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 Satire  ـــزـــــــــطنـ

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ نومبر ٨برلين، 
  
  
  
  

  "جــِند کــَش"و داکـــــترِ  " جــِندی"عساکرِ  
  

  طـــنز يا مـــنز 
  يا 

  !!!ه خود بناميدهر چيزی ک
  

تلفظ " جند" محاورۀ کابلی  اين کلمه را انبدر ز". جن و پری"موجوديست خيالی و نامرئی؛ چنانکه گويند " جن"
کسی را که از حالت عادی خارج گشته و کارهای عجيب و . اضافی در آخرش" دال"ميکنند؛ با چسپاندن يک 

 هم مشهور است و آن حالتی را گويند، که کسی وضع "جند گرفتن"ترکيب مصدری . گويند" جندی"غريب کند، 
برای اين کار هم جامعه راه حلی پيدا کرده و . سر زند" ديوانگی"عادی خود را از دست داده و ازش کارهای نظير 

چنين اشخاص را که . دور ميساختند" جند گرفته"را گويا از وجود شخص " جند"اشخاصی را تدارک ديده بود، که 
پس . ميناميدند" جند کش"بودند،  می" سيد"کردند و معموًال از نسل پاک  پخته می" قصيده"واندند و خ اوراد می

  .هم معروف بودند" سيدان جند کش"و . را از وجود کسی بيرون ميکشيد" جند"کسی بود که گويا " جند کش"
وقتی ". سايه گرفتگی"و " رفتنسايه گ"بود و " سايه"لغات ديگری که در بين عوام در حاالت شبيه بکار ميرفت، 

ف و دم و دعاء ــُف و کـُف و پـرا می آوردند، که باالی سرش بخواند و ُچ" سيد جند کش"ميگرفت، " سايه"کسی را 
را ميپرسيدی، " جند گرفته"تشخيص مرض آن " سيد جند کش"و اگر از . کند و جند را از وجودش خارج بسازد

و ازين قبيل " کرده) لگد(ناغلطی پای جند را لغت "يا " در جانش دکه خوردهجند ) شاهپر(شاپر : "مثًال ميگفت
و " از ما بهتران"و يا " دگه چيز"را نميگرفتند و در عوض مثًال " جند"و " جن" البته از ترس مستقيمًا نام .چيزها

  .غيره ميگفتند
و ما او " سيد طاهر"ی ميزيست، بنام صعرفان، که يادش به خير باد ــ شخعاشقان و " چاه رهداری"در گذر  ما ــ 

به ياد دارم، .  دعاء ميکرد و تعـويذ و شويست و دودی و غيره به مريضان ميداد، او هم. ميگفتيم" سيد طاهر آغا"را 
کرده بود، آورده بودند و او دهها دقيقه بر سرش دعاء خواند و چف و پف ) لـقـث"(سغل"که او را بخاطر طفلی که 

و تند مزاج بود و دسپلين و )  ١(مردی زالل " سيد طاهر آغا. "رد، مگر بحال مريض تأثيری هم نکردبسيار کتـُف 
بار بار ميديدم، که آن طفلکان معصوم را زير لت . انضباطی که بر دخترکانش روا ميداشت، هرگز از يادم نميرود

خترک خود را زير دو ) ٢(جاللی شدهيک روز خيلی .  ميگرفت و تا حدی که خود خسته ميشد، ميزد و نسق ميداد
  : لت و کوب گرفته بود و از چهار خانه دور تر صدايش بگوش ما می رسيد که

  !!!! و نميدانست که خود شق کرده بود»دگه شق ميکنی؟«، » دگه شق ميکنی؟« 
  :پدرم، که جنتها جايش ــ خنديده ميگفت

  )٣(».اما خودش شق کرده استميزند، " شق کردن"سيد طاهر آغا دختر خود را بخاطر « 
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بودند، چنانکه همين نکته را در مورد داکتران اعصاب و امراض " جندی"خود " جند کش ها"خالصه که اکثر 
روانی نيز روايت ميکنند و دليل می آورند، که ايشان آنقدر با مريضان روحی و روانی سر و کار دارند، که خود به 

  .  و ُمصاب ميگردندمرور زمان به امراض روانی ُمبتال 
ها   "شامان"ديگر دنيا نيز چنين چيزها و چنين اشخاصی وجود دارند و مثال بارز آن همانا ) ٤(در بين ملل و ِنحـَل 

Shaman است  .  
سته و تدارک ديده اند، تداوی آن را نيز ُجُمداوا و در زمانۀ ما که امراض را بشکل علمی مطالعه کرده و راه علمی 

 ميگردد، اند و کسی که به چنين حالت مبتالو غيره را وضع کرده " امراض روحی"و " نیااختالل رو"اصطالحات 
   .  ی وحشتناک گشته و بعضًا از سايۀ خود هم ميترسداه" کابوس"دچار 

  
د را بيا" سايه گرفتگی"و " سايه"و " جند گرفتگی"و " جند"هفتۀ گذشته هم حديث همان همِ  سه واقعۀ عجيب و شبيِه 

  .ميدهد و بگذاريد که قصه اش را بر زبان رانم
موتر شخصی خود را در بين گروپی از سپاهيان ميراند، که در نتيجه ، ــ در يک قشلۀ عسکری المان يک عسکر 

  . نفر زخمی بجا ميگذارد١٣
 او اعتناء نکرده "ـــدري"ــ در هلمند يک پوليس افغان پنج ــ و به قولی شش ــ عسکر انگليس را که به قوماندۀ 

  . هدف گولۀ ماشيندار قرار داده و جا بجا ميکشد؛بودند
  . نفر را هالک ميکند١٣ــ در يک پايگاه بزرگ عسکری امريکا، يک داکتر امراض روانی بر سپاهيان فير کرده و 

  :از دو مثال اول گذشته و به سومی توجه نمائيم
" عساکرِ  جندی" قد علم کرد و کار Texasدر ايالت تکساس  Fort Hood" فورت هود"در پايگاه " جند کش" يک 

  :شجرۀ موضوع ازينقرار است. را يکسره ساخت
رم خورده اند، که  عساکر امريکائی که در عراق و افغانستان مستقر گرديده اند، آنقدر از وضع هولناک و طاقتفرسا 

انستان و در قطعات شان در افغ اينست که ايشان .غالبًا به امراض روانی دچار گرديده و محتاج به تداوی ميباشند
اين عساکر که . غم خورشی داکتران مجرب و حاذق روانی قرار دارندپرستاری و  و عراق پيوسته تحت مراقبت

کار گماشته شده اند، حاالت شبيه ه  در ميدانهای سهمگين و َمهيب جنگ افغانستان و عراق ب"جبر"گويا بر روی 
جند "(جند کشان"بر ايشان طاری و حاکم و مستولی ميگردد و ازينست، که به " سايه گرفتگی"و " جند گرفتگی"

داکتر فلسطينی االصل امريکائی که . را از پيکر شان دور نمايند" سايۀ جند"و " جند"نياز پيدا کرده اند، تا ) کش ها
جند گرفت، دست به ماشيندار برد و رهسپار افغانستان و يا عراق گردد، خودش را " جندی"قرار بود، با عساکر 

  .سيزده سپاهی امريکائی آمادۀ حرکت به عراق يا افغانستان را، يکدم از کابوس ترسناک نجات داد
سيدان جند کش ما بدانند، که چنين نحوۀ رديکال و جذری تداوی هم امکان دارد، به يقين جند کشان و خصوصًا اگر 

  !!!!!!!يشود کوت کوت پيدا مدار و کلشنيکوف هم در ملک ما،ينکه از آن استفاده خواهند کرد، و ماش
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
اما در اصطالح عوام کابلی . گويند" آب زالل"ست، چنانکه " و گواراصاف و پاکيزه"اصًال در معنای " زالل" ــ ١
  .گفته شود" ظالم"و " خشن"به شخص " زالل"
، اصطالح عاميانۀ کابليست و به کسی گفته شود، "کمانی"و "  و تباهی"مالهی"و " حاللی"بر وزن " جاللی" ــ ٢
  ".بيحد و اندازه غضب شدن"يعنی " جاللی شدن. "ه باشد منتهی درجه بر سر غيظ آمدکه
، نيز اصطالح کابليست و برای کسی استعمال ميگردد، که "دل"و " ضد"و " دق"و " ضق"بر وزن " شق" ــ ٣
  ".جنجال بی معنی کردن و بر سر کاری پا فشردن"يعنی " شق کردن". "بيخود خشم گيرد،  شله شود و جنجال کند"
عبارت است از " نحله"پس . است" نحله"است و واحد آن " زنبور عسل"در معنای ) بفتح اول"(نحل" ــ کلمۀ ٤
اسم ) يک نخل" ( نخله"است و " نمل"اسم مره برای ) يک دانه مورچه" (نمله"، چنانکه "نحل"کلمۀ " اسم مرۀ"

  ".ليل"اسم مره برای ) يک شب" (ليله"و " نخل"مره برای 
. است) به کسر اول و فتح دوم"( نحل"را دارد، که جمعش " مذهب و آئين"معنای ) ولبه کسر حرف ا" (نحله"اما 

  .را به ضم اول تلفظ ميکنند، که غلط است" نحل"ادباء و فضالء و دانشمندان ما 
ميگويد، مرادش " ملت ابراهيم"را دارد ــ چنانکه وقتی قرآن شريف " دين و آئين"هم اصًال معنای " ملت"چون کلمۀ 

در روزگار ما اما اين ترکيب را ". اديان و مذاهب مختلف"يعنی " ملل و نحل"است ــ، پس ترکيب "  ابراهيمدين"
مردم مجموعۀ "را در معنای " ملت"بکار ميبرند، چون امروزه روز در زبان دری کلمۀ " مردمان مختلف"برای 

ز سازمان متشکل از مردم کشور های مختلف هم مراد ا" ملل متحده"يا " ملل متحد"استعمال مينمايند و " يک کشور
  . و آنچه در کاغذ نوشته شده استعالم است؛ البته  ظاهرًا
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ميناميم، اعراب آنرا " ملت"را در معنای اصلی آن استعمال ميکنند و آنچه را ما اصطالحًا " ملت"در زبان عربی 
ما ) ملل متحد" (ملل متحده"ب اطر هم ترکياز همين خ. است) ضم اول و فتح دومه ب"(امم"نامند، که جمعش " امت"
  . می نامند" امم متحده " ، را

  


