افغانستان آزاد – آزاد افغانستان
AA-AA

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
از آن به که کشور به دشمن دھيم

چـو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم

www.afgazad.com
Literary-Cultural

afgazad@gmail.com

ادبی ــ فرھنگی

دپلوم انجنير خليل ﷲ معروفی
برلين ــ دھم اپريل 2013

اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ھفتم (
گشت /گشتن:
در زبان عاميانۀ کابلی" ،گشتن" و حاصل مصدر يا مصدر مرخم آن" ،گشت" ،معانی و مفاھيم
نھمار و بی شمار را ميرسانند و خوب است که تعدادی از آنھا را برشمريم:
دو مفھوم مختلف از کلمۀ "گشتن" را به رؤيت بيت معروف خداوندگار بلخ ،موالنای رومی،
شرح ميدھم:
چون ازو گشتی ھمه چيز از تو گشت
چون ازو گشتی ھمه چيز از تو گشت
اين بيت مشھور موالنا جناس يا تجنيس مطلق را ميرساند ،و جناسی تا اين ح ﱢد تامی و مطلقيت در
کمتر شعر شاعر ديگر توان سراغ کردن .اين بيت "گشتن" را در دو معنای متفاوت و کامالً
متداول در دری امروزی ما ــ و خصوصا ً دری عاميانۀ کابلی ــ مجسم ميگرداند:
ــ يکی "گشتن" در معنای "شدن"؛ وقتی که از او شدی ،ھمه چيز از تو ميشود!!!
ــ و ديگری "گشتن" در معنای "انکار کردن" و "روی گشتاندن"؛ وقتی که از او روی گشتاندی،
ھمه چيز از تو روی ميگرداند!!!

afgazad@gmail.com

1

www.afgazad.com

"گشتن" در معنای "ھواخوری کردن ،گردش کردن ،قدم زدن"؛ درين باب مثالی از کالم شاھوار
بزرگترين استاد شعر دری ،عُنصری بلخی ،می آرم .عنصری ضمن قصيده ای بی مثال در
وصف ابوالقاسم احمد بن حسن ميمندی)ميوندی( که وزير سلطان محمود غزنوی بود ،فرمايد:
چون بخواھی گشت ،گردشگاه تو ديبا بود
چون بخواھی ُخفت ،بستر اللۀ نعمان کنی
مراد از "اللۀ نعمان"" ،شقايق" يا "شقائق النعمان" است که در اصطالح ما "اللۀ صدبرگ"
ناميده ميشود.
از "گشتن" که مصدر اصلی ست ،مصدر جعلی "گرديدن" را نيز ساخته استعمال ميکنيم؛ با اين
تفاوت :در حالی که "گشتن" مفاھيم متعدد و مختلف را افاده ميکند" ،گرديدن" فقط در يک مفھوم
به کار ميرود ،که معادل "شدن" است .البته "گرديدن = شدن" بر مفھوم اصلی و اساسی "گشتن"
ترتب دارد.
و حاال چند نکته در بارۀ "گشت":
ت توس")حاال ديگر گشت توست(.
گشت = نوبت؛ مثالً " :حالی دگه گش ِ
ت گراری؛ گشت بايسيکل؛ گشت آسياب؛
گشت = سير ،حرکتَ ،دور ،دوران ،گردش؛ مثالً  :گش ِ
گشت اَ َرت؛ گشت اسپ .اگر مثالی بزنيم:
"فالنی يکرنگ ده گشت اس"
)فالنی يکرنگ در گشت است(
و در تأئيد اين استعمال از بزرگان متقدم مثال می آرم:
استاد عُنصری بلخی ضمن ستايش از سلطان غزنوی فرمايد:
ت فلک
تا ھميگــردد فصول عالم از گش ِ
گه تموز و گاه تير و گه زمستان گه بھار
"گشت فلک" يعنی "گردش فلک" يا "سير روزگار".
و مسعود سعد سلمان که نيز مربوط به عصر غزنوی و مسعود اول ــ مسعود بن سلطان محمود ــ
است ،فرمود:
ت روزگار
آگــــاه نيست آدمی از گش ِ

شادان ھـمی نشيند و غـــافل ھميرود

ماند بدان که باشد ،بــر کشتيی روان

پندارد اوست ساکن و ساحل ھميرود
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گردش روزگار" است.
سير روزگار" يا "
درينجا منظور از "گش ِ
ِ
ت روزگار" بازھم " ِ
ترکيب عطفی "گشت و گذار" ھم مثال ديگری با کلمۀ "گشت" در معنای آخرين.
گشت = دفعه ،بارَ ،ک َرت؛ مثالً "يک گشت که از پيش خانۀ شما تير ميشدم".... ،
ّ
گشت دگه حتما ً خانۀ تان ميايم!!!"
"حالی خو نميشه ،مگم
يک گشت = يک دفعه يا دفعتا ً؛
وختی که ده راه بودم ،يک گشت ده يادم آمد که امروز فالنی جان از سفر ميايه!!!
)وقتی که در راه بودم ،يک گشت در يادم آمد که امروز فالنی جان از سفر می آيد!!!(
درين مثال "يک گشت" در معنای "دفعتا ً" استعمال گرديده است.
دو گشت = دو دفعه
ت ديگر = دفعۀ ديگر ،بار ديگر
گش ِ
گشته = دوباره؛ مثالً "گشته نان خورد!!!"
دوگشته = دو دفعه ئی
سه گشته = سه دفعه ئی
چند گشته = چند مرتبه ئی
گشته گشته = بازھم و بازھم ،مکرراً ،به وقفه ھا... ،

يک گشتی:
ترکيب قيدی که در معنای "يکدم" و "به يکباره" استعمال ميگردد؛ مثالً:
ُک ِل َشه يک گشتی نخو!!!
)کلش را يک گشتی مخور!!!(
يا
يک گشتی قص ِد خوده)خود را( گرفت.

شارگشت:
ب عروسی ،گرداگرد شھر با وسيلۀ نقليه
"شھر گشت" ،گشتاندن شاه و عروس و
مھمانان ش ِ
ِ
)موتر تيزرفتار و سرويس(
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روی کسی از دنيا گشتن:
ِ
مسخ شدن ،چھرۀ اصلی خود را باختن و کريه المنظر شدن... ،
فقط ِمي ِگی که رويش از دنيا گشته!!!

گشتاندن:
مصدر متعدی "گشتن" و در معانی ذيل:
دَور دادن ،به سير ب ُردن ،قی کردن ،از بحران نجات يافتن.... ،

روی کسی را گشتاندن:
ِ
قفاق محکم به کسی ،در حدی که حالت رخسارش دگرگون گردد.
کنايه از نواخت ِن سيلی و
ِ

روی خود را )از کسی( گشتاندن:
دادن روی ،به مقصد جلوگيری از چشم به چشم شدن با فرد مشخصی.
دَور
ِ
مره که ديد ،روی خوده گشتاند.
)مرا که ديد ،روی خود را گشتاند(.

شير گشتان َدنَک:
بازی اطفال با پول سياه يا سکه ھای فلزی ،و آن اينطور باشد:
ھر پول سياه و يا سکۀ فلزی دو روی دارد؛ يکی روئی که بر آن عدد قيمت آن پول نوشته شده
است و به نام "خط" ياد ميشود؛ و روی ديگر که نقشی بر آن حک گرديده و آن را "شير" گويند؛
"شير" ازينرو که در ابتداء اين نقش ،نقش "شير" بوده است .در بازی "شير گشتاندنک" معموالً
دو نفر مقابل ھم قرار ميگردند .و آنکه نوبتش رسيده است ،ميکوشد با فرو زدن سکه ای که در
دست دارد ،بر لبۀ سکه ای که در زمين قرار دارد ،روی آن را بگرداند.

ُسبُک گشت:
پ ُسب ُک َسير و خوشرفتار
صفت اس ِ

قصد:
زبان عاميانۀ کابلی اين کلمۀ عربی را که اصالً در معنای "عزم" و "آھنگ" و  ...است ،در
معنای "انتقام" استعمال ميکند؛ چنان که وقتی "قصد خود را گرفت" گويند" ،انتقام خود را
گرفت ".را اراده کنند.
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زنده سر:
اين ترکيب وصفی و به معنای "زنده و کامالً به سالمت" را معموالً در ھنگام و پايان معرکه و
درآويزی به کار ميبرند .گرچه صفت "سرزنده" ھم ظاھراً عين مفھوم را ميرساند ،مگر واقعيت
اينست ،که تداول زبان عاميانه قاطعيتی را که از "زنده سر" ميگيرد ،از ترکيب "سرزنده"
متصور نيست!!!
در قديم ترکيب "جانور" را در معنای "زنده سر" ھم استعمال ميکردند؛ چنان که ُعنصری بلخی
ضمن قصيده ای در ستايش محمود غزنوی کلمۀ "جانور" را دقيقا ً در ھمين مفھوم زبان عاميانۀ
کابلی ما به کار برده است ،وقتی فرمايد:
ھرکه با شمشير تيز او به جنگ اندر شود
جانور بيرون نيايد ،گر ھزارش جان بود
کسی که به جنگ او آيد ،اگر ھزار جان ھم داشته باشد ،زنده سر از ميدان جنگ برنميگردد!!!
و اينک چند "ترکيب وصفی"؛ يعنی ترکيباتی که در مفھوم "صفت" استعمال ميگردند:

ُسبُک درد:
آنکه در برابر درد ،زود بيچاره شود ،کسی که طاقت درد را نداشته باشد.

ُسبُک پای:
آنکه زود گام بردارد ،چابک.

سبک ِدست:
آنکه کار را سريع و به وجه احسن انجام دھد ،تيزکار

اندک رنج:
به کسی گويند که از کوچکترين سخن يا کاری برنجد.

زودرنج:
کسی که زود برنجد و آزرده گردد .البته بايد متوجه بود که "زود رنج" و "اندک رنج" باھم بسيار
نزديک اند ،اما عين مفھوم را افاده نميکنند

قوم شرم:
)بدو اضافت( آنکه با کارھای ناھنجار خود روی و آبروی جمعيت و گروه و قوم و قبيل خود را
ريخته و باعث خجالت آنھا گردد ،فردی که يک جمع را خجالت دھد.
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به گپ اوگار شدن:
زبان عاميانۀ کابلی ترکيب "افگار" را "اوگار" تلفظ ميکند .اين ترکيب مصدری حالت نازکدانۀ
کسی را نشان ميدھد ،که گوئی گپ بر او ضربه وارد کرده و او را افگار کرده است.

تکيه به جلو:
احياطکار ،بسيار ُمحتاط

تناور:
از "تن آور"" ،تنه آور" و يا "تنه ور" برخاسته؛ تنومند ،جسيم ،قوی پيکر ،قوی الجثه

تناسا:
)تن آسا( مرکب از "تن" و "آسا" که فعل امر از مصدر "آسودن" است" .تناسا" به کسی گفته
شود که به آرامش و آسايش تن خود توجه دارد.

تنا ِدست:
)تنھا دست( اصطالحی ست که بيشتر ورد زبان زنان کابلی ست؛ و به کسی گفته شود که دستيار
نداشته باشد و ھمه کارھای خود را به تنھائی انجام دھد ،شخص بی دستيار.

دست لُوت:
)به واو مجھول( در مفھوم "صفت مفعولی" و معموالً حالت چوچۀ حيوانی را بيان ميکند ،که در
دست انسان افتاده ،پژمرده شده و بوی آدمی را بخود گرفته باشد .چنين چوچه ای از چشم و
غمخورشی مادرش می افتد.

روی َده روز:
اصالً "روی در روز"؛ اصطالح زنان کابلی و در معنای "شخص درمانده" و "نانگدای" و
"کسی که به نام صبح و شام خود محتاج باشد".
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