طرزي افشار شاعري يگانه ٬شيوهاي يگانه
رضا انزابينژاد
اـگر در شعر حافظ دستي ببريم ٬ميتوانيم گفت:
ـکس چو طرزي نگشاد از رخ اين طرز نقاب
ِ

زلف سـخن را بـه قـلم شـانه زدنـد
سـر ِ
تا ِ

درباره شرح احوال طرزي افشار از يک سطر گرفته تا سه صـفحه نـوشتهانـد .صـاحب
مجمعالفصحا نوشته:
ظريف خوشطبع عاشقپيشه صافانديشه و از شعراي صفويه بوده ٬اختراعـي در
او مردي
ِ
ِ
طرز سخنگويي کرده.

نصر آبادي ٬در تذکره خود ٬به يک خط با دو خطاي فاحش بسنده کرده و چنين نوشته:
او از طرشت ري است و پارهاي از اصل تُرشيز دانستهاند.

از محققان غربي ٬ادوارد براون ٬هرمان اته ٬بـرتلس ٬حـتي ِش ـبلي نـعماني نـامي از وي
نبردهاند .يان ريپکا به جمله زير بسنده کرده است:
افشار آذربايجاني در اوايل سده  ١٧/١١از اصالح کنندگان زبان و دشمنان اشـرافـيت
طرزي
ِ
است.

شادروان استاد ذبيحاهلل صفا ٬در کتاب درازدامن و ارزشمند خود ٬جايي براي طرزي باز
نکرده است .تنها محمدعليخان تربيت ٬در دانشمندان آذربايجان  ٬و ٬به نقل از آن با اندک
افزوده ٬عزيز دولتآبادي ٬در سخنوران آذربايجان از او ياد کردهاند.
خرسندکنندهترين تحقيق در اين بارهـــ در عـين کـوتاهي و اخـتصارـــ از هـمشهري
شاعر ٬محقّق اروميهاي ٬روانشاد محمد تمدّ ن است ٬که حيات ادبي شاعر را نوشته و به
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طرز ِنو طرزي نيز گذرا پرداخته است .خالصه مطالب آن اين که زادگاه شاعر اروميه و او
ِ
از ايل افشار است ٬از قريهاي که هم امروز به طرزلو معروف است .در جواني به قزوين و

از آنجا ٬به عزم تحصيل ٬به اصفهان رفته .خود گويد:
از بلده قـزوين بـه صـفاهان َسـفَريدم

جمعيت و مـن هـم
ياران سفريدند به
ّ

بيخرجي و بياسب خرامان سفريدم
يک قـافله بـا حـال پـريشان سـفريدم

مدتها در اصفهان مانده و با تنگدستي روزگار گذرانده و ٬سرانجام ٬به دربار شاهصفي
و سپس به مجلس شاهعباس ثاني راه يافته است.
طرزي اهل گشت و سفر بوده ٬روزي به مغان و اردبيل ٬هفتهاي به شروان و شماخي
راهي
و گنجه و مازندران .اما ٬هر جا و هرگاه خسته و ملول ميگشت ٬براي گشايش دل٬
ِ
ديار خود ٬به ويژه تبريز ٬ميشد:
دلم گـــرفت ز جــاها چــرا
عليالخـصوص يـخيدم ز

نــتبريزم١

اردبـيليدن٢

ــود آنــجا چــرا نـتبريزم
ـگشــا ِد دل ُب َ
مــوسي چــرا نـتبريزم
بــراي َج ــذوه
ٰ

در اين سير و سفرها ٬مهين آرزوي او زيارت خانه خدا بودهـــ که دستش نميدادهـــ اما٬
هدف اجابت مينشيند و راه حجاز درـپيش
سرانجام ٬باري ٬آه وي در دل سحرگاهي به
ِ
ميگيرد:
عــزم کــعبه مــقصود بــر راه
بــه
ِ
شــوق کـعبه دست و پـا ُگ ـميدم
ز
ِ
ـکنون مـيبصرهام ٣افـتان و خـيزان

ّلت عــــلياهلل
نــــهادم رخ تــــوک ُ
هـــــــدايت يــــافتم الحــــمدهلل
ـکَ ــــ َا َّن الکــــاه از بــا ِد ســحرگاه

ديدن سرزمينهاي دور و نزديک و نشست و برخاست با ترک و عرب و تاجيک سبب
معيشتي مردم و
شد که او هم با سرزمينها آشنا شود و هم با آداب و شيوههاي زيستي و
ِ

ـگفتار آنها .خود گويد:

تُــرکيدم و تــاتيدم و آنگــه

عــربيدم٤

بـپالوم ٦م ـتعجب٧

شعبان رمـضان گـر
َ َ َ ُّ
وصــليدن او دوش رقــيبم
مـــنعيد ٩ز
ِ

در ديـــده کــوتهنظران

بــوالعــجبيدم٥

بــيآش جــماديدم ٨و بـينان رجـبيدم
ضـربيدم١٠
مُ شتي گَ ِرهانيده به جبههش َ َ

٢ـ(ــاردبيليدن ٬ماندن در اردبيل
١ـ(ــنتبريزم ٬به تبريز نروم
٤ـ(ــترک شدم و تات شدم آن گاه عرب شدم
٣ـ(ــميبصرهام ٬به بصره ميروم
ـمتعج ب ٬تعجب مکن
٦ـ(ــبپالوم ٬پلو بخورم
٥ـ(ــبوالعجبيدم ٬شگفت آمدم
٧ـ(ـ ّ
٩ـ(ــمنعيد ٬منع کرد
٨ـ(ــجماديدم ٬ر جبيدم ٬ماههاي جمادي و رجب را گذراندم
١٠ـ(ــمشتي گره کردم و به پيشانيش کوفتم

٩٨
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از آنجا که شاهعباس محضر و شعر طرزي را دوست داشت و سفرهاي شاعر شاه را از
نکتهـگويي و همدمي وي محروم ميکرد ٬سرانجام ٬پاي او را به زنجير زناشويي ببست.
خود گويد:
پرواز هر ديارم بـود
قو ِت
شد آن که ّ
ِ

سـرحـد تـبريز کـدخدايـيدن
مرا به
ِ

ت ََأهُّ ليدم و ماندم چو مرغ
ِ
ز سير و شعر بقَيديده و ُل ـجاميده١٢
ِ ْ
دامـيده١١

درباره منش و اعتقاد طرزي ٬آنچه بيش از همه مشهود و آشکار است دلبستگي وي به
خاندان عصمت و اميرالمؤمنين علي عليهالسالم است .چنان که گفته:
در مجمعي که مرتبه ميقِ ْس َم تَند من

يا:
يا:

نـماز وقت کـو
يک عـليبنابـيطالب
ِ
ِور ِد سحرش به دفع اغيار
ِ

ولياهلل مـرتبه
ميخواهـم از عـلي ُ
ـگرچه شمشيريده بسيار ابنملجم است
با شا ِه واليتست طـرزي

طرزي تخلّص خود را از طرز و شيوه نو ٬که خود ابداع کرده بود ٬برگرفته و همواره بدان
طرز ميباليده است:
تو را طـرزيا صـدهزاران آفـرين

يا:
طرز تازه طرزي ميطرازد هر زمان طرزي
به ِ

طـرز غـريبي جـديديدهاي
ـکه
ِ
ز حق مگذر حسودا گفته طـرزي صـفا دارد

در برخورد نخست با شعر و شيوه شگفت طرزي ٬خواننده کمي احساس غريبي ميکند
و حتي ممکن است که شعر را نامفهوم و شاعر را ناچيره انگارد؛ اما ٬پس از انس و ُاخت
قانونمندي ظريف و
شدن ٬معلوم ميشود که شاعر ٬با چيرگي عجيب و در عين حال با
ِ

حساب شده ٬اقدام به ساختن مصدرهاي ساختگي و صيغههاي جعلي ميکند .چنان که
خودش گفته:
طرز نو اختراعيدم
ـگرـچه ِ

جانب نـظم را مُـراعـيدم
ِ

کردن
ساختن فعل از نام کسان و جايها ٬اسم عام ٬متعدّ ي
طرز نو عبارت است از
ِ
اين ِ
ِ
فعل منحوت .ما براي هر گونه از اين ساختارها يکي دو
فعل الزم و به تعبيري
ِ
ساختن ِ
١١ـ(ــداميده ٬به دام افتاده
١٢ـ(ــاز سير و سياحت و شعر گفتن بازداشته )قيد و لُ جام زده(
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مثال ميآوريم:
١ـ .از اسم عام:
س م نْدَ رد١٣

اي که
دل مـا َ َ َ
درآتش غمت مي ِ
ِ
سـاده ُرخان بـه مـا نـميگوش کـنند طـرزيا

٢ـ .از اسم خاص کسان:
موسيا با سبزه خط خضر و الياسيدهاي

يا:
يا:

با مـن آن راز فـهم رازي گـفت
ِ

قدر مـوري گـرچـه در هـ ّمت سـليمانم
ندارم ِ

مـيزَ رد١٥

ـگـر بتوجهي١٤
قـلب مُـراد
ّ
َ
ِ
مس ِ
هست م ثَل که باغبان موسم ميوه ميکَ رد١٦
َ
َ
ِ

لعل لب بـقراط و لقـمانيدهاي
عيسيا با ِ
فخر
من از اين فخر
ِ

رازيدم١٧

غلط بود آن که مور از روي ه ّمت ميسليماند

يا:

دست ُبرد از همه و درنَ ُشـدش پـاي از جـاي

زال ايــن دايــره ديــريست کــه مـيدستاند
ِ

٣ـ .از نام خاص جايها:
طرزي از ر ِه ه ّمت همرهان حجازيدند

تو ز را ْه مـانيدي بس کـه اصـفهانيدي

يا:
انسان بههرزه الف ز عصمت چـرا زنـد

عـبرت بگـير از َم ـلَک َْي ني کـه

يا:
ح جد١٩

طريق طالبت ميرا ِه َ ّ

بـاب ليد١٨

ِ

بيت الحرامد
سر کوي تو مي ُ

ٌ
معطوف عليه(:
٤ـ .از دو اسم مترادف )معطوف و
ـگرنه بهخويش دشمني باش خموش با کسي

راز مگــو اـگــر هــمه مـيپدر و

بـرادرد٢٠

يا:
بر عاجزان نميستم و َج ْو َرد ٢١آن که او

يا:

انــــتقام جــــهاندار دغــــدغه
دارد ز
ِ

ـبتوج هي ٬توجه کني
١٣ـ(ــميسمندرد ٬سمندر ميگردد.
١٤ـ(ـ ّ
١٦ـ(ــميکَ َر د ٬کر ميگردد
١٥ـ(ــميزرد ٬زر ميگردد
»باب ليدن« ٬اشاره به هاروت و ماروت
ـاز
ـ
(
ـ
١
٨
١٧ـ(ــفخر رازي شدم
ِ
٢٠ـ(ــمي پدر و برادرد ٬پدر و برادر باشد
١٩ـ(ــمي راه َح َّج د ٬به راه حج ميرود
٢١ـ(ــنميستم و َج ْو َر د ٬ستم و جور نميکند

١٠٠
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ـ ـ ـ ـ ــنـمي ـ ِا ـلْ ـتِ جاـيـد پـرـسـتندـه حـق

به دنياپرست ارچه مـيمال و

جـاهد٢٢

٥ـ .از کلمه مرکب يا عبارت:
ز هـــجرت اســتخوانــم مــيرميمد

لب لعل تـو
ِ

وصل تو شايد هدايـتيده شـوم
کوي
به ِ
ِ

الص راطيدن
هميشه ِور ِد ـمنست اهدنا ّ

مــيريزخــوند٢٤

مـيچههايد٢٥

يا:
يا:

مـي ـ ي ـحيي ـ الع ـظامد٢٣

ز ديــــده دمـــبدم

ِ

ُ

بــبين هــجر تـو بـا مـا

َ

ٌ
مضاف اليه:
٦ـ .گاه با مضاف و
چو خورشيد فلک ميبرج
ِ

حوتَد٢٦

٧ـ .گاه از اسم و حرف يا ضمير و حرف:
ز استغنا نميهرگز

عـليکي٢٧

دمــــاغ دهـــر مــيباد وبــروتد
ِ
تو را هر چند طرزي مي َسالمد

٨ـ .از اسم .در غزل زير ٬غالبًا از اسم يا صفت فعل ساخته:
ز مــن يــوسفا تــا بــعيديدهاي

چو يعقوب چشـمم سـفيديدهاي

دريــــغيدهاي تــيغ غــمزه زدن
ِ
ز نــخل وصــالت نــميويدهام٢٨
ِ

مــــرا از تــــغافل شــهيديدهاي

فــــغانيدهام چـــون نــهانيدهاي

چـــو دوري ز شکّــرلبان زاهــدا
اسـيران عشـق
قـلوب
قــصد
بــه
ِ
ِ
ِ
تـــو را طــرزيا صــدهزار آفــرين

مرنج اي صنوبر کـه

بـيديدهاي٢٩

ز خود رفتهام چـون پـديديدهاي
از آن چون مگسها

قديديدهاي٣٠

حـديديدهاي٣١

خــناجير مـژگان
ِ
ـکــه طــرز غـريبي جـديديدهاي

٩ـ .کاربرد کلمات ترکي و هم ساختن مصدر جعلي از آنها:
چـه کـند گـرنه گـدا نـعره بـرآرد از دور

ـکه اـگر پيشرود قاپوچياش ٣٢ميچوبد

يا:
٢٢ـ(ــميمال و جاهد ٬مال و جاه دارد
٢٣ـ(ــميرميمد ٬ريزيده ميشود؛ مي ُي حييال ِع ظا َم د ٬زنده ميکند استخوانهاي مردگان را .اشاره بـه آيـه کـريمه
٢٤ـ(ــميريزخوند ٬خون ميريزد
ُي حيي ال ِع ظام و هُ َو َر ميم
٢٦ـ(ــميبرج حوتَد ٬به برج حوت ميرود
٢٥ـ(ــميچههايد ٬چهها ميکند
ِ
ِ
٢٨ـ(ــنميويدهام ٬ميوه نچيدهام
٢٧ـ(ــنميهرگز عليکي ٬هرگز عليک نميگويي
٣٠ـ(ــقديديدهاي ٬قديد )ـگوشت خشک کرده( شدهاي
درخت بيد شدهاي
٢٩ـ(ــبيديدهاي٬
ِ
٣٢ـ(ــقاپوچي ٬دربان
٣١ـ(ــحديديدهاي ٬حديد )=تيز( کردهاي
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جحيميده مجلس چو

١٠١

گئتديدهاي٣٤

يا:
نه چو بلبلم که گاهي َس َسد ٣٥و گهي ُسکوتَد
غ ال و َگ ـتور٣٦
محتاج نيستي به دوت و بـا ْ

بــه فــراق مــيفغانم بـه وصـال مـياَنـينم
از حــــاج َب ْين اشــاره بــه مــا مــيکفايتد

و گاه جملهاي و مصراعي به ترکي ميآورد:
٣٨
٣٧
پي دلبران رود
قويمازيدم که بير قدم از ِ

اخـتيار مـن
کـف
ُا لسايدي اـگـر کونُل ٣٩در ِ
ِ

صفت تفضيلي:
 .١٠کاربردهاي ويژه و عجيب در
ِ
صفت
مثالً از نازک
تفضيلي انزک و از انزک فعل ساخته است:
ِ
ِ
دلبـران دهـر
نگـار مـن از
مـيانـزکد
ِ
ِ

و يا نزديک به اين کاربرد:

به گَر ِد وصل تو طرزي کجا رسد که به رفعت

قماش چيت و قلمکار نازک است
آري ِ
مـنزلت تـو
بــلند مــيترد از مــهر و مـاه
ِ

کارب ر ِد فعل نهي به گونهاي خاص ٬با جا به جا کردن سازهها:
١١ـُ .
يا:

٤٠
روز حساب اي دل و جرمت
مبي ْمدار ز ِ

با جمالي که ز خورشيد بسي ميخوبد

فضل خدا حساب ندارد
مَ ِا حتساب ٤١که
ِ
سر ز محمل مبرون ٤٢قافله مـيآشوبد

يا:
مجانارنج ٤٣اـگر عاشق بنالد پيش رخسارت

بـلبل شـيدا صـفا دارد
فـغان
ـکه در گـلشن
ِ
ِ

ـگــــــــمانيدم کـــــه مــــيمِ ْه َرد در اول

کــيند٤٤

١٢ـ .کاربر ِد ضمير مفعولي پيش از فعل:

چــــو دانســـتم در آخــر مــيم

يا:

مــــالمتيده مـــرا شــيخ بــيش مــعذورم
٣٤ـ( ـگِ ئتديدهاي ٬رفتهاي
٣٣ـ(ــگليديدنت ٬آمدن
٣٥ـ(ـ َـس َس د ٬سر و صدا کند ٬بخواند
٣٧ـ(ــقويمازيدم ٬نميگذاشتم
٣٩ـ( ـ ُالْ سايدي ٬ميبود؛ کونُل ٬دل
٤١ـ( ـ َم ِا حتساب ٬به حساب مياور
٤٣ـ(ــمجانارنج ٬جانا مرنج
نکار َد م( ٬انکار ميکند مرا
نکار د )=مي ِا َ
٤٥ـ(ــميم ِا َ

انْکـارد٤٥

ـکــه تـا نـديده
جـمال تـو مـيم ِ
ِ

٣٦ـ(ــدوت ٬باغْال ٬گتور=بگير ٬ببند ٬بياور
٣٨ـ(ــبير ٬يک
٤٠ـ(ــمبيمدار ٬بيم مدار
٤٢ـ(ــمبرون ٬بيرون مکن ٬بيرون مياور
٤٤ـ(ــميم کيند )=ميکينَدَ م( ٬کينهورزي ميکند با من

١٠٢
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١٣ـ .غالبًا ميان حرف مضارعه »مي« کلمهاي يا کلماتي ميآورد پس شناسه فعل ميآيد:
مگر راست حرفيدهاي بـاز طـرزي

ـکه سوي تو آن سرو ميکج نگاهد

هـنجار دسـتوري سـخن از
در اينجا ضرورت دارد خاطرنشان کنم که عـدول شـاعر از
ِ
ناتواني او نبوده است .چنان که در شيوه خود غزلي ميپردازد که به تـمامي صـائبوار
است و پر از صور خيال لطيف .به اين غزل توجه شود:
شجر خـود دارم
موسي طرزم و طور و
ِ
ِ
سـر خـوبان گـردم
ـرد
گ
بـه
کـه
نتوانـم
ِ
ِ
فرصتم کو که ِب سنگم به گـذرگا ِه کسـي

حــرف نــزبانيده مـن مـيگوشد
يــار
ِ
دامـنم کس نـ ُپ رانـيد در ايـن دور از ُدر
تــيغ بـدخواه نکـرد آنـچه زبـانم بکـند
ِ
ـکــمشنيدن شـودم بـاعث کـم حرفيدن

نـظر خـود دارم
چشـم ديـدار ز نـور و
ِ
ِ
شکر خود دارم
اين مگسمشربي از لب ِ
گـذر خـود دارم
من که صد کوه گنه بـر
ِ

اثــر خــود دارم
ـگـــله از نــاله دور از ِ
تـر خـود دارم
مــنّت از دايــره
چشــم ِ
ِ
نـيشتر خـود دارم
زخـم کـاري هـمه از
ِ
ِ
کـر خـود دارم
گـوش
از
من
بسيار
کر
ِ
ِ
شُ ِ

غزل زير را ٬طرزي به طرز پيشينيان ساخته و نشان ميدهد که به زير و بم شعر تسلّط و
اشراف دارد:
ـکجا روم چه کنم چون کنم چه چاره کنم

جز آن که جامه ناموس و ننگ پاره کـنم

تـقر ِب يـار
چــو مــدّ عي بــزند
ِ
نــوبت ّ

غـص ه سـينه صـدپاره مـن نـقاره کـنم
ز ّ
ســر ايـن و آن مـناره کـنم
اســتخوان
ز
ِ
ِ

خـيل مـدّ عيان
دست مـن افـتند
اـگر بـه
ِ
ِ
کـنار تـن ورنـه
مگــر ســرم نـهي انـدر
ِ
تربت من گر بـرنجهاي قـدمي
سوي
به
ِ
ِ
دست من طرزي
ز لطف گيرد اـگر دوست
ِ

مـقدم تـو زنـدگي دوبـاره کـنم
فـيض
ز ِ
ِ
سـنگ خـاره کـنم
سر دشـمن بـه
ِ
حواله ِ

افـتاده دل بـه دامک وحشـي نگـاهکي

بــيرحــمکي سـتمگرکي دلسـياهکي

ازک خــــنجرگذار کش
مـــــــژگانک در ِ
ِ

خـونک هـر بـيگناهکي
ـک بـه
تشـنيده ِ
ِ
دلک خــودشناهکي
دارم بـــه
خــونک ِ
ِ

بــود مــحال کــه از دلبـران کـناره کـنم

غزل شوخ و شنگ و خوشآهنگ:
و ٬سرانجا ْم اين ِ

در هــجرک عــقيقک ســيرابَکَش مـدام
بـــاتش نــزمد آن دلک ســنگسانَکَت

ســنک تـو ذ ّره َا ـکـي کـم نـميشود
از ُح
ِ
سگک روســياهکت
رقـــيبک
بــــاشد
ِ
ِ
بايک مـهرت ز خـاـکَکَـم
کـهر ِ
اـکنون بـه ُ

چشـمک َم ـنَک افـتاده طـرزيا
پـروين ز
ِ

لخــتک جگـر چـه کـند دو ِد آهکـي
از
ِ
ک مـا گـاهـگـا َه کي
ـگر بـنگري بـه سـو َي ِ

دنگ دروغگــويک و بـيرون ز راهکـي
ِ
بـرگ کـاهکي
بردار چون ز ضعف شدم
ِ
مــاهک مــهر اشــتباهکي
اشـــتياق
در
ِ
ِ

مند طرزي به يک نکتهـــ که نتيجه
اينجا ميخواهم درباره اين سنّ ت
شکني تا حدي نظام ِ
ِ
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سخن من نيز همان استـــ اشاره کنم:
ميدانيم که زبان عرب زباني بسيار غني ٬توانمند و پرگنجايش است ٬ايـن ويـژگيهاي
مثبت نتيجه چندين عامل است:
مجر د و مزيدٌ فيه؛ بدين معني که يک ريشه سـه حـرفي مـثالً
الف( وجود بابهاي ّ
»نـظـر« را به بابهاي ثالثيمزيد ميبرد و معاني گـونهـگـون مـيگيردَ :انْـظَ ر ه :او را ] در
قرين او شدِ .ا نتظره و ِا ستنظره  :او را چشم داشت و
پرداخت وامـ[ مهلت داد؛ ناظَ ره  :نظير و ِ

انتظار کشيد .تَ ناظَ ر  :مقابل شد و روبهرو نشست.
ب( ساختن فعل از اسمَ :ا ْب َص َر  :به بصره درآمد .تَف ََّي َل  :بر فيل سوار شد.

ج( فعلهاي مجعول و منحوت يعني برساخته و تر اشيده از چند کلمه٬
مانند تَ الشي از
ِ
»حي علي
هلل فداک« گفتن و َح يْ َعلَة :
ال+شي ؛ يا از يک جمله٬
ِ
مانند َج ْع َف دة يعنيَ :
»ج َع َل ني ا ُ
ّ
ٔ

حي علي الفالح« گفتن؛ يا از کلمه غير عربي فعل ميسازد٬
مانند تَزَ نْدَ َق  :زنديق و
ِ
الصالة و ّ
ت  :راه را اسفالت کرد.
المذهب گشت ٬تَ َح ْر مَ زَ  :حرامزاده بود ٬تَلْ َف َن  :تلفن زد؛ َس ْفلَ َ

زبان زيبا و
اين اشاره مجمل و بسيار فشرده خود مقدمهاي بود براي آن که پاسداران ِ

استوار پارسي ٬چه بخواهند و چه نخواهند ٬زبان به زندگي و پويايي خود دوام ميدهد و
مردم نيز با زبان خود کنارميآيند و کـاستيها را جـبران مـيکنند؛ امـا ٬اـگـر نـظارت يـا
گامي فضال و عقال ٬به ويژه فرهنگستان ٬در کار باشد ٬اين ساختهها ٬پشتوانه علمي و
پيش ِ

استواري خواهد داشت؛ يعني ذوق مردم و قـانونشناسي عـلما در کـنار هـم خـواهـد

نشست .مثالي بزنم :امروز ديگر سرمايش و گرمايش پـذيرفته شـده است .پسـر مـن کـه
دبسـتاني
رانندگي ياد ميگرفت از تعليمدهنده شنيده بود کـه »ـکـمتر بگـاز!« .بـچههاي
ِ
همسايه ما ٬روزهاي جمعه که سر کوچه فوتبال بازي ميکنند ٬يکسره فرياد ميکشند٬
»ماهي شوريده
»بشوت!« .مغازهها و فروشگاههاي پروتئيني به خط درشت مينويسند:
ِ
رسيد« يعني نمکزده! صرفيدن )صرف کردن(ُ ٬س رفيدن )سرفه کردن( ٬قدميدن )قدم

زدن( ٬کوچيدن )ـکوچ کردن( ٬رقصيدن ٬فهميدن ٬جنگيدن ٬غارتيدن و ...ديري است که
در گوش و زبان مردم جا خوش کردهاند .پس يک نگاه تازه و دقيق به ديوان طرزي افشار و
ـکمي انس و درنگ در کاربردهاي وي شايد جرئت کلمهسازي را به ما بدهد و ٬اـگر بتوانيم
پشتوانه علمي و تأييد عالمانه را با آن همسو و همراه کنيم ٬بسا که در يافتن معادل کلمات
کلمات پارسي گامهايي برداريم.
خارجي و زايش و افزايش
ِ
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