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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش بيستم (
زرداَو /کوزۀ زرداَو /کوزۀ زرداَو گشتن)شدن(:
ب زرد")صفت و موصوف مقلوب( است که
ــ "زرداب" متشکل از "زرد" و "آب" ،مقلوب "آ ِ
در عربی آن را "صفراء" گويند .ھمان قسمی که زبان عوام "آب" را "اَو" تلفظ ميکند" ،زرداب"
را نيز بشکل "زرداَو" اداء ميکند .عقيدۀ مردم عوام برين است که غم بسيار باعث افراز بسيار
"صفراء" يا "زرداو" ميشود ،و وقتی زنان کابلی "کوزۀ زرداو" ميگويند ،از آن آغشته به "سودا
و غم و تشويش انبوه" را افاده ميکنند؛ چنان که گويند:
"از دست فالنی بيخی کوزی زرداَو گشتيم!!!"
)از دست فالنی بيخی کوزۀ زرداَو گشته ام!!!(
"کوزۀ زرداَو" را با مصادر " گشتن" و "شدن" و "کردن" و "ساﺧتن" ترکيب کرده استعمال
ميکنند؛ يعنی:
"کوزۀ زرداو گشتن"؛ "کوزۀ زرداو شدن"؛ "کسی را کوزۀ زرداو کردن"؛ "کسی را کوزۀ
زرداو ساﺧتن".
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غمای دنيا مره کوزی زرداو ساﺧته
)غمھای دنيا مرا کوزۀ زرداو ساﺧته است(

******
پاليدن:
"پاليدن")به يای معروف( به معنای "به دنيال چيزی گشتن" " ،به ُجست و جوی چيزی پرداﺧتن"
و يا "تفحص کردن" است .مصدر "پاليدن" در زبان عوام و محاورۀ مردم ما کالً و عاما ً رائج
است و ھيچ لغت ديگر به تنھائی جای آن را نميگيرد .چند مثال:
بسيار پاليديم مگم پيدا نکديمش.
)بسيار پاليده ام ،مگر پيدا نکرده امش(.
و کمی ادبی تر
)بسيار پاليده ام مگر پيدايش نکرده ام(.
او بچه چرا جيبايمه ميپالی؟
)او بچه چرا جيبھايم را ميپالی؟(
کلمۀ عطفی "پُرس و پال" از ترکيبات مشھور اين لغت است .چنان که گويند:
باد از پرس و پال زيات ،آﺧر ﺧانی شانه يافتيم.
)بعد از پرس و پال زياد ،آﺧر ﺧانۀ شان را يافتيم(.
در فارسی ايران در عوض" ،پُرس و جو" رائج است و با تأسف که بعض وطنداران ما ھم به
تقليد شاديوار از فارسی ايران و حتی از روی ﺧودنمائی و فخرفروشی ،ترکيب "پرس و جُو" را
ب "پرس و پال" استعمال ميکنند .مقيد ساﺧتن با ترکيب وصفی "شاديوار"
بجای ترکيب بی رقي ِ
)بوزينه وار( ازينرو ،که اگر ايرانيان اين ترکيب را استعمال ميکنند ،حق دارند ،چون کلمۀ
"پاليدن" از قاموس لغات روزمرۀ شان حذف گرديده است و در عوضش مصدر "جُستن" را
ت ﺧوشنمای و باصطالح زنان کابلی ،ﺧداﺧوبکردۀ "پاليدن" را
استعمال ميکنند .اما ما که لغ ِ
داريم ،چرا ترکيب نامأنوس "پُرس و ُجو" را استعمال کنيم؟؟؟؟؟ اميدوارم که ﺧوانندۀ عزيز با من
موافق است ،وقتی ميگويم که ترکيب "پرس و ُجو" برای زبان دری ما ،کامالً نامأنوس و
نامقبول است!!!
ھرچند مصدر "پاليدن" در فرھنگھای قديم نظير "جھانگيری" و فرھنگھای مدر ِن مد ﱠون در ايران
در عين مدلول متداول دری ما آمده است ،اما ايرانيان آن را ھيچ استعمال نميکنند؛ گوئی اين لغت
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از زبان روزمرۀ مردم ايران بکلی رﺧت بربسته است .تا جائی که معلومم گشته است ،زبان تکلم
و مکالمۀ ايرانيان مصدر "گشتن" و بعضا ً "جُستن" را در عوض "پاليدن" استعمال ميکنند.

******
عيش /عيش و نوش /عيش کردن:
"عيش" )به فتح اول و سکون دوم( کلمۀ عربی و در معنای "زيستن" يا "زندگانی کردن" است،
مگر زبان دری و فارسی آن را در معانی مختلف ديگر استعمال ميکند .درينجا به بعض ازين
کاربردھا اشارت ميشود:
ــ در معنای "وفور نعمت" و "رفاه" .اين مفھوم از ترکيب عطفی "عيش و نوش" آشکارا درک
ميگردد؛ مثالً گفته شود:
تمام عمرش به عيش و نوش گدشت!!!
)تمام عمرش به عيش و نوش گذشت!!!(
کلمۀ "گدشت" را قصداً ازين رو درعوض "گذشت" به کار بردم ،که آن را از زبان زنان ُم ِس ّن و
کالنسال کابلی بسيار شنيده ام .مثالً در عوض " َش ِو گذشته")شب گذشته( " َش ِو گدشته" ميگفتند ،و
يا مثالً ميگفتند:
حيفيم ميايه که عمرم ايطو به ناکامی گدشت!!!
)حيفم می آيد که عمرم اين طور به ناکامی گذشت!!!(
ــ "عيش" را در ترکيب "عيش کردن" به حيث کلمۀ "تحسين و تَ َحسﱡر )حسرت ﺧوردن(" و يا
تحسين توأم با تح ﱡسر" بسيار استعمال کنند .مثالً اگر زنی گويد:
"
ِ
يک دست کاالی ﺧوشنمای دوﺧتيم.
)يک دست کاالی ﺧوشنمای دوﺧته ام(.
زنان ديگر در جوابش گويند:
"عيش کدی!!!"
)عيش کردی!!!(
يعنی؛
کاشکی ما ھم به چنين نعمتی دست مييافتيم.
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نا /ناگپ /ناديده /ناديده /ناﺧورده /ناجوان /نا ُشد /ناﺧراش /ناتراش :
سر "صفت" و يا "اسمای ذات"ی که معنای وصفی دارند ،نشسته و
پيشاوند نفي ِی "نا" بعضا ً بر ِ
"متضاد" آنھا و يا کالً "صفات منفی" را ميسازد؛ مثالً:
ــ ﺧوش ــ ناﺧوش؛ کارآمد ــ ناکارآمد؛ دارنده ــ نادار)مخفّف "نادارنده"(؛ کس )کس = نجيب( ــ
ناکس؛ مرد)"مرد" در مفھوم وصفی آن و در معنای "رادمرد" و آنکه در او صفات مردانگی
جمع شده باشد( ــ نامرد؛ عاقبت انديش ــ ناعاقبت انديش يا عاقبت نينديش؛ ﺧلف ــ ناﺧلف؛
ناج َوان )در
رنجبُرده ــ نابرده رنج؛ آمده ــ ناآمده يا نيامده؛ دانا ــ نادان؛ دانسته ــ نادانسته؛ َج َوان ــ َ
تلفظ عوام جْ َوان ــ ناجْ َوان(؛ گناھکرده ــ ناکرده گناه؛ راضی ــ ناراض)ناراضی(؛ آگاه ــ ناآگاه؛
بخرد ــ نابخرد؛ شايسته ــ ناشايسته؛ بايسته ــ نابايسته؛ جور ــ ناجور؛ درست ــ نادرست؛ بينا ــ
نابينا؛ شاد ــ ناشاد؛ ....
"نا" ا ّما بعضا ً بر سر "ريشۀ مضارع" و يا بر سر "اسم" ھم بنشيند؛ ﺧواه "اسم معنی" باشد و يا
"اسم ذات" .مثالً:
دان ــ نادان؛ توان ــ ناتوان؛ دار ــ نادار؛  ...؛ قرار ــ ناقرار؛ باور ــ ناباور؛ اميد ــ نااميد
)نوميد(؛ دﺧترــ نادُﺧتر؛ ....
در ھردو حالت موضوع را با قيد "بعضا ً"" ،مقيد" ساﺧته ام؛ بدين معنی که اين نکته بر قاعدۀ
سماعی استناد دارد ،نه بر قواعد قياسی!!!
تمام اين مقدمه را چندم)چيدم( تا به مثالھای مد نظر از زبان عوام کابلی برسم؛ يعنی بر شرح

ترکيبات زيبای "ناگپ /ناديده /ناديده /ناﺧورده /ناجوان /نا ُ
شد /ناﺧراش /ناتراش":
ــ گپ ــ ناگپ:
"ناگپ" اصطالح زنان کابلی ست و مراد از آن "کوچکترين گپ" و يا "موضوع جزئی و ناچيز"
است .مثالً گويند:
کون ﺧوده کج ِم ِگره!!!
سر ناگپ جنگی ميشه و
ِ
فالنی جان ِ
)فالنی جان سر ناگپ جنگی ميشود و کون ﺧود را کج ميگيرد!!!(
يعنی که:
آن شخص از موضوعات بسيار ﺧرد و ريزه ميرنجد و !!!...
قابل توجه است که "نا" را در ترکيب "ناگپ" با اکسنت بسيار و کشاله دار تلفظ ميکنند!!!

ــ ديده ــ ناديده:
"ناديده" که ظاھراً متضاد "ديده" و آن به رستۀ ﺧود صفت مفعولی از "ديدن" است ،در زبان
عوام کابلی به دو مفھوم به کار ميرود:
afgazad@gmail.com
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ــ "ناديده" يعنی آنکه به ھيچ نعمتی دست نيافته باشد .اين ترکيب که در ھمين مفھوم در زبان
عاميانۀ کابلی به کثرت استعمال ميگردد" ،نقطۀ مقابل" از ھمين "مصدر" ندارد و اين طور
نيست ،که "ديده" نقطۀ مقابل اين "ناديده" باشد!!! شايد بتوان "چشم سير")بدون کسرۀ اضافت( را
نقطۀ مقابل اين ترکيب دانست ،گرچه "چشم سير" دقيقا ً متضاد "چشم گشنه" )نيز بدون اضافت(
است .شايد ھم "ناديده" را در ھمين مفھوم ُمقارن ــ و نه معاد ِل ــ ترکيب وصفی "چشم گشنه"
)گشنه چشم( بدانيم ،اما دقيقا ً اين طور نيست و کسی که به باريکيھا و ظرافتھای زبان عوام کابلی
رسيده باشد ،اﺧتالف اين دو ترکيب را ميداند ،ولو که بسيار باريک ھم ھست!!!
ــ "ناديده" ای که در ھمين مفھوم ﺧاص ،دقيقا ً نقطۀ مقابل "ديده" است ،مفھوم اصلی لغوی اين
ترکيب را افاده ميکند.
ــ "ديده" يعنی "بعد از ديدن چيزی يا کاری"؛ چنان که گوئيم:
"ماله ديده ﺧريديم!!!"
)مال را ديده ﺧريده ام!!!(
يعنی؛
)مال را بعد از ديدن و بررسی و ارزيابی کامل ،ﺧريده ام!!!(
مثال بارز تر آن را در ترکيب عطفی "ديده و دانسته" ميبينيم؛ چنان که وقتی کسی کاری را
ناعاقبت انديشانه انجام دھد ،گويند:
"فالنی ﺧوده ديده و دانسته ده چا انداﺧت!!!"
)فالنی ﺧود را ديده و دانسته در چاه انداﺧت!!!(
يعنی؛
)بعد از غور و دقت و با وجودی که از عاقبت کار آگاه ھم بود ،ﺧود را به منجالب انداﺧت!!!(
ترکيب عطفی "ديده و دانسته" را بعض کسان در ھيئت "ديده به داسته" ھم استعمال ميکنند.
کابلی "ھمه ديده ﺧنده ميکنن ،و کو َرک ناديده!!!" شاھد و مثالی رسا در زمينه
و مثل مشھور
ِ
ميتواند باشد .معنای اين مثل درينست که:
"اگر ديگران ﺧنده ميکنند ،جا ِن به سر ،ولی کورک با وجودی که نديده است ،نيز ﺧنده ميکند!!!"
بعضا ً اين مثل را در ھيئت "ھمه ديده و کورک نايده" ھم استعمال ميکنند" .کورک" مصغر
"کور" است ،که در مثل باال در مفھوم تحبيبی آن استعمال ميگردد.
ب "جا ِن به سر" به کار رفت .جا دارد که در موردش اندک گفته شود:
در مثال تشريحی آﺧر ترکي ِ
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جان به سر" که در مفھوم "جای دارد" و "حق بجانب است که اين کار را بکند" و غيره
ترکيب " ِ
به کار ميرود ،از ترکيبات زيبای زنان کابلی ست .چنان که گويند:
جان به سر!!!"
"اگه ايطو ميکد ،ﺧو ِ
جان به سر!!!(
)اگر اينطور ميکرد ،ﺧو ِ
يعنی؛
"اگر اين کار را ميکرد ،کامالً حق داشت!!!"

ــ ﺧورده ــ ناﺧورده:
اگر کسی دوستی را صالی آمدن به ﺧانۀ ﺧود بزند ،بھر مثال جواب ذيل را ﺧواھد شنيد:
ﺧير اس ،ناﺧورده ﺧو نيستيم!!!
)ﺧير است ،ناﺧورده ﺧو نيستم!!!(
)يعنی که نان تان را ھميشه ﺧورده ام(.
ترکيب "ناﺧورده" را معموالً با فعل منفی استعمال ميکنند؛ چنان که از مثال فوق ديده ميشود.
ــ جوان ــ ناجوان:
گرچه "ناجوان" ظاھراً معنای منفی دارد ،اما زبان عوام کابلی آن را در مقام "تحبيب" و از روی
"مالطفت" و "شفقت" استعمال ميکند .چنان که در ھنگام مالقات گويند:
"کجاستی او ناجْ َوان؟؟؟"
و يا
"ناجْ َوانه گفته بُدم ،ﺧو نامد!!!"
)ناجوان را گفته بودم ،ﺧو نيامد!!!(
قسمی که در يکی از بخشھای گذشته گشتَ " ،ج َوان" و متضاد آن "نا َج َوان" در زبان عوام کابلی
به سکون حرف اول و در ھيئت "جْ َوان" و "ناجْ َوان" تلفظ ميگردند.
ــ ُشد ــ ناشد:
" ُ
شد" را که ماضی مطلق از "شدن" است ،زبان عوام کابلی در معنای "ممکن" يا "قابل شدن"
ھم استعمال ميکند؛ از بھر مثال گويند:
ای کار ُ
شد نداره!!!
)اين کار شد ندارد!!!(
يعنی؛ امکانپذير نيست و يا ھيچ امکان ندارد!!!

afgazad@gmail.com

6

www.afgazad.com

کلمۀ "شد" را معموالً با مصدر ُمعاون "داشتن" و منفی آن "نداشتن" و به صورت "شد داشتن"
و "شد نداشتن" استعمال ميکنند.
"ناشد" يعنی "دور از امکان" يا "ناممکن" .مثالً :
"ده کار ناشد چرا شلگی ميکنی؟؟؟"
)در کار ناشد ،چرا شلگی ميکنی؟؟؟(
بعضا ً "شد" و "ناشد" را باھم عطف کرده و در ھيئت "شد و ناشد" به کار ميبرند ،که مراد از آن
"امکان و عدم امکان" است .مثالً:
آﺧر شد و ناشدش مالوم شد يا نی؟؟؟
آﺧر شد و ناشدش معلوم شد يا نی؟؟؟
ــ ﺧراش ــ ناﺧراش:
ب "ناﺧراش" نقطۀ
"ﺧراش" اسم و ھم ريشۀ مضارع از مصدر "ﺧراشيدن" است .گرچه ترکي ِ
مقابل و متضاد "ﺧراش" و اصالً در معنای "ﺧراش نديده" است ،مگر در زبان عاميانۀ کابلی
"ناﺧراش" در معنای "ناگوار" استعمال ميگردد .مثالً گويند:
"از صدای ناﺧراش فالنی ،ھمو قرانام نمود نميته!!!"
)از صدای ناﺧراش فالنی ،ھمان قرآن ھم نمود نميدھد!!!(
ــ تراش ــ ناتراش:
"تراش" اسم و ھم ريشۀ مضارع از مصدر "تراشيدن" است و "ناتراش"؛ يعنی چيزی که تراش
نديده و گويا بر سرش کار نشده باشد .بعضا ً زنان از روی حسرت گويند:
"روی فالنی جان يک ذره تراش نخورده!!!"
يعنی کوچکترين چين و اثر پيری از چھره اش پيدا نيست.
"تراش ﺧوردن" و "ترش دادن" دو مصدر مرکبی ست که با استفاده از "تراش" ساﺧته شده
است.
مراد از "تراش ﺧوردن" ــ مصدر الزمی ــ "ضعيف و نحيف شدن از شدت غم و يا ناﺧوشی"
ست؛ و "تراش دادن" حالت متعدی آن است .چنان که گويند:
ناجوری ﺧوب تراش داديش!!!
)ناجوری ﺧوب تراشش داده است!!!(
ــ ناﺧراش و ناتراش:
ترکيب عطفی "ناﺧراش و ناتراش" نمايندۀ مشھور ھردو ترکيب است ،که در معنای "بی رونق"
afgazad@gmail.com
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" ،نامنظم" و "بی سر و سامان" استعمال ميگردد.

******
ﺧو /ﺧود /ﺧوب:
"ﺧو" که به ضم اول و "واو" کوتا ِه نزديک به "ضمه" تلفظ ميگردد ،از کلمات بسيار مروج و
ﺧيلی قشنگ زبان عاميانۀ کابلی ــ و شايد ھم کل دری افغانستان ــ است و در ھنگام محاوره و گپ
زدن بسيار بر زبان می آيد .به برداشت من "ﺧو" يکی از "پُراستعمال ترين" يا "پرمصرف ترين"
کلمات در زبان گفتار و زبان عوام ما ميباشد .ازينرو ميسزد که در باره اش به تفصيل گپ زده
شده و "بيخ و بُن ُچک"اش کاويده شود!!!
شرح :
ــ "ﺧو" در معنای "که" ــ حرف ربط
ــ "ﺧو" در معنای "ﺧود" ــ ضميری که به حيث "حرف ربط" استعمال ميگردد.
ــ "ﺧو" در مفھوم "قيد تأکيد" و در معنای "به تحقيق" " ،ھرآئينه" " ،بالجزم" " ،بدون شک" ،
"حتما ً" " ،بی چون و چرا" و نظائر آن.
دل شما که ميرين يا نی!!!"
"ما ﺧو ميريمِ ،
)ما ﺧود ميرويم ،د ِل شما که ميرويد ،يا نی(
يعنی؛ که "ما حتما ً و ھرآئينه که ميرويم ،ﺧواه شما برويد و يا نرويد!!!"
ــ "ﺧو" مگر بيشترين مورد استعمال ﺧود را در قالب "بلی" و "جواب مثبت" ميگيرد؛ مثالً وقتی
به کسی بگوئيم :
"فالن جای بُ ُرو!!"
در جواب گويد :
" ُﺧو ميُرم")ﺧو ميروم(
يا
ﺧو به چشم!!!
درين صورت "ﺧو" جانشين "ﺧوب" است.
"ﺧو" را در َمقام تھديد به کسی ھم استعمال ميکنند .مثالً وقتی بچه ای بسيار شوﺧی کند ،مادرش
ھشدارکنان گويد:
ﺧو ،صبر کو که بابيت بيايه!!!
)ﺧو! صبر کن که بابه ات بيايد!!!(
afgazad@gmail.com
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يا
ﺧو! يادت باشه!!!

******
نُخس /نُخسان /نُخسانی /نخسان کردن /فگانه:
ــ کلمۀ عربی "نقص" را که به فتح اول و سکون دوم و در معنای "کم شدن" يا "کمبود" است ،در
زبان شفاھی افغانستان و ﺧصوصا ً زبان عوام کابلی ،به ضم اول و با اِبدا ِل "ق" به "خ" تلفظ
ميکنند .مرحوم استاد عبدﷲ افغانی نويس در فرھنگ مشھور ﺧود ،اين لغت را در ھيئت "نُخس" قيد
کرده است ،که عين شکل تلفظی مردم کابل است .البته اگر آن را برای "زبان ع ّوام" بصورت
"نُخص" ھم افاده کنيم ،جای دارد .مردم ما "ن ُقص و نُخص و نُخس" را در مفھوم "ضرر" و
"زيان" به کار ميبرند؛ و مثالھای ذيل شاھد توانند بود:
"ده ای مامله سراسر نُخس کد".
)در اين معامله سراسر نقص کرد(.
يعنی؛ "ضرر کرد".
"ای چيز و اُو چيزه نخو که بَ ِرت نُخس ميکنه!!!"
)اين چيز و آن چيز را مخور که برايت نُقص ميکند!!!(
يعنی؛ "برای صحتت ضرر دارد".
کر نفع و ن ُخس" که از کنايات مشھور کابليان و ﺧصوصا ً زنان کابلی ست ،برجسته ترين
ترکي ِ
ب" ِ
کر نفع و نُخص" را برای کسی
مثال اين استعمال است .مردم کابل ترکيب زيبا و منحصر به فر ِد " ِ
استعمال ميکنند ،که فقط گپھائی را بشنود که به فائده اش باشد و چيزھائی را که به ضررش باشند،
ھرگز و اصالً نشنود.
"نُخص و نُخس" را با مصادر "کردن" و "داشتن" و در ھيئت "نُخس کردن" و "نُخص داشتن"
نخص کسی شدن" ھم رواج دارد؛ چنان که گويند:
تصريف ميکنند .و ترکيب "
ِ
"اگه به ای قيمت بفروشم ،نخصم ميشه!!!"
)اگر به اين قيمت بفروشم ،نقصم ميشود!!!(
يعنی؛ "ضرر ميکنم".
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ــ "نُخسان" يا "نُخصان" که ھيئت تلفظی کلمۀ عربی "نُقصان" ،و اصالً ھم به ضم نون است ،در
زبان کابليان در دو معنی استعمال گردد:
ــ يکی در معنای "زيان" و "ضرر"
ــ و دگر در معنای " َسق ِط جنين" ــ افگندن يا افتادن طفل پيش از موعد اصلی از بطن مادر.
کلمۀ "نُخسان يا نُخصان" را در ھردو مفھوم ،معموالً با مصادر "کردن" و "شدن" گردان ميکنند.
در قديم کلمات زيبای دری "آبگانه" و "افگانه" و "فگانه" بجای "نُخصان" ــ در مفھوم دومی ــ
مورد استعمال بودند ،که امروز متروک گشته اند .استاد اعظم شعر و شاعری ،حکيم عُنصری
بلخی ،ضمن قصيده ای در مدح سلطان محمود غزنوی فرمايد:
به دولت تو قضاء با فلک ُمنادی کرد
عدوی زاده بِ ُمرد و فِگانه گشت جنين
طفلی که ﺧام بدنيا بيايد و زنده بماند" ،نُخصانی" يا "نُخسانی" ﺧوانده ميشود ،که معموالً ضعيف و
نحيف مانده و از رشد عادی بی بھره ميماند .مردم کابل که بسيار گپگوی و طنزپرداز اند ،اشخاص
"بسيار چاق" و "قوی ُجثه" را از روی "ريشخند" ھم "نُخصانی" ﺧوانند.

******
ايطُو /اُطُو /ايسُون /اُسُون /ايسونه /اُسُونَه /ايطرفه /اُوطرفه:
ــ "ايطُو" )به يای مجھول کوتاه و واو مجھو ِل کوتاه( مخفف "اين طور" است که در زبان عاميانه
به جای اصل ﺧود نشسته است.
ــ "اُطُو")به الف مضموم و واو مجھول کوتاه( مخفف "آن طور" است که زبان عاميانه ،بدين
صورت ساده اش ساﺧته است.
کلمۀ "سوی" را که اصالً به واو مجھول است ،عوام کابلی "سُن" تلفظ ميکنند ،مگر ھمين که
"سوی" با "اين و آن" درآميزد ،تلفظش متفاوت ميگردد؛ بدين معنی که:
ــ اين سوی" را "اِيسون")به کسر اول ،يای معروف ،سين مضموم و واو معروف( تلفظ ميکنند.
ــ و "آن سوی" را در زبان عوام کابلی ،به شکل "اُسُون" )به ضم الف ،سين مضموم و واو
معروف( اداء ميکنند.
ــ "ايسون بُرُو!!!"؛ يعنی "اين سوی )اين طرف( بِ َرو!!!
سون رفت"؛ يعنی "آن سوی)آن طرف( رفت".
ــ و "اُ ُ
مثالھای ﺧوبی در زمينه اند.
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ــ "اي ُسونه" که محض در زبان عاميانه رائج است و معادلش از عين کلمات در زبان ادبی و
ايطرفه")اين طرفه( به کار رود .اين ترکيب
تحرير قطعا ً تداول ندارد ،ميتواند در معنای لغوی " َ
مگر در مفھوم کنائی و اشاری و فقط در ارتباط با ترکيب "اُسونه" ــ که متضاد آن است ــ ميتواند
قابل درک گردد .بدين معنی که "ايسونه" و "اُسونه" معموالً توأم باھم استعمال ميگردند.
ــ "اُسُونه" نيز در زبان عاميانه تداول دارد و معادلی برايش از عين کلمات در زبان ادبی و
اوطرفه")آن طرفه( است.
مکتوب ،سراغ ندارم و يا که اصالً رائج نيست!!! "ايسونه" معادل "
َ
ترکيبات "ايسونه و اوسونه" يا معادلش "ايطرفه و اُوطرفه" در مواردی از قبيل ناجوری سخت
استعمال ميکنند؛ مثال گويند:
"مالوم نيس که ايسونه ميشه يا اوسونه؟؟؟"
)معلوم نيست که ايسونه ميشود و يا اوسونه؟؟؟(
يعنی؛ "معلوم نيست که زنده ميماند و يا ميميرد؟؟؟"
ترکيبات "ايسونه و اوسونه" را معموالً با مصادر "شدن"" ،گشتن" " ،کردن" و "ساﺧتن" تصريف
ميکنند.
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