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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش پنجم (
ِﺧشتَک:
در قسمت نيرنگی زير تنبان يا ايزار)اِزار( که درزھا باھم يکجا ميشوند و امکان پاره شدن و از
چارضلعی لوزی شکلی را تعبيه کرده و چند بار بخيه کنند
درز واشدنش بسيار زياد است ،پارچۀ
ِ
و آن را "ﺧشتک" نامند .در وج ِه تسميۀ اين کلمه دو توجيه مدار اعتبار بوده ميتواند:
ص ﱠغر "ﺧشت" بينگاريم ،يعنی "ﺧشت کوچک".
ــ يکی اينکه آن را ُم َ
ــ و ديگر اينکه آن را منسوب به "ﺧشت" بدانيم؛ يعنی "ﺧشت مانند".
در قديم وقتی دو نفر باھم در می آويختند ،علی الحساب دست به ايزار يکديگر برده و کوشش
ميکردند ،ايزار طرف مقابل را بدرند؛ و ايزار دريدگی رسوائيی بود سخت عظيم و ﺧجالت آور.
ازين رو کوشيده ميشد تا ھم بند تنبان قوی باشد و ھم ﺧشتک ھرچه محکمتر دوﺧته شود.

ﺧشتک چرمی:
ِ

ﺧشتکی که گويا از چرم ساﺧته شده باشد و در ھنگام درآويزی زود ازھم ندرد.؛ کنايه از وضع
کسی که با ھرکس درآويزد و از جنگ و دعوا باکی نداشته باشد ،چون از پاره شدن ﺧشتک ﺧود
ھراسی ندارد .اين ترکيب را معموالً زنان و با فعل "داشتن" يکجا کرده استعمال کنند.
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ک چرمی داشتن:
ﺧشت ِ
کنايه از ﺣالت کسی ست که از جنگ و درآويزی و پاره شدن ﺧشتک ﺧود ،نترسد و با ھرکسی
به جنگ و جدل و َچن َگ ِوی بپردازد .اين اصطالح را زنان کابلی بيشتر استعمال ميکنند .مثالً وقتی
در برابر ﺣريفی قويتر قرار گيرند ،گويند:
برو بابا کس ﺧشتک چرمی نداره که کتی تو بس بيايه!!!

بَس آمدن:
از عھدۀ کاری بدر شدن ،پُوره کردن ،با کسی برابری و ھمترازی کردن؛ اصطالح زنان کابلی.
مثالً گويند:
کتی تو کس بس آمده نميتانه!!!
بس آمدن کتی ده سر عيال ﺧو کار آسان نيس!!!

ﺧشتک کشال:
کسی که ﺧشتک تنبان يا ايزارش کشال و آويزان باشد؛ کنايه از "شخص بی سليقه" و "پَخپَلُو".

پَخپَلو:
)به سکون خ و واو مجھول( مردی را گويند که به سر و وضع ﺧود و لباس ﺧود نرسد.

کون را کتی ﺧشتک جنگ انداﺧتن:
کنايه از ھنر و مھارت کسی ست ،که دو يار جانی و ھمدم در ﺣد "کون" و "ﺧشتک" ،را باھم
جنگ بيندازد.

بينی بُريده:
)بدون اضافت( کلمه ای ست مشمئز کننده ،که زنان آن را از روی نفرين در مورد زنان استعمال
کنند.

بينی بُريدگی:
اسم مصدر و يا اسم معنی از ترکيب وصفی "بينی بريده" و در معنای "ﺧجالت و شرمساری".
ای بينی بريدگی ره کجا ببريم؟؟
)اين بينی بريدگی را کجا ببريم؟(

بينی کسی را بُريدن:
ِ
يعنی "کسی را ﺧجالت دادن و شرمسار ساﺧتن".
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بينی ما ره پيش مردم نَبُری!!!
ھُش کنی که ِ

بينی کسی بريده شدن:
ﺣالت مجھول ترکيب باال که معنای "مورد شرمساری قرار گرفتن" را افاده ميکند.
ﺧدايا! بينی ما پيش سيال و شريک بريده شد!!!

سيال:
)به سکون سين( اصطالح زنان کابلی و در معنای ھمتراز با کسی از نگا ِه موقعيت اجتماعی،
کسی که سزاوار مراوده است.

سيالی و شريکی:
رسم و رواجی که ُمراعاتش پيوند اجتماعی ﺧانواده ھا را ُمحکم ميکند" .سيالی و شريکی"
معموالً با ُمراودۀ متقابل و پرداﺧت وجوه متقابل پولی و غيره برقرار نگه داشته ميشود.

کم آمدن:
با برنيامدن از عھدۀ کاری ،در برابر کسی ﺣقير معلوم شدن .درين اواﺧر با تقليد از فارسی ايران
و به اثر پيروی از زبانھای فرنگی ،ترکيب "کوتاه آمدن" بسيار رواج يافته است ،که با مزاج
زبان ما سازگاری ندارد.

کم آوردن)کسی را پيش کسی کم آوردن(:
اصطالح زنان کابلی و در معنای "از طريق کاری و يا کوتاھيی ،باعث ﺧجالت کسی شدن"؛
ُمعادل "کم زدن".

کم زدن:
کسی را پيش ديگران ﺧجالت دادن ،با کوتاھيی باعث شرمندگی و لطمۀ ﺣيثيت کسی شدن.
ضرب المثل زنانۀ "کم بته و کم نزن")کم بده و کم مزن( مثال ﺧوبی در زمينه است.

کمجان:
"جان" در زبان عوام در معنای "جسد" و "پيکر" و "بدن" استعمال ميشود؛ چنان که گويند
"جاندردی" و مراد از آن درد اندام باشد .پس "کمجان" يعنی "ريزه جسد" و يا " ُﺧرد جُثه".
گشنه مورده:
مجھول کشاله دار .و "گشنه مورده"
کلمۀ " ُمرده" را در زبان عوام " ُمورده" تلفظ ميکنند؛ با واو
ِ
اصالً "گرسنه ُمرده" بوده که بعداً به شکل " ُگشنه ُمرده" و سرانجام بشکل "گشنه مورده" درآمده
است .ازين ترکيب مفھوم " ُگشنه چشم" يا "چشم ُگشنه" گرفته ميشود.
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ناگفته نماند که در فارسی عاميانۀ ايران ھم "گرسنه" را "گشنه" تلفظ ميکنند؛ چنان که اگر طفلی
گويد" :مامان! ُگشنه مه"؛ يعنی که "ببو! گشنه استم".

ھر َدم شھيد:
"ھردم شھيد" يکی از اصطالﺣات بسيار رسای زبان عاميانۀ کابلی ست ،که ھيچ عبارت و
ترکيب ديگری به اندازۀ آن ﺣق مطلب را اداء کرده نميتواند .اين ترکيب ﺣالت زار کسی را تمثيل
ميکند ،که گويا ھر لحظه "شھيد" ميگردد ،و ميدانيم که از "شھيد" ﺣال زارتر را کسی نديده
است!!!

َترت و َفرت کردن/شدن:
قويا ً ﺣدس ميزنم که اصالً "طرد و فرد کردن/شدن" است که "طرد" و "فرد" ھردو لغات عربی
اند؛ "طرد" در معنای "دور کردن" و "فرد" در معنای "تک و تنھا" .و مراد از "ترت و فرت
کردن يا شدن" ،بيھوده از دست دادن يا داده شدن ،ضايع و تلف کردن يا شدن است.

مقبول:
اسم مفعول عربی از مصدر ثُالثی مج ّرد "قبول" و در معنای "مورد قبول"" ،قبولشده" و يا
"پسنديده" است .مردم کابل مگر "مقبول" را در مفھوم "زيبا" و "قشنگ" و "ﺧوشنمای" استعمال
ميکنند؛ و ﺣقا که زيبايان و ﺧوبرويان و ﺧوشنمايان مورد پسند و قبول ھمه اند.

شيرپاک:
شير پاک را ﺧورده و تربيۀ درست ديده باشد ،ﺣاللزاده،
)بدون اضافت و با يای معروف( آنکه
ِ
اھل و صالح.

چاندی مسلمان:
"چاندی" که اﺣتماالً کلمۀ ھندی ست ،معنای "نقره"" ،پاک"" ،بيغش" و " ُسچه" را دارد و ترکيب
"چاندی مسلمان" يعنی "مسلمان ُسچه"" ،مسلمان بی غل و غش".

سايۀ کسی را به گوله زدن:
منتھای ﺧصومت را در مورد کسی بروز دادن .اين ترکيب تمثيالً وانمود ميسازد ،که اگر سايۀ
دشمن ھم در گير آيد ،نورد ضربه قرار ﺧواھد گرفت.

ُمرچه ميان:
تشبيھی " ُمرچه ميان" را که اصالً "مورچه ميان" است و معنای دقيق
زنان کابلی ترکيب
ِ
"کمرباريک" را دارد ،از روی طنز و ريشخند برای "زن الغر اندام" استعمال ميکنند .ميدانيم که
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"ميان" معنای "کمر" را ميدھد و ھم ميدانيم که "مورچه" کمر باريک دارد .شعراء نيز در
موی کمر" را
موی ميان" يا " ِ
وصف "کمر"" ،موی" را به کار برده و ترکيبات تشبيھی " ِ
استعمال ميکنند و مبالغه را در ﺣدی ميرسانند ،که ﺣتی عدم وجود کمر را بر زبان می آرند.
چنان که ملک الشعراء ابوطالب کليم ھمدانی فرمود:
دھان تنگ تو گـــــــاھی به چشم می آيد
کمر کجاست که يکباره از ميان رفته!!!
درين بيت البته "ميان" در صنعت توريه و ذومعنين به کار رفته است.
با وجودی که شعراء از تخيّالت و نازکخياليھای شاعرانه در مورد باريکی کمر کار گرفته اند،
ترکيب "مورچه ميان" زنان کابلی از ھمه بھتر ،زيباتر و طبيعيتر است.

تيزرفتار:
ترکيب زيبای وصفی "تيرزفتار" را زبان عوام برای "موتر سواری و شخصی" ،استعمال ميکند.
در عربی برای "موتر" کلمۀ "سيّاره" را به کار ميبرند ،در ﺣالی که ما دری زبانان کلمۀ عربی
"سيّاره" را که صيغۀ مبالغه از مصدر " َسير" و در معنای "بسيار سيرکننده" است ،برای "ستارۀ
متحرکی که از ﺧود نور نداشته باشد" وضع کرده استعمال ميکنيم؛ دقيقا ً در مقابل "ثابته" که
"ستارۀ بدون ﺣرکت و نورانی" ميباشد.

پنامخانه:
اصالً "پنھانخانه" است و چون زبان عوام کابلی "پنھان" را "پِنام" تلفظ ميکند ،طرز ادای
"پنامخانه" به وجود آمده است و مراد از آن اتاقی بوده ،که در وقت ساﺧتمان تعميری بدون در و
دروازه و کلکين تعبيه ميشده .مردم اشياء و اموال قيمتی از قبيل طالباب و غيرۀ ﺧود را در
پنھانخانه ھا از انظار مخفی نگه ميداشتند .از وجود پنھانخانه فقط و فقط صاﺣبخانه اطالع
ميداشت و ديگر ھيچ کس .در زمان ﺣکمروائی ﺣبيب ﷲ کلکانی مردم پيسه دار کابل از ترس
چور و چپو عمال بچۀ سقو ،اموال گرانبھای ﺧود را در پنھانخانه ھا مخفی کرده بودند.

نانتِه:
اصالً "نان ِده" که مخفف "ناندھنده" است ،ولی عوام کابلی "نانتِه")به مانند "نانتی")با يای مجھول(
تلفظ ميگردد( را در مفھوم مبالغه استعمال ميکنند؛ يعنی کسی که مردم را بسيار نان بدھد و مراد
از نان "غذا و طعام و ﺧوراک" است.
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نانخور:
"نانخور" در دو معنی استعمال ميگردد:
ــ يکی در معنای عضوی از عائله که نفقه اش به دوش کسی باشد.
ــ و ديگر در معنای کسی که مزۀ دھان ﺧود را درست فھميده و ﺧوب ميخورد و در ﺧوردن از
امساک کار نميگيرد.

ﺧورند:
ِ

کلمۀ "ﺧوردن" که اصالً با "واو معدوله" است ،در اصطالح کابلی با "واو مجھول و طويل" تلفظ
ميگردد" .ﺧورند" در اصل مخفف "ﺧورنده" است که در اصطالح عاميانۀ کابلی از آن مفھوم
مبالغه را ميگيرند؛ پس "ﺧورند" يعنی "بسيار ﺧورنده".

َزنِند:

مخفف "زننده" است ،ولی در مفھوم مبالغه استعمال ميگردد .بعضا ً "زنند" را به شکل "زَ لِند" ھم
تلفظ ميکنند.
رچ زنند؛ يعنی مرچ بسيار تند
ــ ُم ِ
شوروای زنند ،يعنی شورای بسيار تند و تيز و لذيذ.
ــ
ِ

شکنند:
اصالً مخفف "شکننده" است که در اصطالح ،معنای "بسيار شکننده" را پيدا ميکند؛ پس "شکنند"
صيغۀ مبالغۀ "شکننده" است.

ُکنِند:
" ُکنِند" در اصل ﺧود مخفف "کننده" است که صفت فاعلی از "کردن" است .مردم کابل مگر
" ُکنِند" را در مفھوم "صيغۀ مبالغه از فعل کردن" استعمال ميکنند .اگر "کننده" را به ﺣساب
عربی "فاعل" بناميم ،ترکيب " ُکنِند" معنای "ف ّعال" را ﺧواھد داد .مثالً اگر بگوئيم که »ﺧداوند
" ُکنِن ِد کارھا"س«؛ يعنی که "ﺧداوند فعال مايشاء" است.
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