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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش دوم (
سندلی يا صندلی؟
"صندلی" يا "سندلی" عبارتست از ھمان وسيلۀ مشھور تسخين که در روزگار ما مورد استفادۀ
عامۀ مردم و خصوصا ً مردم بی بضاعت و کمبغل وطن قرار دارد ،در حالی که به حدس و گمان
من ،در قديم چنين نبوده ،بلکه صندلی /سندلی در آن وقت در خدمت اقشار باال و مرف ِه جامعه
قرار داشته است؛ بدين شرح:
ت صرفی بايد منسوب به "سندل" باشد و آن درختی ست که در مناطق گرم
"سندلی" به حکم ساخ ِ
ھندوستان ميرويد و چوب خوشبوی دارد .قرائن ديگر ھم حکم ميکنند حدس بزنيم که اين آله را
در ابتداء از چوب "سندل" ميساخته اند که چوبی ست سخت خوشبوی و بوی خوش خود را ھم
ھميشه نگه ميدارد .به ياد دارم زمانی را که عطر و مطر و شام پاريس و  ...ھنوز مالخور نشده
بودند ،و زنان کابلی جعبه ھای کوچکی را که از چوب سندل ساخته شده بود ،در بُقچه و يا جيب
خود ميگشتاندند .بعضا ً در بين آن خوشبوئی اضافی ميگذاشتند ،مگر اگر اين کار را ھم نميکردند،
خود جعبۀ چوب سندل به اندازۀ کافی عطرآگين و خوشبوی بود .گويند "از گپ گپ ميخيزه"؛ ھيچ
نقص ندارد که بر سبيل آمد گپ و تأئيد مراد ،قصه ای را بيارم:
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در زمانی که در دھۀ ھفتاد قرن گذشته در پوھنتون تخنيکی برلين ــ  TU-Berlinــ مصروف
تحصيل بودم ،چون مصارف زندگانی خود را خود بايد کمائی ميکرديم ،در اوقات فراغت کار ھم
ميکردم .يک مدتی در دکان يک ھندی به نام لگانی  Luganiکار ميکردم .لگانی اصالً طب
حيوانی خوانده و داکتر حيوانات بود و در پھلوی نام خود ھم عنوان "داکتر" را مينوشت .مگر
مثلی که مردکه از رشتۀ خود خير و باره)بھره( نديده و به سوداگری روی آورده بود .لوگانی ھمه
چيز ساخت ھند را ميفروخت ،از لباس گرفته تا اسباب تزئين خانه و عطرباب و سامان بنجارگی
و غيره و غيره را .دکانش ماالمال بود از سامان و باصطالح از مال ميترقيد و او ھمه چيز را
بدون رونق سر به سر و پھلوی ھم گذاشته بود؛ احمد را پھلوی محمود و کلبی را پھلوی مسعود
)مقصود( .لگانی انسانی بود خوش ُخلق و آدم دستور ،مگر مانند قريب به ھمه تاجران و
سوداگران ،سُگت و ُمگت و چالباز .يکی از چالھای او اين بود که قابھای تقلبی چوب سندل را
عرضه ميکرد .قابھا را ساخت چوب سندل قلمداد ميکرد ،در حالی که چنين نبود و داکتر صاحب
لگانی وقتا ً فوقتا ً و دور از ديدۀ خريدار بر قابھای عکس بی زبان ،عطر ميپاشيد .و خريدار بيچاره
که مسحور عطر خوش قاب سندل ميشد ،آن را به قيمت گزاف ميخريد .کاش قابھا به ُمھر و منتر
سليمانی سر زبان آمده ميگفتند ،که لعنة ﷲِ علی الکاذبين .اين قصه را ازين آوردم تا از شھرت و
ارزش چوب سندل چيزی گفته باشم.
ميتوان حدس زد که ادوات ساخت چوب سندل خيلی گرانبھا بودند و ھرکس جاغور خريد آنھا را
نداشت و سندليھای چوب سندل را تنھا اقشار دارا و پيسه دار جامعه ميتوانستند در اختيار داشته
باشند .حسن ذاتی سندليھای ساخته از چوب سندل اين بود که با عطر خوش ھميشگی خود،
بويھای مخالف را خنثی ميساختند .بعدھا که اين متاع کارامد را بايد در دسترس غريب و ُغربه
قرار ميدادند ،از چوبھای ارجل و خشره و ارزان بيع در ساخت صندلی استفاده ميکردند .در
افغانستان سندلی را معموالً از چوب ارزان ارچه ميساختند و اگر ُمعتبَران شوق داشتن سندلی را
ميکردند ،چوب چارمغز را برميگزيدند.
مؤثر تسخين را که استعمالش در
بعد ازين شرح ،بحق ميتوان سؤال کرد که اين وسيلۀ اقتصادی و
ِ
وطن عزيز ما عموميت دارد ،چه گونه بايد نوشت؛ سندلی و يا صندلی؟؟؟
"سندل" کلمۀ ھندی ست و اعراب آن را به قانون تعريب خود "صندل" ساخته اند .در زبان دری
خود ما آن ر ا "چندل" و "چندن" گويند؛ بر وزن "سندل" .عُنصری بلخی ،اوستاد اوستادان
عصر و سردار شعرای دربار محمود غزنوی ،ضمن قصيده ای در مدح شھنشاه غزنوی فرمايد:
اگر چوب عـود است و کافور و چندن
ب تخت است و ِمنبر
از آنست کش چو ِ
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)ديوان عنُصری بلخی ،به اھتمام داکتر سيد محمد دبير سياقی ،چاپ دوم ،بھار  ،1363انتشارات کتابخانۀ سنائی،
چاپخانۀ احمدی ،صفحۀ (43

"عود" و "کافور" و "چندن" اصالً و بر جوھر ذاتی خود خوشبوی و ُم َعنبَر اند ،مگر عنصری
بلخی حسن تعليلی زيبا را به خرج داده گويد:
خسروان زمين" ،تخت
عود و کافور و چندن ازينرو خوشبوی و معطر و معنبر اند ،که "خداون ِد
ِ
پادشاھی و منبر مسجد خود را از آن راست کرده است.
به نظر من بھتر است که اين کلمۀ معروف و محبوب و پرخاطرۀ اجتماعی را که از "سندل"
ھندی برخاسته است ،به "سين" و در ھيئت "سندلی" بنويسيم ،نه "صندلی"ً!!!!
خوانندۀ گرانقدر و خواھنده را به خواندن بخش دھم "سرگردانی قلم و خاطرات
نوستالژيک")مؤرخ  13مارچ  (2010اين قلم در آرشيف خليل ﷲ معروفی و آرشيفھای ادبی ــ
فرھنگی و عمومی پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" دعوت ميکنم .درين مقاله در بارۀ
سندلی /صندلی چيزھائی پرخاطره عرضه شده است.
عين شأن نزول در مورد کلمۀ "صندلی" به مفھوم متداول در ايران ھم وارد است .و بھتر است
که ايرانيان نيز اين کلمه را با "سين" و بشکل "سندلی" بنويسند .در فارسی ايران از کلمۀ
"صندلی"" /سندلی" معنای "چوکی"ِ ما را ميگيرند که نيز کلمه ای ست ھندی .ايرانيان "سندلی"
ما مردم را به نام " ُکرسی" ياد ميکنند.
سندلی ايرتی:
يرتِی" تلفظ عاميانه از "عاريتی" ست و "سندلی ايرتی")سندلی عاريتی( به سندليی ميگفتند که
"ا َ َ
بر سبيل عاريت و طور موقت چند روز پيش و يا چند روز پس از سندلی اصلی گذاشته ميشد.
بدين معنی که پيش از حلول زمستان و با آمدن برودت ،روزی چند سندليی کوچک را ميگذاشتند
و آن را ايرتی ميناميدند .البته در آخر زمستان و ھمين که ھوا رو به گرمی مينھاد ،سندلی اصلی
را پس کرده ــ يعنی برداشته ــ و برای چند روز از سندلی ايرتی استفاده ميکردند.
سندلی بيخکی:
"بِيخَکی" مراد از "اصلی" ست؛ يعنی آنچه با "بيخ" و ريشه و اصل سر و کار دارد .و منظور
از "سندلی بيخکی" ھمانا صندلی اصلی بود ،که چند ماه زمستان مھمان خانه ھا ميبود .کلمۀ قيدی
"بيخکی" را در مورد جارو کردن)جاروب کردن( ھم استعمال ميکنند؛ چنان که "جاروی
بيخکی" گويند و مراد از آن جاروی مفصل و اساسی ست که طی ان خانه را از بيخ و ريشه
جارو ميکنند .لغت وصفی ديگری که از کلمۀ "بيخ" برخاسته و در موارد قيدی استعمال ميگردد،
صفت "بيخی" ست .وقتی گوئيم »بيخی سير شدم «.يعنی که »کامالً سير شدم «.و اگر گوئيم
»فالنی بيخی نامده «.يعنی که »فالنی اصالً نيامده است «.بايد متوجه بود که ترکيبات "بيخی" و
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"بيخکی" از ھم بکلی تفاوت معنائی دارند ،با وجودی که ھردو از کلمۀ "بيخ" برخاسته و ھردو
کلمات وصفی اند.
لياف سندلی:
کلمۀ عربی "لحاف" را عوام "لياف")به سکون الم( تلفظ ميکنند" .لياف سندلی" عبارت از لحاف
بسيار بزرگ و ضخيم مربع شکل بود که بزرگی آن را تعداد عائله تعيين ميکرد .بدين معنی که
خانواده ھای بزرگ ھم سندلی بزرگ ميداشتند و ھم لياف سندلی بزرگ .لحاف سندلی را معموالً
چار در چار يا پنج در پنج متر ميساختند.
سنگ سندلی:
سنگی بزرگ ،وزنين و خوش ساختی که از مرمر تراشيده شده و باالی صندلی گذاشته ميشد ،تا
لحاف سندلی از جای خود شور نخورد" .سنگ سندلی" را در ھيئت مثمن)ھشت ضلعی( و يا
مدور ميساختند.
زيرليافی:
)زيرلحافی( لحاف کوچکی ميبود که در زير لحاف بزرگ سندلی بر باالی سندلی ھموار ميشد و
ھر چار پتۀ سندلی را ميپوشاند .زيرليافی وظيفۀ تنظيم انتقال حرارت را داشت .بدين معنی که اگر
کسی زياد خنک خورده ميبود ،زيرليافی را باال ميکرد و از تمام حرارت زير سندلی مستفيد
ميشد .ولی معموالً زيرليافی را پائين ميکردند ،تا جلو حرارت شديد گرفته شده و به باشندگان
سندلی حرارتی گوارا ارزانی گردد.
پتۀ سندلی:
ت خَ و)رخت خواب((
رخ
يا
بوغبند
،
(
شتی
پ
)
رگ
بز
بالش
)
متکا
و
تشک
دراز
با
که
سندلی
ھر ضلع
ُ
ِ
آراسته ميشد ،به نام "پتۀ سندلی" ياد ميگرديد .در ھر پته از يک تا سه نفر مينشستند .اھل خانه
معموالً نظر به سلسلۀ مراتب در پته ھای سندلی جای ميگرفتند .پتۀ باال معموالً مخصوص پدر و
رئيس خانه و يا مھمان ميبود و ديگر اھل خانه نظر به درجۀ وقعی که به ايشان گزارده ميشد ،در
پته ھای سندلی جای ميگرفتند .و نوکر بيچاره اگر جرأت و مجال نشستن را مييافت ،در پتۀ پائين
جای ميگرفت .پتۀ پائين معموالً متکا نميداشت.
بورۀ سندل:
بُرادۀ چوب سندل را "بورۀ سندل" ميناميدند که در منقل دود شده و بوئی گوارا ارزانی ميکرد؛
خواه در زير سندلی و يا خارج از آن .بورۀ سندل را معموالً در زمستان دود ميکردند ،تا فضای
اتاق را بوی گوارا ببخشد .چون دروازه ھا و کلکينھا ھمه جپسر بسته ميبودند و بعضا ً بويھای
ناگوار در زير سندلی و يا در فضای اتاق ميپيچيد .يکی از طرق دفع بويھای نامطبوع ،دود کردن
بورۀ سندل بود.
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بوره:
"بُوره")به واو معروف( حالت تحريف شدۀ کلمۀ "بُوله" است ،که کلمۀ اندونيزيائی ميباشد .در
قديم "بوره" را تنھا از اندونيزيا در ملک ما وارد ميکردند؛ چنان که "بورۀ جاوه ئی")جاوائی ــ
منسوب به جزيرۀ "جاوا"( شھرتی بسزا بھم رسانده .مراد از کلمۀ محض و مستقل "بوره" ھمانا
"شکر سفيد ميده" است .مگر "بوره" را به معنای "بُراده" نيز استعمال ميکنيم؛ چنان که گوئيم
"بورۀ اره" يا "بورۀ چوب" و يا "بورۀ سندل".
بُوره:
"بوره")به واو مجھول( صفت زمينی ست که ِکشت نشده باشد؛ چنان که گويند »زمين بوره« يا
»زمين بوره مانده«.
به مرگ:
در جملۀ »به مرگ خورد «.قي ِد "به مرگ" در معنای "بی اندازه" و يا "بيحد زياد" استعمال
گرديده و چنين است جمالتی از قبيل »فالنی به مرگ نشه شد «.و يا » به مرگ خنک خورده
بودم «.و » به مرگ خنده کرديم «.و ....
رسيدن:
در معنای "پخته شدن"" ،به سرحد کمال و قوام راه يافتن"" ،از حالت فطير خارج شدن خمير"،
 ....کلمۀ وصفی برخاسته از "رسيدن" ھمانا "رسيده" است.
رسيده:
"رسيده" در مورد ميوه ھا در معنای "پُخته" به کار رود؛ چنان که گوئيم "ميوۀ رسيده" .ولی اگر
خمير رسيده"
شخص رسيده" گوئيم ،منظور کسی ست که به سرحد کمال دست يافته باشد .و "
"
ِ
ِ
مراد از خميری ست که آمادۀ نان پختن شده باشد.
ــ نارس:
نقطۀ مقابل "رسيده" ،کلمۀ "نارس" است که مخفف "نارسيده" و در معنای "خام" است؛ در مورد
ميوه ھا و نباتات" .نارس" در مورد اشخاص ھم بدين معنی استعمال ميگردد .و "خمير نارس"
مراد از "خمير فطير" است.
دست نارس:
)بدون اضافت( به کسی گويند که از ديگران دستگيری نکند؛ يعنی دست خيرش به کسی نرسد؛
مقابل "دستگير" که به تفقد بينوايان ميپردازد.
جديدخيال:
)بدون اضافت( اصطالح زنان کابلی و معادل کلمۀ عربی "متج ّدد" و يا لغت فرنگی " ُمدرن"
است .معنای "جديد خيال" مستقما ً از عناصر متشکله اش ھويدا ست و ضرورتی نميرود که در
زمينه شرحی داده شود .فقط ھمين قدر بايد گفت که اين ترکيب از نگاه ساخت و مفھومی که از آن
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گرفته ميشود ،به مراتب زيباتر و بليغتر از کلمات و ترکيبات ھمقراغش ميباشد و حيف که آن را
در زبان ادبی و تحرير استعمال نميکنند!!!
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