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  داکتر عارف پژمان 

 در حكايت آويخته شدن به دنبال خر
 سالهای پر التهاب پايانی دهه چهلم  . زمانه اي بود ممتاز و مرد آزمایسال های آه در دانشگاه آابل درس ميخوانديم،

ان دشنام ، شلوغ بود هر وآيل آه بيشتر به دولتمرد)ولسي جرگه (پارلمان . مي آمدند و ميرفتندحكومتها مثل باد .بود

گرد  ،يكراست از راديو پخش ميشد، همه سخنرانی و آالی ولسی جرگه بصورت. مي داد، بيشتر محبوبيت مي يافت

 زندگاني سياسی شده بود، فضا و  !ميگويند ، ببينند، نمايندگان ملت چهدگوهای بزرگ خيابانی جمع مي شدندبلن ونواح

در ليليه دانشگاه آه در ان  .اي رضای خدا موش نمي گرفتآب و غذا سياسي شده بود والبته هيچ گربه ای بر

 باري يك  .م، شاهد رخداد هاي جالبي بودآن جوانه ميزد روزگاران، لحظه های سبز جوانی من در آريدور های

بخود  ، قاشق و بشقاب خود را روی ميز سالون غذا خوری آوبيد و نظر بچه هاراشبانه ،محصل فاآولته شرعيات

  :سپس گفت؛  جلب آرد

لقب شتر جنرال براي سترجنرال خان محمد وزير  »..  اي شتر جنرال خان محمد خان خيال ميكنه ازدماغ فيل افتاده «

  !آه افسر بلند قدی بود تاپايان عمر باقی ماند دفاع ملی

يا چمن آنار  وآتابخانه مرآزی   پوهنتون، اينجا و آنجا، همه روزه، ميتينگ برگذار ميشد؛ بويژه مقابل در محوطه

  .فاآولته های حقوق واقتصاد

ال باچشمانی نافذ و شهرستانی نسبتا بلند با ، جوانیپر شنونده، عبداالله رستاخيز بوديكي از سخنران هاي پرشور و 

، تقادیان قصد سخنراني داشت پيش از خطابه و ايراد شعار های مسلكی، يك قطعه نظم اين آقا، هرگاه .بروتی سياه

  . با لحنی آوبنده و احساساتیميخواند،

مثل بوستان سعدی يا مثنوی های عطار يا  نظم های مورد عنايت او از نوع منظومه هاي تعليمي ادبيات فارسی بود،

  .گونه نظمها، اغلب مطالب، ازطريق داستان، تمثيل و مناظره، بازگو ميشود درين. آفريده های پروين اعتصامی 

طنز تلخ مطالب او . محشر بود ، مهارتی چشمگير داشت ؛ آار ويرستاخيز در گزينش نمونه های برتراما عبداالله 

درآ ن سراشيبی آه فساد و فرسودگي از درو ديوار . با اوضاع واحوال مي خواند ؛ به دوران ظاهر خانی مي چسپيد

، !بود» غايب«رعايا  از ديده »انهت شاهذا«و عقب ماندگي حاضر بود، اتفاقا و همه اسباب نگون بختي  ميريخت

  !، آدخدايي داردانگار نه انگار آه اين ده ،شدند  شرفياب نمي» حضور ملوآانه«به » ذوات آتی« واگر شبهاي جمعه

 آه بخش اعظم آنرا بياد دارم، حكايت آويختن لگام شتربه دم خر است آه  يکی ازطنزهای تلخ انتخابی آقای رستاخيز

  ! مرتكب ميشوند طنیان های واغلب سارب

، چرا دوباره به ياد اين ی را در برابر قضايای ملی وکشوری، مينگرم، اين روز ها که واکنش جاللتمآب کرزنميدانم

  !حکايت می افتم 

  :بهر حال چنين است اصل مطلب 

  وش خصالـــــآه ای آهنين پيكر خ    رد روزی زاشتر سوالــــيكي آ

  !رانـــه بار گــــــآه داری تحمل ب    تی دشت خوانند ازانـــــترا آش

  رخطرــــر وادی پــ ه ندت بهـــآش    دت به صحرا وآوه وآمرــــــبرن

  به خوردت دهند جای آنجاره، خار    ه ات بی مهارـك لحظـــــنمانند ي
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  كوه ای داری از آدمی ؟ـــبه دل ش    ا چنين خصلت مردمی،ــــبگو ب

  شتر ازتوانـــــند، بيــارم آنـــآه ب    نكايت از اــــــا ندارم شـــبگفت

  ای آنجاره، خارــخوردم دهند جــب    ارـارم، دمــــرآرند از روزگـــب

  ! خر الـــه دنبـــدد مهارم بــآه بن    نرـكوه دارم ازان بی هـــولی ش

  !ش باشد ومن از قفا ـــر پيـــآه خ    فاـ ج ازان است برمن هزاران

  پايان


