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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ششم (
ميدا ِن طياره:
بھترين ترکيبی که مفھوم ُمراد را بالفاصله و بدون مشکل به خواننده و شنونده القاء کرده و
ساختش آنقدر رسا و گويا ست ،که نياز به شرح و بيان لغوی ندارد .متأسفانه زبان ادبی و تحرير
دری ما که ننگ دارد ،از اصطالحات عاميانۀ ما استفاده کند ،ترکيب بيحد منطقی و عام فھم
"ميدان طياره" را ناديده گرفته و به پيروی از السنۀ اروپائی ،اصطالح "ميدانی ھوائی" را ساخته
استعمال ميکند ،که ترجمۀ تحت اللفظ از زبانھای فرنگی ميباشد .و فارسی ايران ھم که غ ّره به
نوآوريھا ست ،ترکيب فيشنی ولی نيمکلۀ "فرودگاه" را وضع کرده و به کار ميبرد .ضمن مقالۀ
معنون به "ميدان طياره ــ ميدان ھوائی ــ فرودگاه")مؤرخ چارم اپريل  2008که به تاريخ دھم
اکتوبر  2008در پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" منتشر شد و در آرشيفھای مربوط ،از
جمله آرشيف خليل ﷲ معروفی قابل دسترس است( در زمينۀ ھرسه ترکيب مفصل گپ زده و
نشان داده ام ،که نه "ميدان ھوائی"ِ دری ادبی و مکتوب ما و نه "فرودگاه" فارسی ايران جای
ترکيب زيبای "ميدان طياره" را گرفته ميتواند و خصوصا ً که ترکيب "فرودگاه" از نگا ِه معنی
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نصف مطلب و نيم قضيه را ميرساند و به ُمک ﱢملی از قبيل "فرازگاه" نياز دارد ،تا مفھوم خود را
ُمک ﱠمل بگرداند.

يار شر:
ِ

ترکيب اضافی ،مرکب از "يار"ِ دری و "ش ّر ِ" عربی؛ اصطالح زيبای زنان کابلی ست و به کسی
اطالق ميگردد که طرفدار "شر و فتنه و فساد و جنگ و نزاع" در خانواده ھا باشد؛ دقيقا ً مقابل
ترکيب "شرشان" .مثالً گويند:
"ما يار شر نيستيم و ميخوائيم)ميخواھيم( که بين تان صلوح)صلح( و صالح شوه!!!"

شرشان:
مخفف ترکيب "شرشاننده" که در اصل خود شرنشانده" بوده است ،و آن به شخص نيک انديشی
اطالق شود که ميکوشد ،شر و فساد و جنگ و دعواء را در بين خانواده ھا فرو نشانده ،خاموش
يار شر" .زبان عوام کابل ازين ترکيب وصفی ،اسم مصدر يا اسم معنای
گرداند؛ مقابل " ِ
"شرشانی" را نيز ساخته و استعمال ميکند و آن وصف عمل "شر شاندن" است.

تيرماه:
"تير" و "تيرماه" از لغات قديم دری ست که از زمانه ھای بسيار پيش درين سرزمين عزيز به
کار ميرفته .امروز مگر تنھا زبان عاميانۀ کابلی ــ و شايد زبان عاميانۀ مناطق ديگر وطن نيز ــ
ترکيب "تيرماه" را استعمال کرده و از آن مفھوم "فصل خزان" يا سومين َمو ِسم سال را ميگيرد.
اگر شاھدی از قول بزرگان متقدم خويش بخواھيم؟
استاد استادان شعر دری ،حکيم ابوالقاسم حسن بن احمد عُنصری بلخی در اخير قصيده ای در
ستايش سلطان محمود غزنوی فرمايد:
ت فلک
تا ھميگـــــــردد فصول عالم از گش ِ

گه تموز و گـــاه تير و گه زمستان گـــه بھار

شاه را سر سبز باد و جان به جای و تن قوی

تيــــــــغ تيز و امر نافذ بادش و دل شادخوار

تاجــــــــــداران جھان پيش بساطش خاکبوس
دشمنان ملک از َگــــــــر ِد سپاھش خاکسار
سردار شعرای بارگ ِه محمودی ،استاد ُعنصری ،کلمۀ "تير" را در معنای "تيرماه" و متفاوت از
مفھومی که در ايران از "تير" ميگيرند به کار برده است .در ايران ماه چارم سال؛ يعنی
"سرطان" را" ،تير" مينامند ،که با اصل تداول اين لغت سازگار نيست!!!!
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زبان عاميانۀ کابلی که اصالت زبان دری را تا حد زياد نگه داشته و بدين لحاظ شھرت ھم دارد،
"تيرماه" را در عوض "خزان" استعمال ميکند ــ چنان که در باال گفتيم .مثال برجستۀ استعمال
اين کلمه "سيب تيرماھی" ست و آن سيب بزرگ ،باليده و تيره رنگی ست که در تيرماه پخته
ميشود ،پوست کلفت دارد و قابليت نگھداشتش در فصل زمستان بسيار زياد است.

خوار /خوار:
ــ کلمۀ "خوار" در دو مفھوم استعمال ميگردد:
ــ يکی که اصالً بايد با واو معدوله و به مانند "خار" تلفظ گردد .زبان عوام کابلی مگر برخالف
تداول عام زبان دری ،حرف اول اين کلمه را ساکن و واو را ملفوظ تلفظ ميکند؛ يعنی بشکل
 khwaarبه حروف فرنگی و انگريزی .چنان که زنان کالنسال کابلی حين دعای خير گويند:
الھی؛ خوار نشی!!!
)الھی خوار نشوی(
يا
"خدايم خوارت نسازه!!!"
)خدايم خوارت نسازد!!!(
ــ زبان عاميانۀ کابلی کلمۀ "خواھر" را نيز "خوار" ــ يعنی عينا ً به مانند کلمۀ قبلی ــ تلفظ
مينمايد.

خوار و زار:
اين ترکيب عطفی را بيشتر زنان کابلی استعمال ميکنند و مراد از آن "پريشان و درمانده" است.
چنان که گويند:
فالنی ده پيری بيخی خوار و زار شد.
)فالنی در پيری بيخی خوار و زار شد(.

خوارجامه:
)ترکيب وصفی( کسی که لباسش حقير و فقير و پريشان باشد.

خلطه:
اصالً "خريطه" که کلمۀ عربی ست و آن "کيسه" ای را گويند که معموالً از تکه و چرم و کاغذ و
اينک از پالستيک و انساج و الياف مصنوعی بدوزند" .خلطۀ کاغذی" و "خلطۀ لته ئی" مثالھای
خوبی ازين اصطالح اند.
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کردن تار:
خلطه شد ِن/
ِ
اصطالح گدی پران بازی و آن وقتی ست که گدی پران در ھوا باشد ،کش کافی نداشته باشد و
تارش حالت منحنی را بخود گيرد.

خلطۀ سودا:
خلطه ای)خريطه ای( که در آن از بازار سودا آرند" .خلطۀ سودا" را در سابق محض از تکه و
لته درست ميکردند که مانند تنبان ،بند داشت و دھانش را با آن ميبستند.

خلطه کشال:
به آدم بی سليقه و بدلباس گفته شود؛ معادل "خشتک کشال".
بی خلطه فير کردن:
اصالً شجره ای از صحنۀ جنگ دارد ،و مراد از "خلطه"" ،خلطۀ باروت" است که از آن
تفنگھای دھانپُر را پُر کرده و بعد فير ميکردند .و کنايتاً در معنای "بی ُمحابا و بدون مقدمه سخن
گفتن" و يا "ال علی التعيين و بدون سنجش گپی را به ميدان اندختن".
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