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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۶ اپريل ١٣برلين ــ     
  
  
  
  

  شرح گرامری چند لغت عاميانۀ کابلی
  )قسمت اول(

ُخاک پر و خاک س ...د و ُ  

ّاز زمانی که قلم در دست گرفته و به زعم خود قلمفرسائی می کنم، خواسته ام زبان عوام را در 
  "لغت پرانھا"ّزبان خواص انعکاس بدھم و اين کاری دگر نيست، غير از آشتی دادن و به اصطالح 

"تلفيق"   . زبان گفتار با زبان تحرير و زبان ادبیِ
 يعنی که ھرچيز از خود دليلی دارد و ؛"گ درخت شور نمی خوره نباشه بر شمالتا"گفته اند 

ِعلتی؛ و معلول بدون علت را کس نديده است اين که چرا چنين کرده ام و می کنم، نيز بدون دليل . ِ
  .ًنيست و حتما علت و عللی دارد، که اين شيوۀ کار را توجيه می کند

ر را در زبان مکتوب افراز بدھد و بدين وسيله ــ شايد خامه ام خواسته است و می خواھد زبان گفتا
در قديم . زبان تحرير را از ُجنگ و گنج شايگان و مفت و رايگان زبان عوام، برخوردار بسازد

چنين نبوده است و اھل قلم و بالخاصه ادباء ھميشه خواسته اند زبان تحرير را از تقرير عوام مبرا 
و فکر می کرده اند، که زبان ادبی بالوسيله مخدوش و ته چنين کاری را عار می پنداشبدارند، چون 

زبان گذر نکرده  علم  کوچۀ منطقاز نظر من اما چنين پنداری از. مغشوش و مصدوم می گردد
ِ فقط مينوت خشره ای ست، از اصل "زبان مکتوب" است و "زبان گفتار"است، چون اصل زبان، 

، چنان که گفته شد، زبان مکتوب و ادبی  اين دودوریاز طرف ديگر . "زبان گفتار"زبان، ھمانا 
  .را از غناھائی که در زبان گفتار و بالخاصه زبان عوام نھفته است، محروم می سازد

ــ من که از سی و پنج سال و يا بيشتر ازان خود را مصروف و آغشتۀ زبان عاميانۀ کابلی ساخته 
ًول ساخته است، بدون اين که قصدا خواسته ام و فکر و ذکرم را پيوسته ھمين گنجينۀ بيکران مشغ

  !!!  باشم، آنچه در ديگ ذھن است، در چمچۀ قلم می آيد
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ِبه ھر صورت و دليل ھرچه باشد، عادت به مرگ اين قلم گشته است، که لغات و عبارات و منش  ِ
عاميانۀ کابلی خدای پجات در زبان مکتوبش جاری و ساری و طاری گردد ــ فارغ ازين که  

ّشته جدی باشد و يا صبغت طنز و مزاق و خوشطبعی داشته باشدنو   :بازھم بگويم به ھر صورت. ِ
زمانی در اين شيوۀ تحرير و کتابت تنھا بودم و تنھای تنھا، اما به مرور زمان می بينم، که اين 

  !!!شيوه طرفدار پيدا کرده است؛ و اين را بھترين اجر و نتيجۀ کار قلمم می پندارم
ری که ماحصل تماس مداوم با زبان عوام کابلی به حاصل آمده است، يک سلسله قواعد نکتۀ ديگ

خاصی ست، که من آن را مربوط و منوط به دستور زبان عاميانه می دانم و آن ھم زبان عاميانۀ 
دستور زبان عاميانۀ کابلی از خود قواعد مختص به خود را دارد، که با دستور مکتبی زبان . کابلی

ِّعلی ای حال"به ھر حال و به گفتۀ کسانی که لغت لول می دھند، .  نمی آيددری جور  چنين "َ
ضمن مقاالت نھمار و نامعدودی، که در آرشيف !!!  را بايد مخصوص ھمين زبان دانستیقواعد

 در دسترس است، می توان گوشه "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خليل هللا معروفی در پورتال 
يکی ازين گوشه ھا نوعی کلمات وصفی ست، که از آن . موضوع را از نظر گذشتاندھای مختلف 

درينجا .  جای داده شوند"صيغۀ ُمبالغه"بوی مبالغه برمی خيزد و از نگاه گرامری بايد در رديف 
  :ساخت دو کتگوری صفات مبالغۀ عاميانه را مرور می کنيم

  : ختم می گردند؛ از قبيل"ُوک"ــ کلماتی که با 
خوردنوک، زدنوک، زردمبوک، جنگروک، شاشوک، گوزوک، الفوک، باتوک، گريانوک،  "

 شرح مفصل اين چنين کلمات و کلمات فراوان ديگر اين سنخ در يکی از ."... قاروک، لشموک،
  .مقاالت نچندان سابقم آمده است

 از "ِھای غير ملفوظ" اند، با اين خصوصيت، که "صفت فاعلی"ًــ کلماتی که اصال و در ذات خود 
  :آخر آنھا ساقط می گردد، از قبيل

َزنند، خورند، شکنند، پرند، کنند، کشند، مانند، خاک ُسد، خوآلود، گردآلود، توآلود، آش آلود،  " َ ِ ِ ِ ُِ ُ ِ َِ
"....  

  :ين کلماتزاھريک و اينک شرح و موارد استعمال 
ان عوام کابلی از طريق آن مبالغه را افاده  است، با اين تفاوت، که زب"زننده"ً اصال مخفف "زنند"ــ 

  ً:، مثال"بسيار زننده"؛ يعنی "زنند"پس . می کند

   مرچ بسيار تند=مرچ زنند 
  تند و تيز ترشی= ترشی زنند 

  شوروای پرکيف و بس خوشمزه= شوروای زنند 

 باشد و ِ و به کسی اطالق می شود، که ُمريد نفس و شکم خود"بسيار خورنده" يعنی ؛"خورند"ــ 
  .دار و ندار خود را صدقۀ شکم و خورد و نوش کند

  . ــ به اشيائی اطالق گردد، که بسيار زود بشکنند"بيحد شکننده"؛ يعنی "ــ شکنند
ً ــ معموال به وسايل فوالديی استعمال می شود که َدم و يا قسمت "بسيار پرنده"؛ يعنی "پرند"ــ 

، فوالدی را گويند، که "ِفوالد پرند"و . و چاقو و تبر و تيشه، از قبيل کارد دَرَزود بپرندۀ آنھا ُب
ًشديدا آب ديده باشد، بدون اين که بعدا آبگيری گردد  از "ی کردنريگآب "و" آب دادن"کلمات . ً

  .اصطالحات آھنگران است
ِکنند"ــ    : چنان که گويند،"بسيار کننده"؛ يعنی )به ضم اول و کسر نون اول("ُ
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   کارا سِندِنُکخودش خدا 
  )ِند کارھا ستِنُخودش ک خدا(

ِکنند" ِکنند"پس زبان عوام کابلی با کلمۀ  ".چاره گر" و "کارساز"؛ يعنی "ُ ِ مفھوم کلمۀ عربی "ُ
  . است"خالق" صيغۀ مبالغۀ "ّخالق" را افاده می کند؛ و "ّخالق"

  ".بسيار کشنده"؛ يعنی )به ضم اول و کسر دوم("کشند"ــ 
 و "مانستن" مصادر با" مانند" کلمۀ وصفی". بسيار شبيه"و " سيار مانندهب"؛ يعنی "مانند"ــ 
  .است" شبيه بودن"از يک ريشه اند، که در معنای " ماندن"

" خاکُسد"ترکيب .  است"خاکسوده" بوده و آن مخفف "خاکُسود"ً که اصال ،"خاکُسد"ــ " خاک ُسد"ــ 
  :ال گردد؛ چنان که گويند استعم"خاک پر"اصطالح زنان کابلی ست، که ُمعادل 

  !!!ھموطو خاک پر و خاک سد، خانه آمد

 خانه داخل سپس و  خود را در بيرون تکاندهھایًاشتکھا معموال بعد از ختم بازی در کوچه، خاک
 اين کار را نمی کردند و از سر و روی شان گرد و خاک می باريد، ًاحيانا اگرمگر . دندشمی 

  .ًرفتند و بعضا يگان لت جانانه ھم می خوردندمورد توبيخ مادران قرار می گ
  .است "خاکُپر " و"بسيار خاک آلوده"و در معنای " خاک آلوده" ــ مخفف "خاک آلود"ــ 
 ياربس"و ) خواب پر("َخوُپر"و در مفھوم است  "خواب آلوده"مخفف ) خواب آلود("َخوآلود"ــ 

  ".خوابالوده
  ".بسيار گردآلوده" معنای  ولی در"گردآلوده" ــ مخفف "گردآلود"ــ 

به کسی گفته شود، که تب دوامدار داشته باشد و ھرچه ، "تب آلوده "ــ مخفف) تب آلود"(ــ توآلود
  .کنند تبش نشکند

ّ است که اصطالح چرمگران يا دباغان است و برخاسته از عمليۀ "آش آلوده" ــ مخفف "آش آلود"ــ 
خوار و زار به کسی اطالق می شد، که " آش آلود"بلی  در عرف زبان عوام کا".ِآش دادن چرم"

  .و با لباس ژوليده و فرسودهمی بود 

ًدر لغات کتگوری دوم، يک موضوع مشخصا به چشم می خورد، که ساقط گرديدن يا حذف شدن 

 را در "ھای غير ملفوظ"و اين يگانه حالتی ست، که حذف و يا سقط .  است"ھای غير ملفوظ"
که به زودی عرضه " ھای غير ملفوظ "و" ھای ملفوظ"در بحث مفصل . می دھدکلمات دری نشان 

  !!! خواھد شد، بر اين نکته روشنی بيشتر خواھم انداخت؛ تا آن دم
  
  
  
 


