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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش يازدھم (
از خوانندگان ارجمند پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" و بالخاصه از عالقه مندان اين
سلسله پوزش ميخواھم که اين قسمت را با تأخيری بسيار تقديم ميکنم .داليل تأخير ھرچه بوده
باشد ،بايد بکوشم که مدت پسمان را جبران نمايم؛ و اين تعھد را ميسپارم .اميدوارم که باز بھانه
ای "خودفريب" از قبيل "ای بسا آرزو که خاک شده" برايم نيابم.
در بخش دھم وقتی از "کامياب و ناکام" سخن رفتُ ،معادل آن را در فارسی ايران "قبول و ر ّد"
آورده بودم .دوستی عزيز يادداشتی فرستاد و تلويحا ً تصريح فرمود که کلمۀ "ناکام و کامياب" در
فارسی ايران ھم مورد استعمال دارد ،ولو در ساحات ديگر .با تشکر از اين تذکر دوستانۀ آن
ارجمند ،ميخواھم بر ديد اولی خود از عرصۀ استعمال اين دو لغت ،تجديد نظر کرده و بگويم که
وقتی اين موضوع را مطرح کردم ،به درجۀ اول موضوع درس و تحصيل و امتحان مد نظرم بود
و ازين رو آن دو لغت و ُمعادل آنھا را در فارسی ايران آن طور آورده بودم ،که بر گفتۀ خود در
ھمان ساحۀ خاص بازھم تأکيد دارم .اما عرصۀ استعمال "کامياب و ناکام" به درس و تحصيل و
امتحان منحصر نميماند ،بلکه ساحات وسيع ديگر زندگانی را نيز در بر ميگيرد؛ ساحاتی را که
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فارسی ايران نيز ازين دو کلمه به مانند دری ما ،استفاده ميکند .جھت امتثال ،شعری را که آن
عزيز از "کارو" نقل کرده است ،تقديم ميکنم:
به قاموس طبيعت بس که نام است

ندانم "کــــام" را معنی کدام است

دل ديوانه ميگــــــــــويد به مستی

که ناکــــامی حديث نام کام است

در جاھای ديگر اين سلسله بازھم به موضوع پرداخته خواھد شد.
ھمان دوست فاضل ضمن تلفون يادآوريی ارزنده بر بخش ھفتم اين سلسله و در شرح لغات
سب ُک گشتن" نموده و چيزھائی فرمودند .با تشکر از آن
مربوط به "گشتن/گشتاندن" و خصوصا ً " ُ
عزيز اينک شرح تکميلی ذيل را ارائه ميکنم:
سبُک َسير و خوشرفتار" استعمال
در بخش ھفتم ترکيب " ُسب ُک گشت" آمده بود که برای اسپ " ُ
ميگردد .عالوه ازين "ترکيب وصفی" ،ترکيب " ُسب ُک گشت" را بحيث فعل ماضی مطلق از
مصدر مرکب "سبک گشتن" نيز ميتوان دانست .و بھتر است موضوع اندک مشرحتر بيان گردد.
سب ُک" که نقطۀ مقابل "سنگين" و "گرنگ")گران( است ،ھم در زمينۀ "وزن شيئ" ارائه
صفت " ُ
سب ُک" و
ميگردد و ھم در مورد "حالت بدن" و "حيثيت و وقار" کسی .ترکيبات فعليی که با " ُ
"گشتن/شدن" و "ساختن/کردن" ارتباط ميگيرند:
سبُک گشتن/شدن" در دو مفھوم استعمال ميشود .از بھر تمثيل بھتر ،مثالھای ذيل را در صيغۀ
" ُ
مفرد غائب از فعل ماضی مطلق ميدھم:
ــ "سبک گشت"؛ يعنی که "خيله گشت" " ،بی وقار شد"" ،از نظر مردم افتيد و حيثيتش بر زمين
خورد".
ــ "سبک گشت"؛ يعنی "تبش رفع گرديد" و از ثقلتی که "تب" بر وجودش وارد کرده بود ،فارغ
شد.
سبک ساختن:
کاستن از وزن چيزی
کسی را سبک ساختن:
کسی را مورد تحقير قرار دادن ،بی وقار ساختن کسی
خود را سبک ساختن:
در دو معنی استعمال ميشود:
ــ لباس خود را تبديل کردن و در عوض لباس بيرون ،لباس خانگی و سبک پوشيدن
ــ خود را نزد مردم بی وقار ساختن
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خود را ُسب ُک ُسب ُک ساختن:
يعنی خود را خيله خيله ساختن ــ حالت تأکيدی "خود را سبک ساختن)در مفھوم دوم(
سر کسی را سبک ساختن:
در دو معنی استعمال ميشود:
ــ مويھای کسی را کوتاه کردن
ــ از بين بردن و نابود ساختن کسی؛ يعنی سر کسی را از بدنش جدا کردن ــ مدلول کنائی

ُسبُکِ /گ َرنگ /گرنگی /سنگين:
"سبک" ھم نقطۀ مقابل "گرنگ" است و ھم نقطۀ مقابل "سنگين" و آن ھم در ابعاد مختلفش:
ــ اگر موضوع "وزن" مطرح باشد" ،سبک" متضاد "گرنگ" است .در شناخت تربوز و
خربوزه ھميشه گفته اند ،که خربوزۀ رسيده گرنگ است و تربوز رسيده سبک.
ــ اگر مسأله بر سر "تمکين و وقار و حيثيت" باشد" ،سبک" متضاد "سنگين" است؛ چنان که
آدم سبک و سنگين گويند .پس "سبک" يعنی "بی وقار ،خيله و پوک" .درين مفھوم
انسان يا ِ
"سبک و سنگين" ھم بحيث "صفت" استعمال ميشود و ھم به حيث "قيد":
ــ کارھای سبک ،نشست و برخاس سنگين ... ،ــ استعمال وصفی
ــ خود را سبک نساز ،سنگين در جايت بنشين ... ،ــ افادۀ قيدی
" ِگ َرنگ" در اصل تلفظ عاميانه از " ِگران" است ،که مدلول خود را تغيير داده و به مفھوم کامالً
متفاوت از "گران" استعمال ميگردد .چنين تحول معنائی را که بر اثر تحريف و تغيير کلمات عايد
ميگردد ،در زبان دری خود بسيار ميبينيم .مثالً:
ــ کلمۀ "مالق" در اصل خود " ُم َعلﱠق" بوده ،که اسم مفعول از مصدر "تعليق")باب تفعيل( است و
در مفھوم کامالً متفاوت از "معلق" استعمال ميشود.
ــ کلمۀ " ُم َغلَت" که اصالً " ُمقَلﱢد" بوده ــ اسم فاعل از مصدر "تقليد" )باب تفعيل( ــ ولی امروز
ھيچ کس "مغلت" را ُمعادل "مقلد" نميشمارد.
َويدن" که اصالً "خوابيدن" بوده است ،امروز در دری ما مفھوم مستقل و کامالً متفاوت
ــ کلمۀ "خ ِ
از اصل خود را گرفته است.
از کلمۀ وصفی "گرنگ" اسم مصدر و يا اسم معنای "گرنگی" را نيز استخراج کرده و فراوان
استعمال ميکنند .مثالً گويند:
سر مه ننداز!!!
گرنگی خوده ِ
)گرنگی خود را سر من نينداز!!!(
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"گرنگی" يعنی "وزن ،ثقلت" .درين مفھوم خاص کلمۀ " ُزوره" را نيز استعمال ميکنند ،که
منسوب به "زور" است .مثالً اگر گوئيم "زورۀ خود را سر درس انداخت" يعنی ثقلت کار خود را
سر درس انداخت.
سنگين:
صفت نسبی از "سنگ" است و چون وزن "سنگ" نسبت به بسا چيزھا بيشتر است ،کلمۀ
"سنگين" مفھوم "وزين" يا "وزمين")وزنين( را بخود گرفته است" .سنگين" را مجازاً در مفھوم
"باوقار ،با تمکين" استعمال ميکنيم .مثل »سنگ در جای خود سنگين است «.مثال خوبی درين
مورد است .در دری ما غالبا ً ھمين مفھوم مجازی را از لغت "سنگين" ميگيريم ،که ھم در مفھوم
وصفی و ھم در مفھوم قيد به کار برده ميشود .مثالً:
ــ رفتار سنگين ،کارھای سنگين ،لباس سنگين ــ صفت
ــ فالنی سنگين در جای خود نشست؛ سنگين نان خورد؛ درست سنگين گپ ميزند ــ قيد
و اندک اضافتی در مورد کلمۀ "گشتاندن":
کلمۀ "گشتاندن" و "گرداندن" را که مصدر مستخرج از اولی ست ،در معنای " َدور دادن" ھم
استعمال ميکنند؛ مثالً:
ــ "روی خود را گشتاندن"؛ يعنی "روی خود را دور دادن"؛ مثالً "مره که ديد روی خوده
گشتاند)مرا که ديد روی خود را گشتاند(.
وقتی کودک چار پنج ساله بودم و با اطفال اسپبازی و گاديبازی ميکرديم ،اين دوبيتی را بلند
ميخوانديم:
الله گـــــــــــــــــاديوان

گاديته بگـــــــــــــــــردان

شيرين جان ميره پغمان

وی قومندان
سر کــــــــــــ ِ
ِ

اين دوبيتی که در زبان عوام کابلی جاری و ساری بود و زنان آن را ضمن خواندنھای خانگی
ھميشه ميخواندند ،آنقدر عام گشته بود که حتی از زبان اطفال خردسال ھم شنيده ميشد .اين دوبيتی
خوانندگان خوشخوان ،استاد عبدالجليل
زيبا را باری از زبان ُمقتدای کم مثال نواخوانی و سردستۀ
ِ
ځالند ،ھم به خاطر دارم ،که با اندک جست و جو شايد در "يوتوب" پيدا شود.

چار /چھار /چل /چھل:
"چار" مخفف "چھار" و "چل" مخفف "چھل" است .ھردو حالت اعتبار يکسان دارد ،با وجودی
که حالت دومی نسبت به مزايائی که دارد ،تداول بيشتر پيدا کرده است .مطابق به نص علم زبان،
زبان و خصوصا ً زبان گفتار بر اختصار ،سھولت افاده و اقتصاديت کلمات عنايت دارد و ھميشه
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ميکوشد که کلمات را مطابق به ھمين اصل افاده نمايد .ازينرو "چار و چل" بر اصل خود "چھار
و چھل" رُجحان دارند و تداول عام اين دو لغت در زبان دری افغانستان به ھمين صورت ،خود
مؤيد ادعای من ميباشد .البته ايرانيان حالت اصلی را اين دو کلمه را در صورت مستقل بيشتر
استعمال ميکنند .اما وقتی پای ترکيبات با اين دو عدد به ميان آيد ،ايشان نيز "چار و چل" را
مرجح ميدانند .جھت امتثال ،ترکيبات عام و خاص ذيل را پيش ميکشم:
ــ چارده معصوم ،چاريار باصفاء ،يا چار يار ،چلتن ،چلزينه ،چلستون.... ،
ــ چار تکبير ،چارشنبه ،چلچراغ ،جلغوزه)اصالً چلغوزه( ،چلپايک ،روز چل ،چل شبانه روز،
چله ،چلۀ خرد ،چلۀ کالن ،درخت چله ،چله گريز ،چله نشستن ،چله نشين ،چله نشينی ،و ....
ضرب المثل "از چله چه گله؟؟؟" مثال خوبی در زمينه است.
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