچکررېن زېررت ،دهررڎ ڎد ېررن״ همان(چهبهررای) نرریم سررهیته را گیریررد ،آنهررا بسرریار دهد
)167
میکنند״ا
اے دم دېک هریزم ل سڎج تازه یېت دم״به همان دیک دهده( سیاهی) بسیار شرده اسرت
)168
آنرا تازه کنید״ا
یه لۈڤد تمه ند ته اڅ سۈد״هی گفت از شمایان اسر( تهلد) میشهد״ا
)169
ید یے دقیقه یے اتېداه برداښت نه کښت״ این یک دقیقه عذاب درد را(کشیدن) تاقت نمی
)171
کند״ا
اس یه جای تے (ی)ام انداید یه ،دم برجای چرهد״ از جرایم ییسرتم ه ورانی آنررا بره جرا
)171
کردم״ا
شچ ته یے دم هز گرڎه یئښ ام״حاضر من یمیر میکنم״ا
)172
ید دېک مس اند دخ ڎېد ،تله مرایے یرین ارېرد ارئیچ״ از همرین دیرگ برهی مرس مری آیرد،
)173
گهیا در آن ماهی را ایته باشند״ا
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مهڎ کیایېن دس ژهش نظیر لۈڤېن ادے ،اچه نه باژت״همین زنها چنران عرزل یرهایی بری
)174
مزه میکنند ،که مانید״ا
یه یے لندک اݑ غڎه״هی یک بچه لهندهک (است)״ا
)175
دے گج ېت چیز ارد بجازگ چهږج״ دهان این بزغاله را چرا بسته اید؟״ا
)176
یه یے مه شچ گنه ترېد تهید״ منه ،هی حاضرکک به آنطرد رژت״ا
)177
مه ند مه ڎندۈن دهرڎ کښت״ دندان من درد میکند( عینا از من دندانم درد میکند)״ا
)178
دم هېد ته دۈند جهرت رښرئهین ادے بشرهند قهرد کښرت״شراخ ه شرایچه هرای همرین بیرد را
)179
م
برای آن میبرند ،که (یهب ) قد کند״ا
نه هزۈن ام ،نر یه تهید-آ نی؟״ نمی دانم ،امرهز اه رژته باشد یا نی؟״ا
)181
اه نهن ،یه غڎه (ی)ے دیشک انجهڤد-آ؟״ آچه ،همان بچه ملخ را قاید؟״ا
)181
ۈ سید نظر ،ۈ-ال ترۈد ید״ سید نظر ،این جا بیا״ا
)182
میرم ییښ یده ،کد ڤد״ منه ،یهشدامن مریم همین بهد״ا
)183
ادۈد لۈڤېن یه نه چېمت چار چید״ در اینجا میگهیند ،هی شههر کردن نمی یهاهد״ا
)184
م
نݑ یېد اند  ،یه کرتشکه اۈست کن״شین همین جا کرتاشکه را تازه(اهست ) کن״ا
)185
از مررے تیررر انرردے یررے لهررڤ کرتشررکه چهررن ،نښررفېنتاه مرره نښررفېن״از همررین جایکهررا
)186
باالیی(یک چند) کرتاشکه گیر ،لیکن از ریشه نکن״ا
یکبار تر باغ سیل نښتے یېت ات ،تمه بیرېج میرېج زدهرٲم״ یکدم به باغ به سیر برآییرد
)187
م
ما جایگه های تانرا(بستره ه مستره )می رهبیم״ا
تهم یکبار اݑ هېڎ ادم یز یه لهک״ نباشد ،یکباره هیزم به(آتش دان) انداز ه مان״ا
)188
تمېت یب ترۈد کږ چهږج؟״ییریت ،شمایان به اینطرد آمدید؟״ا
)189
م
اه-ڎه یئښت-ا ته بیر نه ڤراږد(اه-ڎه یئښت-ا ته اے بیر نه ڤراږد )״ای بچه ،در زیرت
)191
تغاره نشکند״ا
امۈن بیگم چارے چهږج-آ نی؟״ امان بیگم به شههر بر آمده است یا نی؟״ا
)191
یے گه یخ مس دم اند ار ښهر ښایت״یهاهر دیگرش در شهر مییهاند״ا
)192
اه-ال ،گرڎه است ،یے غئڤ یه یه ،دڎ سه״نان نزدیک ،لقمه یی یهر وانی ره״ا
)193
دېڤ اند ژشتیر اڅ ار ښهر ښایت ،ات یه ییه یه نهن ات داد یېز اند״از اینها اسر میرده
)194
در شهر مییهاند ه اسر دیگرش شان در ایش آنها( ادر ه مادر)است״ا
ید اے یېل ڤد״این به ایالق گاه بهد״ا
)195
هز ڤا مم تاښرچ ښرکرام ،ښرهڤد مرم ترے کرن ام״مرن براز همرین تغراره را مری کرابم(می ارالم
)196
م)(،که) شیر در آن اندازم״ا
هز ام ڤا ک-ېڤه یا نږجهرد ،اراژترابهس(بس م) آدم ژنره ڤرد״ مرن براز برا همرین(راه ایراده)
)197
گذشتم ،در اژتابهس آدم بسیار بهد״ا
دهڎ اک ېن هم یهښکېن زدښت״وانی اشکهایش رییتند״ا
)198
م
ریښت دے یت ،تهڎېن تے چی هیئش چهد(کښت )״هقتیکه ترمه می آید ،تهت هرا را از
)199
ریشه میکند״ا
هے درگاه (ی)ېن رهڤد ات هے قشیۈنه غئڤ ېن یېت چهد״ایش یانره را رهژتنرد ه در
)211
همان یانه را کشهدند״ا
سیمک ،تهم تر څاه سر هے ،ییرر مرڎار سرت ،انردځ״ سریمیک ،اگرر بکرار رهی از یرهاب
)211
م
یېز ،نصد رهزشده(سیمیک ،اگربه دره میرهی ،از یهاب بیېز ،که چاشت شده )״ا
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پات ښاه-ت وے ارهی پڅ
در سالهاے سال در هیتهاے هیت ،ڤڎج نه ڤڎج (یے م) اات ښراه ڤرڎجا دے ارات ښراه نرد ېرن ارهری ارڅ
ڤڅ؛ ییه یدیر ،ییه مڎېنج ات ییه ژشتیرکا
بعدے څۈند سال ېن غله ست ،اات ښاه در ژکررے هېرڤ ږېرن ڎئرد سرتا لرۈد ے کره هز اس کره مېڤررد
ږېن ڎه-م ادے ،مېڤ ارد یهش ڤیېن ات زبا اے مه آزارے مه کنېنا
بعد مېݑ-آ یه هزیرېن ات ،اقسقالېنے جعم چه یه لۈدے اې هزیرېن ات اقسقالېن ،مه ند تمه قتے یے
مصلحت ،مه ند ېن مه اڅېن ږېن ڎئرد ارد سرڅ ،امرا هز نره ژهرم ام هېرڤ ارد اس کره ږېرن ڎه-م ،ههرڎ
مس غل در باره یے دے مه رد یے چیز اݑ نه لۈڤېنا تمره شرچ مره رد لۈڤېرت هز اس کره یرت څره
هیت هېڤ ارد ږېن ڎه-ما یے هزیرر مجبرهر سرت یره ،لرۈدے ادے ای ارات ښراه یرے عرالم ،تره رد الزم
ادے ژکݑ اهلے ښهر ښمنې جئغ ڎه یه لۈ ادے چهی ښهر گښته یت دگره مملکترېن قرانهن ات قایرده څره
ژهمت ،که آدم تر مه دربار یاڎد ،مه ند هے قتے مصلحتا
اات ښاه رد ید گه یهش یت ،دېڤے چهد ریصتا سرحرکے سرت یره جهررچے یرے رمراد ادے ژکرݑ
یلق مملکت ارد یبر ڎید ادے چهی ښهر گښته یت جهۈن گښته څه تر ارات ښراه دربرار یراڎد ،ارات ښراه
یند هے قتے مصلحتا
هررر چهرری دے مصررلحت انررد هے معمرراېن څرره ژهمررت څۈنررد هررزار دینررار ات ط رال هے رد ینعررۈم ڎیرردا
جهرچیېن ېن ست دے اات ښاه یېلۈن ېن تمۈمے ښهر اند قیهدا هر څۈند سهداگرېن ادے ههڎ ېرن ترر
سهداگرے څه ڤد جعم ستا دېڤ سهداگرېن درۈن یے چهارۈن بچره ڤرد ادے ،یرد مرس ترر ارات ښراه دربرار
رهۈن ستا ک-اد غڎه یه داد اند ییه دۈند ڤدا رهزا دے تهت لۈد ے ږېن ،ید م ش اڅ مس غله سڎج،
دے رد دگه کسب آدم ڤرېد ادے لهک اس مے چهاۈنے یالص سۈدا ته چیز دے ندے لرۈڤے؟ یره لرۈد
بشهندا
یه لۈد ای ږېن څه سۈد ادے یے سهداگر قتے ،دے همراه کن ٲما څۈند ښهرات مملکتا ید یره څرېم قرتے
هینت هېڤ قایده-ت قانهن ژهمت ات ،دے عقل مس اهره سۈد ات ،سهداگرے مس یه ایمند کښرت ،شراید
اک-دے تیر یے علمے ،یے هنرے یه رد زئزد ات یه زندگی آینده ڤهرڎېدا
هے ږېن لۈد ته ایتیار ات ،اما ید ل قینا
هے سحر چهارۈن اندهیرد هرر چیرز ے یره عمرر انرد جعرم څره چرهد ،زاښرتے یره سرت ترر امرۈن هللا نرۈم
سهداگر یېزا امۈن هللا اک-دس سهداگر ڤد ادے دے مالے دینا لرگ ڎاڎجا چهرل-انجرا غرالم ات کنریځ یرن
ېن هے ند ڤد ،صد دهصد ښتر اݑ ېن هے ند ڤدا
چهاۈن دېد تر هے یېز ،سلۈم چهد ،یه دڎ ے اېښڅت دے چیر ات یت؟ ید دے یه مددعایے هے رد
لۈد ،یه دڎ قرار چهدا امۈن هللا یېلے ژکرۈن ست یه دڎ راضے ست ،لرۈد ے یره بشرهند ،سره یره ارڅ
تر مه یېز باز ادے سحر ته مه کارۈن تر اۈند ڎېدا
یت یه ږېنے رماد هے انجۈماتے چهد یه ،ازېدندے هے زاښت یه ،ست تر امۈن هللا یېزا هے ردے
هے یه اڅ بشهند اݑ ساارت یره ،دڎ ترر یره چیرد تهیرد ،دڎ ېرن ښرترین انردۈزد یره ،ۈسرته ۈسرته یرین
رهۈن ستا
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یالصه یک اد ادے ید غڎه څۈند سالے دے سهداگر قتے نئږد څۈند عجایباتے هینتا دے کار قتے مس
بلد ستا دس دېڤ قتے ایمند ست ادے ههڎ ېن مس بی هے تر یے جا ستاه نره ڤهرر ڎادا بعرد اس دے
یه ل یښ جسهر ات اهلۈن ستا هے عقل دارے یے مس اس دېڤ آدمېن حیرۈن چها څۈند جا ندے
یے کارۈن از دزدېن( المۈنېن م) یالص چهدا دے جسهرے جهت دے(دیے م)یه رد اڅ زاښتا
سال-ت ماه یېن نږجهد ات ههڎ ېن مس اس دے سفر گښت چها هے ښهبېن مس ترر دے ښرهر ژریارتا
سحرے یه غڎه تریه داد یېز مس ستتاه ژرصت نه ڤهد ات ید جهررچے مرس دے ارات ښراه یېلرۈن ژکرݑ
ارد معلهم چها
امۈن هللا یا-ت دے غڎه ره یے ییهے یالت( چان م) زهاست ،هېڤ ین انهید یه دگه سرهداگرېن قرتے
یېن چق چق کنۈن تر اات ښاه دربار رهۈن ستا ارات ښراه دېڤرے اسرتقبال چرهد ،هرر یکرے دېڤرے جرایے
مناسب تے نئرڎد ،یره گهښرت ترر هېرڤ ادے ای سرهداگرېن ،تمره یېرت ژرک مملکترېن نئرږج ،کرارېن ات
هاقعه ینے عجایب ېت هیرنچ ،اس څۈنرد سریتیېن ات ،نررمیېن ېرت نرږجیڅا هز ام دۈنرد جهرت تمره قیرهد
ادے ،یے کلته ضلهل مه ارا ندے هېښچا
مه ند ېن ارهی اڅ ،تهم ېن ههڎ اره ڤیر شچ به بالغرت ژریارت ،هز دڎ یرهاهښ کرن ام ادے یرک جرای
اݑ هېررڤ کتیررڎای کرن ام تهررم ش رچ اگرره هز یرره یررهاهښ تررے هېررڤ کتیررڎای څرره کررن ام ،ههررڎ زبررا ممکررن
ناراضے سېنا یست یه ییه لۈڤد اده چیز ارد ات مے یے ژراد ارد یهشرهیدے ږېرن ڎاد ات ،مره رد
بې زېب دےا ههڎ یبݑ غل در باره یے ږېن ڤید یے چیز اݑ نه لۈڤېنا
هز ام شچ حیرۈن اݑ ادے څه رهنرگ ام؟ دس حیلره دے رد ڤرئرداه درکرار ادے نره ههرڎ آینرده نردے
یکدگر قتے یفه سېن ات نه هز هېڤ قتے ،دۈند جهت ام نر تمه تر مے یه دربار قیهد ادے که مه رد
ته چیز لۈڤېت؟
دے ندے ݑ ات یم غڎه اس مے امۈن هللا اهلے ندے اندهید یه لۈد ے ای اات ښاه ،ممکن یست ادے
یے سین کن ام ؟ یه اات ښاه-ت ههڎ سهداگرییل ېن اهل تر برهتېن شهنچ ڎاد یره ،قررار ېرن ڤرا چرهدا
اات ښاه لۈد ادے ،ته دل اند هر چیز څه ڤېد ،لۈا یه غڎه لۈد ای اات ښاه ،دے کار انرد یرے عرالج ک-
اد ،ادے ته یه اڅېن قیه لۈ ای ژرزندېن هز یهاهښ کن ام ادے تمه کتیڎای سېت یره ییره اس تمره مره
جای تے اات ښاه سېت ،هز ام مهسرفید سرت ،هز نره ژهرم-م ادے تمره یهشرے(یهاهښ م) څره رهنرگ،
چے ته ڤېد(ڤېت م)اما یک-اد الزم ادے اره ڤیر کتیڎای سېتا
تهم شچ اده ییرهے دسرتے یرت ،ییرهے اراݑ یره جره زېرت یره ،نښرتیېت سر هېت بره نیرت ،ترر یرے طررد
هېڎیتا هر چے ااݑ تر هر جا دے ڎاد ،ک-ازمند یه رد ږېن ڤیرتا بعرد تره از هېرڤ زحمرت یرالص
سر هےا اررات ښرراه یررت هے همرررایېن ات ههررڎ سررهداگرین ېررن یۈدنررد ،دے غررڎه گهر ښرد ات ژکررݑ ارد
یهش یتا ژکݑ ېن هے رد آژرین باد لۈدا اات ښاه رمادے یے یلهرتے مرصرع هے رد انځرېنا یئرر
دم ښهب ین یېدند به بزم نږزمت بعد ېن تایدا
اات ښاه یے آدمېن رماد اس یه اڅېن ،هے اڅېن ېن یت یه ،هراڤد ېنا یره لرۈد ای ژرزنردین هز ام
مهسفېد ست ،نسلے یېرت مره نرد تمرها دڎ هز یرهاهښ شرچ کرن ام ادے یره زنردگے نردے اره ڤیرر تمره
کتیڎای ام ،دگه ارمۈن مه ند نست ،تمه چیز لۈڤېت؟ ههڎ ېن لۈد ادے م ش ٲم راضےا
یه لۈد ادے نی اس برایے هے ددے ناراضگے تمه ند مه سۈد زبا ره ،شچ ییهے دستے یېت زاښت
یه ،نښتیېت تر ژج ،هز تمه چس ام ات تمه به نیت تر یے طرد (ااݑ م) هېڎېتا هر چرے اراݑ ترر هرر
طرد دے ڎاد ک-ازمند ږېن یه رد ڤیرتا ههڎ ېن لۈد راضے ٲما ییهے ااݑ ات دسرته یرېن زاښرت
یه اات ښاه قتے یېن نښتایدا ههڎ ېن بعد هېڎدا دڎ ېن ست یه ااݑېن ښکیداها
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هے یدیر اند هے ااݑ ار هزیرے دست راست رۈز ،هے مرڎېنج انرد ار اقسرقال رۈز ات هے ژشرتیر
اند ڎاڎج ار قرمب ښای درهنا ههڎ ڎیۈنېن شچ یهش ات یم ژشتیرک ینید ات یفه ،گه ترر یرے چرے
نه ڎید ،اات ښاه هېڤ ڎه اڅ ارد هېڤ هزیر دیتر ات اقسقال دیتر طلهات یه دے اهل ښرهرے قیرهد
یه ههڤد ښهب ات مېݑے سهر چها هېڤے به تیت ات بیت نئڎد ات ،یم ژشتیرک شچ رېڎج ،نه ژهمت
ادے څرهنگ کښت؟
څۈند ین دهڎ هے چهد ادے ته شچ مے ښهر ارد یهش کئت ،مر ش تره رد طلهرب ٲم ،یرا نری اسسررک
اݑ ااݑ هېڎ ،یه نےا لۈد ے نی هز ته شچ اک ازمند یره رد ږېرن ڤرری م ادے مره اراݑ ارم څره ڎادا
لۈد ېن یئر ،اس ته دلا ید غرڎه سرت یره هے ښرای دره هځرد سرتا القصره ،ک-اس دے هے کرار چهرل
ښبانه رهز نږجېدا
دے چهلم مېݑ اند ات چهښتے ادے یے دڤے بڅ نښتهیدا زهرے ڎاد ات یېتے هے چرهدا دېرد تررم یرے
لهڤ هرهڤد ات یه محله رښنایے ستا یه گرگنهښره یرے چهښرت یرم ارد دۈنرد لر دڤهسرک یسرت ادے
اچݑ نه باژتا اهلے ښاج ڎهید یه ،ازمند چے نښتید ستا اما یے دڤهسکے ازمنرد یره کهرل سرېنت یره،
لۈدے ای جهۈن مرد ،ته-ت دے دۈند ښهب ات رهز مهنت څه چهد ات یه یهن ات څره یرهد ،دۈنرد
جهت ادے یه ژرادهر رهنگ تے یے ږېن یه رد ڤهرےا
تهم ات شچ ترۈد دېڎج نا امېڎ اݑ مه نښرتےا هز ام دڤهسرکېن ملکره ،هرر چردۈم تره رد معقرهل څره ڤرد
زے یره سره تررر یره چیردا یرره لرۈد هز ام ږېرن ښررکهد ات دڤهسرک نریا یرره دڤهسرکېن ملکره لررۈد ے ای
جهۈن مرددۈند ابله مه ڤے ،نیهاه ،ته لۈڤے یدے مهڎ ات هز ام حقېقے دڤهسک ،دے گمۈن مره کرےا
م ش ٲم اریېن ات دڤهسک لقاب اند ٲم ،هر چدۈم ته رد یهش څه ڤے یېن زے یه سها
یه غڎه بعد چهږ دڤهسکے زاښت یه تهید تر یره چېردا چرهدے هم جرای یره ،یربݑ مرس نهسرت ادے څره
هیت ڤېگه سۈد ات هم چاست ،ادے یه (که م)اری یا نی؟ اات ښاه-ت هے اڅېن ېرن لرۈد یره غرڎه یرے
چیزے هے قرمب اند نه ڤهد یه ،شچ نهشچا اات ښاه قیرهدے هے یره ،لرۈدے ای ژرزنرد ،تره-ت یره
رد ږېن نه ڤهد ات لهک شچ هز ته رد ڎه-ما
یه غڎه لۈد نی ،مه طلهب ،مه قسمت اک-ام ڤڎجا هے داد څۈندے هے لۈد ادے یه ار ژال نه یهڤردا یره
هے داد نه ژهمت ادے یه یے یه رد ڤهږج ،دے غڎه یے ازمند ریصت چهدا یه تهید تر یه چیدا هم
دڤهسکے ښهب ښئڤداه تے هېڎد ار یه بت ات یهڎم هے نه یادا یعنے ښهب مه نه ریږدا
برابر ښهب اردے هے یهږم یادا یېلے ښاڤد ات ڤا اگه ست ،ار هے بت اک-دۈنرد یشررهی غرڅ یسرت
ادے اس هم ایڅ تے یک-اد شلهه اس رۈځ اݑ راسرت مئسرت ترے ڎېردا چهښرتے ادے کره هم دڤهسرکن
لقاب غل هم اهلے ندےا یه شچ اس یهشے-ݑ نه ژهمت چیر کښرتا براهر نره کښرت ادے دے تره یره
څررېم قررتے هینررتا ژرښسررت اندهیررد یهاهښررے چررهد ادے هم لقرراب ش رچ جررای کښررت ادے یرره هے ږېررن هے
ارجهڤد یه لۈدے دس مهکے یه هے لهکچهد ،دېد ار هم بت یه ښاڤدېنا
سحرکے یه هے ږېن ڤا دېد ار یه لقاب یه جای یره چرهد امرا هرر مرېݑ یره مرالل څره ژرهد ،نرر اک دۈنرد
یهش ات یرم یست ادے دلیل اݑ نستا آدمېن هے هنېن ،حیرۈن اݑ رسېن ادے یرم چیرز دۈنرد یرهش
سڎجا ک-اد هے یهشے تر هے داد ات ڤرادهرغۈږ مس ڎاد یه حیرۈن ېن ستا
لۈد ېن که دے ند چیز سر ادے یهش ید څها که آدم دے دهم ترے نیݑرتا چنرد هیرت دے ترے نږجیردا
مے غڎه ند شچ مے ږېن ښهب یره لقراب لهکښرت ات مرېݑ ڤرا انیرزدا یرے مرېݑ ات یره یهاهښرے چرهد،
ادے یه کهل زنېدا یه ازید دید ادے یه یه لقابے اهلرے نردے لهرک چرهږج ات یهکهرل یرالص کښرت،
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ات اے کڅار غل یاڅ ݑدا یم لۈد یه چیز ارد مه ږېن دایم ار لقاب درهن ڤدا لهک ید مرس رهښرکار اݑ
مینت ات مه داد ات مه ڤرادهر مس دم هنینا
دے چهرتے ڎاد ،یه یهاهښے چهد ادے هم لقاب شچ قه ڎید ،یه اتئهد اے یمهچ ادے لهک ݑرۈد یرها
یۈدندے یه غڎه هم لقاب زاښت ات یه جغغستے ڎاد ادے ای بې عقرل ،تره چیررے ،تره یرا-ت مره در برال
دس مهک اما یه هم گهاے نه نغهښت یه ،اتتئهدے هم لقاب اے یاڅ .یه ݑد
یه څۈند هے سرزنښے چهد ادے جای شتا ستا لۈدے یه ل گنده-ت چها عجبا نست ادے م ش تار ره
بال یاڎدا یه هم چار لۈد غم مه کے یے چیز اݑ ته نه سۈدا چند هیت ڤا دے تے نږجیدا مردم مرس
اس هے ږېندارے یبر ستا ید درک تر هے داد غۈږ مس ڎادا یه هے داد ارد عجایبے چهد یه ،لۈدے
یه یک بار س م یه زنږ چس ام ،مه اڅے که څرهنگ ږېن ڤهږجا
یے مېݑ ات یه هے غڎه ږېنے ڤا یاڅ اڎد ادے یه کهل ارد ښڅ (کش م)کښرت یره زنېرد هےا ښرڅ کرش
ستا یه یه کهلے مس یالص چهد ات ،دره یه کهل زنئد ست ادے دڤری نرد رڅڅسرت سرت یره ،یېرت
ستا
یېت سد قتئݑ ک ازېد بېگۈنه چارک دېدا ید چارک هم یسر ڤدا هم ارد دۈند ژرصت نه ست ،یه کهل
اݑ بږین کښتا هم چار سحرک اݑ نښتهیجت یه تهیجتا
یه اات ښاه دېد یره ،چهښرتے ادے اایگره نرد یرے یرهبرهی ادے یرے طررد اریڅ هم انرد آژتراب ات برے
طرد مهتاب رهنگ تے ات غل یه کهل زنېدا ههښ اس سر هے تهیردا چررتے ڎاد ادے یرد مره اڅرے
اس که دم یه رد ڤهږجا ک-ازمندے طاقت نه چه یه ،نښتهید یره تهیرد سرت ترر دربرارا اس جمرال هم
هے زنږ ههښ اس سر هے تهیدا ست ترم یه ،دېڤ یه هزیرینے مس قیهد یه ،هېرڤ اردے دے یره
هینچن نقلے چها
ههڎ هے ڤرادهرېن مس اس هے ږېن ڤید ات هم یهشرهیے یبر ست یه ،یه داد تے یېن ژریات ادے
ید څه رهنگ م ش اند بې زېب ږېنین ات هے ند هم رهنگ ترے یرب صرهرت ،مر ش داد څره ڤریے،
م ش ارد دسگه ږېن ڤرے یه ڎها
اات ښاه دېڤ هزیرېن ات اقسقالېنے جعم چه یه اېښڅتے هېڤ ادے څرهنگ کن ام ا تمه مه رد چیرز
مصلحت ڎېت؟ دس مصلحت مه رد ڎېت ادے هز دے یه ارڅ ارے یرے ظراژیرت ژرئر ام ات هے ږېرن
یبݑ ڤه-ما
ههڎ ین ییلے چرت ڎاد یه ،لۈدېن ادے ته گه معقهل ات ،اما دس مس رهے راستے برې عیرب یره
اڅ هے ږېن جهت زیداه ته رد گنده ،اات ښاه یېن مس ته تهنه ڎېن ،ات ته دس الره ڤررے ادے هے کرار
اند یههالک سۈد ات ته تهم هے ږېن ڤهرا
یه لۈد تمه گه معقهل ات هز تهم شچ چیز کار هے رد ڤری-م؟ ههڎین لرۈد ادے ارس یرے کاچرار هے
رمے یدے ،یه ازۈد سۈد ات ازم مه یاڎدا
هے رد ید گه معقهل هئښت یه ،گهښت تر هېڤ ادے مه ند چیرز کاچرار نسرت ادے هے ڤیرداه قرین ات
هے یه اڅ اس هے رمی ام؟ ییه اندهید ادے ای اات ښاه شچ ژکݑ ته دهلت اند یست ات یے چیز ڤیداه
الزم ادے هے ڤیداه ته اڅ مه ڤهر ڎېد ات هالک سۈدا ید کاچار مادیانے چهل کره ڤیداها ارس هم اده یره
اڅ رمےا
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اات ښاه رد هے گه یهش هئښتا دېڤے ریصت چهد ات رمادے اس یره ارڅا هے ارڅ ارد ېرن لرۈد
ادے ته داد ته قیهدا ید غڎه اهل حیرۈن ست یه ،زبا ره ۈسته ۈسته تر هے دربرار رۈن سرتا هے داد
غل یه تیت تے ته ،یم غڎه یاطر ارېشۈن اݑ دېدا
اات ښاه ییلے شیرین زبۈنے یرے دے رد چرهد یره ،لرۈدے ای ارڅ ،تره-ت مره نرد ،نازیۈنرک اتره ،از
ژکݑ مس دۈند گه یت جسهردےا تهم مه اات ښاه یے ندے یرے چیرزاݑ کهرم نسرت ات ،ژقرط یرے چیرز
دۈند ،ید مادیان چهل کرها تهم هز یهاهښ ام ادے ته-ت از ژکݑ دۈنا دے ات جسهردے ته تهم هم ڤهررا
شچ اده سه یه تیارے کن یه ښمنې تر سفر ڎےا
یه غڎه لۈد بشهند یه ،نښتهید یه یفه یفه ست تر چیدا یرد غرڎه ارات ښراه نرد ژشرتیرک ارڅ ڤردا دے نهرن
نسل از اریېن ژد ،یه ل یښ دۈنا یت عاقل ڤدا ید غڎه بعد ازېدند نښرتهید یره ،اهل سرت ترر هم یره نهرن
یېزا تر چید دېد ات هے نهن چهښت ادے یه ل یفها
لۈدے ای ارڅ ،تره ت چیرز یفره چهری تره آزار ڎاد؟ مره رد لرۈڤا یره دے یره حکرایتے هم ارد چره یره،
لۈدے یدے مه داد مه اس مادیۈن چهل کره رمراڎجا هز شرچ اچره یره ژکرر سرراݑ نره کرن ام یره کره درد
ات ،څرهنگ هم ڤیداه الزما دڎ ام تر ته یېز یتا
لۈدے ای اڅ ،ته گه ام ژهمت ات ته داد مقصد ام مس ژهمتا ته داد ته ته قتے برقصرت االیسرت ادے
ناگ ته به یے ظراژیت ڎیے ته ږېن به نکاحے یه کښتا ات چیز هالج دے رد ا یه هرڅۈند ڤد ادے ته
داد مگم هے ژرمۈن اجرایےا بعد اس هے یه اات ښاه ،هرگۈن ته هے گه څه گررڎېنے ،ارات ښراه یرېن
ته هے تهنه ڎېنا
اس هم مادیۈن هرچهے څه سڎج یه غل زنده نه یݑچ ،هم انجیڤداه اک دس قین ،اما ته ښاج مه ڎئررا یرب
ات چهد ادے اهل ات تر مه یېز یت مصلحت چے ،اگه نی ته-ت مس به یے ظراژیت ژریاچتا
شچ نغۈږ مه گه ا سه تر چید ،یه انجۈمات تیار کے یه ،یه یے کزه ندے اهے زے ،یے ڤارج ارد
زین ات لجۈم گه-ت زاښت یه بعد ات ترر ژلرۈن طررد رهۈن سرتا تریے تره تریے تره چنردین دهښرت
ات ،چندین بیابۈن ات ،بعد ته ژرهاے تر یے مرغه رازا هے مرغه زارانرد بعرد یره هیزهلرۈم یمبېرنے
یه ،کنے یه جای ،یمند یے چښمه ،که مرغه زار تهم هم مادیۈن چهل کره جایا
مڎارته سۈد ات یه ته ښڅ برئښت یاڎدا تهم ته یمند یاڎد یه برهیے آدمرین زاد تره ژهمرتا بعرد تره هم چښرمه
گهل تے یېلے هراژڅت یه لۈڤد ته اگه صایب هر چهی مه ند ڤد ،یاڎد جل مه کښتا تره تهرم زبرن یره،
کے هم جلا دڎ قرار کے-ت یه ته ڤا لۈڤد ادے اگه صایب مه ند څه ڤد ،لجۈم مه اے غئڤ ڎیدا
ته تهم زبن یه ،لجۈم زے یه ڎه هم اے غئڤ ،ڤا ته لۈڤد ادے اگه صایب مه ند څه ڤد سهار مه سۈدا ته
تهم هے کزه ندے گه اهے زے یه ،سه سهار هم تےا بعد ته ڤا یه لۈڤد ادے اگه صایب مه ند ڤد ،رهۈن
مه کښت ،ته تهم رهۈن هم کے ،اما یه ته نه چېمتا تهم قمچے هم ڎها هے تے گه ېے دےنه چیمت ،تره
تهم هے کزه ندے اهے برنئږد یه هم مهغز اردا
یه ته دڎ ارا ڎېد ات هم بڅېن هم دهم تےا ژهمت ات آ نی؟ یه غڎه لۈد ژهمت اما
دڎ تر یه چید ،یت یه ږېن اردے دے یه نقلے چهدا یه یے لۈد هزام اک تهم اݑ ته رد لۈد مه لقراب
مه هېڎا شچ مگم یه داد به دل کنےا
هے ږېن هے رد کلچه ملچه اېیت یه ،سحرکے یے ښهب اݑ هےاگه چه یه ،لۈدے عیرنے تیرداها یره
اندهید ،یه اڅے زناد ،اهقاتے یه( ،یه م ) نښتهید ،هے کرزه نرد ے اهرے گره ڎاد یره اېښرکهژه نردے
یه ،سهار ست یه ،ره به بیابۈنے هېڎ ڤارجا
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القصه ،چندین دښتا یے ڎاد ،چندین بیابۈنا یے ڎاد ،اس تښرنگے تښرنه سرت ،اس گښرنگے گښرنه سرت ،اس
مرکبے ره ایاڎه ست ات بیابۈنے کتته چها یت تر یے جای ادے ،یمنرد یرے مرغره زارے هسریع ،یرد گرل
ات گلزار هے درهن اند چمن چمن مهج ڎید ،دے ارنده ته څه چسرے  ،یرد ژکرݑ عجایرب ارد ادے هېرڤ
رهنگ تے یے غل ید غڎه یه عمر اند هے یه مملکت اند نه هینچتا
دے مرغره زار مڎېنره انردے یررے چښرمه ڤرد هم گرگنهښرره یره سرڤځه یرک دس بلهنرد ادے ،یرے سررایت هے
درهن اند دے دېد ،بېست تها یرم غرڎه یرت ار هے مرغره زار دېرد یره ،هیرز هلرۈمے یمبېنرت ،یرا ت یره
ڤارج گه یے یمند جای چه یه نهستا ید ښهب نږجهد ات مېݑے دے تر اېرا یت ،دم مېݑے مرس مرڎارېڅ
نهست یمند ات چهښت ادے شیه( شنگه م) ست״ا
تر یه اهلے یے چهښت ادے یے جۈنهر اس ڤئررځ ځلردے-ت ،اس قچیرر غلردے اررا-ت چهرل گره برڅ هم
دمتے-ت ژیلے مست رهنگ تےیین تر مم چښمه یېز یتا نزدیک دے یت یره برۈیے آدمرے ژهمرتا بعرد
یت یه دم چښمه گهل تے هراڤدا
ههڎ هم بڅېن ېن تق ست یه هراڤدېن ات یه یښ اݑے لۈد هرچهی مه صایب ڤد یراڎ مره جرل کښرتا یرم
غڎه یه نهن گهاینے یه بیراڎ انجهڤرد یره ،څلقسرت زبرد ،یرت جلرے هم چره ،بڎنردے مرس هم ترے نئرڎد یره
هرهڤدا یه ڤا لۈدے ادے هر چهی مه صایب ڤد ،لجۈم مه اے غئڤ ڎیدا یم غڎه ڤا اندهید ،لجۈمے زاښرت
ڎادے هم اےغئڤ یه هرهڤدا یه ڤا لۈدے ادے هر چهی مه صایب ڤد سهار مه سۈدا
یه ژرښست زبد هے کزه ندے اهے گه یے زاښت یه زبرد ،هم ترے سرهار سرتا څۈنرد ااښرنه کښرت ،اچره
اس یه جایتے یره نره ههڅرتا قمچرے یرے ڎاد ،یره هے ترے مرس نره ههڅرتا بعردے هے کرزه نردے اهرے
زاښت یه برنئږدے( بېلنئږدے م) یه دے ڎادے هم معغزارد ،یه اهے یرالص سرت یره ار هم اریڅ اسرت
ڎادا
یه لۈدے ادے چرس څرهنرگ زهر ،یکبرار ارغسرتاهتے یرے مره معغرز مره غئرڤ نرد هېرڎدا بعردے ترل ترل
ریږزد یه ،ۈسته ۈسته رهۈن ست ات هم بڅین هم دهم تےا
یالصه انجهڤ ٲم از اات ښاه هېڤا هے رهز ادے یم غرڎه اس چیرد څره تهیرد ،یره یرهاهښ چرهد ادے ترر
هے ږن یېز سۈدا اما یت تر هے چید دڤے یېز یه څۈندے هے سرات برر ښرکهد ادے ،هے دڤرے یرے
اس یے جا نه ڤهدا
عالج گه نه رېدا رمادے یزن باردۈنېن ڤهد یه ،هے محلله گرگنهښه یېن یاڅ ڎادا یه یاڅ ݑد ات زبایېن
چهښت ادے هے برجېن ېن دهسک اݑ مس گهرم نه سڅ یه اات ښاه حیرۈن ست یه رېدا
یم غڎه دم مادیۈن چهل کره تے سهار ات تر یه داد ملک ژریاتا ید اهل ښهرے چهښت ادے اس دهښت
اݑ گردے غلله اېڎا ستا ییلے یېن دقت چهد ات نه ژهمت ېن ادے ید چیز بالا یے لهد ین لۈد ادے ترر
م ش ملکے دښمن هجهم چهدا یے لهڤ ېن دگه یېل تعبیر ڎادا
ات در باره یے دے غڎه یېن ژکه دس لۈد ادے یه ترېد مهد ،یا یے چیرزے هے یرهدا بشرهند یرن چهښرت
ادے یے آدم یے جۈنهر تے سهار ات چهل جۈنهر بچه هېد دهم تے-ت یت ینا ژهمت ېرن ادے یرد ارات
ښاه اڅ ات دم مادیۈن چهل کره یے ڤهد ادها
اات ښاه یه قصراند بې غم اݑ نهسچت ازید ین دېد ادے ای اات ښاه ،مبرارک ڤرد ،تره ارڅ مرادیۈن چهرل
کره قتے یتا نښتے ادے یه اڅ ارد ارادے سها دے ندے ات اات ښراه یرے یره هزیررېن ات همرراه یرېن
جعم چهد ادے ڤا یے چیزگه مصلحت کنېنا م ش چیز گه یښدے کرار دے رد ښرکر ٲم ادے یرم مرے ایرڎ
گه ازم زنده گښت مه کښتا چهی یے چیز گه حیلله ژهمتا
گرامر زبان شغنانی

127

اداره نشرات سیمای شغنان

یه ییه ڤا اندیهد یه لۈدے ادے ای اات ښاه هر چند اس دم یکم یطر یالصے څه ڤد ،اما اس دهیرم هے
ند یالصے نستا مے ایڎ گه تر ته یېز دے یت ،ته هے اس دېکے چارمنگهښ رمرےا هم ڤیرداه تره یره
نه ڤهرڎېدا اات ښاه رد ید گهر معقرهل هئښرت یره ،دېڤرے ڤرا ریصرت چرهدا یره غرڎه یرت ،یره داد اردے
تعظیم چهد یه ،لۈد ے ای ادر بزرگهار ،ته ژرمۈن ام اجرا چها
هے داد هے ییلے شهباش ات بارک هللا یے لۈد یه رمادے اس یره آدمرین یلهرتے مرصرع ېرن هے رد
ڤهد یره انهیردېنا بعردے یره اهلرے نردے هے نئرڎد ،یره ،دېرڤ هزیررېن ات همرراه یرنے مرس ژکرݑ قیرهدا
یمندے ضیاژت هېڤ ارد رماد یه بعدے ییلے گه یه اڅ تعرید چهدا
بعد ید غڎه ښهب ست تر یه ږېن یېز ،یه هے ږېنے دے هے داد کارېن ژکݑ هے رد نقلے چها دےغڎه
زارڎ اس دے کار ل مالل ستا هے ښمنې اېښینک ارد ڤا هے دادے هے قیهدا
بعد تر یره داد دربرار ژریارت ،دېرد سرلۈمے چرهد یره هرهڤردا هے داد لرۈدے ادے یرے هظیفره-ت اهلرۈنېن
رهنگ تےاجرا چهد ات ،هز شچ یهاهښ کن ام ادے مه رد دېکے چرارمنگهښ ڤهررا یره غرڎه لرۈد یره
هر چیز ته حکم څه ڤد هزمگم اجرای اما
یه غڎه ازېدند نښتهید یه ،ڤا ست تر هم یه نهن یېز ،یه لۈد ای اڅ ،چیز ات ڤا یفه؟ یه لۈد مه دادے
مه اس دیکے چارمنگهښ رماڎجا هز دۈند اݑ نه هزۈن ام ادے څه رهنگ کاچار ات که دنرد یره ات څره
رهنگ ته هم ڤېنا
هے نهن لۈدے ای اڅک ،راست ید ل قینا بشهند کار ات چهد ڤا-ت تر مه یېز څه یتا دے سفراند ته
څۈند یطرېن ته رد اس ارا یاڎدا ته داد امېڎ اک اد ادے ته ازم زنده مه یها ازۈد ات دے رهۈن ست ،ته
رد ته اس ارا یے یېد یاڎد ،یه چهیت ات چهرڎا ته-ت تهم دے یت ،ارا اس تر هم تے نږجیداه لۈ تهیېن
ال چهیتک څه لۈد ،ته-ت عجب ال راستک نه ڤڅا بعد ات نږجیدا
اس هم ته نږجیسے یه ،ڤا ته اس ارا یاڎد یے کلتره براغ ادے لر یښ تنرد ات کرس ناگرذر یرها ترم ات ترر
هے باغ یېز دے یت یښ اݑ لۈ ادے تهیېن څه لۈد باغ تهندک ته-ت عجب دښتک نه ڤرڎجا اس هے تره
مس صحت سلۈمت دڎ نږجیسےا یېلے گه ته تیے ته ،اس ارا ته یے کلته درهازه یاڎد ،ته تهم لۈ ته یېن
درے غیچک څه لۈد ،عجب ېن یه ایڅ تئر نه چهږج ات ،تره-ت عجرب درے مالیمرک نره ڤرڎجا بعرد ات
دے لۈد ،یه یېت ات هے چهد  ،یه دېد ات تر یے سراے ،ترم دے ته ته څېم یرے گره غللره دڤرے ترے
ڎېدا
هے ته یېت کنے یه ،ترم دېڎے ادے ،کدېن اته ڤارجین ته هنے ادے ههرڎ تره تره هینتراه قرتے مرۈښ یره
کنېنا یمند تهم کدین اند هېڤ ارا ندے هاښ ات ڤارجېن ارا ندے ستیۈنا ته تهم چابک اݑ هے هاښ هېڎ
ڤارجین ارا ات ستیۈنین زے یه ،هېڎ کدېن ارا ندےا ههڎ ته دڎ اے ته اچݑ نه رژرېنا بعرد اس هے یره
گرگنهښه چسا ته څېم ته یے گره دڤرے ترے ڎېردا ترر هے محللره تهرم نردهرڤ زنردگے کښرتا یره دېکرے
چامنگهښ دایم هے ڤیږځېج اندا
ته چس ادے اگه هے څېمېن ېن دئق اݑ یېت چرهږجن ،ژهرم ادے یره ترر یرهڎم ،اگره چهښرت ات ادے
هے ند ېن هے څېمېن بڎیڤځن ،اچݑ ترم مه دېڎ ،یه اگها
بعد ید غڎه یه ڤارجے بڎهنرد چرهد یره تهیردا یېلرک تهیرد ات ترر یرے چښرمه گهرل ژریارت یره یسریارے
یمبینت یه ،یرراک ییردے سرر چرهدا بعرد یرېلے گره نهسرت یره ،دڎ ښراڤد ،یرهڎمے هینرت ادے هے داد
دربار یېز اند یلق دۈند جعم ادے جای نستا
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ژکݑ نهله رهشت ات سهڤځ ات زربفت اهښاک اند یه یلرق ات ،یرے طررد رقرص ات سرازندگے-ت،
یے طرد اایگه دهېنت ات گج تی د ،یے طرد نهله قستین گیرے ،ات یرم غرڎه نهلره یرݑچ یره اس ییرهے
اېښڅ ادے یم چیز گه یۈدند؟ یه اله لۈڤجے یدے چیز ته-ت اس مے ښهر نست نه ،آ ته-ت ڎېرهن ادے
نه ژهمے چیز هاقعیه یۈدرد نږجیست ،نه ژهمے نه ادے اات ښایے یه اڅ رماد اس دیک چارمنگهښ ات
ندهرڤ نهله هے ترم هالک چهږجا تهم شچ اده ارات ښراه اس هے یرالص سرت یره هے ږېرن اده چرے
ڤیدا دۈند جهت اده یم یلق جعم سڎجا
یم غڎه لۈد ادے سېت اات ښاه رد لۈڤېت هے اڅ ام هزا یه چارک مے غڎه ڎېد چاات یه کښت هے حیا
دے ندے-ت یم غڎه یک بار اݑ اگه ست ادے ،عرق اندے بېڎج ات هے کهل برققست دهرڎ کښتا هیت
مس اس هے سحرۈنے سڎج ،اندهید ،یه ڤارجے گه جل جۈمه چه یه ،ڤرا رهۈن سرت ،امرا اک هم مرېݑ
شچ هے زارڎ زهرات مارا
دم قصه انجهد ٲم اس هے داد هېڤا هے رهز ادے هے اڅ تر اۈند څه تهیج یه در حیلله ات نیرنگ ڎاد
ادے څه رهنگ هز کن ام هم هے ږېن به دست ڤه-ما ڤا یے ارراکیینج رهنرگ ترے سرت ترر هے یره ارڅ
محلله یېز یه ،یهاهښرے چرهد ادے تررم دېرڎدا امرا څۈنردے تهری ات بهرر هے گرگنهښره ښرکهد ادے اس
دڤے یے نۈم ات نښۈن اݑ نه ڤها څۈند حیلله ات نیرنگے چهد ادے یے چیزاث نتیجه ازیندے حاصل نه
ستا
رمادے چندین لۈمېن ات الکین ېن ڤرهد یره ،چنردین بچره مرردېن ېرن ڤرا هے دېرهالېن دره آرم ڎهرد سرتا
څۈند ېن جۈن ڎاد ادے نه ڤهرېن ڎاد ،یه هے دېهالین ېن تله اس اهالد چهږجنا رمرادے یرزن براردۈن
ین ڎاد یه هے یاڅ هلنگه یت هے ڎد به رققے آسمۈن اندیهدا یه مس یے چیزاݑ کرارے هے رد نره چره
ادے به جایے کشات اللتاڤ ستاه ،هے دېهالین ېن شتادے ستا څۈندے لۈد ادے هزام تره یسررات مره
ند ته قتے یے چیز نیت بد نست ،از درهن آهاز نه نښتهیدا بعد دره ژهند ڎېد ستا لۈدے ته چیز بے ژایده
یه ترېد بندۈن کنے ،ته چارے نردهرڤ یرهد څۈنردے زارگرے ات درهغگرهیے چرهد ادے هے کرار نره
ست ،یه تر یه دربار ڤا تهیدا
انجهد ٲم قصه از دے غڎها یېد ژریات هم یېدگهل تے ،اس یه ڤارج تے یهڤد یه تر هم یېد هج گهښت
یه لۈدے ״یېد ،ته یېن الے چیتک لۈدات ته-ت عجب الے راسرتک نره ڤرڅا״ بعرد ۈسرته ۈسرته نږجیردا
دهسک گه تهید ات یت تر یے جا یېدے یے باغے تند ات برے زیرب اس اررا نښرتهیدا یرم غرڎه ڤرا اس یره
ڤارج تے یهڤد یه هے یے کتل چهد یه یت تر هے باغ یېرز یره قیرهدے ״ لرۈدېن تره-ت براغے تنردک،
ته-ت عجب باغے راستک״ا دے یے لۈد یه اس هے باغ مس به یبئݑ نږجیدا
یېلےگه ژرسنگےراه یے ڎاد ات تر ارا یے چهښت ادے یے درهازه نمایۈن ستا یه ڤارجے ڤهست یه
یت تر هے درهازه یېزا لۈدے ته یېن څه لۈد درے غیچک ،ته-ت عجب درے مالیم ات بشهند نه ڤرڎج
بعدے هے دڤے یېت چه یه دېد ،چهښتے یېدے ڎردے-ݑ یے گه دڤےنمایۈن ستا
دېد ترم ادے ،یے جا ندے کدېن ات ،یے جاندے یېن ڤارجین هریڤځا ڤارجېن اررا نردے سرتیۈن ات کردین
ارا هاښا یه غڎه هېڤ ستیۈنین زاښت کدېن ارا ندے ات هاښېنے ربهد ڤارجین ارا نردےا ههرڎېن قررار
چهد ات چهښتے ادے یے دڤے بڅ آت ست اس دے ڤج اݑے چهښت ادے نردهرڤ غرل یره اتتئرهج هے
څېمېن غل دئق اݑ یېتا هے نهن گه هے به یاڎ ڎاد ادے ندهرڤ څېمېن یېرت څره ڤیرېن ،معلرهم ادے
یه تر یهڎما
دڎے ۈسته یݑ دڤے یېت چه یه ک ازیدے چهښت ادے یه دیکے چرارمنگهښ غرل هے ڤیرږځ انرد ات،
دگه رقم تے هم زئښتاه ممکن نستا ۈسته یݑے هے ندهرڤ غهنجېن اند انجهڤرد یره ،سرېنتے هے یره،
اے ستن اندے ڤهستا بعدے هم دیکےچارمنگهښ زاست یه اے دمے چه یه تېزاݑ نښتهیدا
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یهدند از هے دڤے یک نښتهید ات هم دېک زیمبه انگیت ترر دېرهال یره ،صردا هم انرد سرت ات نردهرڤ
مس اگه ست یه یهاهښے چهد هے دهم تے چیداه ادے هے تنه ژکرݑ ڤیسرچنا بعردے یره ڎنردۈنېن ارے
یکدگراند ڎاد یه یښ اݑے قیهد ۈ کدین انجېت دے ،ههڎ ېن لۈد ادے ته-ت مے دۈند سرال انرد مر ش اررا
ندے هاښ هېڎد ات یېد نر اݑ م ش ارد ستیۈن هېڎدا م ش ته دے نه انجهڤ ٲما
ندهرڤ ڤا قیهد ۈ ڤارجېن ،تمه دے دزد(المۈن م) انجېتا ههڎ ېن لرۈد ددے مر ش چیرز ارد هے انجهرد
ٲم ادے دے دۈند سال ٲم ته دهلت اند یذمت څه چه ،به غیر از ستیۈن ات م ش ارا ندے یے چیزگره نره
اتئهدا ات ید نه ژریات ات م ش ارا ندے یرے هاښ اتئرهد ،مر ش تره دے نره انجهرڤ ٲما نردهرڤ انرد هے
قهر صاد سفید یه نهره یے ڎاد ادے ۈ درے غیچک ته بگیرا یه دڤے قیرهد ادے دۈنرد سرال انرد ام څره،
اس ته ی ام یکبار درے راستک ات مالیمک نه ښد ات ژکݑ درے غیچرکا ات یره نره یرت ات اس مره
یے راستک ات مالیمک لۈد ،هزته دڎ هے اچݑ نه انجهما ات یه غرڎه هم دیرک قرتے اس هے دڤرے مرس
نږجید یه ڤارجے زاښت ،سهار ست یه ،تهید(بدر ره م)ا
ندهرڤے ڤا یښردے ا ݑ قیرهد ۈ براغے تنردک ،تره بگیررا براغے تنردک قیرهد ادے تره-ت مره اچره براغے
راستک ات همهار نه لۈد ات یمرے لرۈد ،تهرم تره هز شرچ مرے نره انجهرم ،نردهرڤ چهښرتے ادے کرار از
دست چے ستا آیرین بارگه یے یېد به یارے قیهد ادے یه گه مس یارے نه ڎادا
ندهرڤ یه امېڎے صاد اݑ کنته چه یه ،رېدا یم غڎه اس دم یېد گه نږجید یه ،بعدے ڤارج هېڎدا دس
ڤارجے هېڎ ادے ښۈم ارد تر یه داد ښهر ژریاتا اهل ښهرچهښت ادے یے گرد اس دهښت اݑ اېرڎا ڎاد،
ژهمرت ېرن ارات ښراه ارڅ یرت ات دېکرے چارمنگهښرے مرس ڤرهدا ک ازېرد ېرن سرت ارات ښراه رد ېرن یبرر
ژرئات(مهی دیایے چهد م) ددے ته اڅ یت ات دېکے چارمنگهښے مس ڤهدا
اات ښاه بې سرانجۈم ست یه ،ژرښستے یه هزیررېن قیرهد یره لرۈدے ای هزیررېن ،مره ارڅ اس دے برال
غئڤ اندے مس رهایے ڤها م ش شچ هے قتے چیر کن ٲما ژکررے کنیرت ادے یرے عرالج ڤرری ېرتا اگره
عالج نه ڤری ېت ،هز حکم ڎهم یدے هے یتاه برابر هے کهل زېن ،ههڎ ېرن لرۈد نری دس تره نره باژرت،
دے جهت ادے اات ښاه یېن ته تهنه ڎهڎېن تها
بعد ییه اندیهد یه ،لۈد ے ممکن هز یے عر کن ام ا اات ښاه لۈد لۈا لۈدے یه دے یت تر ته یېز،
ته لۈ ادے سه اس مه داد ات نهن مه رد اس آیرت یبرڤها بعد یه دے اېښڅت هز څره رهنرگ ارم سر م؟
ته لۈ ادے یزن باردۈن ته ڎهڎ ٲم ،اڎن ٲم یه ،هے تے ته ته هے ڎد قتے ارم س هے ا
یېد غڎه ست در دربار اات ښاه آدابے سلۈمالېکے بجا ڤه یه ،هم دېک چارمنگهښے ربهد هے ارا ندےا
یه لۈدے آژرین ژرزندا شچ سه تر یه چید ستراحت کنا بعدے اره مېݑ تهم مره یېرز یردا رهز اره یرهم،
ات یت یه ،دېد تر اات ښراه یېرز یره لرۈدے ای داد ،یرے مره یرت ام ،بره یرذمتے ترها ارات ښراه لرۈد ۈن
یذمت ات ل مه رد چهد اما مه ند یے گه ارمۈن ،هے گه ات دے اجرا چهد ،مه ند تهم څه مرام ههس
گه نستا
چیزگه ههس ات ارمۈن ته ند ادے هز اگه ڤهر ڎی-م هے اجرا کن ام ا لۈدے ای اڅ  ،هرهس ات ارمرۈن
مه ند اک-اد ادے یهاهښ ام یه داد ات نهن احهال از هے دنیا ژهرم اما امرا دس آدم ام نره ڤررهد ادے یره
یکبار ارم سۈدا اس ته مه ند ک-اد یهاهښ ادها
یېد غڎه لۈد هز ته ارم څه رهنگ س ما یه یے لۈد یزن باردۈن ڎاڎ ٲم یه ،ته ڎد قتے ارم رههزےا یه
غڎه لۈد ژهمت اما بعدے اات ښاه هے ازېدند ریصت چها دے غڎه زارڎ شرښک ست از یفره گری یره،
ست تر یه نهن یېزا سلۈمالېکے چه یه نهستا هے نهرن لرۈد چیرزات ڤرا یفره نررا تره دادے ڤرا چیزگره
حیلله زهاستا یه لۈد ای نهن ،مه اېښڅ مه یے مه داد ار هے دنیا یه داد ات نهن یبر زئښت رمادا
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یه لۈد ل نا مېڎ مه سه دے رد مس آدم یے چاره ڤرېدا هر هیت ېن دے ته باردۈن تے سفېنت ڎۈ ریی
چبۈد ته یدېن اس تها تهم ته ته مس چبۈد گهرڎے یه ،هېڤ قتے ته رههرزےا تهرم ات ازم دے رهښرت،
یدے ته ار چید ،ڤا ته ڎیے به صهرتے اصلےا بعدے څۈند مېݑ ته هز ته رد ژهمرۈن ام یره ،تره سره ترر
اات ښاه یېزا ژهمت ات آ؟ لۈدے ۈنا
یېد غڎه ازېدند نښتهید یه ،ست تر یه چید ،دے یه نقلے یے یه ږېن ارد گه چهد ،یه ښاڤدېنا اات ښاه
دے اهل ښهرارد یېلۈن چهد ادے ژکݑ آدمین ییهے ههیز زېن ( یه م) تر دربار یدېنا یم غڎه اندهیرد یره
چهښتے تر هے باردۈن ادے یه اے آسمۈن ژریاچا یېد غڎه دڎ تهید تر هم دهښتا
یے لهڤ آدمېن ېن رماد چهل چلک زغېر رهغن ېن ڤهد یره دے یرزارد ېرن گرڎېنرت یره هے غرڎه یرېن
رماد ادے اے دے باردۈن تیر سفینتا یه اس یه جای اند اندهید یه ،ۈسته ۈسته اے هے باردۈن سفیدا
بعد نهست ات اات ښاه یے رماد ادے شچ یاڅ اڎنېتا
یېد یاڅ هلنگه دے اندهید آسمۈن اند ،اات ښاه ات هے هزیرېن ېن یرهش سرت ادے آیررۈن ٲم دے نېسرت
چها یېد یاڅ ڎۈ ښهبۈنه رهز ݑد ات اات ښاه ات هے هزیرېن ېن از یهشے ار یه اۈسرت نره هزدا یۈدنرد
ېن هے یاڅ اڎد ات ،ارهے چبۈد ېن یت ،هے اهلے ندے یرېن ناسرت یره ،رهښرت ېرن ات ،یرم مرس چبرۈد
گهښت یه هېڤ دهم تے رهښتا یت تر یه نهن ښاڎ یه به صهرتے اصلے گهښتا
مے نهنے مے ږېن گه ڤهد ترېرد یره ناسرتېنا دے هیرت انرد ات دے ارات ښراه آدمرین ېرن ڤرا یرت یره هے
محلله تے یین نڎاڤدا څۈند هیت ېن ناست اته هے نهن گهښت تر هے یه لۈدے ته سه دېڎ ترر ارات ښراه
یېز یه لۈ هز ام ارم ڤهدا ته داد ات نهن ېن بشهند ،ارمین ېن مس ارات ښراه ات ،تیرداه ترے یرېن مره رد
مېد یاږ مهن دهک چهد ات لۈد ېن ادے اگه اات ښاه ند هیت څه ڤد ،یاڎد یکبارا
یه غڎه اندیهد هېڤ مهنېنے زاښت یره ترر دربرارے ارات ښراها سرلۈمے ڎاد یره هے داد ات نهرن احرهالے
هے رد لۈد هېڤ مهنېنے مس دهک چهد ات هېرڤ ائغرۈمېنے لرۈدا یره ارات ښراه لرۈد ارم تره څره رهنرگ
سینا یه لۈد ژکݑ اس باردۈن تے ممکنا اگه څه س هے هز مس ڤا تره قرتے سر ما دے گره یرے دے لرۈد،
اات ښاه صاژے باهر چها
یېد غڎه تهید ات اات ښاه ات هزیرېن ېن باردۈن ڎاد ات دهڎ ېن سفهد یره هے یرېن ارڎدا دڎ ېرن ݑرد ات یره
غڎه یه ږېن ات یه نهن قتے بې غم ستا( شتک مرکب لینگ ات لهخ تر چید ژریات م)
گهینده قرغیز چهارشنبه ید
 -35ساله ،معلم
شهر -یارهغ
برگرداننده سرهرشاه ارکان
شهر -کلگری -کانادا
 ۱۸جهن ۲۰۱۸
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پاد شاه و سه پسرش
در سالهای سال در هقت های هقت بهد است نبهد است ،اادشاه یی بهده استا اادشاه سه اسر داشته استا
یکی کالن ،یکی مابینی ه یکی یهرد بهده استا
اس از چند سال آنها کالن میشهند ه اادشاه در ژکر یانه دار نمهدن آنها اژتاد استا گفت است ،که من بره
آینها از کجا زن دهم ،به انها معقهل باشد ه وانی از من گله مند(آزاری) نکنندا
بعررد رهزی هزیررر ه اقسررقال هررایش را جمررع نمررهده گفررت اسررت ای هزیررران ه اقسررقاالن ،مررن بررا شررمایان
مصلحتی دارما میدانید ،هقت زنگیری اسرانم رسیده است ،اما نمیدانم ،که بره آنهرا از کجرا زن یاژتره دهرما
آنها در این باره با من چیزی نمی گهیندا اکنهن شمایان گهیید ،که مرن از کجرا ه کری بررای آنهرا زن یاژتره
دهما
یکی از هزیران گفت ا ای اادشاه ،برای این دانرای کرار نمری آید(بلکره) جهران دیرده گری الزم اسرتا بررای
همین ،ای هزیر عالم ،به تمام اهل شهر اعالن کن(،هر) که شهر گشته ه قانهن ه قایده های مملکت ها را
نغز میداند ،به دربار من بیایند ،با هی مصلحت دارما
به اادشاه این مصلحت معقهل آمد ،جرچی هایش را ژرمهد ،تمام مردم را یبر دهند ،تا هر کی شهر گشته
ه جهان دیده باشد به دربار اادشاه آید ،اادشاه با هی مصلحت داردا
هر کی معمای این مصحلت را داند ،همینقدر دینار طال را اادشاه به هی انعام میدهدا
جرچی ها اعالن اادشاه را به تمام شهر رساندندا سهداگرانی ،که به سهداگری رژته بهدند ،جمع شدندا در
بین سهداگران چهاان بچه یی بهد ،که هی هم به دربار اادشاه رهان شدا این بچه در یانهاده یگانه ژرزنرد
بهدا رهزی ادرش گفت است ای زن ،اسر مان کالن شد ،به هی یگان کسب دیگری یاژتن درکرار اسرت،
تا که از چهاانی یالص شهدا ته به این چه میگهیی؟ هی گفت است یهب استا
هی(چهاان) گفت استا ای زن ،چه میشهد ،که با یگان سرهداگری اه را همرراه کنریم ،شرهر هرا ه مملکرت
های زیادی را به چشرمش بینرد ،عقلرش نیرز ارهره شرهد ،سرهداگری را یراد گیررد ،شراید بره همرین طریرق یرا
علمرری ،یرراهنری از یهدکنررد ه در آینررده زنرردگی اش را(گذرانیررده) تهانرردا زنررش گفررت اسررت ایتیررارت ،امررا
مشکل(است)ا
سحری ییست ه آن چیزی را ،که در عمررش گررد آهرده برهد ،گرژتره نرزد سرهداگر کرالن-امران هللا رژرتا
امان هللا چنان سهداگر بهد ،که مال دنیا اش بسیار بهده است چهل-انجاه غالم ه کنیز ه صد-دهصرد شرتر
داشته استا
چهاان به نزدش درآمد ،سالم داد ،هی ارسیده است با چه کار؟ چهاان مدعایش را به هی گفته دادا امران
هللا ییلی ژکر نمهده ه وانی راضی شده گفرت اسرتا مریلش ره اسررت را بره نرزد مرن ژرسرتان ،زیررا اگراه
کارهانم به راه می درآیدا
آمده زنش را ژرمهد ،که اسباب سفر اسرش آماده کند ،وانی اه را گرژته بنزد امان هللا آهرده استا اسرش
را به اه سارد ه به یانه اش رژته استا آنها شتر های شانرا یېزاندند ه آهسته-آهسته رهان شدندا
یالصرره ،چهارران بچرره چنررد سررال همرررای سررهداگر گشررت ه چقرردر عجایبات(دنیررا را) دیررده اسررتا بررا کررار
سهداگری هم شناس شده استا با آنها چنان انس بست ،که آنها هم بی هی به جایی رژته نمی تهانستندا بعد
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از این هی بسیارجسهر ه اهلهان نیز شده استایردش هم آدمان را حیرت می گذاشته استا در چند جای
کارهان را از دزدان هم یالص نمهده استا امان هللا برای جسهری اش اه را اسریهاند اش گرژته استا
سال ها هماه ها می گذشتندا رهزی (آنها) هم از سفر برگشتند ه به شهر شان رسیدندا سحری چهاان بچه
به نزد ادرش هم ژرصت رژتن نه یاژته است ،که جرچی اعالن اادشاه را برای همه معلهم کرده استا
امرران هللا برررای یررهد ه چهارران بچرره یکترراگی یررالت( چرران م) برررآهرد ،آنرررا اهشرریدند ه بررا سررهداگران دیگررر
صحبت کنان به دربار اادشاه رهان شدندا اادشاه آنها را استقبال نمهد ،هر کدامش را در جای مهاژق شاند
است ه گفت است ای سهداگران ،شمایان تمام مملکت ها را گشتید ،کار ها ه هاقعه های عجایبی را دیرده
اید -بسیار سیتی ه نرمی را از سر گذرانیدیدا مرن بررای آن شرمایان را دعرهت نمرهده ام ،کره ایشرم مشرکل
کالن اژتاده استا
من سه اسر دارم ،حاضر هر سه آنها به بلهغت رسیدند ،اکنهن نیت دارم ،که هر سه آنها را در یک هقت
کتیدا کنما برای همین اگر من آنها را با یهاهشم کتیدا کنم ،شاید بعد تر ناراضی شهندا شاید ،وانی یکری
از آنها گهید ،که چرا به برادرم زن یهشرهی گرژته دادی ه به من بی زیبا آنها یهد شان حاال در براره
زنگیری چیزی نمی گهیندا
من اکنهن حیرانم ،که چه کار کنم؟ چنین حیله ی ایدا کردن الزم است ،که در آینده نه آنها از همدیگر یفه
شهند ه نه من از آنهاا برای همین هم ،امرهز شمایان را به دربار چیغ زدم ،که به من چه میگهیید؟
در همین هقت چهاان بچه از اهلهی امان هللا ییست ه گفت است ای اادشاه  ،ممکن من یرک سرین کرنم؟
اادشاه ه سهداگران اهل اسیندی زدنرد ه براز آرام شردندا اادشراه گفرت اسرت هرر چیرزی کره در دل داری،
گهیا (چهاان) بچه گفت است ای اادشاه ،در این کار عالج یگانه همین است ،که تره اسررانت را دعرهت
کن ه به آنها گهی ای ژرزندان ،من مییهاهم ،کره کتیردا شر هید ه از برین تران یرک کرس بجرای مرن اادشراه
شهدا من مهی سفید شدم ،نمی دانم  ،که به شمایان چهقت معقهل است ه کی را به زنی گررژتن ایردا الکرن
الزم است ،که همه تان یکباره کتیدا شهیدا
برای همین ،یکتاگی کمان غهلک ه(یکتاگی) تیر را گرژته ،به نیت بطرژی تیر یالی کنیدا تیر هر که ،به
کجا رسد ،از همان جا بیهد زن میگیریدا وانی از این زحمت یالص می شهیا
اادشاه ،یاران اه ه سهداگران همین که این گ بچه را شنیدند ،به آنها معقهل آمدا همه به اه آژرین گفتندا
اادشاه ژرمهد ،که یک یالت مرصع را به اه اهشانندا به همین طریق ،همان شرب را برا برزم گذرانیدنرد ه
وانی رژتندا
اادشاه هم آدمان را از اس ژرزندان شان ژرستاندا اسرانش آمدنرد ه بره ارا ایسرتادندا اادشراه گفرت اسرت ای
ژرزندان ،من مهی سفید شدم ،شمایان نسل من استیدا من مییهاهم ،که در زنده گری ام هرر سره شرمایان را
کتیدا کنم ،ارمان دیگری ندارما با این شمایان چه میگهیید؟ آنها گفتند ،که ما راضی(استیم)ا
هی گفت استا برای آن که در بین شمایان در آیرر ناراضری گری نشرهد ،اکنرهن یکتراگی کمران غهلرک را
گیرید ه بیرهن براییدا من( شمایانرا) نگرم ه شمایان به نیت به طرژی تیر یالی کنیدا
تیر کسی ،که به کدام طرد رسد از همان طرد به یهد زن گیردا آیر گفتند ما راضیا بعد یکتاگی تیر
دستی گرژته ،همرای ادرشان برآمدندا وانی از کمان غهلک تیر یالی کردنردا ارس بره جسرتجهی تیرر شران
رژتندا
تیر برادر کالن به یانه هزیر دست راست ،از آن میانگی به یانه اقسقال ه از آن یهردی به درهن سنگ
تهده رسید استا
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ده برادر یرسند بهدند ،اما طبع برادر یهردی ییره بهد ه حتی به کسی هم گ نمیزدا بعد اادشراه بررای
آن ده اسرش دیتر هزیر ه اقسقال را یهاستگاری کرده است ه هفت شب ه هفت رهز طهی داده آنها را
به تیت ه بیت شانده است -اما یهردش مانده استا نمی دانست ،که چه کار کند؟
هر چند به اه میگفتند ،که کدام دیتری ،که در این شهر به ته معقهل باشد به یهاستگاری اش میرهیما یرا
باز تکرار تیر را به یگان طرد یالی کنا هی گفت اسرت نره ،مرن اکنرهن در آنجرای کره تیررم رسرید ،از
همان جا زن میگیرما آنها گفتند نباشد ،ایتیارتا بچه رژته است ه همان سنگ تهده را کاژتن گرژته استا
القصه از کارش چهل شبانه رهز گذشتا
رهز چهلم دید است ،که دریچه یی نمایران شرده اسرتا زهر زده آنررا کشرهده اسرتا بره آنجرا درآمرده اسرت،
قدری ایستاده است ،که یانه رهشن شد ،به گرد ه اطراژش نگاه کرده استا در آنجا مار چنان بسیار بهده
است ،که ماندن گیردا اهل ترسیده برآمده رژتنی شد اسرت ،امرا یرک مرار کرالن سررش را برداشرت ه گفرت
است ای جهانمرد ،ته چندین شب ه رهز محنت کرده ،یهن جگررت را یرهردی ،تره مورل برادرانرت زن
یابیا
حاضر ،که به اینجا درآمدی ،نا امید برآمده نرها من ملکره مرارانما کردام مراری ،کره بره تره معقرهل باشرد(،
همررانرا) گیررر ه برره یانرره ات رها هی گفررت اسررت بمررن زن درکررار نرره مررارا ملکرره مرراران گفررت اسررت ای
جهانمرد ،اینقدر ابله نباش نیهاهد من ه اینها مار حقیقی باشیم؟ این ییل گمان نکنا ما اری یم ه در نقاب
مار هستیما کدامی از اینها به ته معقهل باشد ،گرژته رها
بچه از بین شان یرک مرار االبرال( ابلرق م ) را گرژتره بره یانره اش رژرت اسرتا مرار را انهران کررد اسرت ه
انتظار آن بهده است ،که کی شب ژرا رسد ه مار یا اری بهدنش معلهم شهدا
اادشراه ه اسررانش گمرران داشرتند ،کره هی(در آن سررنگ ترهده) چیرزی را یاژترره ه حاضرر( در یانره) نشسررته
استا اادشاه اه را چیغ زد ه گفت است ای ژرزند ،اکنهن که تره برایرت زن نیراژتی ،مرن تره را یانره دار
میکنما
بچه گفت است نی -به یهاستگاری نره ،قسمت ام همین بهد استا هر قدر که ادرش بره اه مصرلحت داد
است ،هی راضی نشد استا ادرش نمی ژهمید است ،که هی(زن) آهرد استا هی به یانه اش رژت استا
شرب هقررت یرهاب ،مررار را در بسررتر یرهد درآهرد اسررت ،لرریکن یرهابش نبرررد اسررت ،مری ترسررید ،کرره اه را
نگزدا
قریب های نصد شب یهابش برد استا قدری یهابیده باز بیدار شد اسرتا(دیده اسرت) در بسرترش چنران
دیتر یهشرهی است ،که شعله زیباگی رهیش از رهزن یانه برآمده راست به مراه مری رسریدا دیرد اسرت،
در اهلهیش نقاب مارانه( دیتر) ایستاده استا
هی از یرسندی چه کار کردنش را نمی دانستا باهرش نمی آمد است ،که همین(منظره) را به چشرمانش
می بیندا درره از جایش ییسته یهاست است ،که نقابش را گرژتره انهران کنرد ،امرا زنش(بیردار شرد اسرت)
نقابش را از دست اه گرژت است ه گفت است اینطهر نکنا هی نقاب را مانده  ،به بغلرش درآمرد اسرت ه
یهابیدندا اگاه زنش باز در نقابش درآمد است ه انهان شد اسرتا اگرر هرر رهز طبرع بچره مرالل مری برهد،
امرهز یرسندی اش حد ه کنار نداشتا آدمان اه را دیده حیران میشهند ،که اه چرا اینقردر یرسرند اسرتا
این شادی اه به گهش ادرش ه برادرانش هم رسید است ،انها نیز حیران شدندا
چند هقت همینطهر گذشت استا زنش نقرابش را مری مانرد اسرت ه رهز براز مری اهشرید اسرتا رهزی هی
یهاست است ،که مههایش را شهیدا هی(بچه) درآمد است ،که زنش نقرابش را بره یرک سرهی مانرده مرهی
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سرش را یرالص کررده ایسرتاده اسرت ،در آتشدان(باشرد) االه مری سرهیت اسرت ،هی ژکرر کررد اسرت ،کره
برای چه زنم دایم در درهن نقاب باشدا ب گذار ،اه نیز رهی کشاده باشد ه ادر ه برادرانم نیز اه را بینندا
در همین اندیشه بهد است ه یهاست است ،که نقاب را گیرد ه به آتشدان ارتاید ،تا که سهیته رهدا همین
که بچه نقاب (زنش را) گرژت است اه داد زد است ای بی عقل ،ته چه کار کرده استاده یی ،ته هر دهی
مانرا در بال می مانیا اما اه گهش نکرد اسرت ه نقراب را زنرش را در آترش ارتاژرت اسرتا نقراب سرهیت
استا
زنش چقدری کره اه را سررزنش کررد ،ژایرده نداشرتا گفرت اسرت بسریار کرار گنرده کرردیا عجرب نری ،کره
(اکنهن) به سر ما بال آیدا شههرش گفت است غم نیهر ،هیچ گ نمی شهدا چند هقرت همینطرهر گذشرت
اسررتا مررردم نیررز از زن داری اه بررا یبررر میشررهدا ایررن یبررر بگررهش ارردرش هررم رژترره میرسرردا ارردرش قرررار
میدهد ،که رژته کلینش( عارهس م) را بیند ،تا چی ییل بهدن زن اسرش را ژهمدا
یکرهز باز زنرش ا اله مانرد ،کره آبررا گررم کررده مرهیش را شرهیدا آب گررم شرد اسرتا هی مرهی سررش را
یالص کرد است ه به سر شهیی سر کرد است ،بی نایهاست( دژعتا م) در یانه کشاده شد استا
برابر کشاده شدن در ،مرد بیگانه هارد یانه گردید استا این مردک یسررش برهد اسرتا هی همینقردر هرم
ژرصت نیاژت است( ،که) سرش را اهشدا شههرش اگاه یی برآمده رژته بهد استا
اادشاه درآمده دید است ،که ایشگاه یانه یهب صهرتی -یکطرد رهیش مول آژتاب ه طرد دیگری مانند
مهتاب حاال مهی سرش را شسته ایستاده استا
ههش از سر اادشاه رژته است ،ژکر کرد است ،که اسرم این ییل(ماه صهرت را) از کجا یاژته اسرت؟ از
اینجا دیگر طاقت نکرده برآمده به دربارش میرهدا از جمال( کلینش) ههش از سرش رژتره برهد اسرتا بره
دربارش آمده هزیران یهد را دعهت نمهد است ،ه به آنها دیده گی اشرا نقل کرد استا
برادرانش نیز از زنگیری ه یهشرهیی زن اه با یبر شدند ه به نزد ادر شان آمدند ،که چرا زن های ما
بی زیب ه زن هی یهشرهی استا اگر ادر ما باشی ،به مایان نیز همان ییل زن یهشرهی یاژته دها
اادشاه ،هزیران ه اقسقال هایشرا جمع کرده گفت من باید چه کار کنم ،شمایان بمن چه مصرلحت میدهیرد؟
شمایان همین ییل مصلحت دهید ،که من اسرم را ( با آسیبی) نابهد کنم ه زنش را گیرما
آنها بسیار ژکر نمهدند ه گفتند ،که گ معقهل استا لیکن اسرت را برای زنش(شده) بی هریچ چیرز رهی
راست کشتن عیب است ه اادشاه هان هم ته را تهنه میکننرد( میدهنرد م)ا تره همرین ییرل حیلره سراز ،کره اه
هنگام اجرای یگان کاری هالک شهد ه وانی زنش را گیرا هی(اادشاه) گفت است گ تان معقهل ،لریکن
من برای اه چگهنه کار یابم؟ آنها گفتند ،که اه را برای آهردن یگان چیزی ژرستانیدا هی از اینجا رهد ه
از آنجا آمده نه تهاندا
این گ به اه(اادشاه) معقهل شد است ه به آنها رهی آهرده ارسید است که من چه ییلره چیرز(در یزینره)
ندارم ه آهردنش هم مشکل باشد ه اسرم را برای آهردن آن ژرستانم؟ یک(کس) از(بین) آنهرا گفرت اسرت
ای اادشاه در دهلت ته همه چیز استا ژقط آهردن چیزی الزم است ،که اسر تان از عده آهردن آن نبرآید
ه هالک میشهدا آن چیز -مادیان چهل کره استا اسر تانرا برای آهردن هی ژرستانیدا
به اادشاه گاش معقهل اژتاد استا مالزمان اشرا ریصت داده(کسی را) برای آهردن اسرش ژرستاد استا
به اسرش گفتند ،که ادرت ته را دعهت میکندا (اادشاه) بچره اهل حیرران شرد اسرت ورانی آهسرته-آهسرته بره
دربار ادرش رهان شد استا ادرش حاال بر تیت (اادشراه یری اش) نشسرته برهد اسرت ،هی یراطر اریشران
درآمد استا
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اادشاه با شیرین زبانی های زیادی به اسرش گفت است ای اسر ،تره اسرر نازیران ه جسرهر مرن میباشریا
بنابر ایرن در دهلرت مرن کمری نیسرت ،ژقرط یرک چیرز نمری رسردا ایرن مادیران چهرل کررها از ایرن سربب مری
یهاستم ،که آنرا(یاژته) بیاری ،زیرا ته از همه دانا تر ه جسهر تریا اکنهن تیاری ات را دیده ،اگاه بره
سفر دراا
اادشاه بچه(یهب) گفت است ،طبع ییره برآمده به یانه اش رژت اسرتا هی اسرر یرهد اادشراه برهد اسرتا
اصل نصب مادرش از اری یان بهد استا مادرش بسیار آدم دانا ه با عقل بهد استا
اادشاه بچه از نزد ادرش برآمده به نزد مادرش ،که علحیده میزیسرت رژرت اسرتا بیانره مرادرش رسرید(ه)
هارد یانه شده است ،مادرش ژهمیده است ،که اسرش بسیار مالل(است)ا
ارسید است اسرم ،ته چرا مالل استی ،کی ته را آزار داد اسرت بمرن گرهی؟ اادشراه بچره همره گاهرا را بره
مادرش گفته بهد است ،که ادرم مرا برای آهردن مادیان چهل کره ژرسرتاد اسرت ،مرن باشرم تمامرا حیررانم،
نمی دانم هی در کجا است ه چه ییل هیرا(یاژته) آهردن درکارا برای همین به نزدت آمدما
(مادرش) گفت است اسرم ،مقصد ته ه ادرت را ژهمیدما ادرت با ته قصد کرد است -به آن مقصدی ،که
ته نابهد شهی ه هی زنت را در نکاح یهد گرداندا اکنهن به این چه عالج ،هر چه نباشد هم ،هی ادرت،
ته باید ژرمانش را اجرا کنیا اس ادرت اادشاه است ،اگر ته ژرمانش را به اجرا نیاری ،آنگاه اادشاه هان
دیگر اه را تهنه میکنندا
از آدمانی ،که برای آهردن مادیان چهل کره رژته بهدند ،حاال کسی سالمت بر نه گشته استا اه را داشتن
نهایت مشکل است ،اما ته نترسا بسیار یهب کردی ،که ایش از رژتن برای مصلحت به نرزد مرن آمردی،
نباشد ته هم نابهد می شدیا
اکنهن گ مرا گهش کنا بیانه رهی چیز ه چارت را تیار کرن ه در یرک کرهزه جهرغرات  ،بررای اسر
زین ه لجام گیر ،وانی بطرد ژرالن جرای رهان شرها چنرد دشرت ه بیابران را طری میکنری ه بره مرغرزاری
میرسیا در همان مرغزار چیز ه جارت( از اس ) ژره آهر ه انهان شها در آنجرا چشرمه یری اسرتا انره،
همان مرغزار مکان مادیان چهل کره استا
هقتیکه ن صد رهز شد ،هی برای نهشیدن آب می آیردا ورانی اه برهی آدمرین زاد را مری ژهمردا بعرد هی در
لب همان چشمه ییلی ایستاده میگهید هر کی مرا صاحب باشد ،آید مرا جل کندا وانی ته از جایت ییز ه
اه را جل کنا باز آرام شه ه هی باز میگهید ،کی اگر مرا صاحب میبهد ،به دهنم لجام می ماندا
در همین لحظه ته درره لجام راگرژتره بره دهرنش مران ،هی براز میگهیرد اگرر مررا صراحب میشرد ،سرهارم
میشدا همان زمان ته کهزه جهرغات را گیر ه به هی سهار شها اس هی باز میگهید اگر صاحب باشرد،
مرا(به راه) رهان نماید ،در این هقت اه را( به راه) رهان کن ،اما هی به راه نیهاهد درآمردا ارس هی را
با قمچین زنا اگر با ایرن طررز هرم بره راه نره درآیرد ،تره همران جهرغرات در کرهزه برردار بره سررش زنا
وانی(بعد همین کار)هی ایش -ایش ه بچه هایش از قفرایش برا تره آمردن میگیرنردا ژهمیردی؟ هی گفرت اسرت
ژهمیدما اس مادرش اه را دعا نمهد است ه هی از نزدش برآمده به یانه اش رژت اسرت ه ایرن نقرل را بره
زنش گفت استا زنش گفت است مرن تره را تاکیرد کررده بهدم(،کره) نقرابم را نره سرهزانا اکنرهن بایرد گر
ادرت را گیریا
زنش برای اه نان -اان را ایت ه صبح بر هقت اه را از یهاب بیدار نمهد ه گفت است هقت رژتن(شد)ا
اه از یهاب ییست ،دست ه رهیش راشسته یهرک را یهرد اسرت( ازیانه)برآمرده ،جهرغرات در کرهزه
بهده را در ایش زین اساش ماند است ه یهدش نیز سهار شد ،رهی بطرد بیابان گردانیده اس دهاندا
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القصه چندین دشت ه بیابان را طی نمهد ،از تشنگی ،گشنگی به تنرگ آمرده برهد (،عاقبرت) بیابران را طری
نمهدا بجایی رسید ،که آنجا مرغرزار هسریع ،در آن مرغزارگرل ه گلرزار چمرن-چمرن مرهج میرزد ،حتری برا
ارنده های( این مرغزار) نگری ،همه اش عجایب اند ،زیرا مول این ارنده ها را اادشاه بچه در تمام عمر
در مملکت اش ندیده بهد استا
در مابین همان مرغزار چشمه یی بهد ،در گرد ه اطراد آن سبزه چنان هم بلند بهد ،که یک ییل آدم اگر
درهن آن سرربز ه(زار) درآیررد ،البترره ،گررم میشررد اسررتا اادشرراه بچرره آمررده برره درهن مرغررزار درآمررد ه چیررز ه
چارش را( از اس ) ژرهآهرد ه یهدش را در آنجا انهان نمهده نشسته اسرتا شرب رهز شرد اسرتا هی ترا
نصد رهز در آنجا نشسته نگاه کرد ،که شیهه(است)برآمد استا
به اهلهیش نگاه کرد است ،که جانهری از بیتل یهرد تر ،از قچیر کالنتر با چهل بچره اش بره نرزد چشرمه
مانند ژیل مست می آمد استا همین که نزدیکتر آمد است بهی آدم را ژهمید استا وانی در لب چشرمه آمرده
ایستاد استا
بچه هایش نیز شخ شدند ه هی با آهاز بلند گفت است هر که مرا صاحب باشد ،بیاید جلم کندا اادشاه بچره
گ های مادرش را بیاد آهرده ،درره ییسرته اسرت مادیران چهرل کرره را جرل کررده زینررا نیرز بره براالیش
گذاشته است ه باز ایستاد استا
مادیان چهل کره باز گفت است هر کی مرا صاحب باشد لجامم را زندا اادشاه بچه از جایش ییست است
ه به دهنش لجام زده استا هی باز گفت است هر کی مرا صاحب باشد ،سهارم شهدا
اادشاه بچه درره از جایش ییست است ه کهزه را با جهرغات گرژته ه( به مادیان چهرل کرره) سرهار شرد
است ،هی به راه نه در آمد است( از جایش نه جنبیده است)ا قمچین زده اسرت هی براز هرم حرکرت نکررده
استا وانی همرین کرهزه جهرغرات را برر داشرته بره سررش زده اسرتا کرهزه شکسرته اسرت ه جهرغرات بره
رهیش یالی شد استا هی ژکر کرد ،که این آدم بسیار زهر بهد استا با این یک زدن مغز سرم را یالی
کردا
نا چار آهسته -آهسته به راه درآمد است ه بچه هایش(نیز) از قفایش(رهان شدند)ا یالصه ،اکنهن بره سرر
ا ادشاه می آییما همان رهزی ،که اادشراه بچره از یانره اش رژرت است(اادشراه) یرهاهش داشرت بره نرزد زن
اسرش رهدا اما چهن به آنجا رسید است ،گرد ه اطراد یانه را هرچند جستجه کرد اسرت ،در را نیاژرت
استا
عالج دیگری را نیاژته ژرمرهد اسرت گررد ه اطرراد یانره را آترش زدنردا هقتیکره آترش یرامهش شرد اسرت
دیدند ،که حتی دیهار های یانه اندک هم گرم نه شدندا اادشاه از این کار تماما حیران شده ماند استا
(اادشاه بچه) در باالی مادیان چهل کره سهار ه بره ملرک اردرش رسرید اسرتا اهرل شرهر دیرد اسرت کره از
مابین دشت گرد کالنی نمایان شد استا بعضی ها گمان کردند ،دشمن برا شرهر هجرهم آهرد اسرت ،بعضری
دیگر ییل تعبیر می دادندا
لیکن درباره اادشاه بچه مردم می گفتند اه یا مرده است ،یا یگان چیز اه را یرهرده اسرتا چرهن برا دقرت
نگریستند ،دیدند ،که آدم به جانهری سهاراسرت ه چهرل جرانهر بچره از قفرایش آمرده ایسرتادندا ژهمیدنرد ،کره
اسر اادشاه بهده ،مادیان چهل کره را آهرده استا
اادشاه در قصرش بی غم نشسته بهد استا مالزمان می درآینرد ای اادشراه ،مبرارک باشرد ،اسررت مادیران
چهل کره را آهرده استا به ایشهازی اش رها
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در این هنگام اادشاه باز هزیران ه نزدیکانش را جمع آهرد است ،که باز چگهنه مصلحت میدهندا اادشراه
گفت ا ست باید کاردشهارتر یاژتن درکار است ،که این دژعه سالمت برگشته آمدن نتهاندا
باز کی یگان حیله دیگر را می داندا یکی از آنها ییسرته گفرت اادشراه! هرر چنرد کره اسررت از یطرر یکرم
سالمت برگشته آمد ،از دهیم آمده نمی تهاندا این دژعره ،کره اسررت بره نرزدت آمرد ،تره اه را بررای آهردن
״دیگ چارمنگهش״ ژرستان ا هی این چیز را آهرده نمی تهاندا این گ به اادشاه معقهل آمرد ه اه آنهرا را
ریصت داد استا اسرش آمد است به ادرش تعظیم نمهده ه گفرت اسرت اردر بزرگرهار ،ژرمانرت را اجررا
نمهدما
ادرش نیز اه را احسانها یهاند است ه آدمانش را ژرمهد است ،به هی یلهت مرصع را آهرده اهشرانیدندا
وانی ،اه را در اهلهیش شانده ،هزیران ه مالزمانش را هم دعهت نمهد است ه ضیاژت کالن را برای آنها
تشکیل داد استا اسرش را ییلی تعرید کرد استا
وانی( ،اادشاه) بچره شرب بیانره اش رژرت اسرتا در یانره زنرش همره کرار هرای اردرش را بره اه نقرل کررده
است ا بچه از همین گهنه کارهای( رژتار) ادرش ییلی مرالل شرد اسرتا اگراه یری رهز دیگرر ،قریرب هرای
نصد رهزی ادرش باز اه را دعهت نمهد استا
اررس برره دربررار ارردرش رسرریده ،درآمررده ،سررالم داده ایسررتاد اسررت ا ارردرش گفررت اسررت یررک ساارشررم را ماننررد
اهلهان اجرا نمهدی ،اکنهن می یهاهم  ،که برایم دیگ چارمنگهش بیاریا بچه گفت است هر حکمی که
داری ،ناچار باید اجرا کنما
بچه از دربار ادرش راست به نزد مادرش میرهدا مادرش ارسید اسرت اسررم ،چررا طبرع ات براز ییرره؟
هی گفت است ادرم مرا باز برای (آهردن) دیگ چارمنگهش ژرستاده استا من(حتی) چره بردانم در کجرا
بهدن ه چه ییل آهردن آنرا نمی دانما
مادرش گفت است بلی ،اسرم این کار ییلی مشکل ه یطر ناک استا ییریت( یهب شد که م) ،به نرزدم
آمرردیا در ایررن سررفر یررک چنررد یطررر ترره را از ارریش یهاهررد آمرردا هقتیکرره برره راه میرردرایی ،ترره را از ارریش
کهارهک( ال م) ،که آن بسیار کج ه کلیرب( نرا همرهار م) اسرتا هقتیکره بره سرر آن آمردی ،اریش از گذشرتن
گهی ته را بیدا کهارهک کج ه کلیب گفتند ،ته کهارهک راست بهده ییا وانی گذرا
از آن که گذشتی باز از ایشت باغ کالنی می آید ،که نهایت نا همهار ه کس نا گذر استا هقتیکره نزدیرک
آن باغ رسیدی ،اینطهر گهی کیسکه ته را باغ ناهمهار گفت است نا معقهلی کرده اسرت ،تره براغ همرهار
بهده ییا به همین طریق ،از باغ هم یهاهی گذشتا
اس از ییلی راه رژتن ،ته را درهازه کالن از ایش می آیدا ته گهی ترا که در صدا میکردگری گفتنرد ،نرا
تغری( نادرست م ) گفتنرد ،تره در بیصردا برهده یریا ایرن را گفتره در را مری کشرایی ه میردرایی ه بره سررای
میرسیا در آنجا چشمت باز به دری میرسدا
در را ،که کشادی ه درآمدی ،در آنجا سگان ه اساان را مری بینری ،کره آنهرا برابرر تره را دیدنرد( گهشرهای
شانرا) سیخ میکنندا در ایش سگان علد ه در ایش اساان استیهان استا ته بره یرک چرابکی علرد را بره
ایش اساان ه استیهان را به ایش سگان ارتا ،وانی آنها به ته نمری رسرندا ارس از ایرن بره گررد ه اطراژرت
نگرررا چشرررمت برره دری مررری اژتررد ،کررره در آن یانرره نررردهره ( 51کمایررر جالجرررین) زنرردگی میکنررردا دیرررگ
چارمنگهش دایم در زیر بالینش استا
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ته بین اگر چشمانش کالن ه کشاده باشد ،یهاب است ،اگر اهشیده ،بیدار است ه به نزدش نه دراا
اس بچه اساش را زین کرده به راه برآمده اس از چنرد ژرسرخ راه را طری کرردن بره نرزد چشرمه یری رسرید
استا چیز ه چارش را از اس ژره آهرده است ه اس از یهراک یهری یهابید استا یهاب دید اسرت،
که در نزد دربار ادرش چنان یلق بسیار جمع شده است ،که برای سهزن(ارتاژتن) هم جای نبهد استا
مررردم گرررد آمررده هررم گهیررا در تررن اهشرراک سرررخ ،سرربز ه زربد(داشررتند) ،در یررک طرررد رقررص ه سرررهد
یهانی ،طرد دیگر اایگه دهانی ه بزکشری ،طررد دیگرر ،گهیرا قهشرتی گیرری ،در همرین هقرت گهیرا هی
آمده از (نفر) ارسید است در اینجا چه گ است؟ هی گفت است چه ته مگر از این شهر نیسرتی ،کره از
کار جهان بی یبری ،یا ته دیهانه یی ،که نمی ژهمی چه ییل هاقع در اینجا میگذرد؟ مگر نمری دانری ،کره
اادشاه اسرش برای آهردن دیگ چارمنگهش ژرستاد است ه ندهره گهیا اسرش را هالک کرد استا
انه اکنهن اادشاه از هی یالص شد است ،زنش را گرژتنیا برای همین هم یلق(در اینجا)جمع شده استا
بچه میگهید رهید به اادشاه گهیید ،که اسر اادشاه منما مردک برهی بچه ترسکی( سلی ،چارات م) زده اه
را حی میکندا در همین هقت بچه یکباره بیدار شد است ،که با آب عرق غهتید است ه سرش درد میکنردا
هقت نزدیکهای سحر بهد است ،ییسته اساش را جرل ه زیرن کررده ه بره راه درآمرد اسرتا امرا همران رهز
دلش از یفه گی سی -سیخ بهد استا
اکنهن قصه را از ادرش سر میکنیما همران رهزی کره اسررش بره سرفر برآمرده برهد اسرت اه در(جسرتجه)
حیله ه نیرنگ ها درآمد است ،که با قدم تاریک زن(اسرش را) به دست داردا چهن ایشتر به نزد اسررش
آمد است ،لیکن گرد ه اطراد یانه محکم دید است ه از در یانه باشد نام ه نشانی هم نیاژت استا
ژرمهد است مسرهن(مارتهل م ) ه اتک ها را آهردند ه بچه مررد هرای زیرادی بررای دیرهار رسریدندا چقردر
کهشیدند ،نه تهانستند ،دیهار های یانه گهیا از اهالد( سرایته شرده) باشرندا اادشراه ژرمرهده اسرت هیرزم را
گرد آهردند ه آتش زدند ،که النگه آن تا به آسمان هفتم رسدا اما دیهار های یانه گرم شده از آن هم ینک
تر شدندا اادشاه هر قدر گفت است من یسرت هستم ،با ته یگان نیت برد نردارما از درهن(یانره) آهاز نره
برآمده استا وانی( اادشاه) ژریب دادن گرژرت اسرتا گفرت اسرت تره یرهد را بررای چره درهن یانره زنردان
کرده یی ،شههرت را ندهره یهردا هرر قردر زاری ه درهغ گرهیی نمرهد اسرت ،کره کرارش نشرد اسرت ه
وانی به دربارش رژت استا
اکنهن قصه را از بچه میگیریما هی بره سرر کرهارهک رسرید اسرتا از اسراش ژرره آمرد اسرت ه به(سرهی)
کهارهک ره آهرده گفت است ته را نادرست کهارهک کج گفته اند ،ته عجب کهارهک راست برهده یریا
وانی آهسته-آهسته از آن میگذردا کمکک دیگر راه میرهد ه اه را از ایش یک باغ نا همهار ه بری زیرب
می آیدا بچه از اساش ژرهآمد است ه اساش را بسته کرده به نزد باغ آمرده چیرغ زداسرت تره را نادرسرت
باغ نا همهار گفتند ،ته عجب همهاری! اینرا گفت ه از آن باغ نیز به یهبی گذشت استا
اس از چند ژرسخ( ژرسنگ م) راه رژتن نگراه کررد اسرت ،کره درهازه یری نمایران شرد اسرتا ارس اسراش را
بست ه به نزد درهازه آمد استا ته را نادرست در صداکن گفته اند ،ته در بی صدا ه یهب بهده ییا اس
درهازه را کشهد ه درآمد است ه دهر تر در دیگر را دید استا
به درهن درآمده دید است ،که در یکجا سگان ه در جای دیگر اساان ایستاده اندا در ایش اساها استیهان،
نزد سگها علرد را دیرد اسرتا بچره همران اسرتیهانها را گرژرت اسرت بره اریش سرگان ه علرد را بره اسراان
گذاشت استا آنها آرام شدندا دید است ،که دریچه یی نمایان اسرتا ارس برا سرهرایی نگراه گررد اسرت ،کره
ندهره یهد را راست کرد است ه چشمش کشرادها گر مرادر بیراطرش آمرد اسرت ،اگرر چشرمان نردهره
کشادگی باشد ،معلهم که یهاب استا
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وانی در را آهسته کشاد ه درآمد است ،که دیگ چارمنگهش حاال در زیر بالینش اسرت ه بررای گررژتن آن
یگان چاره یی نیستا آهسته از مهی های ندهره گرژت ه براداشت است ه بره سرتهن اه را بسرت اسرتا
وانی دیگ چارمنگهش را به اشت گرژته تیز برآمد استا
همین که از همان دریچه برآمد است یک طرد دیگ به دیهار رسیده صردا بررآهرد اسرت ،نردهره بیردار
شد است ه از عقب(بچه) برآمدنی شد است ،که تمام بدنش بستگی بهد استا وانی دندانهایش را به هم زده
ژریاد کرد است آی سگان ،اه را دریدا آنها گفتند ،که ته همینقدر سرال اریش مرا علرد ارتاژتره برهدی ،ایرن
یهد امرهز به ما استیهان ارتفات ،برای همین ما اه را نمی قایما
ندهره باز داد زد است آی اس ها ،دزد را گیریدا آنها گفتند ما اه را برای چه قایم ،همینقدر سرال کره
به ته یذمت کرده بهدیم ،ته به ما غیر از استیهان چیز دیگر نه ارتاژته بهدیا هی باشد ،برابری آمدن به
ما علد ارتفاتا ما اه را نمی قایما
قهر ندهره باز هم یسریت ه نهرره زد اسرت آی در صردا کرن ،تره بگیررا در گفرت اسرت ،کره چقردر سرال
گذشته باشد هم از ته یگران برار نره شرنیده ام ،کره مررا در راسرت ه مالیرم گفتره باشری ،امرا این(کرس) آمردن
زمان مرا مالیمک ه راست گفتا از این سبب من اه را تماما نمی قاما
بچه با دیگ چارمنگهش از در هم گذشته به اساش سهار شده ،رژت استا
ندهره باز سیت تر ژریاد زد استا آی باغ نشیب ،ته بق ا باغ نشیب جهاب داد است ،که ته یگران برار
مرا باغ راست ه همهار نه گفتی ،این(باشد) گفتا از این سبب ،مرن اه را نمری دارما نردهره دیرد اسرت،
کا ر از بین (رژت ،رژته) ایستاد استا برای آیرین کهارهک را به یاری دعهت کرداست ،که آن هم یاری
نکرد استا
ندهره امیدش را تماما کنده مانرد اسرتا بچره از کرهارهک نیرز گذشرته اسرت ه اسر را قمچرین زده چنران
دهاند است ،که قریب های شام به شهر ادرش رسید استا
اهل شهر دید است ،که گردی در دشت نمایان شد استا ژهمیدند ،که اسر اادشاه دیگ چارمنگهش را نیرز
آهرد استا رژتند به اادشاه یبر دادند ،که اسرت آمد ه دیگ چارمنگهش را نیز آهرد استا
اادشاه بری سرر انجرام شرده هزیررانش را براز دعرهت نمرهده گفرت اسرت آی هزیرران ،اسررم از ایرن برال هرم
رهایی یاژتا اکنه ن ما به اه چه کار کنیما ژکر کنید ه یگان چاره یابیدا اگر عالجش را نیابیرد مرن ژرمران
میدهم ،که برابر رسیدنش سر اه را برندا آنها گفتند ،که این ییل نمی شهد ،برای این اادشاه هان ترا تهنه
یهاهند کردا
اس کسی ییسته گفت است اگر ممکن باشد ،من عر کنما اادشاه گفت اسرت گرهیا هقتیکره اسررت بره
نزدت آمد ته ،گهی ،که ره از ادر ه مادرم از آیرت برای من یبر بیرارا هقتیکره اسررت ارسرد بره آنجرا
من چطهر رهم؟ ته گهی ،که ترا در باالی هیزم غرم شده می مانیم االه میزنیم وانی ته با دهد به آیرت
میرهیا
بچه به دربار اادشاه آمد ه سالم علیکم بجا آهرد است ه دیگ چارمنگهش در ایش اردرش گذاشرت اسرتا
هی دیگ را گرژت است آژرین ژرزندا اکنهن به یانه ات رژته راحت کن ،اس از سه رهز وانی به نزدم
بیاا
رهز سهم آمد ه به نزد اادشاه درآمده ه گفت است آی ادر ،انه ،به یذمت آمردما اادشراه گفرت اسرت بلری،
بمن یذمت بسیار کردی  ،اما من یک ارمان دیگر دارما اگر آنرا اجرا کنی ،بمیرم هم ههسم نمی ماندا
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باز چه ههس ه آرمان داری ،که مرن آنررا اجررا کررده ترهانم ،گفرت اسرت بچرها هرهس ه آرمرانم همرین ،کره
مییهاهم احهال ادر ه مادرم را در آن دنیا ژهمما لیکن چنین آدم را نیاژتم ،که یک بار به آن دنیا رژته آیدا
انه یهاهشم از ته همین استا
بچه گفت است آیر من به آن دنیا چطهر رهم؟ هی گفت است هیزم را غررم میکنریم ه تره( بره براالی آن
می برایی ه اس از سهیتن) با دهدش به آن دنیا میرهیا
بچه گفت است ژهمیدما بعد اادشاه اه را ریصرت داد اسرتا از یفگری دل بچره سریاه شرده بره نرزد مرادرش
آمد ،سالم نمهده نشسته استا مادرش ارسید است امرهز باز چرا یفه یی؟ ادرت باز چگهنه حیله را برر
آهرد استا هی گفت است نارس ،مادرا مرا ادرم به آن دنیا برای یبر گیری ادر ه مادرش می ژرستاندا
هی(مادرش) گفت است بسیار نا امید نشه ،به این هم یگان چاره یاژتن ممکن استا هر گاه کره تره را بره
باالی هیزم غرم شرده برآهردنرد ،بررای برردن تره ده-سره کبرهتر مری آینردا ورانی تره هرم کبرهتر شرده برا آنهرا
میاریا هقتیکه اریدی راست به یانه ات آمده باز به صهرت اصلی میگردیا بعد از چند رهز من به ته(
چه گفتن را) می ژهمانم ه وانی به نزد اادشاه میرهیاژهمیدی؟ گفت است بلیا
بچه( از نزد مادرش) برآمده به یانه اش آمرد اسرتا بعرد ه بره زنرش همره اینهرا را گفرت اسرتا بعرد یرهاب
کردندا اادشاه به اهل شهر اعالن کرد است ،که همه آدمان یکتاگی بار هیزم را گیرنرد ه بره دربرار بیاینردا
بچه اگایی تماشا کرد است ،کره دهر ترر از شرهر یرک غرمره هیرزم بره آسرمان سرر اژرشرته اسرت ،ورانی بره
طرد همان دشت رژت استا
بعضی آدمان سی-چهل سطل رهغن زغیر را آهرده به هیزم رییتند ه بچه را ژرمهدند ،که به باالی هیزم
برایدا هی از جایش ییسرته آهسرته -آهسرته بره براالی غررم هیرزم برآمرد اسرتا ورانی اادشراه راسرت ایسرتاده
ژرمهد است ،که آتش را در گیرانندا
هقتیکه النگه آتش بر آسمان ییسته است ،اادشاه ه هزیرانش یرسند شدند ،که در آیر اه را نیست کردیما
آترررش در دهام ده شررربانه رهز سرررهیت ه اادشررراه ه هزیررررانش بررری حرررد یرسرررند بهدنررردا همرررین کررره االه را
درگیراندند ،سه کبهتر آمدند ،در اهلهیش نشسته اریدند ،این هم کبهتر شد ه از قفای شان ارید استا بیانه
مادرش رسید ه به صهرت اصلی درآمد استا
مادرش زنش را نیز(بیانه یهد) آهرد ه نشستندا در همین هقت آدمران اادشراه براز نرزد یانره بچره آمرده بره
هیران کردن آن در آژتادندا
چند ه قت گذشت ه مادرش به اه گفت است ته به نزد اادشاه درآمده گهی ،که من به آن دنیا بهدما ادر ه
مادرت درستند ،در آنجا هم اادشاه هان اند ه هقت رژتن بمن منه شش دانه سیب دادند ه گفتند اگر اادشراه
هقت داشته باشد ،یکبار( یبرگیری) بیایدا
بچه یسیته سیب ها را گرژته به دربار اادشاه رژته استا سالم کرد ه احهال ادر ه مادرش را به اه گفرت
استا سیب ها را نیز داده ایغام آنها را به اادشاه گفت استا
اادشاه ارسید است به آنجا چطهر میرهندا هی گفت است تنها از باالی غرم هیزما اگر رژتنی باشی ،من
نیز همراه ات باز میرهما( با شنیدن این گ  ،اادشاه تماما باهرکرده است م)
بچه رژت ه اادشاه ه هزیرانش هیزم را غرم نمهدند ه بره براالی آن برآمدنرد ه آترش زدنردا آنهرا سرهیتند ه
هی(بچه) با زن ه مادرش بی غم شدندا
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گهینده قرغیز چهارشنبه ید
 -۳۵ساله ،معلم
شهر -یارهغ
برگرداننده سرهرشاه ارکان
شهر -کلگری -کانادا
 ۲۰جهن ۲۰۱۸
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جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی
 )1ک-اد مرکب هېد اند ل ״ یر از آنها بسیار است״ا
 )2هزته نه هزۈن ام ،دے ته گیرڎید״من نمی دانم(،که) هی را نگاه(گیر کرده میتهانید ) میدارد״ا
 )3مه ېن دے محاکمه چهد ،هز ام تهید״هقتیکه مرا محاکمه نمهدند ،من رژتم״ا
م
 )4لۈد ام ترکه س هے؟ لۈدے اس ڤهښ״گفتم به کجا میرهی؟ گفت برای ارغمچین(ریسمان )״ا
 )5یه گه ڎید تهله ای نههدکېن״هی گ زند ،گهیی میگریسته باشدا
 )6بیستے هشت رهزام یمند رېد״بیست ه هشت رهز در آنجا ماندیم״ا
 )7نه تے تر مردم چید״گفت بیا به یانه مردم رهیم״ا
 )8برها نه ماشین رمے ام تمه ازم ڤېن״گفت ماشین ژرستانیم شمایان را از آنجا بیارد״ا
 )9هز دے رهسے زڤ گه مس ژهم-م״من زبان رهسی را نیز می ژهمم״ا
ست ام ښهب ام دې یېز رېد״رژتم شب در ایش آنها ایستادم״ا
)11
بشهند غڎه یه ڤد״هی بچه نغز بهد״ا
)11
اه-را ،ک-ام چارک ترم ڤڎج״آری ،همین مردک به آنجا(رژته) بهد است״ا
)12
الک ڎئد قېله״اتک زدن مشکل(است)״ا
)13
یه لۈدے دس مهک״هی گفت این ییل نکن״ا
)14
ک-ام غڎه البت ته ند״ همین بچه شاید از ته باشد״ا
)15
اه-را ،که چای گه دے رد دهک یه مر ش ٲم تایرد״اکره ،کرانی بره این(کرس) چرای ده ه مرا
)16
میرهیم״ا
یه عزیزماه ،اله ،گند״میگهیند ،که عزیز ماه گنگ است״ا
)17
اسید ته مس امبه درس ڎهڎے یا؟ امسال هم(ته) در امبه درس میدهی؟״ا
)18
یه بشهند اک اݑ آدم״هی تماما آدم درست است״ا
)19
یېد مه رزین ،هز ته دم چار ڎهم״این دیتر من است ،من اه را به شههر میدهم״ا
)21
یه ته م ش زڤ ژهمت״هی زبان مانر میداند״ا
)21
هم طلهاتاه تمره څره سرېت ،هز تمره قرتے سر م״اگرر شرمایان بره یهاسرتگاری اه رهیرد ،مرن
)22
همراه تان میرهم״ا
مه رد غڅ دے یه درس نه ژهمتے ،هزام هم ایڅ اݑ نه یهج״آن دیتری کره درسرش را
)23
م
نمی ژهمد ،من اژتش(رهیش ،قیاژه اش ) را هم نغز نمی بینم״ا
سالم گه ته مهربۈن اند یے(هے م) رزین دهم تیار کښت״ سال آینده دیتر مهربران صرند
)24
دهم را تمام میکند״ا
تهم ښمنې سهر ېت״نباشد ،اگاه طهی کنید״ا
)25
ته تیتک که یے ،هم تهم یه سهر اند یره کهرل ترے کرے״رهمالچره ات کجرا شرد ،آنررا در
)26
طهیت به سر کن״ا
مکے حکیم بیک مس ادم ڤد ،گمۈن״امک امان بیک هم ،به گمانم ،آنجا بهد״ا
)27
یه غڅ دے قهم نست نه؟״ همان دیتر مگر یهیش اش نیست؟״ا
)28
ای ڤرادک ،هز اک څه هزۈن ام؟״ای اکه جان ،من از کجا دانم؟״ا
)29
یه ازم یت ،یه لۈدے سه مه یاږج ڤه״هی از آنجا آمد(ه) گفت ره آردم را بیار״ا
)31
مے تاڤ گه-ت دے ست ادم مه امک ارد سلۈم لۈڤ״اگر ایرن دژعره آنجرا رهی ،بره امکرم
)31
سالم گهی״ا
دارے(ی)ېن چهد ار هے څېم ات یه ست یرب״ داره را بره چشرمش چکاندنرد ،اه صرحت
)32
شد״ا
اه-ڎه ،ترۈد ید چای برئز یه سه״ ای بچه ،به این جا بیا ،چای یهر ه ره״ا
)33
م
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تر چښمه(ی)ٲم ڤد برات مس ڤد״ به چشمه رژته بهدیم ،برات هم(در آنجا)بهد״ا
)34
یه دس یښ مالل سڎج ادے مه اېښڅ״هی چنان سیت مالل شده است ،که هیچ نارس״ا
)35
یېد ته نباس نست نه؟״مگر این نبیره ات نیست؟״ا
)36
یه غهغایے اچه نه یهج״هی جنجال را تماما دهست ندارد״ا
)37
م
زلمک تنجېت-آه؟ زن امک ،شما تینجید(جهر استید )״ا
)38
اسید ڎه برابرے هے ارهاسینج ڤا زئم״ امسال(حاصل را) ده برابر سال گذشته میگیرم״ا
)39
یېد مه زلمک ترکه ست؟״ زن امکم کجا رژت؟״
)41
ای ڤرا ،تهندېن تئر بهت ېن یست-آ؟ ״ای برادر ،ته بهت های سیاه داری؟״ا
)41
یم ته نصهار ل بې مزه״ همین ناست نهایت بی مزه (است)״ا
)42
ڤدیرم مه رد دهک״جارهب بمن ده״ا
)43
اه-را ،ملک ام غل نه هینڅ״ جهره ،ملک را تا حاال ندیدم״ا
)44
م
اه ،دس ژربے یه(ههرگ ) ڤد ادے ،شچ ڤږجرت کبراب ٲم چهږجرت״هی(برره) چنران ژربره
)45
بهد ،اگر حاضر میشد ،کباب میکردیم״ا
اه ،سۈگ لۈڤیج اته بابک ،یه ته نقل څه کښت ،تله ڤڎج هے قتے״بلی ،بابک اژسانه گهی
)46
(ماهیر)است ،هقتیکه اژسانه گهید(،حس میکنید ،که) گهیا اه اشتراک چی همان حادوه باشد״ا
انجاه هئب ارد ٲم څد״قریب تا انجاه درزه درهیدیما
)47
اه اڅې دے چید دڤےیمبین״اسرم ،در یانه را اهشان״ا
)48
ۈ-ڎه ،ملک ارم آه؟ آی بچه ،ملک در آنجا (هست)؟
)49
هز ام ست یه ژک هے دیهالے چرهږج یرن اس یرن״ مرن رژرتم هی تمرامی همران دیرهار را
)51
هیران کرده است״ا
هم اند هم اه نه زئد״گاهش نمی زایده است(عینا اه را گاهش نه زایده است)״ا
)51
مه ند مس دۈند گه هڎئد یست״ من هم همینقدر هجب دارم״ا
)52
عجب ایر ته یه کنے اے دے غڎه ״یهد را به همین بچه گرنگ میکنی״ا
)53
هم ېن هینت ،نهله ،وهربانه نهن״ اه را دیدند ،میگهیند ،مادر وهر بانه(است)״ا
)54
مه مرکب مهد״یرم مرد״ا
)55
اه-را ،یېد دۈند بشهند چهارۈن ادے یرے چیرز غردر نره کښرت״جرهره ،ایرن چنران هاران نغرز
)56
است ،که یگان چیزی را تلد نمی کند״ا
یېد کباب مه ڎندۈن کاج اند رېد این کباب در کاجهای دندانم ماند״ا
)57
چهښت ام ادے جۈندارېن ېن بڅنک اݑ ڎاد اے مه״دیردم کره بره نایهاسرته ،نیچیرر هرا بره
)58
من دچار شدندا
تر یه مادر ڎست گه-م نه ست یه تهید ام ،دۈند ارد مه قهر سفید״ برا مرادرم نیرز ییرر ه
)59
یهش نکردم ه رژتم ،همین قدر جهلم ییست״ا
اه-را ،اے دے چۈښن گاز هر چهی څره نره ییررت گهښرت یکبرار ،هے کرار یرۈم״ آشرنا،
)61
کسیکه در جهشن گاز گهشت را نیهرد ،کارش یام است״ا
یه ادۈ مه قتے بلد״در اینجا اه با من شناس است״ا
)61
هزام ست ادم ،هالغېن ېن نه دهکچهد״ من به آنجا رژتم ،االغها را ندادند״ا
)62
م
م
ازۈد ام تهید یے(یهرغه ) ڤارج مهند(ڤد )״از اینجا رژتم ،یک اس یهرغه داشتم״ا
)63
برها ههرج ییل مهتےده ڎاد״گله گرگها به من حمله آهردند״ا
)64
یکے-م اهلےگهښت ،مال درک نست״یکی نگاه کردم ،که از رمه درکی نیست״ا
)65
م
یررت-م ار دم دره یررب مئسررک ام(شررغا میسررک ) یررهد״برره آن دره رسرریدم ،تررارهن زیرراد
)66
یهردم״ا
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لۈدے اه قده ،ته-ت ل

)67
یی״ا
هے تهت ل ژهندزن ڤد״ادرش نهایت ژریب گر بهد״ا
)68
چارک زبد اس محرکه ندے״مردک از محرکه گرییت״ا
)69
بعد یه اس ښاجے دے مردم دریالهڤ ڤه تهید ،اۈند ڤه نره ترهیج״ورانی هی از تررس مرردم
)71
لب لب دریا رژته است ه قد قد راه نی״ا
تښ یښاه نست یه تیزد اے یل״با قرهت اتاله را ایته به ایالق میرهد״ا
)71
دے هاښ نښررایرت ات اررے ی رل ژررریاچ״ همرران علررد را اایمررال کرررده برره ایررالق جررا رسررید
)72
است״ا
ههڎ چارکېن مے امباج گه ڎېن״ همان مردان بجای این گه میزنند״ا
)73
هم اس کلیهز ،هم اس حکهمت اهل زئزٲم״هم از کلیهز ،هم از حکهمت اهل میگیریم״ا
)74
یېد دریا نر قدق سڅ״ دریا امرهز قهدهق شد است( یعنی کنار هرایش یرخ بسرتند ه مرابینش
)75
نی)״ا
ههزداه آسۈن څه ڤد ،ژکݑ ههزین״ شنا کردن اگر آسان میبهد ،همه شنا میکرد״ا
)76
اه-را بیدے ههز دے تے ته ښناهرے آمیت نه س هے ״ آشنا ،درسرت ترر آب برازی کرن،
)77
با این حالت شناهری را یاد نمی گیری״ا
ته-ت بجگله ترڎېنتاه یهج״ته بچه ها را جنگ اندایتن دهست میداری״ا
)78
یېد ته اه هۈغد ار گاه څه نه زئڅ״گاهت صدا میکند ،شاید نه زایید است״ا
)79
زئڅن ڤزته اے اښته نه سۈد ،ښ ښ ازد ات یاڎد ار یل״ بز نره زاییرده گری در اشرته
)81
نمی ایستد ،تیز تیز دهیده به ایالق مے آید״ا
ارهاس ام دم قۈل اند هیښچت״اارسال در همین قهل شنا کرده بهدم״ا
)81
اه-را ،دے دست مهزه ترۈ(د) ڤه شغ څی ٲم״آشنا(،همین) دشت اهشک را به اینجرا بیرار،
)82
یار را میدرهم״ا
زریځ دے ماده ڤد یه ته نه هۈقت״ مادامی که کبک ماده باشد ،هے نمی یهاند״ا
)83
برررها ڎه ږن یررے چارانررد څرره ڤیررېن هېررد ترره ابررین لررۈڤېن״اگررر از یررک مرررد(ک) ده ږن
)84
باشد(هم) آن زنها را(ابین)االنج میگهیند״ا
ههڎ ابینارج ېن تر کار نښتاید״(همان) االنج هابکار برآمدندا
)85
اه-را ،دے نبیره گۈن ېن بشهند آدمین״ آشنا ،نبیره هایش آدم های نغز اند״ا
)86
م
یه دۈند بشهند الئس هاژت ادے ،آدم حیرۈن سۈد״هے گلیم( ژرش ) چنان درسرت میباژرد،
)87
که آدم حیران میماند״ا
دے مهسفېد اند ېن دۈند نباس ات نبسه ادے ژکرݑ ېرن کلتره״ همرین مرهی سرفید همرین قردر
)88
نبیره ه ابیره دارد ،که همه اش کالن اند״ا
اه-را ،دے ند ېن اس دے نباسگۈن دے نبسه (ی)ېن بیدے״ آشنا ،از نبیرره گران اه ابیرره
)89
هایش بهتر اند״ا
آسته دے تے نه هاښے״ آهسته تر ره ،نه اژتی״ا
)91
هئښچن ته اس هے جای تے اندۈزین״اژتاده را از جایش مے بردارند״ا
)91
گېگرد دهک ،مه یاڅ هزد״گهگرد ده ،آتشم یامهش شد״ا
)92
ترره-ت اراکےل ر کئیچررت ات شررچ ات یررب سررڎج״ترره ایشررتر بیسررار مرری سررفلیدی ،اکنررهن
)93
صحت شده یی״ا
اراکے عزیز یۈن چارکے جمه چک ڎاد״(در زمان ایش) عزیز یان مردک را(کس را)
)94
با چهب میزد״ا
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اه-را ،یه یېد دۈند اباخ ږنک ادے ،اچه گه نه ژهمت״جهره ،این چنان زنک ساده ،که
)95
گ را تماما نمی ژهمد״ا
آدم بشهند گه څه نه ژهمت هے ته اباته لرۈڤېن״آدمیکره گر درسرت را نمری ژهمرد ،اه را
)96
اباته میگهییم״ا
ته ته ل کئیے ته ښښ ښا دهرڎ کښت؟״ته بسیار مے سفلی ،ممکن ششت درد میکند״ا
)97
اسید یاج ڤیست جهلدے دهۈم ست״ امسال یرمن کهبی تیز تر دهام شد״ا
)98
ته ته اس څه هیت اند یاج ڤیسے؟״ ته از کی یرمن کهبی را سر میکنی؟״ا
)99
دم کرته رے استر هېڎ״برای کرته اش استر انداز״ا
)111
آدم دے ترر اۈنررد ڎاد ،یرره ترره نرره ه ژررڅ״ آدمرری کرره عررزم سررفر کرررد ،دیگررر از راه بررر نمرری
)111
گردد״ا
لهک یېد ږنرک ه ژرڅ یره سرۈد ترر یره چرار چیرد״ بگرذار ،همرین زنرک برگشرته بره یانره
)112
شههرش رهد״ا
م
م
اه-را ،اے گل یه چښمه هارڤد״جهره ،در(به ) گل (بیا ) چشمه میجهشد״ا
)113
غیرے دے مهند یے چیز گه نست״ به غیر از این من چیزی ندارم״ا
)114
م
هے کهل تے ڤرېښمن اکال ڤد״در سرش تهای(کاله ) ابریشمی بهد״ا
)115
مه چاهن کینه سڅ״ جامه ام کهنه شد است״ا
)116
یېد چای هرڤ ڎاد-آه؟ چای جهشید-آه؟(برها)״ا
)117
هرڤهن ښڅ ست هے تا ره یه یه اڎڎج״آب جهش به سرش رییت ه هے سهیت״ا
)118
دے مال ه ېب ار کښت مه سۈد״ رمه را گردان ،به کشت نرهد״ا
)119
برها یم ښڅ ههرڤ نه ڎئڅ״ این آب ،به گمانم ،نه جهشیده است״ا
)111
نر دۈند کشندهد گمۈن سمالت ته نه سۈد״امرهز هها هیران ،گمانم ،سمالت نمی شهد״ا
)111
یېد هڎچ کشندهد رهښت״ گنجشکها یکباره اریده رژتند״ا
)112
اسید ل ابردخ ڤد״امسال هها نهایت ابرناک بهد״ا
)113
یه چرارک یرݑچ ده برهن گرے (ی)انرد یره هرهڤرج״همران مرردک در ده راهره آمرد اسرت ه
)114
ایستاد است״ا
دېڤ هرهڤجن ېن مس نئڎېت״همان راست ایستاده گی ها را نیز شینانید״ا
)115
دے ابر چس څرهنگ تاریک زمۈنه اچه ژرق نه کنے״ابر را بین چه ییل تاریک است،
)116
زمانه را(اطراد را) تماما ژرق نمی کنی״ا
رستم دۈند شم غڎه ددے ،اچه کار نه کښت״ رسرتم چنران بچره تنبرل هسرت ،کره تمامرا کرار
)117
نمی کند״ا
تمرره دس مرره لۈڤېررت ههرج گرره هے مرره بچهررک نرره ییرررت؟ شررمایان اینطررهر نگهییررد ،برراز
)118
گرگ نربز ما را نیهرد״ا
مال قتے ته ییه ۈیته ۈیت کښت״ با رمه یک کس اهی اهی میکند״ا
)119
اه یخ ،ته بهس هل هل کے هزام ښئڤځ״یرهاهرم ،تره برس اچیرر اچیرر کرن ،مرن یهابیرده
)121
ا م״ ا
ته یېدرد چیز ښکرے؟״ ته در آنجا چه مے کابی؟״ا
)121
څۈندے ته ښکهږج نه ڤهږجے؟ چقدری که ته را جستجه کرد است نه یاژته است״ا
)122
اهلبز ژک بهښ״ایش ازک نصیب همه״ا
)123
یېد څه رهنک هج کد کته ره مېݑ دے ند اه اه تیزد״ این چکهنره سرگ اسرت ،کره رهز
)124
م
بردهام اققس(اه اه ) میزند״ا
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گه

دس ۈی ۈی یست ادے نه سمالت ته اس ادۈ یاڎد״چنین گه
)125
سمالت نه مے آمد است״ا
دهڎ ېن تر یه حهېلے دېد״ آنها به حهیلی شان درآمدند״ا
)126
تر دې حهېلے مه ند چیر؟״به حهیلی اش چکار دارم؟״ا
)127
برها ته دېڤ بجگله کار رمے״ته این بچه ها را کار ژرما״ا
)128
هز ام ڤارج قتے دے نج هرېښت یه نږجید ام״ من با اس از این برد گذشته رژتم״ا
)129
م
بهس دے ݑیر ارد شچ غبار مه سۈد״یاکښتر را نکاب( نه اال ) ،جنگ نشهد״ا
)131
نر اهېج یښاه ڤېت ،ژرٲم״ امرهز اهېج یښاه( اتاله ،که از آرد ه نیهد اره لش ایتره شرده
)131
است) بیارید ،یهریم״ا
معصهم تر هر کاراݑ اهېج سۈد״معصهم به هر کار اره لش میشهد״ا
)132
اه بجگله ،تمه سېت״بچه ها ،شمایان رهید״ا
)133
یے مه ،هز ام نر بېکاره״ منه ،من امرهز بیکار هستم״ا
)134
مے شیگ ېن اگا ݑ از یل یمبېرنچ-ه یرۈدرد״همرین گهسراله را الره کری از ایرالق آهردنرد،
)135
حاال هم در اینجا بهد است״ا
هے تنه یرچت یه چئرهجے یره سرڎج ژکره زیمرے״ تنره اش یرارش کررد ه هی یرهد را
)136
یارید است ه بدنش تماما یاره دار(زیمی) شد است״ا
یم هښکیمچن هۈن مے یڤداه آسۈن״ این اشم تازه شدگی ،ریسدنش آسان است״ا
)137
ښئیجن آدم ته ژک چیزاݑ ژهمت״آدم یهاندگی همه چیز را مے ژهمد״ا
)138
ل ست بازے مهک ته ڎستېن ښچهفېن״ بسیار یاک بازی نکن ،دستانت مے کفند״ا
)139
م
ناش گل ته می(جهزا ) مئست اند ښچفڅت״گل زردآله در ماه مے مے شکهژد״ا
)141
اه-را ،دے یه اڅک مه ښیڤج״اکه ،اسر چه ات را لت نمی کردی״ا
)141
ښڎجن ارد ته آدم باهرے نه ڎید״ به شنیدگی آدم باهر نمی کند״ا
)142
ڤرا ،مے یه کښت ته ته څه هیت یهنے״ جهره ،غله ات را ته کی آرد میکنی״ا
)143
یه نه اس ښهر یݑچن ،هز ام هم نه ژهت״هی از شهر نه آمدگی ،من هیرا نمی ژهمم״ا
)144
دگه کار کن ات ته ته یئداه آسۈن״دیگر کار مشکل است ه بردن ته آسان״ا
)145
م
هر څۈند (الک )څه ڎهم  ،اس دم یرتےدۈند تښال نه زبینت״ چقدریکه با اتک زنم هرم
)146
م
از این سنگااره هم نمی یېزد(هرچند با اتک میزنم از این سنگ ،قدری سنگااره هم نمی ارد )״ا
مررے دۈنررد مررال ازې(د) زبېنترراه ل ر قررین״ همررین قدررمرره را از آنطرررد (دریررا) گذرانرردن
)147
نهایت مشکل است״ا
یېد گل قربۈن تازه آدم ،اس سحراند تدیرݑت تا ڤېکه (ی)ېڅ״ گل قربان آدم ااک است ،از
)148
اگاه یی تا بیگاه یی ( یانه را) میرهبد״ا
زنرراڎجن جاگررره ترره بشرررهند اݑ تهررل ڎېرررن״ ظرژهرررای شسررتگی را درسرررت کررک بررراالی هرررم
)149
میگذارند״ا
رشید اند دایم هے در ات درگاه زدهږجن״از رشید حهیلی اش دایم رهژتگی״ا
)151
نه ڤهرات ڎاد اس یه ماۈنه ترے مره رد مرس یرے چیرز زاښرچ״ نتهانسرتی از معاشرت بمرن
)151
چیزی مییریدی״ا
یه کرد سرت ترر هے گنره ،یره ڎادے هے یرر״ همران سرگ بره طررد اه رژرت ،هے آنررا
)152
سنگ زد״ا
تر مهگنه (ی)ے څه چهښت ،دۈند دۈند اک څېمېن ېن هم اند ڤد״ هقتیکه بطرد من نگاه
)153
میکرد ،چشمهای میده میده داشت״ا
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برها دے غڎه (ی)ے که څه چیز رښت یېد دس هرم څه״ همین بچره را کردام جرانهری
)154
گزیده است ،که این ییل هرم کرده است״ا
اس یڤداه اݑ دگه مه ڎست آمیت سڎج״ از ریسیدن دستم عادت کرده است״ا
)155
یے چیز بې ادبے مهک״ یگان بی ادبی نکن״ا
)156
یم ڎۈغ عجب تښ ״ همین دهغ عجب ترش است״ا
)157
مے هرهرېن یکبار رښئه ،دې تے ښئخ ار ل سڎج״همین هر هر ها را یکبار تازه کرن،
)158
شاخ ه ارشان بسیار شد است״ا
صفر ښهب اندهیج یه تهیج״ صفر شب از جایش ییسته رژت است״ا
)159
دې بجگله اندۈز تر مکتب دېر دېد ارد مه سۈدهمان״بچه ها را بیدار کن ،به مکتب دیرر
)161
نمانند״ا
برابررر ښررهبے هے انرردۈزد یرره یرره تررهیج״نصررد شررب اه را بیرردار کرررد اسررت ه هے رژررت
)161
است״ا
اهېن ېن اږیڅن دے ڤد ،مه اندۈز هېڤ یه یدا اگر گاهان دم گرژتگری باشرند ،آنهرا را نره
)162
یېزان ه بیا״ا
نښتیداه تے تهم مه به یاڎ هېڎ״درهقت برآمدن به یاطرم بیار״ا
)163
دم امبښڅے شمال نښفېنچ״همین ارچه را شمال از ریشه کنده است״ا
)164
گرڎه ڤه هر مے ښهڤد نگۈل یه یهرٲم״نان را بیار در درهن شیر تر کن ه مییهریم״ا
)165
اه یخ ،دم اهی نمئڎ ،ژرٲم״ یهاهرم ،جهرغات را تیار کن ،مییهریم״ا
)166
نښڅرېمچن جای ته تئر سۈد״ جای گازیدگی سیاه میشهد״ا
)167
برها دے غڎه بشهندک اݑ نښئب لهک ترر یرهڎم ڎېرد״(گهرهاره) همران بچره را درسرتکک
)168
جنبان ،یهاب کند״ا
ته بهس مه ارڅئ  ،هز ته نه لۈم״ بس ،ته مرا نه کاهان ،من نمی گهیم״ا
)169
دۈند چیز نالے گرنگ ات م ش چه״ چرا اینقدر می نالی ،ما را گرنگ کردی״ا
)171
یه غڅ بڅ ڎئڅ ار کڅار یه ݑڅ״ همان دیترچه در آتشدان اژتید است ه سهیت است״ا
)171
دے مال ته څه هیت ڎیڤداه ڤېن״ رمه را کی دهشیدن مے آهرند״ا
)172
هم ېن چار ڎاد یه مه جگهر هم جهت ݑد״اه را به شههر دادند ه جگرم برایش سهیت״ا
)173
دے یربزه څئ یېد تله ائیچ״کانی همان یربهزه را دست دست کرده بین ،بییالم ایتره
)174
است״ا
یه ڎاڎج مه تے دئق اݑ ییره یه نهشچ״ هے بمن با دقت چشم دهیته ایستاده است״ا
)175
تېر دڤهسک ل رږیج״ مار سیاه گزنده سیت است״ا
)176
اه یخ ،یه گرڎه ېن زبئت ݑدېن دهڎ״ یهاهر جان ،نان هایت را از تنهر گیر ،سهیتند״ا
)177
ته اه دے زاد ژلله یید مه یبر کے״ هقتیکه گاهت زایید ،ژلله یهری مرا یبر کن״ا
)178
ست ٲم ،یه مه ځلک رزین ته لۈڤد یم چهی؟״ رژتریم ،همران دیترر چره میرده میارسرد ایرن
)179
کیست؟״ا
ارهاس ام هز هے هینچت ادم ״اارسال من اه را در آنجا دیده بهدم״ا
)181
مه ند یے اتش یست ،یه نه سۈد ښئیتاه״ من یک امک بچه دارم ،هے یهاندن نرژت״ا
)181
صفر ،چید ېت څه بهر چه؟ صفر(،سایتمان) یانه را به چه حال آهردید״ا
)182
م ش ٲم ،یے مه نیت یاښدره چے ات دېڤ زڤ یږنۈنے״ ما انه ،شایدره چری اسرتیم ه
)183
زبان اینها شغنانی״ا
اه گههر ،کره یرے کرت اک-اݑ سرۈگ مرے رد لرۈڤ״گرههر ،کرانی یرک اژسرانه چره( گرگ
)184
م)کهتاه گگ به این گهی״ا
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م ش ڤداه مس ار هے سهر شرط نه״ بهدن ما هم در(طهی) اه مگر شرط״ا
)185
یېدند ام ااݑ هېڎد ات یه نیچیر دقست یه ارقه تے هئښت״ همین که تیر اراندم ،نیچیر
)186
به اشتش اژتید״ا
مالچن اۈست مه ند ڤد نه ژهمم ترکه سڎج״من اهست مالیده گی داشتم ،نمری دانرم کجرا شرد
)187
است״ا
ادۈ دهس گنه (ی)اک کار مه ند ڤد ،دڎ ام یت״ در اینجا کمکک کرار داشرتم ،بررای همرین
)188
آمدم״ا
م
غله سڎجت غله اݑ بش ییرت״ کالن شد است ه حاال هم سینه( شیر مادر ) مییهرد״ا
)189
هم بکل تر غجید بزین یه ید״ همان گاه یکساله را به آغل یانه درار ه بیا״ا
)191
م
یه ژرغېمڅ( شغا ژرغېنڅ ) غل نه زئڅ״همان گاه مان( ماده گاه یکسراله) حراال(هنهز هرم
)191
م) نه زاییده است״ا
یېد ایلت رهنگ آدم دۈند ههښیار״ آدم قد است ههشیار(میباشد)״ا
)192
سه تر دم رږۈڤ یه ایڅ زنے״ ره به نزد همان شراره رهیت را شهی״ا
)193
یرن دېهال کنېن ،یمڤه حیرۈن نږجیرداه نره ڤهرڎېرد״ دیرهار سرنگی میکننرد ه حیرهان از آن
)194
گذشته نمی تهاند״ا
مه ااڎ ییرت ار جا څه ته مه رمے ېن״ اایم مے یارد ،به کجایی مرا مے ژرستانند״ا
)195
اه برابر ات مه گه جهاب گرڎېنت״ همین زمان جهاب گام را گرداندی״ا
)196
غله (ی)ے زار ٲم ڤد ات م ش مهم ماد״ ما تماما کالن بهدیم ه مادر کالن مان مرد״ا
)197
هز ام مال ښکید ڤد یه یت ام اده״من به جستجهی رکه رژته آمدم״ا
)198
یېد درهغ لۈڤد״هے درهغ میگهید״ا
)199
عقلی ما ادم اݑ سۈد هېد اهښاک زنېد״عقل ماه به آنجا رهد ،اهشاک شانرا شهید״ا
)211
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ملکهے کافے دریا
در سالهای سال( در هیتهای هیت م) ڤڎج نه ڤڎج یے اات ښاه ڤڎجا دے اات ښاه (ی)اند ییه اݑ نازیۈن
اڅ ڤڎجا یه ،هے اڅ کلتنک سۈد ات ،یه لۈڤجے اه اڅ یکبار سه مه یزینه چس زق مه سها یېد غڎه ست
تر یزینه(ی)ېن ،دے ژک تماشا کښت اته یاڎد تر یے کینه محلله یچ هښیځ اے هے برابر نه یاڎدا
یه ک ېد اند در نیه ڎېد یه یاڎد تر یه تهت یېزا لۈدے ای تهت چیز ارد ات هے کینه محلله هښیځ مه
رد نه دهک چه؟
اات ښاه لۈڤجے ای اڅ ،ترم یے چیزاݑ نست یه چے نیښت دے جهت ام هز ته رد هښیځ نه دهکچهدا
یه غڎه لۈدے نه هښیځ مهرد دهک هز س م تماشاا یه هے تهرت مجبرهر سرت هم هښریځ دهکښرت هے رد
یه زئزد یه سۈد هے محلله یېت کښت چست ادے دگره جرا ترارک ترر هڎۈمرب یرے جرای انرد رخا یره یره
ڎست ڎېد ترم یے صهرتا اس دستے هے یشرهییے صهرت هڎۈمب رخ ڎېدا
یه بعد هے صهرت زئزد یه تر یه تهت یېزا لۈڤجے اه تهت ،مے صهرت ات مه رد ږن ڎاد  ،نه ڎاد
ات هز ته اس ته ښهراند تیما هے تهت دڎ لۈڤجے ای ژرزند ،هزام دے صهرت از ځلکے نردے ښرکهد
نه ڤهد ام دے اته مے مهلے ایرے ندے ته اس که ڤریما
لۈڤجے نه ژد مه رد تښه ات مهزه کے یه چهل سهار گه مه رد دهک یه هزام تهیدا هے تهت راضری
سۈدا سحرکے یه غرڎه انردیزد ،دے یره یلرق قرتے تیرزدا تیرین تیرین ات یردین یرے جرای انرد هېرڤ تښره نره
رستا ک-ېد اند ښهب ښاژڅېنا اات ښاه بچه بعد چرت ڎېد یه لۈڤجے هزته مے یلق یرهن انرد هریڤرداه
نه ڤهر ڎیما
سحرکے ته اندیزد ،یه تهت ارد یهط نڤشت هے یلق ژک ه ېبتا یبݑ یه ڤرارج ترے سرهار سرۈد یره
تیزدا تیزد تیزد اته یه سایه ڎېدا چست ادے اس یے محلله (ی)اند اردۈڅ داڎ گره ڎد تیرزدا یېرد یراڎد دېرڎد
تر هے چید ترم ییه اݑ کمایرا یهی یېد غڎه سلۈم کښت بعد لۈڤجے اه مادر ،هزته نر ښهب تره جرای انرد
نݑ اما
یه(ی)ےلۈڤج ای اڅ بشهند اما به دۈند شرط ادے ښهب تر ڤج څه نه نښتیےا یه لۈڤجے اه نهن دگه قېله
ات یېد آسۈن کارا بعد هے غڎه زارڎ تے غلچ رستا ژکر(ی)ے چهږج ادے یېد که چیز گه یېد کمایرر
مه تر ڤج څه نه لهکښتا برابر ښهب اته یېد غرڎه انردیزدیه نښرتیزد  ،چسرت ادے ترر یرے ښرهر گریره ات
ناله تر یے ښهر بزم ات رزما دڎ دېڎد یه ښئفڅتا
سحرکے ته یه کمایر لۈڤد اه اڅ ،هزام ڤېگه ته رد لۈڤد ښهب تر ڤج مه نښتے تا-ت نښرتهیدا ښراج ات نره
ڎئرت-آه؟ لۈڤجے ای نهن ښاج ام نه ڎئرت ات چیزارد تر یے ښهر یهبے ات یهشے ات تر ییه گریره
ات ناله؟
لۈڤجے ای ژرزند ،یېد اند یے ڎېه برجایا بعد هے رد مگم هر مېݑ چارصد گرڎه ،یرے ښریج ڤرېن ات یره
ییرتا هر گاه نی یه نېست ات نرابهد کښرتا بعرد یېرد یرهبے ات یهشرے دۈنرد جهرت ادے ،هے (ی)ېرن
ڤېگه انجهڤج اتئهجېن در جایے زقن ات تر دے یے گره ښرهر گریره ات نالره دۈنرد جهرت ادے ،اس ښرمنې
ندے ته دے ڎېه ارد اهقات ڤېنا
یېد غڎه دڎ اس هم کمایر جای اند اندیزد یه تیزد ،یاڎد تر هم چاه کهل یره ڎېره غرل نرالهن کښرتا لرۈڤجے
ای ڎېه ،یالص ته څه کن ام  ،ته مه رد چیر کنے؟ یه ڎېه لۈڤجے هر چیز ته مقصرد ات مرراد څره ژرد،
هز ته به هے ژرئ اما
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یېد غڎه اندیزد یه سۈد تر اات ښاه یېز ،ڤهښ هېڎد یره مهرک ارد یره هراژڅرتا لرۈڤجے ای ارات ښراه،
هز اس ته یے نیکے تلهب اما اات ښاه لۈڤجے لۈڤا لۈڤجے هے یه ڎېه مه رد ڎها یېد اات ښاه لۈڤج
ته-ت عجب بے عقل آدم نه ڤڎجا م ش ٲم ڤیگه اس هے یالص ستا ته ڤا یرهاهښ کرنے هے یېرت چیردا
یېد غڎه ڤا اندیزد یه سۈد ار هے ڎېه یېز لۈڤجے ته یالص څه کن ام  ،ته مے ښهر چااه یے؟ یره ڎېره
لۈڤجے هز ل نی اته یے گج ڎم غدر نه کن ام ا یه ارات ښراه بچره لرۈڤجے قسرم یره؟ یره ڎېره بره عقلرے
یېکلے سهڤځے قسم یهږج ادے اے یے چیز نه رد اما
دڎ یېد اات ښاه ڎېد حکم هے ڎېه یېت ین یه یېد اات ښاه بچه ات یه ڎېه اندیزین یه تیېنا یئر ییر نیݑت
ښۈم سۈد ات ههڎ یے جا دندے نݑېنا اات ښاه بچه سۈد یه ڤارج تبیله ڎېد یه یاڎد ښاژڅېنا
سحرکے ته اندیزد سۈد تر یه ڤارج یېز ارم هے جل جهاز دۈند ،یےچیرز گره نسرتا دڎ ارات ښراه بچره
یاڎد یه دره نیهد سۈد ات یم ڎېه اگه سۈدا لۈڤجے ای اات ښاه بچه  ،ته چیز نههے؟
یم غڎه لۈڤد ای ڎېه ،یه هے رهنگ یارا ڤارج مهند ڤد هے(-ی)ات یهد یه ته سېر نه چه ات هزته تره
ڎندۈن کاج اند اݑ نه س ما یه ڎېه لۈڤج ای اات ښاه بچه ،دم صهرت څه ښکرے ته ڤرارج قرتے تره مر ش
ترم اچه نه ژره ٲم اته هزته اره مېݑ تے ته ژرئ ا ما ارات ښراه بچره راضری سرۈدا یره ڎېرهے لرۈڤج یره
سهار مه سها اات ښاه بچه تا سهار سۈد یېد ڎېه در ارهاز ذېدا
یېد اات ښاه بچه چست ادے زمهنه یاڎد ات نږجیستا یېد ڎېه ڤیرت یه یے ښرهراند هے نئرڎدا لرۈڤجے اه
اات ښاه بچه ته شچ ،یے مه ،ک-ۈد اند نݑ ،اره مېݑ تے مه چسا اگه نه یت ام ،ته یه ژکرے کنا
ڎېه اندیزد یه حی کښتا سۈد تر هم ملکهے کاژے دریا جای ق
اات ښاه بچه یېز دم ژرئاتا

هم ڎید ار صندهق هم یه زئزد یره ار

لۈڤجے اه اات ښاه بچه ،هزام مږزۈنجا هز س م تر دم جنگل یے چیز ڤری-م سېر کن ام یره تهرم ٲم تایرد
اته تا مه یتاهېڅ البت یېت دم نه کنےا ڎېه اندیزد یه تیزد ات ملکهے کاژے دریا ته اس صندهق اند لۈڤد
چار شچ مه ند ڤد یه یېت مه کښتا
اات ښاه بچه دم صندق یېت کښتا یه لرۈڤجے االه مره رد ڎها یره هم رد االه ڎیرد ات یره ڤرا لرۈڤجے چرار
مهند ڤد سۈد مه رد زریځ انجیڤدا اات ښاه بچه یے ته اندیزد یه تیزدا یم ملکهے کاژے دریا ک ېدند یره
ڤرادهر مهی ڎید تر سۈزا ههڎ حاضر سېن ،ق هم ڎېن یه کهے قادا
اات ښاه بچه یاڎد ادے یېد اند یے چهی اݑ نست ،ڎد تر نیهد اته ڎېه ژرااتا لرۈڤجے تره رد ام لرۈد ترا مره
یتاهېڅ دم صندهق ییت مهکا ته شچ ڤا نݑ اره مېݑ تې ته هز ید اما اگه نه یت ام تهم یه ژکرے کنا دڎ
اندیزد یه تیزدا یاڎد تر هم چید ژرااتا یه لۈڤجے جای یه کن ات مه ڤرادهر څه یدېن هم ته کهل اتن ېن
ات هم مه کهلا
یه ڎېه لۈڤج هر چا مه جای کے ته ڤرادهر څه یدین ته قین اݑ یره انجرها اگره اېښرڅېن تره-ت چیرز ارد
قین؟ ته هېد ارد لۈ تمه تیېت سیلے ښهرها هز تاقه اݑ رس ام قین س ما ههڎ ته اېښڅېن ته م ش تهم ته
رد چیرٲم؟ ته لۈ ادے یه جۈن مه رد دڤېس ېت هز هے قتے بازے کن ام ا ههڎ ته یه جۈن جرا تره رد
دڤېس ېنا تهم دگه ته هز ات ته ژهم ٲما
یئر ،ید دے ڎېه جای کښتا ڤېگه ره ات هم ڤرادهر یدېنا چس ېن یه هېڤ یخ قین اݑ ،ههڎ هم اېښڅ ېن
ای یخ ،ته رد څه؟ یه لۈد ای ڤرادهر ،تمه (ی)ېت ارهی نفر تمه سېت سیل ښرهرها کنېرت ،قرین نره سرېت
ات هز تاقه اݑ قین س ما ههڎ ېن لۈڤج م ش تهم ته رد چیرٲم؟ لرۈڤجے یره جرۈن مره رد دڤرېس ېرت تمره
تیېت هز بار هے قتے بازے(ی)اما
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ههڎ ېن لۈڤج دریایے شهر بین اند یے چنار ،هم چنرار ارد یرے اسرېنک اهېرزۈنا هم اسرېنک تره زئرزے
ڎهڎے سنگاڤ اردا یه ته ڤراږد ،ازم اند ته نښتے(ی)ېن ارهی کښئاڅ بڅ ،هېڤ کهل ات دے زاښت م ش
هر جا ڤے ٲم ک ام ند ته م ش جۈن نښتیزدا
یېد ڎېه دے ژک نغښتاسحرکے ته ههڎ هم ملکهے کاژے دریا ڤرادهر اندیځېن یه تیرېن ات یېرد سرۈد ترر
دریای شهرچست یم اند یرے چنرار یره اسرېنک اهېرزۈنا هم زئرزد ڎیرد سرنگاڤ اردا ازم انرد نښرتے(ی)ېن
ارهی کښئاڅ بڅا یه هېڤ کهل اتینت یه یاڎدا ملکهے کاژے دریا ق ڎید یه حی کښتا اره مېݑ تے ار
دے اات ښاه بچه یېز ژرااتا دڎ دے غڎه گه زېزد یه اندزېن یه تیینا
بعدے څۈند مېݑ اۈند تید یدین یے جای اند یه نݑ ینا یم ڎېه لۈڤد تمه ک-ۈدند نݑ ېت اته هز ته شچ یرد
اما یت یے چناربن اند یره یره دم چرے ڎئردا چهښرتے ارهری چبرۈد ېرن یرت یره چنرار یرئښ ترے (ی)ېرن
ناست ،یه ییه لۈد ،اه یخ ،ته نقلے کن ،یه ییه لۈد ،نه یخ  ،ته نقرل کرےا یره کلتره دے لرۈڤجے ،ای یرخ هز
چیز نقل کن ام اات ښاه (ی)ارد ته کنېن مهیدیایے ادے هے اڅ ملکهے کاژے دریا قتے یتا ارات ښراه
ته هے یه نازیۈن ڤارج زهرالۈد کښت یه ،اڅ ارد بئزدا یه ته مے ااڎ رکاب اند ڎید  ،مرے یرے گره اراڎ
ته سېنت ات هے جۈن ته نښتیزدا
یه یے گه ڤا لۈڤجے ای یخ ،اگه دے تے یے هے بهس نه ڎاد یه نازیۈن باشه تره کښرت زهرالرۈد
یه بئزد یه اڅ ارد ،یره مرے ڎسرت یئسرت ات مرے یرے گره ڎسرت تره مرس ژرئارت اتره هے جرۈن تره
نښتیزدا
یه یے گه لۈد اگه دے تے(ی)ے نه ڤهرڎاد ،ښهب ته کښت یه دڤهسک یه ڎید ته یه اڅ نېښ ات هم ته
یئستا ات تیر آیران ېن لۈڤج ادے هر تهن ته م ش گه اات ښاه بچه(ی)ارد څه لۈڤد یره تره سرنگ ات
کلۈخ سۈدا( دڎ ههڎ چبۈد ېن م) رهزین یه تیېنا
ڎېهے ته ک ېندے حیرۈن سۈد یه رستا یئر اندیزد یراڎد ڤرا ارے دهرم هېرد کښرت یره غسر ا ترر هے
اات ښاه بچه ښهر قریب سېنا اات ښاه ښینت ادے هے اڅ ملکهے کراژے دریرا ڤرهدےا ارات ښراه (ی) ک
ېد اند دره یه ژارج زهرآلهد کښت یه بئزدا
مهڎ چسېن ادے اات ښاه ڤارج ېن زاست ات یت ېنا ڎېه لۈڤجے ،اه اات ښاه بچه ،اهل ته ته تهت نازیۈن
ڤارج هز سهار س ما اات ښاه بچه لۈڤجے (میلش) ڎېه هے ڤارج ااڎ رد انجیڤد یه ڎید سیچ ار دریراا اس
دستے هے زهرے یه دریا جۈښ هراڤدا اات ښاه بچه لۈد ای ڎېره تره ت عجرب گنرده کرار چره مره تهرت
نازیۈن ڤارج ات زیدا ڎېه لۈد دۈند گه یذمت ام هز مس ته رد چها
یئر ،اات ښاه یه نازیۈن باشه یه اڅ ارد باښتا ڎېه لۈڤج اهل ته هز ته تهت باشه چس اما انجیڤرد هے
ااڎ اند یه دے ڎید سیچ ار دریا ،ڤا که دریا جۈښ هراژڅتا اات ښاه بچه لۈد اه ڎېه ،عجرب گنرده ت چره
مه تهت نازیؤن باشه-ت زیدا ڎېه لۈد ادے دۈند گه یذمت ام هز مس ته رد چهدا یئرر ،دے ترے ترر دے
تهت دربار ژرهاېنا
هے تهرت ک-ېدنرد دبدبره نراک اېښرهاز هے رد انجهڤردا ښرهب اتره ښراژڅ ېرنا یرم ارات ښراه یرے جراده رمیرد
دڤهسک یه کښت یه سۈد هے اڅ نېښ ڎیدا یم ڎېه هے تے ایرره چسرت ادے دڤهسرک اهېرزۈن سرتا یرم
مس ،اه جۈن ،شمشیر قتے ڎید هم قطره یے زهرر هاښرت دم ملکهرے کراژے دریرا اریڅ ترے ،ڎېره لرۈڤج هز
چیز عالج کن ام ا دڎ دستارے جل ربیزد هم ایڅ تے هے زهر دره سایفت سۈدا
اات ښاه بچه(ی)ے ته یبر سۈد ،گمهن کښت ادے یېد ڎېه ته دم به کښتا اات ښاه بچه لۈڤجے ای ڎېه،
یه ته-ت دے دۈند مئنت څه چهږج یه جهت ات مه دۈند قرالغ انجهڤرےا یېرد ڎېره حیررۈن سرۈد ادے هز
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دے رد چیز لۈم؟ بعد نا عالج سۈد یه دے حکرایتے از اهل ترا آیرر دے رد لرۈدا یېرد ارات ښراه بچره ژرک
دے باهر کښت ات یېد ڎېه سنگ ات کلۈخ سۈدا
اررات ښرراه بچرره-ت هے ږن در نررالهن ڎیررېنا چنررۈن گریرره-ت نررالهن کنررېن ات یررے مهسررفیدک یرراڎدا ای اترے
بزرگهار اک ام ڎېه دۈند یذمت م ش ارد چهد ادے ،اچه نه باژت ات شچ یېده ست سنگ ات کلۈخ یه
م ش دۈند جهت نههٲما لۈڤجے یے چینے ندے ښهڤد مه رد ڤېتا ښهڤد هے رد ڤین یه ارم دعا کښرت هم
یر کهل ارد کښت ،یه ڎېه ڤا سۈد زندها
اات ښاه(ی)ے ته ک-ېدند یه آدمین اردے لۈڤج ادے هزته ښمنے یه ارڅ قتےسر م ږېره ات تمره هے ږن
زېت یه تر مه حرم ڤېتا اات ښاه-ت هے اڅ  ،اندیځین یه تیینا دهڎ مردمین یدېن اس هم که محلله هم
تے اهالد سڎجا څۈند کار هے تے کېن ېن یه یېت نه سۈدا ییر ڤېگه سۈد ات اات ښاه یهشے کنۈن یاڎد
ادے ،لۈڤېن نه ڤهرٲم ڎادا اات ښاه لۈڤج ښمنے ته هر رهنگ ڤد ڤېت ته هم تر مه حرما هز ات مه اڅ ته
ڤا ږېه تے ٲما
سحرکے ته یه ڎېه لۈڤد اه اات ښاه بچه ،نر ته ته تهت قتے هز ږېه س ما دڎ ڎېه دے اات ښاه قرتے حری
کښتا یاڎد یے ّدّښت اند االه ڎید که ڎېها یه ڤرادهر مهی تر سۈز ڎیدا ههڎ حاضر سېنا لۈڤجے ڤرادهر
مے اات ښاه دۈند اے آسمۈن بلندے سفېنېت ادے زمۈنره مرے رد سرځ ڎیرد داڎ گره دڤېسرت ،تهرم ېرت دے
لهک چها
ههڎ لۈڤېن اه اات ښاه ،یه م ش تهیت تے نݑ یه م ش ته سریل ڎّهرڎ ٲما ارات ښراه تهیرت تیرر نیݑرت ،بعرد
ڎېهېن ق هے ڎین یه رقے آسمۈنا اېښڅېن یم جهۈن ته رد څۈندک دڤېست؟ لۈڤجے شرم داڎ گها ڤرا
دره سفېت هے سېنا اېښڅین اات ښاه یم زمۈنه څۈندک ته رد دڤېسرت؟ لرۈڤجے کلچره داڎ گره ،ڤرا دره
سفېت هے سېن یهاېښڅین اه اات ښاه ،یم زمۈنه ته رد څۈندک دڤېست؟ لۈڤجے سځ ڎید داڎ گرها بعرد
اس تهیت تے سیچ هے کنېن ،یه دگه معلهم نست تر که ست؟
ڎېهے ته اندیزد یه ار اات ښاه بچه یېزا یه دے اېښڅت اه ڎېه مه تهت؟ لۈڤجے ته تهرت ڤرارجے ڤرهد
یه سهار ست یه تر دهښت تے قمچے ڎاد هزام څۈند ئښت هے (دم تے م)دریراڤ ام نره چره ،نره ژره ام
یه ترکه ستا
اات ښاه بچه اک-ېدند ،اه ڤرا ،ست اات ښاه ،ملکهرے کراژے دریرا سرت هے ږنا هے ڎېرهے ریصرت ڎاد
اے هے چید اته ههڎېن به تیت ات بیت ژریاتا
گهینده یدا داد اد رشید
ادر -۹ساله ،معلم
قشالق-امبه
گرڎېنیج سرهرشاه ارکان
شهر -کلگری -کانادا
 ۲۰جهن ۲۰۱۸
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ملکه کافی دریا
در سالهای سال بهد است نبهداست ،اادشاهی برهد اسرتا اادشراه یرک اسرر نرازارهرد داشرته اسرتا اسررش
کالن شد است ه اادشاه به اه گفت است اسرم ،برای رژته یزینه مرا تماشا کنی ،زق نمی شهیا بچه بره
نزد یزینه رژت ه همه آنها را تماشا کرده ،نزد حجره کهنه(یزینه) می آیرد ،کره یگران-ترا کلیرد(قلفی) آنررا
نمی کشایدا
هی به گریه درآمد ه به نزد ادرش آمده میگهید ادرم ،برای چه به من کلید همان حجره کهنه را ندادی؟
اادشاه گفت است اسرم ،در آنجا یگان چیز نیستا دیهارش اژتیدنی ،برای همین کلیدش را بتره نمری دادما
اسرش گفت نی ،به من کلید ده ،من رژته( آن حجره را نیز) تماشا کنما ادرش مجبهر میشهد ،که کلیرد را
برره اه دهرردا هی(اسرررش)  ،در همررران حجررره را کشررهد اسرررت ،کرره آنجررا تاریررک اسرررت ه ژقررط یررک جرررای
شیفت(سقد ،چت م ) یانه رهشنا اه دستش را به همان رهشنی میرساند ،که در آنجا صهرتی برهد اسرت-
آن رهشنی شیفت یانه هم از زیبایی همان صهرت بهد استا
هی وانی همان صهرت را گرژتره بره نرزد اردرش مری آیرد(ه) ارسرید اسرت اردرم ،اگرر برا( صراحب) همرین
صهرت مرا یانه دار کنی ،نغز میشهد ،اگر نی از این شهر برآمده میرهما ادرش گفت است ای ژرزنرد،
من از یهردی(باز) در جستجهی( صراحب) همرین صرهرت آهاره شرده نیراژتم ه اکنرهن در ایرن ایرام ایرری
هیرا از کجا ایدا کنم؟
(اسرش) گفت است نباشد ،به من تهشه ه مهزه راه تیار کرن ه چهرل سرهار دیگرر را دهیرد ه مرن میررهما
ادرش راضی میشهدا سحری همان بچه با یلقش برآمرده رژتره-رژتره یرک جرا رسریدند ،کره تهشره راه شران
تمام شد استا شب در همان جا یهاب میکنندا اادشاه بچه ژکر میکندا اگر من همراه ایرن قردر یلرق رهم،
آیر همه آنها از گشنگی می میرند ه من تهان یهن آنها را هیچگاه داده نمی تهانما
اگاه یی (اادشاه بچه) از یهاب ییسته به به ادرش یط نهشته مرردم را(بره هطن)جرهاب میدهردا یرهدش برا
اسر سررهار شرده میرررهدا میرررهد-میررهد ه آژترراب غرررهب میکنردا نگرراه کرررد ،کره از یررک یانرره یری برره موررل
رشته(تار م) دهد باریک برآمده ایستاد استا هی آمده به همان یانه می درآیدا درآنجا یک کمایربهد استا
این بچه بعد سالم به کمایر گفت است مادر ،من امشب در یانه ته مهمان میباشما
هی (کمایر) گفت است ای اسر ،بسیار یهب است ،اما به شرطی ،شربانگاه بره بیررهن نبرایری؟ بچره گفرت
است ا ی مادر ،این آنقدر کار مشکل نیست ،هلی در دلش ژکر میکرد ،چه گ باشد ،که کمایر اه را شب
به بیرهن برآمدن نمی ماند؟ نصد شب هی از یهاب ییسته به بیررهن برآمرده مری بینرد ،کره در یکطررد
شهر گریه ه ناله ،در طرد دیگر بزم ه رزم52ا بعد(بیانه) درآمده یهاب میرهدا
سحری کمایر به هی میگهید ای اسر  ،من بیگاه به ته گقتم( ،که) به بیررهن نرره ،امرا تره برآمردیا مگرر
نترسیدی؟ (اادشاه بچه) گفت است ای مادر ،ترسیدن-که نترسیدم ،هلی چرا در یرک طررد شرهر یهشری
ه یرسندی ه در طرد دیگرش گریه ه ناله؟
(کمایر) گفت است ای ژرزند ،درآنجا دیهی مسکن گرژتا برای هی مردم باید هر رهز چهرار صرد نران،
یک برزه گاه برند ه هی یهردا اگر نباشد ،هی (همره را) نیسرت ه نرابهد میکنردا در آنطررد کره شرادی ه
یرسندی است( ،آنها) دیه را دستگیر کرده ،در زندان اندایتند ،آنطرد که گریه ه ناله است ،آنها از اگاه
سر کرده به دیه یهراک می آهرندا
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و انی (اادشاه بچه) از یانه کمایر ییسته میرهد به سر آن چاه  ،که (در آنجا ) حاال دیه ناله میکردا ارسید
است ای دیه ،اگر (من) ته را از همین چراه یرالص کرنم ،تره بمرن چره کرار میکنری؟ دیره گفرت اسرت هرر
مقصد ه مرادی ،که داشته باشی ،ته را با ان میرسانما
این بچه یسیته به نزد اادشاه میررهد ،ه ارغمچین(ریسرمان م) در گرردنش اندایتره گفرت اسرت ای اادشراه،
من از ته یک نیکی مییهاهما اادشاه گفت اسرت گرهیا بچره گفرت اسرت همران دیره را بمرن دهیردا اادشراه
گفت است ته عجیب آدم بی عقل بهده ییا ما دیرهز از هی یالص شردیم ه تره براز مییرهاهی ،کره اه را
آزاد کنیا
این(اادشاه) بچه باز ییسته به نزد دیه میرهدا گفت است ای دیه ،اگر من ته را یرالص کرنم همرین شرهر
را هیران میکنی؟ دیه گفت است من حتی بره مرهی بزغالره چره هرم دسرت نمری رسانما(اادشراه) بچره گفرت
است قسم یهرا دیه به حق ایکل سبز  53قسم یهرد است ،که به چیزی دست نمی رساندا
وانی اادشاه حکم میکند ،دیه را آزاد کنندا ارس اادشراه بچره برا دیره از شرهر برآمرده میرهنردا آژتراب غررهب
کرده شام شد ه آنها در یک جا قرار میگیرندا اادشاه بچه اساش را مریخ زده برگشرته یرهاب میررهدا اگراه
یی (اادشاه بچه) از یهاب ییسته به نزد اساش میرهد ،که در آنجا بجز جیل ه جهاز(زینش) دیگر چیزی
نیستا اس(اادشاه بچه) آمده گریستن میگیرد ه دیه از یهاب بیدار میشهدا ارسید اسرت ای اادشراه بچره ،
چرا گریه میکنی؟
اادشاه بچه میگهید ای دیه ،اس یارا داشتم ،آنرا یهردی ،سیر نشدیا من باشرم ،بررای تره لقمره یری هرم
نمی شهما دیه گفت است ای اادشاه بچه ،همان(صراحب) صرهرت را ،کره کاژتره گشرتی ،برا اسر بره آنجرا
هیچ هقت رژته نمی رسیم ،هلی من ته را در سره رهز بره آنجرا میرسرانما اادشراه بچره راضری میشرهدا دیره
گفت است ״بیا(اکنهن) به باالی من سهار شه״ا اادشاه بچه به دیه سهار میشهد ه دیه ارهاز میکندا
اادشاه بچه میبیند ،کره زمرین در نرزدش چررخ زده ایسرتاده اسرتا دیره اه را در یرک شرهر (بره زمرین) مری
ژراردا (دیه) گفت است ای اادشاه بچه  ،ته اکنهن در همین جا ایست ،تا سه رهز منتظرر مرن براشا اگرر
نه آمدم( ،آنگاه) ایتیار یهدت( عینا ژکرت را کن)ا دیه از جایش ییسته میرهدا به نزد ملکه کاژی دریرا
میرسد ،هیرا داشته در صندهق می اندازد ه به ایش اادشاه بچه آهرده میرساندا
(هی) دیه گفت است ای اادشاه بچه  ،من گشنه اما من به همان جنگل رهم ،یگان چیز یاژته ،یهد را سیر
کنم ه وانی آمده میرهیم ،هلی تا آمدن من مبادا اینرا(صندهق را) نکشایا دیه یسیته میررهد ه ملکره کراژی
دریا از درهن صندهق میگهید کاش که شههر میداشتم ه مرا (از صندهق) بدر میکردا
اادشاه بچه صندهق را میکشایدا هی(ملکه کاژی دریا) گفت است بمن االه(آتش م) درگیرانا (اادشاه بچه)
به هی االه گیراند ه هی (ملکه کاژی دریا) باز گفت است شههر میداشتم برای مرن شرکار کبرک میرژرتا
اادشرراه بچرره(همان زمرران) ییسررته میرررهدا ایررن (ملکرره کرراژی دریررا) مررهی برررادرانش را در االه میگیررردا
آنها(برادرانش) حاضر میشهند ه اه را گرژته به کهه قاد میرهندا
اادشاه بچه (از شکار) بر میگردد ،که در آنجرا هریچکس نیسرتا بره گریره مری درآیرد ه دیره آمرده میرسرد ه
میگهید آیر من به ته گفتم ،که تا آمدن من صندهق را نکشاا ته اکنهن باز منتظر شه ،مرن بعرد سره رهز
می آیما اگر نه آمدم ،آنگاه ژکرت را کنا وانی(دیه) ییسته میرهد به یانه (ملکه کاژی دریا) آمرده میرسردا
هی(ملکه کاژی دریا) به دیه گفت است ته یهد را انهان کن ،ه اگر نه برادرانم آمدن زمان هرم  ،سرر تره
را ه هم سر مرا بریده میارتایندا
Китобчаи махсусест, ки дар он аз Қуръон сураҳо(дуо) интихоби рӯнавис шудаанд.
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دیه گفت است مرا در چاه انهان کنا هقتیکه برادرانت آمدنرد تره یرهد را زق هانمرهد کرنا اگرر میارسرند،
چرا غمگینی؟ ته بره آنهرا گرهی شرما سریر شرهر هرا میرهیرد ه مرن تنهرا مری مرانم ،زق میشرهما آنهرا تره را
میارسند ،که ما به ته چه کار کنیم؟ ته گهی ،که جان تانرا بمرن نشران دهیرد ،مرن برا آن برازی میکرنما آنهرا
جای جان شانرا به ته نشان میدهندا آن طرد وانی من ه ته( چه کار کردن مانرا) میدانیما
ملکه کاژی دریا دیه را انهان میکندا بیگاه یی برادرانش می آیندا می بینند ،که یهاهر شان زقا آنها اه را
میارسند یهاهر ،به ته چه شد؟ هی گقت ״ برادران ،آیر ،شما سه نفر استید ،شهر هرا را تماشرا میکنیرد،
زق نمی شهید ،هلی من باشد تنها زق میشهما آنها گفتند ما چه کار کنیم؟ ملکه کاژی دریا گفت است جان
تانرا بمن نشان دهید ،اگر شما(به یگان جا) رهید ،من اقال با آن بازی کنما
آنها گفتند در بین دریای شهر یک چنارا در(شاخ) همان چار قیراقی آهیرزان اسرتا هقتیکره همران قیرراق
را گیررری ه برره سررنگاب زنرری ،هی مرری شررکندا از درهن آن سرره هکرره چرره (چهچرره هررای هکرره م)میبراینرردا
هنگامی که سر آنها را بریدی ،ما در هر جایی ،که باشیم ،همان جان مان میبرایدا
دیه همه گ هرا را گرهش کرردا سرحری بررادران ملکره کراژی دریرا برآمرده میرهنرد ه دیره بره دریرای شرهر
میرهدا می بیند ،که در آنجا در (شراخ) همران چنرار قیرراق آهیرزان اسرتا دیره آنررا گرژتره بره سرنگاب مری
ارتایدا از درهن قیراق سه هکه چه میبرایندا هی(درره) سر آنها را( از تن) جدا میکند ه آمده(سه) ملکه
کاژی دریا را گرژته میرهدا در بین سه رهز به نزد اادشاه بچه میرسدا وانی اه را نیز گرژته میرهندا
بعد چند رهز راه گشتن به یک جایی آمده می ایستندا دیه میگهید شمایان در همین جا باشرید ه مرن گشرته
می آیما (دیه) در زیر چناری آمد ه دم گرژتنی شدا دید ،که سه کبهتر آمدنرد ه در شراخ چنرار نشسرتندا آن
یک کبهتر به دیگری گفت ،که یهاهر ،ته نقرل کرن ،آن دیگرری گفرت ،کره ته(نقرل) کرن ،کبرهتر دهمری بره
سهمی گفت ،که نقل کن ا (در آیر) همان کبهتر کالن سرال گفرت اسرت ای یرهاهر ،مرن چره نقرل کرنم؟ بره
اادشاه م ده میرسانند ،که اسرش همرای ملکه کاژی دریا آمدا اادشاه اسر دهسرت داشرته اش را زهرآلرهد
کرده برای اسرش می ژرستاندا اادشاه بچه اای یکمرش را بره اهزنگه(رکراب م) میمانرد ه ارای دیگررش را
میبرارد ه جانش میبرایدا
هی دیگری باز گفت است ای یهاهر ،اگر(اادشاه) به این طرز (اسرش را کشرتن) نتهانرد ،باشره دهسرت
داشرته اش را زهررر آلرهد کرررده بره اسرررش مرری ژرسرتاندا اسررش دسرت یکررم اش را( سرهی باشرره) میبرررد ه
همینکه دست دهم اش را دراز کرد ،همانا جانش میبرایدا
آن دیگری گفت است اگر این طرز هم ( اادشاه اسررش را کشرتن) نتهانرد ،شرب یرهدش را بره شرکل مرار
درآهرده اسرش را نیش میزنرد ه هی را (ملکره کراژی دریرا) بره زنری میگیرردا در آیرر گفرت هرر کره ایرن
سینان ما را به اادشاه بچه رساند ،هی به سنگ ه کلهخ مبدل میشهدا وانی(کبهتران) اریده میرهندا
دیه در اینجا حیران شده میماندا وانی ،ییسته آمد ه آنها را به اشرت سرهار کررده میررهد ه بره شرهر اادشراه
بچه نزدیک میشهندا اادشاه شنید ،که اسررش برا ملکره کراژی دریرا آمرده ایسرتاده اسرتا هی درره اسراش را
زهرآلهد کرده( به اسرش) ژرستاندا
اینها نگاه کرده می بینند ،که اس اادشاه را گرژته آمدنردا دیره گفرت اسرت ای اادشراه بچره  ،اهل بره اسر
دهست داشته ادرت من سهار میشهما اادشاه بچه گفت است میلشا دیه از ارای اسر گرژتره آنررا بره دریرا
حهاله میکن د ،از زهر زهر آب دریا( از رژتن) باز ایستدا اادشراه بچره گفرت ای دیره ،تره عجرب کرار گنرده
کردی ،اس دهست داشته ادرم را کشتیا دیه گفت من هم همین قدر یذمت به ته کردما
اادشاه باز باشه دهست داشته اش را به اسرش می ژرستاندا دیره گفرت اسرت  ،کره اهل مرن باشره اردرت را
مے بینما باز از اای باشه گرژته اه را به دریا حهاله میکند ،که دریا از زهر زهر باز ایسرتدا اادشراه بچره
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گفت ای دیه ،ته عجب کار گنده کردی ،باشه دهست داشته ادرم را کشتیا دیه جهاب داد ،که همرین قردر
یذمت من هم به ته کردما با همین ،به دربار ادرش رسیدندا
ادرش اه را با دبدبه ایشهاز میگیردا شب یهاب کردنردا اادشراه جرادهیی را ژرمرهد ،کره یرهد را بره شرکل
مار درآهرد اسرش را نیش زندا دیه(باشد) در باالی آنها می ایستد( ایره میکند م) ،که مار از شیفت یانه
آهیزان شدا(دیه در این هقت) با شمشیر( مار را) میزند ،قطره زهر به رهی ملکه کاژی دریا میرسدا دیره
حیران می ماند ،که چه کار کندا وانی ،داکه را( دستمال،تکه م) در رهی (ملکه کاژی دریا) مانرده زهرر را
مکیدن گرژتا
اادشاه بچه با یبر شد ه گمان کرد ،که دیه اه را بهسه کرده ایستاده استا گفت است ای دیه ،همرین قردر
رنج برای یهد کشیدی ،مرا مسیره میکردی؟ دیه حیران شد ،که بره هی چره گهیرد؟ بعرد نرا عرالج شرد ه
همه هاقعه را از اهل تا آیر نقل کردا اادشاه بچه همه( گ های دیه را) باهر کررد ه دیره سرنگ ه کلرهخ
شدا
اادشاه بچه ه زنش ناله کردن میگیرندا بسریار میگرینرد ه نالره میکننرد ،کره یرک مرهی سرفید مری آیردا(هی)
ارسید است ای ژرزندان شمایان چرا گریه میکنید؟ اادشاه بچه جهاب داد اسرت ای اردر بزرگرهار ،همرین
دیه چنان یذمت های (زیادی را) به ما کرد ،که حساب ندارد ،لیکن حاضر به سنگ ه کلهخ مبردل شرد ه
ما برای همین گریسته ایستادیما گفت است در یک ایاله بمن شیر بیاریدا آنها به اه شریر مری آهرنردا ارس
مهی سفید در شیر دعا کرده به همان سنگ ه کلهخ میریزاند دیه(باز) زنده میشهدا
در اینهقت اادشاه به آدمانش ژرمهد است ،که اگاه من همرای اسرم به شکار میررهم ه شرمایان زن اه را
گرژترره برره حرررم مررن آهرده مانیرردا اادشرراه ه اس ر رش (برره شررکار) میرهنررد ه(یادمرران) اادشرراه برررای بررردن
زن(اادشاه بچه) می آیند(می بینند) ،که یانه تماما اهالد(ېن) شد استا هر قدر کردند( ،یانه) کشاده نشردا
شام اادشاه با یرسندی برگشت ،یادمانش به اه گفتند ،که (یانه کشاده) نتهانستیما اادشاه گفت است اگراه
به هر هاسطه باشد ،اه را(ملکه کاژی دریا)بیارید ،من باز با اسرم شکار میرهما
سحری دیه به اادشاه بچه گفت اادشاه بچه ،امرهز همرای ادرت من به شرکار میررهما ورانی دیره همررای
اادشاه رژت استا به دشتی میرسرند ه دیره االه مری گیرانرد ه مرهی بررادرانش را مری سرهزاندا بررادرانش
حاضر می شهندا(دیه به آنها ) گفت است برادر ها( ،همرین) اادشراه را بره آسرمان چنران بلنرد برداریرد ،کره
زمین به چشمش مانند سهراخ سهزن نمایدا وانی اه را ارتاییدا
آنها(برادران دیه) میگهیند اادشاه بیا به تیت مان شین ه ما ترا (به) سیر میبریما اادشاه باالی تیت می
شرریندا وررانی ،دیههررا اه را گرژترره برره بلنرردی آسمان(میرسررانند) ه یکرری از اه مرری ارسررد اادشرراه زمررین (در
نظرت) چقدر می نماید؟
هی گفت است مانند یرمن گاها باز اه را(بلند تر) برداشتن میگیرند ،می ارسند زمرین در نظررت چقردر
می نماید؟ گفت است مانند کلچها باز اه را(بلند تر) برداشتن میگیرند ه ارسیدند اادشاه زمین در نظرت
چقدر می نماید؟(اادشاه) جهاب داد است مانند سهراخ سهزنا بعد دیهها هی را از باالی تیت می ارتایند
ه معلهم نیست ،که(حاال) اادشاه چه ییل شد؟
(وانی) دیه به نزد اادشاه بچه برگشتا اادشاه بچه ارسرید ای دیره ،اردرم کجرا شرد؟ گفرت اسرت اردرت در
دشت اس را یاژت ه سهار شد ه به(یک طرد) دشت اس را قمچین زدا من هر قدریکه دهیدم ،بره هی
رسیده نتهانستم ،ندانم هی به کجا رژت؟
در همین هقت ،جهره جان ،اادشاه بچه(به جای ادرش) اادشاه شد ،ملکره کراژی دریرا زنرش گردیردا دیره را
ریصت داد ه آنها( هر دهی شان) به تیت ه بیت ه مراد ه مقصد رسیدندا
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