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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ھژدھم (
پياله /چاينک /پتنوس /سماوار /ديگ /ديگچه /ديگدان /ديگدانک /آدانک /باديه /پاتله/
طبق /سينی: ... /
نوش جان ميکردند و
ــ "پِياله" از کلمات قديم دری ست ،که پيشا در آن می و باده و شراب و ...
ِ
شعرای متقدم "پياله" را در ھمين زمينه در شعر خود بسيار استعمال کرده اند .مگر از روزی که
"چای" در ملک ما آمد" ،پياله" ساحۀ استعمال خود را کامالً بدل کرد و محض بحيث ظرف
خوردن چای به کار برده شد ،در حدی که امروز در سرزمين ما "پياله" را ديگر ھيچ کس در
ارتباط باده و می و شراب استعمال نميکند .در فارسی ايران اگر "پياله" را استعمال کنند ،ھمان
مدلول قديم را از آن ميخواھند .و در ارتباط "چای" کلمۀ "فنجان" را در عوض "پياله" استعمال
ميکنند؛ مثالً "يک پياله چای" مامردم را در ھيئت "يک فنجان چائی" افاده ميکنند .و بايد گفت که
ب کلمۀ دری/فارسی "پِنگان" است.
"فِنجان"ی را که در آن سامان استعمال ميکنند ،خود ُم َع ﱠر ِ
نوک قلم بدقلغ تراويد و الزم است ،که در موردش اندک
در سطر اول کلمۀ زيبای "پيشا" از
ِ
بنگارم:
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"پيشا" علی الظاھر حالت تحريف شدۀ "پيشھا" ست که جمع "پيش" است .اين کلمۀ زيبا را زنان
کابلی بسيار استعمال ميکنند .کلمۀ قيدی "پيش" عالوه ازين که نقطۀ مقابل "پس" است ،در معنای
وصفی و ُمعادل "قديم" ھم استعمال ميشود .اين استعمال در حالت جمع متبارزتر ميگردد ،زيرا
"پيشھا" ُمعادل "قديمھا" ميباشد ،که در زبان عوام در ھيئت "قديما" تلفظ ميگردد ،ھمان قسمی که
"پيشھا" را "پيشا" تلفظ ميکنند .نظر به استعمال "قديمھا" و "پيشھا" و نظائر احتمالی آن ،ميتوان
نتيجه گرفت که زبان عاميانۀ کابلی بعض "صفات" را نيز جمع ميبندد .اين نحوۀ استعمال را اما
اين طور ھم ميتوان توجيه کرد ،که در زبان عوام وقتی کلمات "قديم" و "پيش" را به کار ميبرند
ــ و خصوصا ً که آن را جمع ميبندند ــ مراد ايشان از "روزگار قديم ــ در روزگار قديم" و
"روزگار پيش ــ در روزگار پيش" است .بدين حساب "قديما")قديمھا( ،مراد از "روزگاران قديم
ــ در روزگاران قديم" و "پيشا" )پيشھا( منظور از "روزگاران پيش ــ در روزگاران پيش" است.
و خوب است که از باب امتثال ،مثالی چند در زمينه بزنيم:
پيشا که يک کالن ميامد ،ھمگی قدراس دم رايش ميخيستند!!!
)پيشھا که يک کالن می آمد ،ھمگی دم راھش قدراست ميخاستند!!!(
يا
پيشا ،چادری و ِدالق بود و آ ُر َسه ده دولی ميبردن.
پيشھا چادری و دالق بود و عروس را در دولی ميبردند.
و يا
وره ،ھمگی از يک غوری و يک کاسه نان ميخوردن!!!
پيشا ايطو نبود که ھرکس جداجدا نان بُ ُخ َ
)پيشھا اينطور نبود که ھرکس جداجدا نان بخورد ،ھمگی از يک غوری و يک کاسه نان ميخوردند!!!(

ــ "چاينک" اصالً کلمه ای ست از زبانھای اسالوی ،مثل روسی و چکی و سالوی و پولندی و
غيره .درينجا کلمۀ "چاينک" را بحساب لسان "چکی" ــ که اندک دسترس بدان دارم ــ تحليل
ميکنم:
به نظر ميرسد ،که کلمۀ "چاينک" در اصل خود " َچينِيک") (čajníkبوده ــ متشکل از  čajيعنی
)چای( و ) níkنيک( که پساوند مکان است ــ که در تداول دری ما اين طور تحول شکلی يافته
است .به قرار صرف لسان چکی" ،چينيک" ظرفی ست که در آن چای را دم و يا حمل کنند ،و
اين عين مفھومی را ميرساند که ما مردم از "چاينک" ميگيريم.
ــ پتنوس" به واو معروف ،که بعضا ً آن را به غلط با "ط" و بشکل "پطنوس" مينگارند ،نيز از
السنۀ اسالوی به ملک ما رسيده است و من آن را از نگاه زبان "چکی" تشريح ميکنم .در زبان
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چکی اين لغت را " podnosپُدنُس" مينامند ،که متشکل است از " podپُد" ،به معنای "زير" ،و
" nosنُس" که ريشۀ مضارع از مصدر نُ ِسيتی"  nosítiاست و آن در معنای "حمل کردن" يا
"برداشتن" است .اگر "پُدنُس" را تحت اللفظ ترجمه کنيم" ،زير بردار"؛ يعنی ظرفی که اشيای
قابل حمل را باالی آن ميگذارند ،معنی ميدھد.
ــ "سماوار" که بعضا ً در زبان عوام بشکل "سماوات" ھم تلفظ ميگردد ،نيز از جملۀ کلمات
اسالوی ست و من آن را به مانند دو کلمۀ متأخر از روی زبان چکی شرح ميدھم .در زبان چکی
موور( مينامند که متشکل است از  samoدر معنای "خود" و  varدر
"سماوار" را َ ) samovarس َ
معنای "جوش" )ريشۀ مضارع از مصدر ) vařítiجوشيدن يا جوش خوردن( ــ حرف ] [řخاص
لسان چکی ست و در زبانھای ديگر سراغ نميگردد .تلفظش ھم ساده نيست ،چون بايد به حيث
موور" لغتاً معنای "خودجوش" را ميدھد .سماوار را
مخلوطی از ]ژ[ و ]ر[ تلفظ گردد .(.پس " َس َ
در ابتداء برای بِساط چای به کار ميبرند؛ چنان که ميگفتند:
سماوات برنجی ،چايه دم کو نارنجی!
)سماوار برنجی ،چای را دم کن نارنجی!(
بعدھا "سماوار" در خانواده ھا برای مقاصد ديگر ھم به کار رفت ،خصوصا ً جھت گرم کردن و
دن آب برای کاالشوئی در فصل زمستان.
جوش کر ِ
در جملۀ اخير ترکيب "جوش کردن" را برای آب استعمال کردم و نه "جوش دادن" يا
"جوشاندن"ِ را ،چون بين ھردو فرقی بارز وجود دارد:
دن آب.
ــ "جوش کرد ِن آب"؛ يعنی به جوش آوردن و يا به غليان رسان ِ
ــ ولی "جوش دادن آب"؛ يعنی آبی را که در حالت غليان است ،چند لحظه ھمانطور به حالت
غليان نگه داشتن .از عمليۀ "جوش دادن" معموالً يا جھت "تعقيم" اشياء استفاده ميگردد و يا جھت
"نرم ساختن"ِ مواد خوراکه از قبيل گوشت و ترکاری و غيرهُ " .جوش دادن" معادل است با
"جوشاندن" .ولی "جوش کردن" معادل "جوشيدن" نيست.
ــ "سماوارچی" مرکب است از "سماوار" و پساوند "چی" که از زبان ترکی وارد دری گرديده و
و مفھوم "صاحب و مالک و استفاده کنندھه و يا نسبت دارنده" را ميدھد .پس "سماوارچی" معنای
"مالک سماوار" را ميدھد ،اما "سماوارچی" را اصطالحا ً برای "چايخانه" يا "دکان سماوارچی"
ھم استعمال ميکنند .بعضا ً حتی خود "سماوار" را در معنای "دکان سماوارچی" ھم به کار ميبرند.
ــ " ِديگ" به يای مجھول ،کلمۀ قديم دری ست و آن ظرفی باشد که در آن نان پزند .در افغانستان
"ديگ" را معموالً از "مس" جور ميکردند و بعد رويش را روی يا قلعی ميگرفتند ،تا از آسيب
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زنگ گرفتن در امان بماند .ديگھا اشکال مختلف داشتند ،ولی شکل کلی طوری بود که شکم آنھا
کالن و دھان شان را تنگ الزام ميکرد .اين کار بر حکمتی استوار است ،تا سطح زيرين ديگ
بيشترين حرارت را بگيرد ،و دھان ديگ کمترين حرارت را ضايع نمايد .ديگھای مدرن ــ
خصوصا ً ديگھای بخار ــ مگر تحت اين قاعده نميروند .ديگھا را به تناسب ظرفيت آنھا به
ديگھای نيم چارکه)نيم چارکی( ،چارکه)چارکی( ،نيم سيره ،يکسيره ،دوسيره ،سه سيره و
چارسيره تقسيم ميکردند .و از ديگ چارسيره معموالً در مھمانيھای بزرگ و مولودی و مراسم
فاتحه داری و توی و تللی استفاده ميکردند" .تُوی")به يای مجھول( کلمۀ تُرکی ست و اماليش به
"ط" درست نيست" .ديگِ ُخرد" را با نافذ ساختن قانون تصغير" ،ديگچه" ميناميدند" .ديگچه"
ولی معنای ديگری ھم دارد ،که خواھد آمد .در فارسی ايران کلمۀ زيبای "ديگ" ــ که کلمۀ اصيل
دری ست ــ تقريبا ً متروک گشته و کلمۀ تُرکی "قابلمه" در جايش نشسته است .و خوب است که از
کالم قدمای بزرگ خود مثالی در زمينه بياروم .خاقانی شيروانی ضمن قصيدۀ مشھور خود که در
وصف استاد استادان شعر دری ،ملک الشعراء "عُنصری بلخی" ،سروده است ،چنين گويد:
شنيدم که از نقـــــــره زد ديگدان
ز زر ساخت آالت خوان عنصری
و نميدانم که وقتی از "ديگ" کلمۀ "ديگدان" را ساختيم ،از "قابلمه" چطور بتوانيم لغتی ُمعادل
"ديگدان" بسازيم ،چون "قابلمه دان" ترکيب بس نافصيح و در ح ِد کريه است!!!
ــ "ديگچه" عالوه ازين که مصغر "ديگ" و در معنای "ديگ کوچک" است ،معنای ديگری ھم
دارد" .ديگچه" خوراکه ای ست نظير "شيربرنج" که در آن روغن ھم می اندازند .اين خوراک
لذيذ را بقسم نذر در ماه صفر بپزند و در ضيافتی که به منظور خوردن "ديگچه" برپا کنند،
معموالً زنان حصه بگيرند .اين نذر را زنان کابلی برای خود و گذشتاندن لحظاتی خوش بين خود،
ب اَو" نذری ست ،که
نذر ل ِ
نذر ل ِ
نذر ل ِ
ب جوی" يا " ِ
ب جوی" .و " ِ
اختراع کرده اند؛ عينا ً به مانند " ِ
زنان در طبيعت و در لب جوی و در کنار آب روان برپا کنند .درين نذر که بين زنان صورت
ميگيرد ،فقط بوالنی ميپزند و چند تا بوالنی را ثوابی در آب روان جوی ھم ايال ميکنند؛ شايد
بخاطر ماھيان و حيوانات داخل آب.
ــ "ديگچه پزانی" به غذائی گويند که دوستان بر سبيل تفنن و از روی شوق در ميله ھا ميپزند.
ــ "ديگدان" مراد از "اُجاق" است که بر آن ديگ را بر آتش گذارند.
ــ "ديگدانک" لغتا ً مصغر "ديگدان" است ،و آن ديگدان سيّاری ست که از آھن چادر و به شکل
مدور ،با سه يا چار "پايه" درست کنند .معمولتر مگر سه "پايه" است .برخالف "ديگدان" ،در
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"ديگدانک" زغال بلوط را درميدھند .از ديگدانگ معموالً جھت دم کردن چای و بعضا ً غذای
مختصر و اندک ،استفاده ميگردد .بعض اشخاص "ديگدانگ" را "آدانک" ھم ميگويند .در زبان
عوام کابلی "ديگدان" را " ِدگدان" و "ديگدانک" را " ِدگدانک" تلفظ ميکنند.
ــ باديه" به ظرفی گويند مسی و استوانه شکل که از سطح پايانی تا دھنش عين قطر دارد .البته
بعضا ً جدار باديه اشکال مختلف ديگر را ھم بخود ميگيرد .نظر به ديگ ،دھن باديه بمراتب
کشادتر است .به خالف "ديگ" در "باديه" غذا نميپزند ،بلکه از آن به منظور نگھداری آب و
روغن و قيماق و مايه کردن ماست و غيره استفاده ميکنند .اعراب "باديه" را ُم َع ﱠرب ساخته و
"باطيه" گويند .البته عالوه ازين مدلول" ،باديه" معنای "دشت و صحراء" را نيز ميدھد ،و اين
کلمۀ عربی ست .در کالم قدما باديۀ دوم ھم زياد استعمال گرديده است؛ چنان که شاعری فرمود:
آن يکــی شير است ،اندر باديه
وان دگر شير است ،اندر باديه
کمر ُم َح ﱠدب و دھان گشاد که نيز از مس درست ميشود" .پاتله" را برای
ــ "پاتِله" ظرفی ست با
ِ
پختن حلواء و درست کردن شيرچای به کار ميبرند .فرق بين "شيرچای" و "قيماق چای"
درينست که "شيرچای" ،قيماق ندارد و وقتی قيماق در آن بريزند ،آن را "قيماق چای" گويند.
قسمی که شنيده ام" ،شيرچای" را وطنداران کشميری ما از کشمير با خود به ارمغان آوردند ،که
بعداً يکی از ھوسانه ھای لذيذ مردم کابل گرديد .شيرچای را از چای سبز مخصوص و با
جوشاندن مک ّرر و بضرب پُلی و باد کردن ،بدان رنگ مرغوبی ميرسانند ،که به نام "شيرچائی"
ياد ميگردد ،که نزديک به رنگ "گالبی" ست.
ــ "ديگ و با َسن" مراد از اسباب پخت و پز و ادوات آشپزخانه است.
بقيۀ اين بخش را در بخش بعدی تعقيب ميکنيم.
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