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  ظرافتھای زبان عاميانۀ کابلی

  )قسمت اول(

  :  گفته اند که )1(ديمو ااز قديم 

  !!!"ديده رنگ ميگيره خربوزه خربوزه ره"

 ھميشه بھارِ  چشمم به نوشتۀ ــ مردان صبحِ  ــ گر کابلیشيرين دپگاھی و باصط)ح امروز صبح 

بود که از شده  ر ديريابس .روشن گشت "پغمانیجان خالقداد "جناب  نويسندۀ طنزپرداز ھموطنم

م نخورده بود و خدا شاھد است که پشت ديده اچيزی به فھم رموزسخن سنج و آن وطندار 

 خوب شد که امروز آنو چه  .ميخورد تمالش تدلم مالش فتشاپرظرخواندن نوشته ھای 

را که از  وسواسی و بکواسیخبر پورتال را و دل ما مردم  باز خبر پورتال را گرفت؛ نامھربان

می  سه و تشويشوسوو آدم را ب ھنوز زنده است ينشيطان لعآخر . رنج ميبرديم طوIنيشابت غي

جور و بخير باشد که احوالش نميرسد و از  یشت که اين خالقداد جان پغماندر دلم ميگ. اندازد

  :ميگويند و . خبر  نميگيردھيچ خيل ھواخواھان خود 

  !!!"چيزی که دل ميگه، دشمن نميگه"
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ھای تر از خارتباررمرا ميگذارد، يزادهدمسر راه آ کج انديش که دلرا واقعاً وسواسھائی  

  !!!ميگذاشت بر سر راه پيمبر خداآن جھودی ملعون که  ستمغي)نی 

از برطرف گشت و و وساوس  اتنه تنھا آن ھمه تشويش تۀ زيبای خالقداد جانن نوشبا خواند

، گرديدمای لفظی اين مقاله لطافتھ متوجهِ وقتی بلکه ، برگشتکامل ناحيۀ آن عزيز خاطرجمعی 

يکرنگ خلق و  کرده استخلق ما عوام  ک)مبه ياد صدھا و ھزاران باريکی و ظرافتی افتادم که 

، مبحثی را باز ميکنم و امروز قسمت اولش ن نوشتۀ ظريفاينست که با تداعی از آ. کرده ميرود

  :يد نگونيايد و  یکسميترسم که و . يکنمم "سنجظرافت "و   "فھم کباري"را تقديم تو خوانندۀ 

، از جملۀ ھمان سلسله ھا به ميدان انداختیرا اينک قسمت اولش نشود که سلسلۀ جديدی را که « 

که يک سر دارد و ب ماروفی صاي اينآخر . و آخر نی هشتو س)سل ناتمام ديگر باشد، که سر دا

  ».صد سر را تر ميکند و يکی را ھم تا آخر کل نميکندھزار سودا، 

) 2(يتقَ مُ ، که اين سلسله را يدھمم "قول جناب پير"کرده  پيش عزيز وانندۀخ دست خود را بطرف

ی ھازيبائي ھمه فکر ايننباشد، که بآخر اگر ھمين قلم سرسبيل و سرگردان ماروفی  .کنمبدنبال 

گپ سير  شکمِ می افتد؟؟؟ مردم يا در فکر سيرکردن شکم خود اند و يا از  ماکابل عوام ک)م 

  !!!راه ميپيمايندگشنه  شکمستند که کسانی ھم ھالبته و  ؛ميزنند

در بين باIخص ــ  و کمسواد میاُ  زبان عوامِ و ــ ه جا گفتار در ھممحاوره و بدون شک که زبان 

نسبت به زبان ادبی و  در رسائی بيانرا خود و بعضاً ارجحيت از يمتعالم ال حَ ملل و نِ  تمام

زبان عاميانۀ  دابآو  ، لطافتھافقط از ظرافتھا سلسلهين ضمن امن مگر . حفظ کرده استکتابی 

از زمانی که . مردم کابل حکايت ميکنم؛ که خود زاده و پروردۀ فرھنگ قشنگ کابلی ميباشم

خرابيھايش  چشمانم کور ــديدم و ھمه خوبيھا ــ و ر جھان روشن گشت، کابل زيبا را م به نوچشم

و در مرکز آداب و رسومی که کابليان در طول قرون  بسر بردمدر مغز کابل قديم  .را نيز

و باIجبار دور از وطن توطن  مانی که پا به ملکھای پايان نھادهاز ز. ه بودندمتمادی پرورش داد

بدن و  ھایتمام حجرات و سلول از وطن و مردم و فرھنگ خود را با م، رنج دوریگزيد

و امتحان ن بليه دري امامن . احساس کردمخود  "تار و پودتمام  با"بای قديم ما يصط)ح زبا

کشتۀ اين  هوجود دارند کو من  ھزاران در ھزار امثال ماو ، چون مثل من ه امتنھا نبودخداوندی 

  !!!!!اشند، خير است که ما قربان گشتيمب سربلندپاينده و  وطن و مردم ما زنده، .)3(راھند

  :گذارمب قدمتھا يو بر گليم واقع برھانمنوستالژيک  کليشه ئیِ  گپھای سلکاز خود را بھتر است 

 ھر تا ،ن داشته استوطن دورافتادگان بوده، ما را بر آاز  ن ناحيه متوجهِ ازي کمبودی کهخ)ء و 

خانه و چارديواری منزلگِه خود را رنگ و  ی بسازيم؛کوچک کدام به نحوی برای خود افغانستان
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يم، به رسم افغانی بخوريم و نگاه داروطنی  در صبغۀرونق افغانستان بدھيم، خوراک خود را 

  .فکر و ذکر خود را متوجه وطن و سرنوشتش نگه داريم ....بنوشيم و بپوشيم و 

فتادم و کابلی اسی سال پيش بود که با ھمين درک در فکر يادداشت کردن ضرب المثلھای  حدوداً 

حکمت ھيئِت ميخواستم . دوه شن ع)نيز با آکابل حات و کنايات زبان عوام اصط) مدتیاز بعد 

عوام را که از زمان اقامت در وطن بخاطر سپرده بودم، نزد خود ثبت کنم، مبادا که سير حوادث 

با يادداشت کردن يکی دو ھزار مثل کابلی و ھمين اندازه اصط)حات . آنھا را از خاطرم بزدايد

ا رھم، دُ ر غوطه زددرين بح عاميانه، به يکباره متوجه بحر بيکران فرھنگ عوام گشتم و ھرقدر

دل عاشق زبان عوام  ه صدبدل، بلکه  نه تنھا به يکل اينکه مث. ر نصيبم گرديدتشھرھای بيوو گ

 ورموطنان مھجم، روز تا روز ياداشتھايم را پرورش دادم و در تماس با ھشده باشمکابلزمين 

ی ورفکر جمع آبھدفمندانه گپ به جائی کشيد که  سرانجام. شد چيزھای بيشتر و کاغذپيچ دستيابم

ن شده بودم، بر آديگر ھدفمندانه بدين معنی که . افتادمکابلی  يانۀامضرب المثلھا و اصط)حات ع

قرار  ديگران نيزدر دسترس شر نمايم، تا منتمجموعۀ ھردو را روزی در ھيئت کتاب چاپ و  تا

و از تصميمم چنان بود که ھم ضرب المثلھا و ھم اصط)حات عاميانه را از دست اول . گيرد

ن رجوع نکنم؛ که اين ھم علتی داشت بدست آرم و ھيچگاه به آثار مطبوع ديگرازبان مردم 

و  نکات تازه و جديد را ثبتبا ھرکه در تماس آمدم شتھا ھميشه زير بغلم بود و ادفتر يادد. موجه

و سی و کردم و روزی رسيد که رقم امثال و اصط)حات يادداشت شده از سرحد بيست ضبط 

  . رفت ترباI حتی چل ھزار

  :نکته ای که بر من مبرھن و مبرز گشته بود، اينست که

 ــ چه در افغانستان و چه در ايرانتمام مجموعه ھائی که زير عنوان ضرب المثلھا و حکمتھا ــ 

نان عيب کلی اين آثار درينست که مدوِّ . رنج ميبرند "عيب کلی"تدوين و نشر گرديده اند، از يک 

را درنيافته اند و ھردو را زير " اصط)حات"و  "ھامثل"ق بين فر ،با وجود زحمتکشی فراوان

 یدر ھایالمثلدر بين تمام شست ھفتاد مجموعۀ ضرب . منتشر کرده اند" ضرب المثلھا"يک نام 

 "ده ھزار مثل فارسی"، فقط مجموعۀ اند شتهو از نظرم گذ دهر شمنتشکه در  افغانستان و ايران 

دوسی مشھد ــ ازين امر مستثنی ميباشد، زاده ــ استاد ادبيات پوھنتون فراثر داکتر ابراھيم شکور

ــ به  ديگران ھيچکدام. ضرب اIمثال را احتواء ميکندو ب)استثناء چون اين مجموعه واقعاً ھمه 

از . فرق قائل شده نتوانسته اند "اتاصط)ح"و  "لامثا"بين  ــ  "ل و حکم دھخدااامث"شمول 

و دقيقاً متمايز ازھم جداگانه  را اين قلم در نظر دارد منتشر کند، در دو مجموعۀھمين سبب آنچه 

  :اشاعه خواھد يافت

   "ضرب المثلھا"نحصراً دربرگيرندۀ يکی م ــ
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  ".اصط)حات" منحصراً محتویِ گری يو دــ 

با و فرھنگ عوام که زبان عاميانه پيش ديده کشيم را  نکاتیثالگونه مبگذريم و ازين مقدمه 

، در ذيل تعدادی از اصط)حات. اردميگذ در دسترس ھمگانبيان کرده و  تمام رسائی ظرافت و 

  :ميپردازمآنھا  لِ ل گُ گُ بشرح و  کردهعاميانۀ کابلی را تقديم  ...کنايات، 

اين  ."کاریاجرای ی در کسفوق العادۀ مھارت و قدرت "کنايه از : کل را چپه بافتن ــ سرِ 

   .اصط)ح بيشتر در امور منفی استعمال ميگردد

 کلۀدر حدی که اگر  "دو شخصداشتن شباھت عام و تام "کنايه از  :سرکنده به کسی ماندن ــ

ند معموIً در شباھت دادِن فرز .ازشناخت آنھا ممکن نگرددديگری بگذاريم، ب کلۀيکی را بجای 

  .استعمال ميگردد ا پدر و يا مادرب

چون بدست آوردن  "کسی عمدیِ  سرگردان ساختنِ "کنايه از  :پشت نخود سياه راھی کردن ــ

   .امکان ندارد "نخود سياه"

و دواندنش در دوائر  کسی غشته ساختنِ به مشکل آ"کنايه از  :کور آشنا کردن به ھفت قاضیِ  ــ

  .است که معموIً برای زنان استعمال ميگردد ــ اصط)ح زنان "قضائی

  "تسّ منتھای امساک و خِ "کنايه از :  از ريگ روغن کشيدن ــ

 "منتھای خرده گيری و ريزه بينی"کنايه از  :"در خمير  موی پاليدن"يا  "در نمد موی پاليدن" ــ

  .نياز دارد اشد دقتبه چون يافتن موی در نمد و يا خمير کاريست سخت دشوار، که ست 

  "سکینِ کِ سختی و منتھای امساک و "از  کنايۀ ):چيدن(د دالنخود چندنگوه خو از ــ

  "پولذره ذرۀ  شدت صرفه جوئی و عشق به ذخيره کردنِ "کنايه از  :ه کردنرِ ف کردن و گِ تُ  ــ

  "گاه و بارگاه و غروِر کسیاخ و دپ و آر"کنايه از  :گوز کسی به تبر نشکستن ــ

  "ھای درماندگیمنت"کنايه از  :)ماندن...  (ف افتيدنو تُ   خاَ  از ــ

و  "هللا"در حدی که حتی کسی  شدندرمانده « کنايه از  :)ماندن... ( ــ از هللا و وای افتيدن

و در اين دو مصدر را در حالت متعدی . "ماندناز اخ و تف "مرادف  ؛» فته نتواندھم گ "وای"

 ھردو حالت ــ .نيز استعمال ميکنند" از هللا و وای انداختن" و يا" از اخ و تف انداختن" ھيئت

کردن خردن و يا لت و کوب را در موارد لت و کوب  ــ متعدی ھيئتو ھم  Iزمی شکليعنی ھم 

  :ميگفتند مث)ً . بکار ميبردند

  .ف انداختخ و تُ د که از اَ ھمقدر ز هف)نی رــ 

  .افتيدد که از هللا و وای رو يا مردکه ايقدر لت خوــ 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :توضيحات

که مردم کابل و خصوصاً  ،"زمانه ھای بسيار قديم"است؛ يعنی از  "و نديم قديم"اص)ً ــ  1

  .تلفظ ميکنند "ديمقديم و اَ "زنان کابلی آن را 

است که کلمۀ عربی و از  "مقيد"اص)ً ھمانا ) ومفتح دوم و سکون سبه ضم اول و "(مقيت"ــ  2

ق و موفّ "وزن  رــ ب "مقيد"پس . است) باب تفعيل("تقييد"از مصدر  "اسم مفعول"نگاه صرفی 

در قيد آورده "در اصل خود در معنای  ــ ث ر و مؤنّ و مذکّ  حو مشرّ ح ف و مرجّ و موظّ  بقرّ م

ان کابلی اين و خصوصاً زبان عاميانۀ زنزبان عوام کابلی . است "تحت قيد و شرط"يا  "شده

 را ميگيرد؛ "ب)ناغه" و" ھميشه" استعمال ميکند و از آن معنای "مقيت"کلمه را مگر بشکل 

  : مث)ً گويند که 

  »!!!مقيت خبر ماره ميگيرهجان ف)نی  «

  »!!!ميخوانه تده ماجِ  مقيتف)نی نماز خوده « 

  :رمولبندی اقتباس از آن بيت معروف حضرت حافظ شيرازی ست که گويداــ اين ف 3

  !!!دور دار از خاک و خون دامن، چو بر ما بگذری

  !!!شما ربانِ ــــــــــــــــــاندرين ره کشته بسيارند، قُ ک

 

  

  داردادامه                                                       

  

  

  ) 2012برلين ــ ھفتم اپريل (                                                    


