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اصطالحات عاميانۀ کابلی
)قسمت اول(

ترکيبات زيبای عاميانۀ کابلی
) بخش ھشتم (
خداخوبکده:
)خدا خوبکرده( يعنی "پسنديده" و "ميمون" و "آنچه را خدا خوب و زيبا و نکو آفريده است" .اين
ترکيب وصفی که از ترکيبھای واقعاً زيبای زنان کابلی ست و در اصل خود مشتمل از يک جملۀ
تام است و مفھومش ھم از روی ساختش پيدا ،منطقا ً در مورد چيزھای نکو استعمال ميگردد .و
اگر چند مثال از استعمال اين کلمه بزنم؟؟؟:
افتو خدا خوبکده؛ ....
نا ِن خدا خوبکده؛
ِ
ھوای خدا خوبکده؛ ِ
نا ِن خدا خوبکدۀ خانه ره چی شده که ميری ده بيرو نان ميخوری؟؟؟
)نان خدا خوبکردۀ خانه را چه شده که ميروی در بيرون نان ميخوری؟؟؟(

افتو خداخوبکده ره مانده ،ده سايه ششتی!!!
ِ
)آفتاب خدا خوبکرده را مانده در سايه نشستی!!!(

سر شوروای خدا خوبکده کبر نکو ،بيا بشی نان بخو!!!
ِ
)سر شوربای خداخوبکرده کبر مکن ،بيا بنشين نان بخور!!!(
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نان /نان خوردن /نان پختن: ... /
قرص گندمين و جوينی ست که در عربی آن را " ُخ ْبز" نامند" .نان" را
"نان" اصالً مراد از ھمان
ِ
مگر زبان عوام کابلی ــ و زبان عاميانۀ افغانستان کالً ــ بصورت وسيع و عا ّماً در معنای "طعام"
نان خشک" جز ِء
و "غذا" و "خوراکۀ پخته" ھم استعمال ميکند .دليلش ھم اينست که در ملک ما " ِ
اصلی بسا غذاھا و اط ِعمه است و بسا ديده شده که حتی با پلو و چلو ھم نان خشک را به قسم
"پُشتی" ميگيرند؛ و از حقيقت نگذريم که "پشتی گرفتن"ِ نان خشک ھم کيف خاص خود را دارد.
البته استعمال کلمۀ "نان" به معنای "غذا" بکر و جديد و قاغذپيچ نيست ،بلکه از زمانه ھای بسيار
پيش تا به امروز ورد زبان دری ملک ما بوده است.
ترکيبات مصدری "نان پختن" " ،نان کردن" و "نان خوردن" را از طريق مثالھا پيش ميکشم:
ــ نان پختن" يعنی "غذا پختن" و "طعام درست کردن"؛ مثالً:
ُس نو اس.
امروز نان پختن نوبت آر ِ
)امروز نان پختن)طعام پختن( نوبت عروس نو است(

ــ "نان کردن" و "نان تيار کردن" در معنای "مھمانی کردن" و "ضيافت دادن" به کار ميرود؛
چنان که گويند:
"خوب نان کده بودن)".خوب نان کرده بودند(.

يعنی :برای مھمانان غذاھای خوب ترتيب داده بودند.
ــ "نان خوردن" ،که به حساب لسان تحرير معنای "غذا خوردن" يا "صرف کردن طعام" را
ميدھد ،با وجود تداول عامش در زبان عاميانه و گفتار ،متأسفانه در زبان مکتوب و لفظ قلم دری
ما راه ندارد!!! در قديم ولی چنين نبوده است و من از کالم بزرگان ُم ْعظم و جليل القدر ادب دری
خود ،حجت آورده ،استشھاد ميکنم:
ضمن مضمون مبسو ِط " َس َرگی و ديرپائی لغات و اصطالحات عاميانۀ دری" که در آرشيفھای
مختلف پورتال "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ــ از جمله آرشيف خليل ﷲ معروفی ــ موجود
است ،از کلمۀ "نان و نان خوردن" و استعمال وسيع آن بدين معنی ،مثالھای متعدد از کالم قدمای
بزرگ زبان دری اين خاک پاک آورده ام ،که از ميانه يکی را از "تاريخ بيھقی" نقل ميکنم:
»  ...ھمگان زمين بوسه دادند و گفتند فرمانبُرداريم ،و امير بازگشت و خوانھا نھاده بودند ،ھمه
اعيان و مق ّدمان و اولياء و َح َشم را بنشاندند به نان خوردن ،چون فارغ شدند ساالر بکتغدی و
ديگر مقدمان را که نامزد اين جنگ بودند ،خلعتھا دادند )« ....صفحات  482ــ  483تاريخ بيھقی ،به
اھتمام داکتر غنی و داکتر فياض ،انتشارات خواجو ،چاپ چارم  ،1370چاپ احمدی (
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قابل تذکر است که در فارسی ايران اين ترکيب زيبا ،قديمی و اصيل دری اصالً استعمال نميشود.
ايشان عاما ً ترکيب عربی /دری "غذا خوردن" را معمول ميدارند و کس نام و نشا ِن "نان خوردن"
را در اين مفھوم نميداند!!! اگر جملۀ "بيا بنشين نان بخور!"ِ ما را به فارسی ايران ترجمه کنيم،
"بيا بنشين غذا بخور!" ميشود.

نان و اَو /نان و اَو کردن:
"نان و اَو" را که در اصل "نان و آب" بوده و اينک بذات خود لغت جداگانه و مستقلی را ساخته
است ،بيشتر زنان کابلی استعمال کنند؛ در معنای "غذا و طعام و خوراک" .مثالً گويند:
او شان بسيار خوب اس!!!"
"نان و ِ
)نان و اَ ِو شان بسيار خوب است(.
يعنی  :پخت و پز و طرز نان پختن و نان خوردن شان خوب است!!!

نان و او کردن:
اصطالح زنان کابلی و در معنای "طعام مکلف پختن" " ،ضيافت کردن" و "مھمانی دادن"؛ مثالً
گويند:
"بسيار نان و اَو کده بودند".
)بسيار نان و اَو کرده بودند(.
يعنی  :برای مھمانان غذای مکلف و رنگارنگ پخته بودند.
بد نيست که مثلی را نيز در زمينه تير کنم .در ملک ما جغات خانه و خصوصا ً پخت و ساخت
منحصراً منوط به زنان بود .زنان کابلی که چشم سير و دست کالن داشتند ،معموالً نان زياد برای
مھمانان ميپختند و بدين عقيده بودند که:
» نان بشرمه ،اما مھمان نشرمه!!!«
)نان بشرمد ،اما مھمان نشرمد!!!(
مراد ازين ضرب المثل که محض از زبان زنان کابلی شنيده شده ،و چشم سيری زنان را نشان
ميدھد ،اينست که:
»در مھمانيھا بايد آنقدر نا ِن فراوان )غذای فراوان( تھيه گردد ،که مھمانان ھرگز نشرمند و
دستگرفته نان نخورند!!!«
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نان دادن :
مردم و ا ُولس را طعام دادن؛ مثالً در مراسم عروسی و عزاداری و مولودی و دھم محرم و نذور
و صدقات ديگر.

نان و نمک  /نان و نمک شدن:
"نان و نمک" کنايه از "طعام" است و "نان و نمک شدن"؛ يعنی غذای يکدگر را خوردن يا طعام
خوردن در خانۀ يکديگر .مردم افغانستان پاس "نان و نمک" را بسيار ميدانند و از پديدۀ زشت
"نمکحرامی" به فرسنگھا ميگريزند.

نانخور:
اصالً "نانخوار" که مخفف "نان خورنده" يا "خورندۀ نان" است ،در دو معنی استعمال ميگردد:
ــ "نانخور" يعنی آنکه جز ِء اھل خانه شمرده شده و نفقه اش به دوش خانواده است.
ــ "نانخور" را مگر اصطالحاً به کسی يا کسانی استعمال ميکنند ،که غذاھای خوشمزه و متنوع
تناول ميفرمايند و گويا در سطح باال و به سويه غذا نوش جان ميفرمايند.

نانخور اضافگی:
نانخور زياتگی/
ِ
ِ

درين ترکيب "نانخور" در مفھوم اولی استعمال گرديده است و "نانخور زيادتگی) ...زيادگی(... /
اضافگی" به کسی گويند ،که اعاشه اش باری بر گردن خانواده شده باشد.

گل كردن /گل شدن:
کنايه از "خاموش کردن /خاموش شدن"ِ چراغ و آتش و وسايل برقی و غيره .در مورد شأن نزول
و شجرۀ به وجود آمدن اين مصادر ترکيبی ،دو حالت را محتمل ميدانم:
ــ يکی اينکه:
وقتی چراغ تيلی و شمع و دگر چراغھائی را که نور خود را از شعلۀ فروزان خود ميگيرند ،در
قوغ آتش زردرنگی را تشکيل ميدھد که به نام "گل چراغ"
نظر بگيريم ،انتھای سوختۀ پلته)فتيله( ِ
ياد ميشود .حاال اگر شعلۀ چراغ خاموش گردد ،به ھر ذريعه و دليلی که باشد ،آن "گل چراغ"
لحظه ای زنده باقی ميماند .حدس ميزنم که بنا بر ھمين خاصيت" ،خاموش شدن چراغ" ُمساوی و
برابر با "گ ِل چراغ" دانسته شده است ،که بعدھا و به مرور زمان "گل چراغ" را اختصاراً "گل"
خوانده اند.
ــ و حالت دوم که منبعث از اشارۀ دوست ارجمندم ،عارف جان عزيز)گذرگاه( ،ميباشد اينکه:
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نظر به روايات و افسانه ھای دينی ،وقتی ابراھيم پيغمبر را در آتش افگندند ،آتش به قدرت الھی
به گل و گلزار مبدل گرديد و ابراھيم از آتش ھيچ آسيبی نديد .درينجا بازھم گويا "خاموشی آتش"
را ُمعادل "گل" پنداشته اند.
خواه حالت اولی صادق باشد ،يا دومی ،يا ھردو و يا ھيچ يک" ،گل شدن" و "گل کردن" در
زبان دری وطن ما در معنای "خاموش شدن/خاموش کردن؛ از بين رفتن/از بين بردن؛ از صفحۀ
روزگار برداشته شدن /از صفحۀ روزگار برداشتن"؛ "نيست و نابود شدن /نيست و نابود کردن"؛
و غيرھم استعمال ميگردد.
پس ترکيبات "گل کردن و گل شدن" تنھا به چيزھائی که در اول ذکر گشت ،منحصر نمانده ،بلکه
ساحات وسيعتر را در بر ميگيرد و درينجا تعدادی را از طريق مثال شرح ميدھم:
ــ "گل کردن /گل شدن"ِ نوشته و خط و رسم و نقشی از روی صفحه ای؛ ھر صفحه ای که باشد؛
از بھر مثال:
ــ ِمثلی که يکی دو سطر نامه گل شده؛ چند جملۀ اول را گل کرده اند؛ امضايش بيخی گل شده؛
دستخط خوده خودش گل کرد؛
ِ
ــ پ ِل پای دزد گل شد؛ قالينھای شان ايقدر کھنه بود که بيخی نخش شان گل شده بود؛ ...
ــ کتی پنسلپاک گل کد؛ تخته ره گل کد؛ ...
ــ غم کسی گل شدن  /غم خود را گل کردن؛ چنان که گويند:
چی کنيم؛ بريم يک ساتک غم خوده گل کنيم!!!
)چه کنيم؛ برويم يک ساعتک غم خود را گل کنيم!!!(

نام کسی گل شدن /نام کسی را گل کردن:
اصطالح زنان کابلی و در معنای از "صفحۀ روزگار گم شدن/از صفحۀ روزگار گم کردن" .مثالً
گويند:
نامش گل شد.
شکر نامشه گل کد.
)شکر نامش را گل کرد(.

گمش کو نامشه گل کو!!!
)گمش کن ،نامش را گل کن!!!(
الھی نامت گل شوه!!!
)الھی نامت گل شود!!!(
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خدايم نامته ازينجه گل کنه!!!
)خدايم نامت را از اينجا گل کند!!!(
زنان پير کابلی که بسيار بدواگر )بددعاءگر( ھم بودند ،حالت متعدی اين مصدر مرکب را بيشتر
بدوا)بددعاء( استعمال ميکنند.
در مقام نفرين و دعای بد و َ

ــ گ ِل چراغ:
گل چراغ" تشبيه کنند.
زردی رنگ چھره را با " ِ
ِ

رنگ کسی گل چراغ واری پريدن  /رنگ کسی گل چراغ گشتن:
در مقام تشبيه ،رنگ رخسار کسی را که بر اثر ترس ناگھانی ،شدت خجالت ،تکليف صحی و
غيره ،زرد شده و خون از رگھايش گريخته باشد ،با اين عبارات ترسيمی افاده ميکنند .مثالً گويند:
رنگش گل چراغ واری پريد.
) يعنی رنگ از رُخَ ش پريد و مثل گل چراغ زرد شد(

رنگش بيخی گل چراغ گشت.
يعنی  :رنگش عينا ً مثل گل چراغ زرد گشت.

در قديم از چراغھای تيلی و شمع و امثال آن در تنوير استفاده ميشد .معموالً وقتی بر اثر سوختن
بيش از حد ،نور چراغ خيره ميگشت ،نوک پلتۀ مشتعل يا نوک گل چراغ را قيچی ميکردند ،تا
چراغ فروزندگی و تابناکی خود را از سر گيرد .کسی که اين کار را انجام ميداد ،به نام "گلچين"
ياد ميگرديد که با استفاده از قيچی مخصوص گل چراغ را ميگرفت.
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