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  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
       ٢٠١۶ دسمبر ١۵برلين ــ     

   

  "ِببر بيان"و " ملکِ شام"
رکيب عجيب و غريب عنوان غرق خنده خواھد ساخت، به اندازه خوانندۀ ارجمند را صرف مشاھدۀ دو ت

  : ای، که خواھد گفت

  "ه کجا؟؟؟َو درختا دماند ه کجا َه دِد"

که بازھم بيابد، ... و تجانسی ، قرابتی و دواين  بيناما عزيزی، که عميقتر می نگرد، در صدد خواھد شد، 

ضمن اين آھسته آھسته  را سراغ دارم، که  و قرابتتجانس از ١شموریمن بين آنھا مگر . گمان نکنم بيايد

  .خواھد آمدپديد نوشته 

ّشناسيم، يکی بسيار نزديک و عام و ديگری بعيد و خيلی خاص ً را کال در دو معنی می"شام" ّ:  

رود،  نامند و آن وقتی ست، که ھوا به تاريکی گرائيده و کم کم می  می"شام" را "روز"ــ آخرين لحظات 

مگر تنھا " شام. " است"شب"و " روز" بين "عائق" و "حائل"زمان " شام"در واقع . بپيوندد" شب"که به 

 است "روز"يک لحظه نيست، بلکه انتروال يا طيفی از لحظات است، که از روشنترين نقطه، که ھنوز 

ه ھای  را با شاخص"شام"از ھمين خاطر مردم .  است"شب"شروع شده به تاريکترين نقطه می انجامد، که 

 "شام گوگم" و "شام تاريک"، "شام قضاء" گويند، "اول شام"ًمثال . کنند میو تفکيک مختلف ازھم تفريق 

  ).گاوگم(... 

 ھم "ُخرچکه" رھنما و بیخود را بلد اند و صاحب  با وجود گاو بودن و خر بودن، راه خانۀ گاو و خر

 "شام گاو گم"را، که گاو راه خانۀ خود را گم کند، مگر لحظه ای از شام . توانند خانۀ خود را پيدا کرده می

، ھم مسأله ای ست، و شايد ازين سبب باشد، که "شام خرگم" گفته اند و نه "شام گاوگم"اين، که چرا . نامند

 را تعريف کرديم و به صورت "شام گاوگم"در ھر صورت . انکشاف کرده استبيشترًاحتمال مغز گاو 

؛ چنان که "بيگاه" مترادفی را نيز به کار برند، که عبارت است از "شام"ما برای مردم . ملموس شناختيم
                                                 

  "اثری بس ناچيز"و يا "  اندک بسيار قليل"يا " ذرۀ کوچک" در معنای اصطالح عاميانۀ کابلی ست و") سمور"بر وزن "( شمور  " 1
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. "روز بيگاه شد"، يا "روزه بيگاه کدخانه پرپلو ) اين(ای"ِوقتی رسيدن کسی بسيار طعل بخورد، گويند 

  ....   را گويند"اول صبح"است و آن " پگاه" در دری ما "بيگاه"نقطۀ مقابل 

شناسد، و در آثار بزرگان متقدم   ما با تمام کيف و کان آن می"دری" را "و بيگاه و پگاهشام "در حالی، که 

 "بيگاه" و "شام" از درک دقيق آنھا عاجز است، چون "فارسی ايران"ھم ھمين قسم استعمال گرديده است، 

ی در ايران ًمثال وقت. ًشود، که کامال مغاير اصل است  در فارسی ايران ديگر قسم تعريف می"پگاه"و 

، بلکه در معنای "روز آخرين وقت" نه در معنای "شام" است؛ يعنی "نان شب" گوئيم، مراد از "شام"

 يعنی چه؟؟؟ چون ايشان "اذان شام" و "نماز شام"و يا ايرانيان نمی دانند، که .  رواج دارد"طعام" و "غذا"

  !!! "اذان مغرب" گويند و "نماز مغرب"در عوض 

  : را در معنای خاص آن بجوئيم"شام"برويم ولی 

 و "بالد شام" و "شام" ناميده می شود؛ در تاريخ از "سوريه" نام قديم سرزمينی ست، که امروز "شام"ــ 

  . سخن بسيار رفته است"شامات"

  : در زبان عوام کابلی" شامملکِ"و 

زدند، که  د، چون حدس میکردن ً را در معنای کامال مغائر اصل آن فکر می" شامملکِ"ِّمردم عوام کابل 

از . شود  است و روز نمی"تاريک" و "شام"ست، که ھميشه   گوئيم، مراد از سرزمينی"ملک شام"وقتی 

ھمين خاطر ھم بود، که وقتی چند روز پيھم ھوای کابل ابر می بود و از جلوۀ آفتاب اثری ديده نمی شد، 

  :مردم با يکديگر می گفتند

!فقط ملک شام شده" ً!!"  

وز وقتی از ھمبورگ به طرف برلين حرکت می کردم، با وجودی که سفرم از ساعت ده صبح شروع دير

شده بود، ھوا آنقدر تاريک بود و دمه و غبار تمام مسير راه را پوشانده بود، که به ياد مردم عوام کابل 

اين فکر را به ذھن سپرده و در صدد .  امتثال می کردند"ملک شام"افتادم، که چنين حالتی را با ترکيب 

به اما در ھمان دم .  بيان کنم"به قرار واقعه"بودم، که وقتی باالی کمپيوتر بنشينم، قصه را به گفتۀ کابليان 

  :، که تنھا يک سخن واحد را نتوان در نوشته ای ازين سنخ گنجاند، که گفته اندنظرم رسيد

  !!!"تنائی به خدا ميزيبه"

  !!!)ا می زيبدتنھائی به خد(

 در "ببر بيان"ًپس در صدد شدم، تا دريافت ديگری از ھمين سياق را در زبان عوام کابلی بيابم، که دفعتا 

   يعنی چه؟؟؟"ببر بيان"و . نظرم مجسم گشت

 است؛ يعنی ھمان شير يالدار با کلۀ "شير نر" در زبان دری افغانستان در معنای "ابر" بر وزن "ببر"

با وجودی، که سر شير نر بزرگتر از شير ماده است، . ير متناسب با اندام ديگر شيربزرگ؛ بزرگ و غ

در زبان . مگر کلۀ شير نر در اوج بلوغ، آن قدر پرموی می شود، که حالت غير متناسب را نشان می دھد

ن وقتی کسی کلۀ پرموی و آ. عوام کابلی مگر اصطالح ديگری ھم داريم با عين حروف ولی تلفظ متفاوت

  :داشته باشد، گويند) خاسته(ھم مويھای خيسته
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َفالنی مويای ببر داره" َ"  

  )فالنی مويھای ببر دارد(

َببر " حدس .  است"خيستهو  موی غلو"و " غلو"در اصطالح کابلی در معنای " ب" به فتح ھردو حرف "َ

َببر"زده می توانيم، که  بوده است، که اسم ) لاو("رْبَب"است، در اصل خود ھمان موی ، که صفت )دوم("َ

  . که بدين صورت استحالۀ تلفظ پيدا کرده است"شير نر"است و آن ھم ھمان 

 گويند، مراد "ببر"ايرانيان وقتی . برند ً را به مفھوم کامال متفاوتی به کار می"ببر"در فارسی ايران مگر 

 "ببر کاغذی" انني ايرا راPaper Tigerچنان، که اصطالح سياسی .  انگريزی ستTigerشان ھمانا 

  .ترجمه کرده اند

شود،   ھم میPaper Tigerشود و   خوانده می"پلنگ"نامند، در زبان دری   می"ببر"آنچه را ايرانيان 

که نبض زبان در آن گم شده  ترجمه ھای تحت اللفظی نيستم، ًالبته من شخصا طرفدار. "پلنگ کاغذی"

مد نظر گرفت، که از نظر فارسی /در زبان دریرا Paper Tiger چون بايد مفھوم و ماھيت اصلی . باشد

 "پھلوان" و يا "برف" است، اما از "شير"يعنی، که . شود  می"پھلوان پنبه" يا "شير برفی"  به حساب مامن

 ساخته شده، که فقط ابھت ظاھری دارد، ولی متن و بطن آن پوک و خالی "پنبه"است، اما پھلوانی، که از 

  !!! در زبان انگريزیPaper Tigerً و اين ثقتا عين مفھومی را می رساند، که .و سست و بيحال است

 ترکيبی ست، تأريخی و داستانی، که از داستانھای شاھنامۀ فردوسی گرفته شده، که مراد از "ببر بيان"

جنگ می رفت، ميدان به  گويند وقتی رستم. ست "رستم زابلی و زاولی"يا  "رستم زال" ِ"لباس رزمی"

  .کرد  را به تن می"ر بيانبب"

نام داشت، که عبارت بود از خاص  ھم "اسپ رستم" رستم نام خاص داشت، "جامۀ رزمی"ھمان قسمی که 

  ".َرخش"

ً را در معنای کامال متفاوت از اصلش "ببر بيان" درينجا باز ظاھر قضيه را در نظر گرفته، یعوام کابل

. ٢"ببر مھيب "و يا "مّببر مجس" يا "ببر تيار"؛ يعنی "بيانببر "از نظر عوام کابلی . کردند استعمال می

  :، می گفتندگشتت و ھيبت بر کسی نازل می َّھَُبچنانچه وقتی کسی با ا

  "برو بيدر، خوده سر ما ببر بيان نساز"

  يا

  !!!ببر بيان واری به جانش آمد"

می را اھي به زعم خود برای آنھا مفبا تفصيلی، که آمد ديده می شود، که عوام کابلی ظاھر کلمات را ديده و

ِ ديديم و اگر وجه تشابه و قرابتی بين اين دو "ببر بيان" و "ملک شام"تراش می کردند، چنان، که در مورد 

 . عوام ازين دو مفھوم استِغير واقعیترکيب وجود دارد، ھمانا دريافت ظاھری و 

                                                 
 و "ُپرھيبت"يا " ھيبتناک"؛ يعنی "مھيب"پس . است" ھيبت"کلمۀ عربی و اسم مفعول از مصدر ") نقيب"و " نھيب"بر وزن " (مھيب " 2
  ."ترسناک"


