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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش چاردھم (
ﺧنک /ﺧنک و تُنُک /ﺧنکی /ﺧنک ﺧوردن /ﺧنکخور:
" ُﺧن ُک" ھم به معنای "ﺳرد" اﺳت و ھم به معنای "ﺳردی"؛ يعنی ھم بحيث "صفت" به کار
ميرود و ھم بحيث "اﺳم":
ــ ھوای ﺧنک ،زمستان ﺧنک ،نان ﺧنک ،بسيار ﺧنک اﺳت ... ،ــ صفت
ت ﺧنک قرﺧت شده ــ اﺳم
ــ
ک چله ،ﺧنک آدمه ميپرانه ،دﺳتايم از دﺳ ِ
ﺧنک زمستان ،ﺧن ِ
ِ
دری ايران يا فارﺳی ،کلمۀ "ﺧنک" را تنھا در معنای "ﺳرد" و ضد "گرم" ميشناﺳد؛ يعنی محض
در مفھوم "وصفی" آن.
ت "ﺧنک" وارد کنيم ،از آن اﺳم مصدر و يا اﺳم معنای "ﺧنکی"
وقتی يای مصدری را بر صف ِ
جور ميشود .مثالً گوئيم:
"دﺳتايم از ﺧنکی ﺳوﺧت ميکنه"
)دﺳتھايم از ﺧنکی ﺳوﺧت ميکند(
يا

"بيخی از ﺧنکی موردم!!!"
)بيخی ز ﺧنکی ُمردم(
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ﺧنک ﺧوردن:
ﺳرد شدن بدن يا قسمتی از آن از کثرت ﺧنک؛ مثالً:
ــ بسيار ﺧنک ﺧورده بودم.
"ﺧنکخور" مخفف "ﺧنک ﺧورنده" اﺳت و به کسی اطالق ميشود ،که زود و بيشتر از ديگران،
از ﺧنک و ﺳردی ھوا متأثر گردد.
ﺧنک گرفتن:
بر اثر تب ،ﺳرد شدن بدن را احساس کردن؛ مثالً:
ــ تمام جان مه ﺧنک گرفته )تمام جانم را ﺧنک گرفته(
ﺧنک زدن:
به اثر ﺧنک ريزش و زکام عائد حال کسی شدن .مثال:
"فالنی ره ﺧنک زده".
در فارﺳی ايران "ﺳرما ﺧوردن" گويند.
"ﺧنک زدن" ــ تلف شدن حاصالت زراعتی و ميوه باب به اثر ﺳردی شديد ھوا
ﺧنکزدگی:
"ﺧنکزدگی" ــ ريزش و زکام که بر اثر ﺧوردن ﺧنگ عارض شود ــ در ايران "ﺳرماﺧوردگی"
گويند
مثالھای ذيل مفاھيم ديگر کلمۀ "ﺧنک" را ميرﺳانند:
ﺧنک فالنی دل مه کوفت کرده ــ وضعيت نامناﺳب و ﺳرد.
ــ ﺳر وضعيت
ِ
ــ نان ﺧنک داريم ،اگه ميمان ما ميشی ــ نان و ﺧوراک باﺳی
ﺧنک و تنک:
يعنی "ﺳرد و نامناﺳب و ُچقُر"
ــ يک ﺳالماليکی ﺧنک و تنک کد و تير شد.
)يک ﺳالم و عليکی ﺧنک و تنک کرد و تير شد(.

موجوديت ترکيبات "ﺧنکی" و "ﺧنک ﺧوردن" )ﺧنکخور( و "ﺧنک زدن")ﺧنکزدگی( و غيرھم،
نيز "اﺳم بودن" کلمۀ "ﺧنک" را ثابت ميسازد.

آدم /آدمی /آدميزاد /بنی آدم /بنيادم /بشر /بنی بشر:
نظر به روايات دينی اولين فرد بشر يا اولين انسان" ،آدم" نام داشت و مردم دنيا گويا اوالده و
فرزندان اويند" .بِن" کلمۀ عربی و در معنای "بچه" يا "ﭘسر" اﺳت و "بنی" و "ابناء" جمع عربی
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آن .ﭘس "بنی" يعنی "بچگان)بچه ھا(" و يا "ﭘسران" .وقتی "بنی آدم" گوئيم مراد از "فرزندان
آدم" اﺳت" .بنی آدم" ترکيب قرآنی ﺳت ،گوئی "فرزندان آدم" ھمه "بچه و ﭘسر و نرينه" باشند و
يا که "دﺧتران و زنان" اصالً فرزندان آدم نباشند.
زبان عوام کابلی "بنی آدم" را مختصر ﺳاﺧته و "بَنيادم")به ﺳکون نون( تلفظ ميکند؛ چنان که
وقتی ﺧبر مرگ کسی را شنوند ،گويند:
"بنيادم دگه"!!!!
يعنی که فرزندان آدم راه ديگری ندارند ،محکوم به فنايند و ھيچ کس تا ابد زنده نميماند.
"آدمی" اصالً "منسوب" به "آدم" اﺳت و اگر "آدم" را ُمعادل "انسان" بگيريم" ،آدمی" ُمعادل
"انسانی" ميشود ،ﭘس "آدمی" در اصل ﺧود به مانند ترکيب "انسانی" صفت نسبی ﺳت .در عرف
مگر "آدمی" را در معنای "فرزند آدم" و "فرزندان آدم" و يا "بنی آدم" اﺳتعمال ميکنند .مثل
معروف کابلی گويد:
آدمی مرغ بی بال اس)اﺳت(!!!
اين مثل را در ﺳيّار و ﭘرتحرک بودن انسان اﺳتعمال ميکنند ،که روزی اينجا ﺳت و روز دگر
جای دگر؛ مثل اينکه مرغ باشد و بال و ﭘر نداشته باشد و يا اينکه بدون بال و ﭘر ،بپرّد!!!
"آدم" را "ابوالبشر" ناميده اند؛ يعنی "ﭘدر بشر" و اوالده اش را "بنی بشر"؛ يعنی "آوالد آدم" يا
"آدميزادگان".
"مه ميگم مثل ازو ده تخم بنی بشر نرويه!!!
)من ميگويم مثل او در تخم بنی بشر نرويد!!!(

"آدميزاد" مخفف "آدميزاده" اﺳت .در داﺳتانھای جند)جن( و ﭘری شنيده ايم که ديو وقتی بوی آدم
به مشامش ميرﺳد ،ميگويد:
"بوی بوی آدميزاد!!!"
و يا در داﺳتانھای امير حمزۀ صاحبقران آمده اﺳت:
"آدميزا ِد ﺳر ﺳيا ِه دندان ﺳفي ِد ديگچه کون"

ﺳگِ ھر ﺳوار:
کنايه از شخص بی ﺧاصيتی که در ﺧدمت ھر کسی قرار گيرد.

مورچه ميان:
"مورچه" را زبان عوام کابلی " ُمرچه" تلفظ ميکند و "ميان" معنای "کمر" را ميدھد ،چون در حد
وﺳط بدن قرار دارد .ﭘس " ُمرچه ميان" يعنی "کمر باريک" و کسی که مثل مورچۀ کمر بسيار
باريک دارد.
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ﺳوﺧتن /ﺳوﺧت /ﺳوﺧت کردن /ﺳوﺧت داشتن /ﺳوز /ﺳوز دادن /ﺳوزش /ﺳوزش
کردن) داشتن( /در گرفتن /در دادن /درگران:
"ﺳوﺧتن" ُمعادل "درگرفتن" و اصالً در معنای "آتش گرفتن و مشتعل شدن" اﺳت
"ﺳوﺧتن = در گرفتن" در زبان زنان کابلی در مفھوم "در آتش غم و غصه ﺳوﺧتن" يا "از شدت
غم و غصه ﺳوﺧتن" به کار ميرود .وقتی گوئيم:
الھی در بگيره ﺧانه داری!!!
مراد از ثقلت ﺳرﭘرﺳتی کار ﺧانه و آل و عيال را نشان ميدھد<
"در بِ ِگ َره")در بگيرد( حتی به حيث تکيه کالم بعض زنان شنيده شده ،بدون آن که بر اصل مفھوم
جدی "در گرفتن" عنايتی داشته باشد؛ مثالً:
کار ﺧانه!!!
ــ در بگره که شمال قراری نداره!!!؛ در بگره ايقدر ِ
درگرفته"
"درگرفته" اصطالح زنان کابلی و ترکيبی ﺳت نفرينی ،از ﺳلک "ﺳوﺧتُم گفته"" ،ﺳبيل مانده"،
"ﺳبيلی" ُ " ،گ ِمش کو" و  ....مثالً گويند :شما ِل درگرفته ره ببی که آدمه ﭘَکو ميسازه؛ ﺧنک
درگرفته؛ ابر درگرفته ھوا ره تاريک ﺳاﺧته؛ ....

درگران:
"در ِگران" اصالً "درگيران" بوده اﺳت ــ صفت فاعلی از "در گرفتن" ــ که به حيث "اﺳم آله"
اﺳتعمال ميشود .ﭘس "درگران"؛ يعنی "آلۀ در گرفتن" ــ "آلۀ آتش روشن کردن" .ايرانيان ترکيب
"آتش زنه" را در عوض "درگران" اﺳتعمال ميکنند .با وجودی که مصدر مرکب "در گرفتن" در
معنای معمول دری ما در فرھنگھای ُم َد ﱠون در ايران آمده اﺳت ،اما در بين ايرانيان مورد اﺳتعمال
ندارد ،گوئی آن را قطعا ً نميشناﺳند .کتب لغت مدون ايرانيان ــ از "عميد" گرفته تا " ُمعين" ــ
مصدر جعلی" و ﺳاﺧته از
مصدر "درگيرانيدن" را در مفھوم "آتش افروﺧتن" ھم می آورند ،که "
ِ
"درگيران" " +يدن" ميباشد ،با آن ھم کلمات "درگران" و "درگيران" حتی بر فرھنگويسان شان
ﭘوشيده و نامأنوس مانده اﺳت!!! عجب اﺳت که دانشمندانی که عمری را با لغت و لغتنامه نويسی
ﺳپرده اند ،مصدر "درگيرانيدن" را که برﺧاﺳته از "درگيران" اﺳت .در قاموﺳھای لغت ﺧود می
آورند ،ولی در مورد ﺧود "درگيران" که منشأ و ﺧاﺳتگا ِه "درگيرانيدن" اﺳت ،ﺧاموشی مطلق
اﺧتيار ميکنند؟؟؟ و اين بدان ميماند که کسی "ﺧوابيدن" را بشناﺳد ،اما "ﺧواب" را نی؛ و يا
"طلبيدن و فھميدن و بخشيدن و بوئيدن و ﭘسنديدن و رقصيدن و  "...را اﺳتعمال کند ،اما کلمات
"طلب و فھم و بخش و بوی و ﭘسند و رقص  "...را نشناﺳد!!!
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"ﺳوز" اصالً ريشۀ مضارع از مصدر "ﺳوﺧتن" اﺳت ،اما "ﺳوز" در زبان عاميانل کابلی مفھوم
ديگری را ميرﺳاند .در ترکيب "ﺳوز دادن" مفھوم "ﺳوز" بصورت جلی نمايان ميگردد:
"ﺳوز دادن" يعنی از روی ﺧودنمائی لباس و اشيای نو ﺧود را به رخ ديگران کشيدن؛ مثالً:
ــ انگشتر ته ايقدر ﺳوز نته!!!)انگشترت را اينقدر ﺳوز مده!!!(
ــ چرا ھر چيز ته ﺳوز ميتی؟؟؟)چر ھر چيزت را ﺳوز ميدھی؟؟؟(
"ﺳوزنمائی" برای برانگيختن حس حسادت کسی ،چيزی را نشان دادن:
ــ کل کارای ازو ﺳوزنمائی س!!!)کل کارھای او ﺳوزنمائی ﺳت!!!(
"ﺳوزنمائی کردن" يعنی "ﺳوز دادن"
بقيۀ ترکيبات مربوط به "ﺳوﺧتن" را در بخش بعدی می ارم
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