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  دپلوم انجير خليل هللا معروفی

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٠ ــ     برلين
 

  

  

  نگار و شکمِس
  ١"از درد کده پنديدگيش زياتر اس"

  ـزـــــــنطـ

 روان بودم، مسيری که سه ساعت ٢"سرويس"الح خود ما ط با بس و به اص"برلين ــ ھمبورگ"در مسير 

؛ و حتی بلستی  بود و خرم فروخت، که ھمه سبز  می از يک طرف فضای بيرون جلوه.گرفت بررا درتخت 

 فرمودۀغالت و به يزرع و بدون سبزه و س لم  که بوره باشد و خشک و،را نمی توانستم بيابمو وجبی 

  ازين را در وطن با سرويستر يل طوشدم، که مسيری به پنجاه سال پيش پرتاب ". نباتِبنات"سعدی، بی 

بود  المانی، خشک بود و بوره ِ خالف، وطنیِمسيردوطرف .  را"کابل ــ قندھار ــ ھرات"دم؛ مسير پيمو می

بگذارم به وقت دگر و قصۀ جانبی را ولی . نبيابادشت و صحراء و و سنگ و گرد و خاک و خار و کوه و 

 ٣"شامت و ديدنی"به اصطالح زنان کابلی، م و يا از وطن خود بنال ِ بدِ از بخت، ياگر، تا ضمن آننوشتۀ دي

  .ما ٤"دار ديدنی"مردم 

                                                 
شود، اما حالت باال شکل   ھم شنيده می" کده پنديدگيش زيات اساز درد" ــ عنوان يکی از مثلھای مشھور کابلی ست، که در ھيئت 1

  .معقولتر را دارد؛ الاقل از نگاه گرامر زبان دری
  :ِدر وجه تسميۀ اين لغت فرنگی اگر بگويم. گردد  استعمال می"بس" در معنای "سرويس" ــ  در زبانھای وطن عزيز ما 2

 در ابتدای دھۀ سی قرن حاضر ھجری و مسلمانی؛ بعد از "مھتاب الدين خان" و "ن خانآفتاب الدي"وقتی برادران سوداگر کابلی به نام 
، ابتکار بس مفيدی "پاپانير غالم محمد فرھاد ـ مشھور به انج"  کابل،لا فعاروالښو قيرشدن سرکھای کابل به ابتکار " جادۀ ميوند"احداث 

، تأسيس کردند، نام "شرکت سرويس"ابل به کار انداخته و شرکتی را به نام را به خرج داده و تعداد کثيری از بسھای امريکائی را در ک
 انگريزی ست، Bus-Service "بس سرويس" مگر "سرويس"مراد از . در زبان مردم ما افتاد و عام گشت) به يای مجھول ("سرويس"

اين .  را نگاه داشتند"سرويس" ؛ يعنیَرضیَع ــ را حذف کرده و قسمت "بس"ِکه جھت سھولت عامۀ مردم، قسمت جوھری ترکيب؛ يعنی 
پس .  بوده باشد، که ترسبش چنين گشته استAutomobile-Bus-Survice "آتوموبايل بس سرويس"کلمۀ مرکب، شايد ھم در اصل خود 

  .  است"بس" گوئيم، منظور از "سرويس"وقتی و دگر زبانھای رائج وطن  "دری و پشتو" ما رسمیدر زبانھای 
تلفظ کرده و ازان " شامت"ست، مردم ما و بالخاصه زنان کابلی،  "شومی"يا  "شوم بودن" عربی را که در معنای "شآمت" ــ کلمۀ 3

 از زبان زنان کابل بسيار "شامت و ديدينی" نيز گيرند ــ  ترکيب مشھور "ديدنی"و عين معنی را از کلمۀ .  را می گيرند"طالع بد"معنای 
  .شنيده شود

  . نصيبش گشته باشد"ی فراوانديدنيھا" اصطالح مشھور زنان کابلی ست و به کسی اطالق گردد، که "دارديدنی "  ــ  4
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و دار بود  بود و زارعت نگريستم، ھمه سرسبزی  وقتی به بيرون می، پيشهروزو چندگفتم در سفر کنونی 

  .٥" زارھای برق آفتابیشهشي"و " منارزارھای برق بادی" و يا خت و جنگلو در

من که خالف معمول سفرھای گذشته، اينبار . ِبود تماشائی و قابل ديدنی ئصحنه ھانيز داخل سرويس  اما در

ِّو از داخل قفسۀ سيار سرويس  خود را محض به تماشای ماحول خود مصروف ساخته بودم، چون اين بار

  :ف راه مانند آئينه و کف دست نموددار بود و من ھم خريدار تماشا، که گفته انددو طر

  !!!"و سرگردانيام سيلاس سيالم سيل "

  )و سرگردانی ھم سيراست سير ھم سير (

در سمت راستم، در دو چوکی پشت در پشت، يکه يکه دو نفر را زير نظر گرفته بودم؛ يکی دخترکی جوان 

 بود ٦َود بود و عاشق زيبائی خود؛ و در چوکی پيش رويش، مردکی را، که پيرکیو رعناء را، که عاشق خ

ِو عاشق خوردن و مريد شکم ُ ِ.  

تر از سياه؛ و پيش رويش، پيره مردی بود، به  جوانک دختری بود خارجی با چشمان سياه و مويھای سياه

اين طرف فيشن بود و درشن و . ، که شکمش تا سر بالگيش لم داده بود٧" گوشتِخمُل"اصطالح زنان کابلی 

شد و  اينجا ميکپ و آالت سنگار به شاخی باد می. ُسنگار و سامانه؛ و آن طرف خوردن بود و دھان جقيدن

ِدخترخانم مصروف فيشن و سامانه بود و مردکۀ مريد. آن طرف کلچه و شيرينی از ھر باب ، مصروف نفس ُ

  :ًبا به ھمين منوال گذشت، ولی در نيم ساعت آخردو و نيم ساعت تقري. پرورش شکم بيھنر پيچ پيچ

ولی .  و در آن سنگار خود را شدت بخشيد٨"آئينه را به فال مبارک گرفته"دخترک به گفتۀ شھاب ترشيزی، 

  : داشت پيرمرد نيز، گوئی خود را سيال آن دخترخانم می پنداشت، که فحوای مثل کابلی را برپا می

  ٩!!!"نيش از بريدن اسسيال که از سيال پس بانه، بي"

 را باز کرده و پشت سرھم در Cokiesِ، يک بستۀ حيدری کوکيز " ختامِسنُح" و "تمت بالخير"پس به حيث 

 مردم گپگوی و گپساز کابل را " ــ تو برو، که مه آمدم که مه آمدم،تو برو"رفت، که گفتۀ  دھان انداخته می

  .کرد  زنده می"لقمه زدن" ھنگامدر 

                                                 
 ھم منطقه ای، که شيشه ھای بسيار در آن "شيشه زار" مراد از ميدان وسيعی که در آن منارھای فراوان تعبيه شده باشد و "منارزار" ــ 5

 ھم آنست، "شيشۀ برق آفتابی"و . فريند، که با باد دور خورده و برق می آری ست پروانه دار مقصد از منا"منار برق بادی". ِکشته  باشند
  . است، که به مقاصد باال به کار بسته شده اندمقاله از ترکيبات اين قلم درين "شيشه زار" و "منارزار". سازد برق می که از تابش آفتاب،

ِپيرکی" ــ 6 ؛ چنان که "مرد" و "زن"د پير از روی تحقير گفته شود؛ خواه به تنھائی و يا در پيوند با اصطالح کابلی ست، که به زن و مر" َ
   ."مرد پيرکی" يا "زن پيرکی"": گويند

 نيز اصطالح زنان کابلی ست و به کسی اطالق شود، که "لخم گوشت" و "گوشت بدون استخوان" اصطالح کابلی و در معنای "ُلخم" ــ 7
  : توانم گفت"لخم"مگر در شجرۀ نزول کلمۀ . لم عالم گوشت باشدبسيار چاق و چله و عا

 در "لحم الخنزير" است؛ چنان که "گوشت"عربی باشد، که در معنای )  فتح اولبه("لحم"به احتمال قوی استحالۀ کلمۀ ) به ضم اول("لخم"
  ." بدگوشت جناور"و به اصطالح کنائی کابلی  است" گوشت خوک"قرآن آمده است، که مراد از 

 و فرزندش "تيمورشاه درانی"ُو مقارن سلطنت بود ، که از شعرای نامدار وطن ما در قرن ھژدھم "عبدهللا شھاب ترشيزی ھروی" ــ 8
" شاه محمود"وی ضمن قطعه ای نغز در مدح .  می زيست و ملک الشعرای اخيرالذکر بود، اشعار شاھوار بسيار دارد"شاه محمود درانی"

  :چنين سرود
  شاھان تاجـــدار، به تارک گرفته اندار گوشۀ تخت ترا ز فخر      نکه چـای آ

  ـرز و فتح، تبارک گرفته اندَ حِتعويذ ز جبرئيل      و بھر حفظ ذات تو، انجـم
  کائينه را به فـــال، مبارک گرفته اندده ام      ن، سر دست آورديـآئيــنه را ازا

  .گردد  چاپ می"زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"ساحر، روزمره و قطعه قطعه در پورتال ديوان اشعار اين شاعر از مدتی ست، که 
  !!!"خر که از خر پس بانه، بينيش از بريدن اس: "ً ــ بعضا اين مثل را در مورد خر استعمال کرده گويند9
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   اند؟؟؟١٠"کشته و بستۀ شکم"ض کسان اين قدر به اصطالح زنان کابلی، مگر چرا بع

  : برای اين، که گفته اند

  !!!"درد ھرچيز ميره و درد شکم نميره"

ًنشود، که مردکۀ شکمبو بعدا انگشت ندامت به دندان بگزد، که به ندای شکم لبيک نگفته است و صدای شکم 

  :مثلھا در ذھنش خطور کرده باشد، کهو يا اين . مسکين خود را خالی مانده است

  !!!"دنيا سر شکم آبات اس"

   يا  

  !!!ھرچی بادا باد" 

  يا

  !!!"و ميبره و گشنه ره نیَمارگزيده ره خ"

  و سرانجام

  !!!"يا سر يا شکم"

، متوجه شدم، که شرح "بر زبان قلم جاری گشت"وقتی اين نوشته آمده رفت و به گفتۀ ادباء و اھل لفظ قلم 

  : آن مثل معروف کابلی را تداعی کرد، که مقاله شد ويھا بيشتر از متن خود پاورق

  "!!!از درد کرده پنديدگيش زياتر است"

البته بسا کلمات دگر اين نوشته با نحوۀ اصطالحی کابلی خود نيز، محتاج شرح است و ازان منصرف گشتم، 

 را مصداق " دامات موری، و از پدر کالن،از تندور کالن،" و )"لحيم(افتاوه خرچ ليم"تا ضرب المثلھای 

  !!!ندھد

   قبول کرده باشند؛"طنز"کم من و کرم خوانندگان عزيز، اگر اين نوشته را به حيث 

  !!!خانۀ شان آباد و بچه ھايشان برخوردار
  

  

  )٢٠١۶ سپتمبر ١٨ھمبورگ ــ (

 

                                                 
از بھر . ا به کسی يا چيزی نشان می دھد، که عشق و حرص و آز بی حد و حصر کسی ر ست اصطالح زنان کابلی"کشته و بسته" ــ 10

  : مثال  اگر گوئيم 
  ."عاشق سوزان آن کس است"؛ يعنی که "فالن کس اسفالنی کشته و بستۀ "

  :و اگر گفته شود
  "قربانی،  دلبستۀ خوردن استدادن تا سرحد اسارت و "؛ يعنی که "فالن کس کشته و بستۀ خوردن اس"


