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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش دوازدھم (
ديرزای:
مخفف "دير زاينده" است و به زنی گفته شود که زود زود طفل به دنيا نياورد .ضرب المثل
"ديرزای و شيرزای" مثالی خوب ازين ترکيب است .و "شيرزای" کنايه از زنی ست که فرزندان
برومند بار آورد.

چشم سفيد:
ترکيب وصفی و در معنای "بد اخالق"" ،بی حياء"

چشمپاره:
بی حياء و گستاخ

چشم ُششته:
اصالً "چشم شسته" ــ ترکيب وصفی و در معنای "بی لحاظ"

چشم ترقيده:
ُمعادل "چشمپاره"
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ھردم شھيد:
بيحد درمانده و کسی که گويا ھر لحظه حالت جانگداز "شھيد" را داشته باشد؛ يعنی آنکه گوئی ھر
لحظه "شھيد" ميگردد.

کالنکار:
آنکه از روی خودنمائی ،به کارھای باالتر از ظرفيت خود دست اندازد.

ريزه چين:
کسی که بخاطر ھر خرد و ريزه ،خاطر خود را پريشان بسازد.

زارشکن:
عوام "زھر" را "زار" تلفظ ميکنند و "زارشکن" ھمانا "زھرشکن" است و مراد از آن آبی ست
که قدری گرم شده و گويا "زھر" اش شکسته باشد .منظور از "زھر" برای آب ،سردی و يخی
آب است که استفاده از آن بدن را بيازارد.

شيرگرم:
بدون کسرۀ اضافت ــ ترکيب وصفی ــ آن قدر گرم ،که حرارت شير را داشته باشد ،وقتی از بدن
حيوان بدر ميگردد؛ گرم معتدل ،کمی گرمتر از "زارشکن".

چارشانه:
به کسی گفته شود که شانه ھای فراخ داشته باشد.

مورچه پی:
اصطالح ّ
دالکان و مراد از آن موی کوتاه به اندازۀ پای مورچه است .ماشينی که موی سر و ريش
را تا اين اندازه ميگيرد" ،ماشين مورچه پی" ياد ميشود" .پی" مراد از "پای" است و عجيب
مقايسه ای جالب و طبيعی ست که عوام کوتاھی موی سر و ريش را به پای مورچه تشبيه ميکنند.
کلمۀ "پی" در معنای "پای" در کالم قدماء ھم استعمال گرديده است؛ چنان که احمد جام فرمود:
غـــــ ّره مشو که مرکب مردان مرد را

در سنگـــــــــــالخ باديه پيھا بريده اند

نوميد ھم مباش که رندان جــرعه نوش

ناگه به يک ترانه به منزل رسيده اند

دريانوش:
کنايه از شخص خرّاج و آنکه در خورد و نوش و جمع کردن مال و متاع ،راه افراط گيرد.
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زير و زبر کردن /شدن:
"زَ بَر" متضاد "زير" است و "زير و زبر"؛ يعنی "زير و سر" .وقتی مصادر "کردن" و "شدن" با
آن پيوند بخورند ،دگرگونی عام و تام را ميرساند .پس "زير و زبر کردن /شدن"؛ يعنی "از اساس
دگر گون کردن /شدن" .اين ترکيب از زمانه ھای قديم در سرزمين ما رائج بوده است و من ھردو
را باربار در "تاريخ بيھقی" و قصائد استاد بزرگ " ُعنصری بلخی" خوانده امُ .عنصری ضمن
مطول ترين قصيدۀ خود که شرح غزوات محمود غزنوی ست و  180بيت دارد ،چنين فرمايد:
شد از کفايت تيغش به خوارمايه درنگ
خلف گـــرفته و آن مملک ْتش زير و زبر
)صفحۀ  131ديوان ،طبع داکتر دبير سياقی ،چاپ دوم(1363 ،

در فارسی ايران "زير و زبر" را "زير و رو" گويند و از آن "زير و رو کردن /شدن" را ساخته
اند ،که برای دری ما بيگانه است!!!!

بيلگردان کردن /شدن:
اين ترکيبات اصالً در فالحت و امور زمينداری استعمال ميگردد ،که با "سر و زير کردن /شدن"
زمين با بيل ارتباط ميگيرد ،مگر زنان کابلی آن را کنايتا ً در موقعی که اطفال بسيار شوخی کنند
و ھمه چيز را از جای بيجای کنند ،به کار ميبرند؛ مثالً:
اُشتکا خانه ره بيلگردان کدن!!!
)اشتکھا خانه را بيلگردان کردند!!!(

چپه تراش:
عمليۀ تراشيدن ريش ،وقتی مخالف َخ ِو ريش پاکی زده شود.

تيارخور:
در دو معنی استعمال ميگردد:
ــ آنکه بدون تقبل زحمت و بصورت طفيلی از ماحصل کار ديگران استفاده کند.
ــ آنکه نان خود را در بازار خورد.

کافِر /کافَر:
عربی "کافر" اسم فاعل از "کفر" و به کسر حرف سوم است ،اما در ملک ما از زمانه ھای
کلمۀ
ِ
بس قديم آن را به فتح حرف سوم تلفظ کرده اند .حتی در اشعار استاد استادان شاعران دری،

afgazad@gmail.com

3

www.afgazad.com

عنصری بلخی ،آن را ھمين طور ميخوانيم .در قصيده ای در وصف امير نصر بن ناصر الدين
سبکتگين ،برادر سلطان محمود غزنوی ،فرمايد:
ايا ھــر دشت و ھـر پشته ،به خون دشمن آغشته
به فضلت يک سخن گشته ،اگر مؤمن وگر کافر
ز گنجت زائران قارون ،ز جنگت قلعه ھا ھامون
ز جودت باديه جيحون ،ز خشمت خاره خاکستر
عنصری "کافر" را درين قصيده با "کشور و خاکستر و مھتر و زر و لشکر و عنبر و افسر "...
قافيه بسته است) .صفحۀ  115ديوان ،طبع داکتر دبير سياقی ،چاپ دوم (1363 ،اين کار را بزرگان ديگر
بعد از وی از قبيل حافظ شيرازی ھم کرده اند.

جانورِ /جناور /جاندار /حيوان /زنده جان /ذيروح:
َ
اتصاف " َور"] [warاست ،معنای "متصف به جان"
"جانور" که مرکب از "جان")روح( و پسوند
ِ
را دارد .در فارسی امروزی ايران "ور" را در ھيئت ] [varتلفظ ميکنند که عُدول از اصل است.
"جھاز تلفظی" مردم ايران به مرور زمان طوری انکشاف کرده است که از دھه ھا بدين سو "واو
مفتوح" را به شکل] [vاداء ميکند و اين تنھا مربوط به مردم ايران و دری ايران يا فارسی
ميشود ،که محض منوط است به خود ايرانيان و برای ما اعتباری ندارد.
فرھنگھای متعارف لغات که به باريکيھا و نازکيھا کمتر می انديشند" ،جانور" را با "جاندار"
معادل قرار داده اند؛ اما "جاندار" و "جانور" ُمعادل ھم نيستند و عين مفھوم را افاده نميکنند.
درين مورد و در مورد ترکيباتی چون حيوان و زنده جان وذيروح و  ...در آينده سخن خواھد
رفت.
"جانور" پيام و بار منفی ندارد و معموالً برای "غير انسان" و خصوصا ً حيوانات وحشی استعمال
ميگردد .ولی "جناور" که حالت تحريف شده از "جانور" است ،ھم در مفھوم مثبت استعمال
ميگردد و ھم با بار منفی؛ چنان که گويند:
ــ جناورکه غرض نگی!!!)جناورک را غرض نگير!!!( ــ از روی ترحيم و محبت
ــ فالنی يک جناور خداس!!!)فالنی کی جناور خدا ست!!!( ــ از روی خشم و نفرت

خفتن /خواب  /خوابيدن /خواباندن /خَو /خويدن /خوواندن:
کلمۀ "خواب" که معموالً به حيث "اسم" استعمال ميگردد ،مادۀ مضارع از مصدر "خفتن" است،
که مصدر اصلی ست و مصدر "خوابيدن" بصورت جعلی از مادۀ مضارع "خواب" درست شده
است.
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زبان عوام ما ــ و خصوصاً عوام کابلی ــ "خواب" را در ھيئت "خَ و" تلفظ کرده و از آن چند
گونه استفاده ميکند:
ــ در ترکيب با مصادر "کردن ،شدن ،دادن"؛ يعنی بشکل "خو کردن ،خو شدن و خو دادن".
ايرانيان در عوض "خو کردن /کسی را خو دادن" ترکيب "خواباندن" و بجای "خو کردن /شدن"
ترکيب "خوابيدن" را استعمال ميکنند .در تداول عام وطن ما مصادر ترکيبی "خو کردن" و "خو
شدن" را عاما ً معمول ميدارند و از مصدر بسيط "خوابيدن" استفاده نميکنند .دليلش ھم اينست که
گردان و تصريف چنين مصادر ترکيبی به مراتب ساده تر است .ضمن يک بخش مستقل در زمينه
مفصل خواھم نگاشت.
خويدن" و "خوواندن" را از آن ساخته است .مصادر "خويدن و خوواندن" با
ــ عالوتا ً مصادر " ِ
وجودی که در اصل خود "خوابيدن و خواباندن" است ،ولی معنی و مدلول خاصی را پيدا کرده و
از اصل خود کامالً متفاوت گشته است .کابليان "خويدن و خوواندن" را تنھا و تنھا در زمينۀ
ُکشتی گيری)قشتی گيری( و ورزش پھلوانی استعمال ميکنند .البته " َخو دادن" را در معنای
"خوواندن" نيز به کار ميبرد .پس:
فالنی ره خوواند = فالنی ره خو داد
بعضا ً بر سبيل مزاق با قرآن گويند:
الحمده دواندم ،قل وﷲ ره خوواندم.
)"الحمد" را دواندم" ،قل ھو ﷲ" را خَوواندم(
مصدر ترکيبی "خَو دادن" در دو معنی استعمال ميشود:
ــ يکی که معادل "خوواندن" است و محض در پھلوانی استعمال ميگردد.
ــ و دگر معنای "به خواب سپردن کودک"؛ يعنی "خواباندن کودک" است ــ معنای عامتر

ــ رگِ خو:
کنايه از "نقطۀ ضعف کسی"

خو کسی را پيدا کردن:
خو کسی را يافتن  /رگِ ِ
رگِ ِ
کنايتی ست از "يافتن نقطۀ ضعف کسی".

ــ خو گفتن:
ت خود و يا بُر ِد طرف مقابل در بازيھا ــ خواه پھلوانی باشد و يا انواع بازيھای
انکار کردن باخ ِ
ديگر ورزشی و غير ورزشی
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ــ خَوگر:
کسی ست که ھميشه از باخت خود انکار ورزد ـــ صيغۀ مبالغه .از مصدر "خو گفتن" چنين
صيغه ای را نساخته اند و در واقع "خوگر" خود مبالغه در "خو گفتن" است" .خوگری" اسم
مصدر از "خوگر" است که با مصادر معاون يا ُم ِعينی از قبيل "کردن و شدن" استعمال ميگردد؛
يعنی "خوگری کردن /شدن".

َخ ِويده:
چت"
صفت مفعولی "خويدن" است و به کسی گفته شود که حريفش او را خووانده و باصطالح " ِ
کرده باشد .برای مزيد تأکيد ترکيب "خويدگی" را در عوض "خويده" استعمال مينمايند ،که تداول
پھلوان خويدگی" به پھلوانی گفته شود که در مسابقه مغلوب شده باشد .ترکيب
عام ھم دارد" .
ِ
"خويدگی" معموالً بر سبيل طعنه و تمسخر بر زبان رانده ميشود.
زبان عوام کابلی "پھلوان" را "پالوان" تلفظ ميکند؛ عينا ً مطابق به قاعدۀ عام دری وطن ما مبنی
بر حذف "ھای ملفوظ" در تلفظ.

ترتيب امالی خويدن و خوواندن:
خوانندۀ ارجمند ضمن اين پراگراف حتما ً امالی نامأنوس "خوواندن" را ملتفت گشته است .من
درويش اين وج ِه نگاشتن و طرز امالء را برای آن اصطالح کشتی گيری پيشنھاد ميکنم ،تا از
"خواندن" صريحا ً فرق گردد .البته حساب مصدر "خويدن" که با ھيچ مصدر ديگر التباس و
مغالطه نميشود ،خود به خود پاک و صاف است.
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