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  ظرافتھای زبان عاميانۀ کابلی

  )دومقسمت (

. مصروف نوشتن اين سطورم، نوای آشنا از کوی و ديار آشنا به طنين آمد ھمين لحظه که

  :بود که بعد از جورپرسانی پرسيد دوست ارجمندی تلفون را برداشتم؛

  "ميفامين که از کجا تلفون ميکنم؟"

  :گفتم و( نفاميدم؛ گفت

  )1(."و از پھلوی خانۀ مامای تان تلفون ميزنمکابل مه از کوچۀ ديوانبيگی "

 .؛ ھک و پک ماندمرا بمن بخشيده باشند زمين و زمانبی اندازه خوش شدم؛ مثل اينکه فروغ 

  :گفت

که با شما در تماس نيايم و شما را در جريان  م آمدکوچه و گذر نھادم، حيف پای بدينوقتی « 
  »....آخر شما معناً با تمام وجود تان حاضر و ناظر کابل استيد. نگذارم

  : پرسيد

  »يش دارين؟؟؟چی فرما« 

  : گفتم

  »!!!از طرف مه س>م بگوئين فقط مردم کابله«

  .سپس با فرستادن روبوسی، سفر خوشی را برايش آرزو کرده و تلفون را مانديم
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در دل گفتم، عجيب تصادفی که آن عزيز جسماً در کابل چکر ميزند و من با خامه و در عالم 
عزم جزم  وست را تأئيدی در کارم دانسته وندای د. رؤيا و خيال رھسپار ھمان کوی جانانم

  .ادامه بدھم جديتر کردم که اين سلسله را

را  آن ارجمندم، يبودالمان  Essenی در شھر اسن و مناسبت حدوداً سه سال پيش که به تقريب
  :فرمودنم که نميکش را ھرگز فراموش آن زمان شسپار. از نزديک ديدم

  !انجنير صايب« 

بسر ببرين؛ چه ميشه که خاطرات تانه  یو سالھای سال به خوشی و س>مت عمر تان دراز باشه 
  »!!!کنين نوشتهاز کابل 

 مقاCتدم و اوCً سلسله دست به کار گرديل باشد، نزَ آن ارجمند آيت مُ  فرمايشمثل اينکه 

پيش يکه پر و يکه پر ه را که قب>ً سر دست گرفت "سرگرادنی قلم و خاطرات نوستالژيک"
و ھرچه درين مسير از آن فرمايش، بعد  ويم کهگناگزيرم ب. دنبال کردمجديت بيشتر  ، باميبردم

  .ستعزيز منلبيک به ندای آن دوست  خواھی نخواھیبر زبان خامه جاری ميگردد، استقامت 

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال  2012قسمت اول اين سلسله که در صفحۀ دھم اپريل 

اين عزيزان . روبرو گشتخوانندگان گرامی پورتال  تعدادی ازتقبال گرم ، به اسنقش بست
در حالی . گفتار را ھرومرو و زود زود دنبال نمايماين ۀ خود تشويقم کردند، تا رستھرکدام به 

م که گوشه ھای مختلف دوستان سپاسگزاری مينمايم، وعده ميدھو ذره نوازی که از حسن نظر 
ليس "اين ه يا �اقل ببکاوم و نکاتی را که ديگران نياورده اند ــ ی پروا بکابلی را  زبان عاميانۀ

تحقق نپيوست، به  "پياله و ُدرد لِ او"مثل ضرب الخوب شد که چه و . ــ عرضه نمايم "و لباس
  :ته اندبسر ميکردم، که کابليان ارجمند ھميشه گف خاکیورنه چه 

  »!!!عيب ديگر سِر خر باC شدن يک عيب و از خر پايان شدن،« 

 .دوُشق ميخواننو سِر ھر گپ و کاری قُ  د به ھيچ سر راضی نيستنکه  ،کابل مردمِ خدا ياِر جان 
اگر کج نھادی گويند، . خشک شده شخ مانده و ياپايش مثلی که گويند،  نھیراست را  تپاي راگ

را و اگر دروغ  ، آدم ساده دل و بی سياست اسناگر راست را گفتی ميگ. ای استکجپ
به  خو، ما نهکُ  ، خدا ھمراه مردم کابل پورهغيبت شان نشه. شر است که يارِ  گنميپسنديدی 

  .ايشان بس آمده نميتانيم

  :مه ابه ميدان انداختذيل دو ھدف  هاين سلسله را بسفارش و فرمايش دوستان، لبيک بع>وه از 

 به باC گرائيده و ازرک شان مباعمر  مانده،سن پا به ــ يکی اينکه وطنداران عزيز خود را که 

گوشه با  ؛دارم نگهفرھنگ کابلی مصروف قشنگ شست گذشته است، با يادی از گوشه ھای 
  .داندازَ  )2("کابل جانو"و به ياد  درَ آوَ  نبساط ا اميدوارمھائی که 

باشد  اينست، تا واقعاً زوايای ناکاويدۀ زبان عاميانۀ کابلی کافته شود، اماليتر ــ ھدف اصلی و کُ 
و زمينۀ بيشتر داشتن فرصت با ، تا "تازه َنَفسان"خصوصاً و  که مدخلی گردد برای ديگران

  .نبال نماينددبھتر اين کاوش را 

دوست . استعمال ميگردند، تقديم شد "کنايه"که در ھيئت  یدر قسمت قبلی تعدادی از اصط>حات
ی ورآرا ياد "ر نمد موی پاليدند"ترتيب و معنای ترکيب  خود نوازشگرِ  عباراتزی ضمن معزّ 

  :بدين وسيله شرح مختصری را تقديم ميکنم. کردند
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  :يعنی دو معنی دارد ذومعنين است؛ "در نمد موی پاليدن"اصط>ح 

در "پس  است، "موی"خود از پشم ُبز ماليده ميشود، در واقع سراسر  "نمد"ــ يکی اينکه چون 
در جمع انبوِه موی، پاليدن موی اص>ً مفھومی ندارد ظاھراً بدين معناست، که  "نمد موی پاليدن

  .بيھوده استکام>ً و 

  :صورت است کهن بدين و آ واقعی ھم داردباطنی و ی ئاــ اين اصط>ح مگر معن

ه مشکل و ب فوق العادهيافتنش کاريست باز، اندازد "نمد"ر را د "موی"دانه  اگر کسی يک
خالی  "خمير" در "موی"سطحی که يافتن در ؛ عيناً "ُدشقار" خيلی اصط>ح زيبای زنان کابلی

با  آوردمرادف عادل و مُ را مُ  "در نمد موی پاليدن"ح اصط> از ھمين سبب. نيستاشکال از 
  ."مير موی پاليدندر خ"اصط>ِح 

  :ميکنند افاده" کنايه"مطلب را به تعدادی ديگر از اصط>حات کابلی که  ؛اينکو 

   :مث>ً گويند". کسی تِ انصراف از مزاحم"کنايه از :  "َوردار شدناز سِر کِل کسی دست "ــ 

  »!!!ووردار شُ ما دست  کلِ  بابا از سرِ « 

  يعنی که 

  »!!!هنتآزار  هدگ هما ر« 

ه بيقيناً ای داشته، تا بدين صورت و ھيئت درآمده است؛ ) شجره(حتماً سجرهنيز اين اصط>ح 
  .مانند بسا اصط>حات ديگر

کاغذی  وجبِ معموCً به مُ در قديم  ".فرِط تروشروئی کسی"کنايه از :  "ت آوردنسرکه برا"ــ 
کابليان نازکخيال طرف مورد . ميگفتند )3("برات"اين کاغذ را . ندستاندچيزی را از کسی مي

 "ترشروئی"نيامده است، که اينقدر  "ِسرکه" کنايه ميفھماندند، که کس برای طلبِ  هرا بنظر 

  !!!ميکند

  :سا کسان شنيده اند که ب را معروفآن بيت 

  حاجت ترشی ندارد نان شيخ

  ترشِی  رويش  کفايت ميکند

ی که ؛ مانند آن مثل منظوم"ديگر یشخص دخلِ بخشيدن از "کنايه از  :ــ از کيسۀ خليفه بخشيدن
  :ستشيرازی  حضرت سعدیِ طبع وّقاد تراويدۀ ھمچنان فکر کنم 

  َودـخرج گر از کيسۀ مھمان بُ 

  َودـطائی شدن آسان بُ  اتمِ حـــــ

شايد ؛ "از تنھائی رنج بردن"و  "تنھای بودن تنھایِ "اصط>ح زنان و کنايه از  :ُککُوگک زدن ــ
آن بيت مشھور از . عيناً بمانند پاختک که بر شاخسار نشسته و از دسِت تنھائی کوکو ميزند

  :چقدر زيبابيان است که مکتب صنف پنجم 

  بر شاخسارکوکوزنان فاخته، نشسته 

  به شاخ سرِو بلند، نــاله کند زار زار

  : مث>ً گويند 
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  ».روز تمام روز ککوگک ميزنم و کس نيس که خبرمه بگيره« 

 نفرين و دعایِ که بقسم ست بازھم اصط>ح زنان کابلی  :کفتر شدن بالِ  )در(کسی ده ــ روزیِ 

  :، گويندنثار کسی کنند؛ مث>ً اگر کدام کسی آزاری رسانده باشد )4(بد

  »!!!ده بال کفتر شروزي«

  :يعنی

  »!!!روزی از پيش و او از پشتش«

از بھر  ".مھارت کسی در فريبکاری و بازی دادن"کنايه از  :ــ ده دريا بردن و تشنه پس آوردن
  : مثال گويند

  »!!!ده گپ ف>نی نکنی که آدمه ده دريا ميبره و تشنه پس مياره« 

کسانی ". ُبُجل سِر سوCخ کدنِ "مودۀ قشنگ قماربازان کابلی؛ آمديم سر اصل گپ و بفر حالیو 
  :استند، اين قسمت را نخوانند شرمندوک و که شرمنوک

ً بيعاست،  "سودای خام پختن"کنايه از :  "گدائی کردن ...از بيوه "ــ  را  دآھن سر"مانند ه نا
يزی را که خود چ "بيوه"از  "گدائی کردن"چون . "از زمين خشک ماھی گرفتن"و  "کوفتن
زبان باشد که شده خوانندۀ عزيز متوجه  !!!ھوسی ست سخت بيھودهتوقع و آن است،  کريابِ 
است و نه کلمات بی آزاری از قبيل  بردهکار ه برا آن شيئ  "گدائی کردن"ترکيب عوام 

  !!!را و امثال آن "طلبيدن"يا  "خواستن"

معروف کابلی آن مثل است؛ چنان که  "ارک و جاغورِ توان و طاقت "کنايه از  :کاری ــ کونِ 
  :دگوي

  "کاری، چرا ارزن بکاری نداری کونِ "

يعنی تا آن اندازه  ؛"لت کردن بيحد و اندازۀ کسی"کنايه از : ــ سر و کون کسی را يکی کردن
  .کسی را زدن که سر و آخرش بھم خوَرد

؛ "سزاوار عقوبت ساختن خود را"يا  "خود را در گير دادن"کنايه از : کسی خاريدن ــ کونِ 
  :چنان که مثل معروف گويد

  »!!!چوپانه نميخوره ز نخاره، نانِ تا کون بُ « 

  !!!)تا کون بز نخارد، نان چوپان را نميخورد(

م> که  ".بودنو بی پول منتھا درجه محتاج "کنايه است از : > کده پاکتر بودنــ از کون مُ 
آئينه واری پاک است و عاری از  نھانگاھشمدار ھميشه وضو ميکند و استنجاء ميگيرد، معلو

خوانده اند، پس  "چرک دنيا"را " پيسه"حدس ميزنم که چون . کثافتلوث و ھرگونه چرک و 
م> صاحب واريست که عاری از  شرمگاِه پائينیکسی که ازين چرک عاری باشد، چون 

  .آلودگيھاست

  :؛ مث>ً گويند"به کسی کدورت پيدا کردن نسبت"کنايه از  :ــ کون کسی کج شدن

  »نميفامم که چرا کونش کتی ما کج شده؟؟؟« 
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ھمنوائی عام و تام "کنايه از  " :از يک کون گوز زدن يا از يک پاچه گوز زدنکتی کسی "ــ 
  .است "نفريا چند دو 

  ."بی حيائی"کنايه از  ":از پاچه کشيدن"ــ 

زبان عوام با . "بھم انداختن دو دوست صميم"کنايه از  :کون را کتی خشتک جنگ انداختن ــ 
 معموCً . موضوع را بشکل تمثيلی مجسم ميسازد موارد ديگر ــ مانند بسا ــ به اين اصط>ح 

ی را تمثيل ميکند که مھارت کسھمدم يکديگرند و زبان عوام  انبا آن قسمت بدن، يار" خشتک"
   .يداردنيز جنگ و معرکه برپا م وافقمُ حتی بين اين دو يار 

  :ک�م تِ ک� ت و رِ ف� عِ 

زبان عوام . بيان خود را دارندو آداب خاص طرز  ، ھرکدامزبان عاميانه و زبان ادبی و کتابی
. بی پرده و پوست کنده سخن ميگويد و زبان ادبی و کتابی مرام را در پرده بيان ميکندو گفتار 

را در لفافه و کپسول آنزبان ادبی  را بدون مجامله ارائه ميکند، در حالی که ن عوام مطلبزبا
در برابر زبان ادبی  برعکسزبان عاميانه سدشناس و تبوگزار نيست، . ميدارد عرضهشيرين 

طور که می انديشد ميگويد و  زبان عاميانه ھمان. دنو تبو قد بر می افراز رسکند صدھا سد] 
زبان . موافق نيستبا آن  لدتِه  رد ازمی آ را که بر زبان رمولبنديیافو مکتوب زبان ادبی 

زبان عاميانه صادق است و . دپلوماتيک رياکار وادبی و کتابی  ست و زبان بی پروا هعاميان
  ....زبان ادبی منافق

و بگويند که زبان عوام  در ارتباط آوردهک>م  "ترکّ "و  "تعفّ "شايد کسانی موضوع را با 
  :مگر اينست کهاز موضوع من دريافت  ".عفيف" و مکتوب است و زبان ادبی "رکيک"

؛ زبان عاميانه صادق است رسازو ظاھ ست و زبان ادبی شيرين سخن زبان عاميانه بی پروا« 
  »  !!!و زبان ادبی منافق

م، برگزيدبر سبيل نمونه دوم اين سلسله بالخاصه قسمت از طريق مثالھائی که در قسمت اول و 
را در بيان مطلب گفتار زبان و زبان عاميانه ت و صداقخواسته ام بی پرده گوئی و بی پروائی 

برای زبان ادبی و  آنھا دۀافاکه  زبان عوام مطالبی را بيان ميکند مجسم بسازم و نشان بدھم که
 "امروزی" وصفیِ  را با کلمۀ "کتابیزبان ادبی و "که وقتی  .مقدور نيست ما امروزیِ  کتابیِ 

 آن زمانھا و زمانه ھا، بلکه در دور چنين نبوده در گذشته ھای قيد ميکنم، ميخواھم بگويم که

اگر باور . اشته استھم جرأت فاشگوئی و بی پرده و پوستکنده گوئی را دو کتابی زبان ادبی 
، برھنۀ خداوندگار بلخعريان و نيد و اشعار بزرگان ادب ما بکاَِجلّه و آثار  نداريد گذری به

عارف بی پردۀ  افاده ھای و ،سعدی، حضرت ھزليات شيخ شيراز حضرت مولوی رومی،
  .حکيم سنائی غزنوی و امثال ايشان را مرور فرمائيدفخيم، 

  :شايد کسی بگويد

ھميشه  حالت استثنائی دارد؛ چون زبان شعر اقتضاآتی دارد کهگويا و  ست"مستثنا"زبان شعر 
يھائی را قائل ی برای خود آزاده اشعراء در ھر زمان شايد بگويد که. زبان نثر دمساز نيستبا 

و کسانی که مطالب خاصی را خواسته اند بی پرده بگويند، بھتر دانسته اند که از  گشته اند
    .البته اين ھم بجای خود بحثی دارد، که کافتنش درينجا ضرور نيست. زبان شعر استمداد کنند
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  :توضيحات

عاشقان و "يکی از گذرھای قديم کابل قديم است که مربوط به منطقۀ  "ديوانبيگی"ــ گذر  1
سپوت "شروع گرديده و تا  "سه دکان عاشقان و عارفان"اين گذر از . کابل ميشود "عارفان

و طرف  "گذر وزير"طرف شرق آن . ــ ادامه مييابد "ماوريت پوليس شترخانه"ــ  "شترخانه
جائی که آن دوست ارجمند از کابل تلفون کرده بود، در . دنقرار دار "گذر م>غ>م" غرب آن
دو خانه درين منطقه از شھرت زياد . استواقع " سه دکان عاشقان و عارفان"نزديکی 

و در ) ماماھای مرحوم راقم( "حيی الدين جان  آرتیان و مُ فقير ج"يکی خانۀ . برخوردار بود
که از حمامھای خوب و مدرن آن " حمام عبدالحميد" ".الحميد خان تاجرعبد" مقابلش سرای

در غرب خانۀ . قرار داشت "مرحوم عبد المحيد تاجر"زمان کابل بود، متصل منزل مالک آن 
موقعيت  "عاشقان و عارفاننمره اول  مکتب"،  "آرتیمرحوم شير فرزندان "سرای مانند 

ليسۀ "به  پرخاطره و عزيز گذرانيده و بعدراقم تا صنف دوم ابتدائی را در ھمين مکتب . داشت
سرگردانی قلم و "در مورد اين گذر نوشته ای زير دست دارم که به سلسلۀ . رفته است "حبيبيه

  .عرضه خواھد گرديد "خاطرات نوستالژيک

2  Cبر زبان رفت و چرا از زيبائی اين ترکيب اندک  "کابل جانو"ترکيب زيبای ــ در متن با
اين کلمات . نگويم؟؟؟ چنان که ميدانيم در ھر زبان کلمات تحبيبی و محبت آميز سراغ ميگردد

که مصدر باب  "تصغير"کلمۀ . نامند "مصغر"و يا " اسم تصغير"در اصط>ح دستور زبان را 
 اين مقوله مگر. است "کوچک ساختن"و  "خرد ساختن"معنی  عربی ست، اص>ً در "تفعيل"

. را ميرسانند... تکريم و و د، که محبت و تحبيب و نوازش و تعظيم يرميگ در بر ھمرا کلماتی 

و را  "...و نوازش و  تحبيب و تعظيم و تکريم"را افاده ميکند، ھم  "تحقير"ھم  " تصغير" پس
؛ و استعمال ميگردد شيئی "یسازردخُ "جھت  حض دارد و م "بی طرف"استعمال ھم عرصۀ 

  .را در بر ميگيرد "تصغير"تنھا ھمين حالت است که مفھوم اصلی البته 

بوده بعد بدين صورت " مويچه"که اص>ً ( ، مژهصنوقچهجويچه، شاخچه، "ــ کلماتی نظير 
 کوچک "از مفاھيمی اند که بيطرفانه و بدون حب و بغض   ..."، مويک، )ابدال گرديده است

  .ممدوح حکايت دارند" سازی

  .مثالھای بيان تحقير است "...مردکه، زنکه، "کلماتی چون ــ 

" تحبيب"از ، )خواھرو(خوارومادرو، مادرک، پدرک، برادرک، خواھرک، "چون  یترکيباتــ 

  .حکايت ميکنند

 چسپيد، بلکه  .".. ی، ،هچه، و، که، ک، "البته نبايد تنھا به ع>مات ک>سيک تصغير از قبيل 

آورده اشخاص خاص ی ادر آخر اسمو نوازش از روی تحبيب و اعزاز و اکرام کلماتی را که 
  :شمرد؛ مثل  "ع>مات تصغير"ميشوند، نيز بايد در زمرۀ 

، گل، رفيِق گل، خواھر شيرينخواھر  ،ک عزيز، خانمنازنين، کابل جان، کابل جانبرادر 
  ..."، دلبند، دختر ارجمند فرزند، ديده نوربرادرزادۀ ، جانیيار ، جاِن شير، برادر عزيزدوسِت 

در آخر و محبت احترام اکرام و که از روی را  "م"يعنی  متصلضمير متکلم  صيغۀ مفرد
مرۀ ع>مات تصغير در زاستعمال ميکنيم، نيز بايد  "گیوادخان ھایبلق"و  "ی اشخاصاسما"
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، ام، خاله مظممع کاکای، امننه ، م، مادرمانج پدر :يدائرمف جهتومثالھای آتی  به .پذيرفت
، م، گل کوکويم، خان بابايميکوCC ،مگلماما، ...، من>رکخس، مارگوزرب ن>رکپد، ممادرک>ن

  ....، مماماک>ن، مک>ن هعم، م، خاله ببويمعمه کوکوي، مگل نيشير

ه دادن القاب خانوادگی از روی اکرام و محبت، فقط در فرھنگ مردم افغانستان اگفته نماند کن
   !!!!ديگر چنين چيزی را سراغ ندارمممالک ی و فرھنگھا ر زبانھاد .سراغ ميگردد

موفّق و "بر وزن ( "ُمَص̂غر". ناميده ميشوند "ُمَص̂غر"آمده اند،  "تصغير"کلماتی که زير قاعدۀ 
ً )  "معّظم و موّظف و مشّرح و مذّکر و مؤّنث اين  "اسم مفعول"و از نگاه صرِف عربی لغتا

مۀ تمھيدی برويم و ترکيب دبا اين مق. باC گذشتمصدر اند، که شرح حال و شأن نزول آنھا در 
  . را بشگافيم "کابل جانو"

اند و وقتی ھردو روی ھم انباشته شوند، منتھای  "تصغير"از ع>مات  "و"و  "جان"کلمات 
ضاعف نوازش مُ  معموCً مادران فرزندان خود را با چنين تصغيرِ . دنمحبت و نوازش را ميرسان

  : گويند ميدھند؛ مث>ً 

  »)شده ام(دق شديمبسيار ه بيا که پشتت دفعيک!!! ف>نی جانو، يا ف>نی جانی« 

، منتھای عشق و ع>قۀ مخاطب ميسازدمضاعف  نوازشِ وقتی مادری فرزند خود را با چنين 
، باCتر از و گردون گردان کرده است و ميدانيم که در زير چرخ کبود ازخود را به او ابر

 "کابل جانو"حاC وقتی کابل عزيز را !!!! ش، عشقی وجود نداردعشق مادری نسبت به فرزند

و به جان برابر  ارجمندخطاب ميکنيم، در واقع ھمان عشق اعظم خود را نسبت به اين شھر 
اقرار . بيان کرده ايم، عشقی که فقط از قلب يک مادر مھربان نسبت به فرزندش ميتواند بتراود

را تداعی کرده  "کابل"و عشق نسبت به محبت  "ابل جانوک"ميکنم که ھيچ ترکيبی باCتر از 
" کابل عزيِز دل"نه ، "لقلوبب امحبو کابلِ "، نه  "نازنين کابلِ "نه   ، "عزيز کابلِ "د؛ نه نميتوان

  .امثالھم نه و "بجان برابر کابلِ "نه ، 

تعاره کرده اس "وبييوت"ن را از اختراع من نيست، بلکه آ "کابل جانو"که ترکيب  اقرار ميکنم 
ظرافت و باريکی زبان عاميانۀ کابلی بکلی باخبر بوده  از "کابل جانو" ترکيب گويا واضع. ام

  .در کابل است" ھنری ُبنگاهِ "يا  "ستوديو"نام کدام  "کابل جانو" از قرار معلوم .است

از موسيقی ميزند و آھنگی را شاد و شادخوار  لنکی که در ذيل انداخته ميشود، سری به کویِ 
عرضه  ،"دين محمد جان غمخوار"و " ستاره جان"دو ھنرمند جوان ما  گوارای حنجره ھای

باشد که بزبان انگريزی و در ھيئت  "کابل جانو"خوانندۀ عزيز متوجِه لوحۀ . ميدارد
Kabuljano جلوه ميکند:  

http://www.youtube.com/watch?v=iCfjANgU0Pc 

کلمۀ  .ساخته شده است "برائت"از کلمۀ عربی " ھمزه"بر اثر حذف  "برات"ــ کلمۀ  3 
  :به کار رفته است در دو مفھوممعموCً در زبان عرب  "برائت"

   "عاری شدن از آلودگی" ــ 

  "قرضاز خ>ص شدن " ــ 
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 "مدلول دومی"ولی با  ،، بحال خود باقی مانده"لیمدلول او"زبان دری و فارسی با اين کلمه در 

  .درآمده است "برات"با حذف ھمزه در ھيئت 

نيز بسيار استعمال ميکنند، که  "بددعا"را در شکل مقلوِب  "بد دعایِ "ــ زنان کابلی ترکيب  4
را ) دعاگربد("بدواگر"از ھمين کلمه است که بعداً ترکيب . اداء ميشود "ابدوَ "معموCً با تلفظ 

ميگفتند که در حق ديگران دعای بد کرده و از  یبه کس "بدواگر". ندنمايساخته فراوان استعمال 
  .عقوبت سخت استدعاء ميکردجزاء و خداوند برای شان  درگاهِ 

  :ندفتميگمث>ً  "بدواگران"مقام ھشدار از در 

  »!!!بدواگر اسبسيار زار نتين که ش کنين ف>نی ره آھُ « 

  !!!)ف>نی را آزار ندھيد که بسيار بددعاگر است! ش کنيدھو(

آن دعای بد ميکردند؛ آخر انتقام ديگر از دست و ظالمان نشان کابل در حق بدکُ  پيرزنان اکثر 
  :چنين بودمث>ً زار ترين بدوای زنان آی ب .ساخته نبود بيچاره ھا

  "!!!بته هخدايم جزايت"

   )!!!را بدھد تخدايم جزاي(

 دخواھبررسی اين سلسله مستق>ً  بخشک در ي کابلی زنانِ  "ِی بددعا" و" ی نيکدعا"موضوع 
  .دگردي

  

  

  ) ادامه دارد (

  

  

  ) 2012اپريل  17برلين ــ ( 


