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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش دھم (
کام  /کامياب  /کاميافت  /ناکام  /و :...
کلمۀ "کام" در دو معنی به کار ميرود:
ــ يکی در معنای "دھان و قسمت باالئی آن" ــ معنای اصلی
ــ و دگر در معنای " ُمراد" " ،مقصد" " ،نفع" و ...ــ معنای اعتباری و مستخرج از مفھوم اصلی.
ضرب المثل معروف »نام از ما و کام از تو!!!« که ورد زبان کابليھا ست ،مترتب بر معنای دوم
و غير عضوی "کام" است.
ضمن ارائۀ مثالھا و از طريق ترکيبات مختلف ،به شرح و بسط موضوع مپردازم .البته ترکيباتی
که از کلمۀ "کام" در زبان دری تداول دارند ،بسيار زياد است ،ولی آنچه ذيالً آورده ميشود ،مورد
استفادۀ زبان عوام کابلی ست:
ــ کامياب:
"کامياب" مخفف "کام يابنده")يابندۀ کام( و صفت فاعلی ست و به کسی اطالق گردد که به مراد
خود برسد؛ نقطۀ مقابل "ناکام" .بعض کابليھای پير و کالنسا ِل ظاھراً "بی سواد" ،در عوض

afgazad@gmail.com

1

www.afgazad.com

"کامياب" ترکيب "کاميافت" را استعمال ميکنند .و بارھا از زبان مبارک شان شنيده ايم وقتی
فرمايند:
»الھی بچيم! کاميافت شوی!!!«
و اھل تعليم و معارف و ادب ،که غ ّره به دانش و دانائی خودند ،از روی ريشخند و استحقار
گويند ،که عوام "کامياب" را "کاميافت" تلفظ ميکنند؛ بدون اينکه به معنای حقيقی و ساخت ادبی
ترکيب زيبای "کاميافت" رسيده باشند.
ــ "کاميافت" مخفف "کام يافته" است که در اصل خود "صفت مفعولی" ست ،که در مفھوم
"صفت فاعلی" استعمال ميگردد .وقتی معنای دقيق "کاميافت" را دريافتيم ،و دانستيم که عوام
کابلی کلمۀ "کاميافت" را نه از روی بيخبری و ناآگاھی استعمال ميکند و نه بر سبيل مغالطه ،دگر
ھرگز حق نداريم به تر ّدد اندر شويم ،اگر پير مع ّزز و مک ّرمی از مغز عوام کابل ،ترکيب
"کاميافت" را بر زبان راند؛ چه رسد که زير لب پوزخند کنيم!!! زبان عوام آنقدر غنی ست ،که
زبان ادبی بعضا ً پيشش نَی ميزند و حتی بايد دستش را بشويد!!!

ت "کاميافت" بر "کامياب":
ــ مزيّ ِ
حاال که جواب تمسخر و ريشخند بيجای اقشار باالبين و آنھائی را که ھمراه شان از بينی باال گپ
زده نميشود ،داديم ،برويم و ھردو ترکيب زيبا و خالصا ً دری را ،نزديکتر و عميقتر بشگافيم:
چنان که از شرح باال و از مفھوم صريح لغوی و بافت صرفی اين ترکيبات درمييابيم" ،کاميافت"
به کسی گفته شود که به کام دل رسيده باشد ،در حالی که "کامياب" کسی را گويند که به کام دل
حال
برسد .پس کسی که به ھدف خود رسيده است" ،کاميافت" است و آنکه در صدد و يا در
ِ
رسيدن به ھدف است ،ولی ھنوز به ھدف نرسيده است" ،کامياب" .اولی معنای جزمی و وجوبی
رسيدن به ھدف را دارد ،که در آن شک و شبھه ای راه ندارد .در حالی که در حالت دوم ،حتمی
نيست که کس به کام دل و ھدف برسد؛ ھم احتمال دارد که برسد و ھم احتمال دارد که نرسد .از
ھمينجاست که برتری و رساتربودن ترکيب قشنگِ "کاميافت" را در افادۀ مطلب ،بر کلمۀ
"کامياب" درک کرده ميتوانيم .فرق مدلولھای "کامياب" و "کاميافت" را ميتوان با "جانباز" و
"جانباخته" مقايسه کرد .نظر به ساخت صرفی" ،جانباخته" را به کسی اطالق ميکنيم که جان و
حيات خود را از دست داده باشد .در حالی که "جانباز" به کسی گفته ميشود که ميخواھد جان و
حيات خود را از دست بدھد .اولی با عمل انجام شده سر و کار ميگيرد ،در حالی که جان باختن
دومی ممکن است ولی حتمی نيست.
ــ ناکام:
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گرچه ترکيب "ناکام" را ظاھراً ميتوانيم ھم مخفف "ناکامياب" بدانيم و ھم مخفف "ناکاميافت" ،که
ظاھر صفت مفعولی؛ يعنی صفت مفعوليی که در مفھوم
اولی ھيئت صفت فاعلی را دارد و دومی
ِ
فاعلی استعمال ميگردد .مگر با اندک تعمق در مدلولی که از کلمۀ "ناکام" گرفته ميشود و با توجه
ت جزميی که از آن برميخيزد ،بايد آن را محض مخفف "ناکاميافت" بدانيم؛ يعنی کسی که
به صبغ ِ
به کام و ھدف خود نرسيده است.
بعد ازين که در مورد "کامياب/کاميافت" و "ناکام" ،اين قدر داد سخن داديم ،برويم و ببينيم که
ايرانيان چه ُمعادلھائی را برای اين ترکيبات پاکيزه و سترۀ دری استعمال ميکنند؟؟؟ تا جائی که
من دريافته ام ،ايرانيان ترکيبات "قبول" و "ر ّد" را در عوض "کامياب" و "ناکام" استعمال
ميکنند .با در نظرداشت اينکه "کامياب و ناکام" ھردو "صفت" اند و ميتوانند با افعال مختلف
ترکيب گردند ،از کلمات "قبول و رد" که خود "فعل" و "مصدر" اند ،چنين کاری ساخته نيست؛
و بھتر است که موضوع را بشکل تحليلی از طريق مثالھا تشريح کنيم:
اگر عبارات "کامياب شد" و "ناکام شد"ِ دری خود را به فارسی ايران ترجمه کنيم" ،قبول شد" و
"رد شد" را خواھيم يافت .حاال اگر افعال را متعدی انتخاب کرده و بگوئيم "کاميابش کرد" يا
"ناکامش کشيد" ،واقعا ً نميدانم که اين دو جملۀ سادۀ متعارف دری را ،به فارسی ايران چه طور
افاده کنم .شايد بتوان گفت که "ناکامش کشيد" را "ردش کرد" گفت .اما آيا "کاميابش کرد" را
ميشود با جملۀ "قبولش کرد" افاده کرد؛ نميدانم .ازين که بگذريم و به مفاھيم "کاميابی" و
"ناکامی" برسيم ،و ترکيباتی که با آنھا متصور است ،واقعا ً درميمانم که افادات اين قبيلی دری ما
را به فارسی ايران چه گونه ارائه کنيم .مثالً "نمرۀ کاميابی" را شايد بتوان "نمرۀ قبولی" گفت،
اما "نمرۀ ناکامی" را چه طور در فارسی ايران افاده کنيم؟؟؟ "نمرۀ رد" يا "نمرۀ ردی" .و ازين
قبيل مثالھا را ميتوان قطار کرد.
کام کسی را باال کردن:
ــ ِ
اين ترکيب در دو معنای مختلف استعمال ميشود؛ يکی اصلی و ديگر کنائی؛ و ھردو اصطالح
زنان کابلی ست :
ــ اولی که معادل "گلون کسی را ورداشتن" است ،به عملی گفته شود که طی آن با انگشت شھادت
و بعضا ً با دو انگشت قسمتھای ملتھب کام را فشار بدھند .معمول چنان است که پودر معينی از
قبيل ُخن ُکيانه را بر انگشت گذاشته و اين کار را کنند.
ــ و در مفھوم دوم ،کنايه از "توبيخ کردن" و "سرزنش کردن" است.
ــ کام کسی را پاره کردن :کنايت از سزای سنگين دادن به کسی
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و زندۀ جاويدان" ،داوود سرمد" که اشعار پرتالطمش ،از مدتی ست زيب و زينت پورتال
"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ميشود ،ضمن منظومۀ بی مثال و وقّا ِد خويش معنون به
"آرزوھا" ــ که متشکل از "چارپاره" ھاست ــ سرود:
دلم خواھد که چون خورشي ِد مغرور

کـــــــــــام شب را
نمايم پاره پاره
ِ

لوح تاريخ
موج
ز
ِ
گـــــــرم نور از ِ
ِ

نام شب را
بشويم جـــــــــــــاودانه ِ

مراد "سرمد" از "شب" ،کنايتا ً و مجازاً "زشتی و پليدی و ناروائی و  "...ست؛ از ھر نوع که
ص ﱢورانه "نام" و "کام" را قافيه ميبندد!!!!!
باشد؛ و چه زيبا و استادانه و ُم َ
و مثالی ھم از مفھوم عضوی لغت "کام" را از زبان زندۀ جاويد "داوود سرمد" بشنويم ــ از ھمان
منظومۀ "آرزوھا":
بھمن خشم
دلم خواھد که ھمچون
ِ

فـــــــــــرو غلتم ز کـــو ِه انتقامم

دلم خـواھد که ھمچون اژدھائی

کاخ ستمگــــــــر را به کامم
کشم ِ

ــ به کام دل رسيدن:
به مراد رسيدن ،بدست آوردی مقصد و مراد .زنان کابلی وقتی در حق جوانی دعای خير کنند،
گويند:
"آلھی به کام دل برسی!!!"
يعنی خدا به آرزوی قلبيت برساند.

پاک  /پاکيزه ُ /س ْت َره :

ترکيب زيبای " ُس ْت َره" که ظاھراً مخفف " ُستُر َده" است ،در زبان عموم مردم ما رسوخ دارد و
کابليان آن را به بارنامه استعمال ميکنند" .ستردن" معنای "پاک کردن" و "زدودن آلودگی" را
ميدھد .و "سترده" صفت مفعولی از اين مصدر است؛ يعنی پاک شده و زدوده شده از آلودگی.
ب( ستره ،کاالی ستره ،کار
او)آ ِ
پس مراد از "ستره" ھمانا "پاک" و "بدون آلودگی" باشدِ " .
ستره ،نان خوردن ستره ".... ،مثالھائی در زمينه اند .اين لغت مخصوص دری خود ما ست و
فارسی ايران آن را نميشناسد .از ھمينجا ست که آن را درين معنی و مفھوم در فرھنگھای لغات
مدو ِن ايرانيان نتوان يافت.
ايرانيان در عوض کلمۀ دری "پاک" لغت عربی "تمييز" را استعمال ميکنند ،که نه معنای لغوی
"پاک" را ميدھد و نه اصالت زبان دری را بجا کرده ميتواند.
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ترکيب "پاکيزه" حتی حيثيتی باالتر از "پاک" را دارد و مراد از "پاکيزه" ھمانا "صاف و بيغش
و نظيف" است .بعضا ً "پاک" را با "ستره" و "پاکيزه" يکجا و بشکل "پاک و ستره" و "پاک و
پاکيزه" استعمال کنند ،که تأکيد مزيد و بلکه تأکيد مؤکد را در "پاکی و سترگی" ميرساند.
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