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  "وھاج" سؤالی از سراخالص خدمت آقای
  

 چيز را می خواھند با اعالن قبل از آنکه به طرح پرسشی خدمت آقای وھاج بپردازم، فکر می کنم در اين دنيائی که ھمه

ان  ام وتبليغ به خورد مردم بدھند وکار تا بدانجا پيش رفته که برخی از جامعه شناسان الم ر ن ونی را زي ی کن جوامع غرب

Werbunggeselschaft،ا مگر از بد نيست اندکی در مو  می خواھند مشخص سازند ايم ت رد خود نيز اعالن تبليغی نم

  . امان مانم از تير کين در،لطف آن

دمدرست به خاطر دارم زمانی را که اولين کتاب خارج درس مکتب را برای بار اول از آغاز تا انتھا  ازه صنف . خوان ت

ودم تم ب ه صنف ھف تن ب انکور، منتظر رف ا دادن امتحان ک رده ب ن . ھجری شمسی)1339(ششم ابتدائی را تمام ک خود اي

ای چمچه مست می  که از مکتب محمود ھوتکی، با آن سرگواقعه ار دري ه کن را ب انی آن ه زم شينی ک ردانی ھای کرايه ن

ار  ا آن بزرگی وعظمت شاگرد خواھم شد در کن سه غازی ب ه لي سقوله ھای پشت داش، ب م در عقب پ انی ھ شيد وزم ک

رده، در ح"آدم فروشان قرن بيست"محتوای کتاب اول دا ک د امکان ، بزرگترين محرکی بودند، تا تمايل بيشتر به کتاب پي

  .آن بيچارۀ بی زبان را دوستم انتخاب نمايم

دن آن می ارزد ه خوان ه يک دفع اب ب ه ھر کت ودم ک د ب ان معتق ۀ بزرگ ن گفت ن از شما چه پنھان در اوايل سخت به اي ، اي

روم ، ه جنگ ب ز ب ياه ني ه اعتقاد تا بدانجا محکم وجزمی بود که در خيال حاضر بودم با اژدھای چند سر وديو سفيد وس  ب

ن حقيقت  نا شدند، متوجه اي شتری آش مرور زمان وطی سالھای متمادی وقتی اندکی بيشتر خواندم وچشمانم با کتابھای بي

چه وقتی انسان به عمر کوتاه خود . گرديدم ، که با تأسف آن طرز ديد اوليه درست نبوده وسخت گمراه کننده ھم می باشد

داد - سال عمر کنيم900 حضرت نوح نيستيم تا به گفتۀ مال ھا  آخر ما که-يعنی ھفتاد ھشتاد سال می نگرد ه حجم وتع  وب

دنی وجود :کتابھای خوب در دنيا پی می برد به ناگذير بايد چون من به اين عقيده برسد اب خوب وخوان در کت  در دنيا آنق

يوان بزرگ را به انتھا برساند؛  دتمام عمر را انسان کتاب بخواند بازھم قادر نخواھد شد تا صفحه ای از يک اگردارد که 

ر  ه جای صدف ب ا را ب ره ھ وده خرمھ ا در انتخاب مطلب دقت نم م می کوشم ت اين بود که بعد از آن کوشيدم وھنوز ھ

ا . گردن نياويزم نائی ب زرگ آن عدم آش سھا"اين کار در کنار تمام محاسنی که دارد، عيب ب ده نوي تح گاف " گن ه ف می ب

که گنده نويسان چون مور وملخ از سر وشانه ھم باال رفته بيچاره سايت ھای انترنيتی را به آشغال باشد آنھم در شرايطی 
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سی"دانی ھای شاروالی کابل مبدل نموده اند و  اد " گنده نوي ه ي ار ب ی اختي سان را ب ه ان شته است ک ود روز گ ان م م چن ھ

  )1.(در مورد مادر می اندازد" سيفو"خواندن 

افتن درد سر کم به ھمين ع رای ي ردی ب بکر مطالب لت با تنی چند از دوستان قرار گذاشته ايم که ضمن جست وجوی ف

ان  ز در جري ودرد بخور، ھريک از ما ھرگاه به مطلب جديدی برخورد نمود به مثابه يک خدمت فرھنگی ديگران را ني

ائيمقرار داده ، بدون آنکه در آشغالدانی ھا دست وپا آلوده نموده باشيم صدف خويش  ه . را انتخاب وحمايل گردن نم ناگفت

  .پيداست که اين انتخاب وتشخيص به يک بعد محدود نشده مقاله ھای متعددی را از طيف ھای مختلف شامل می گردد

يلۀ قاصد مفت ه و س ل"بر مبنای ھمين طرز کاربود که چند روز قبل يک تن از دوستان شفيق ب ه در " ايمي اطالع داد ک

ه وجود آورده " وھاج"لبی وجود دارد به قلم آقای مط" ام الکثافات" انوادگی ب د امور خ ی در طرز دي د انقالب که می توان

  .بسا از گره ھا را بگشايد

ه و چون بعضی حضرات گويا به حساب حلول ارواح مدام در کالبد انقالبيون به دنيا آمده اين قلم ھم که  ی ک ا انقالب ھرج

ه عضو شورای آن ميگردباشد ای  با عجل ۀ آق تم سراغ مقال ه رف ا عجل ايم، ب وانم دوری از انقالب را تحمل نم د، نمی ت ن

ه . وھاج اری ب انم ديگر اعتب ه عرض برس د ب ار شيطان است؟ باي ه ک ه عجل ی ک اگر بپرسيد چرا با عجله، مگر نمی دان

ونزای خوکی"آزادی عقيده باقی نمانده وسانسور به مثل  د " انفل داد می کن ه خصوص در . بي ات"ب شه " ام الکثاف ه ھمي ک

د رياست . عادت کرده اند دير چارزانو بنيشينند شای کاندي اگر باور نداريد بپرسيد چرا وچه کسی اعالميه فارسی داراالن

ستعمراتی"جمھوری مستعفی به گفته آقای موسوی در ال برداشت، مگر آن بيچاره را  "اداره م ر از پورت ر از زي ه غي ب

دسؤال بردن مشروعيت انتخابات ديگرچه گفته بود که اينھمه  ه نوشته اش مصادره گردي رار گرفت ه . مورد خشم ق تف ب

  .اين روزگار که چطور انسان يک شبه از عاليجناب به پادو مبدل می گردد

ه اين قلم که ايشان را از زمانيکه افتخار". وھاج"برگرديم به داستان نبشتۀ آقای  وار عالم تاد بزرگ زد اس  درس آموزی ن

ا سرعت  تم وب ۀ شان رف ه سراغ مقال ه ب ا عجل شان دارم ب ه اي سلجوقی را داشتند، کم و بيش می شناسم وارادت خاصی ب

ه آن  ه ای کاش کور می شدم وچشمم ب دھم ک ه خورد ديگران ب د ب محتوای نغز آن را بلعيده خواستم به مثابه دانش جدي

  .خوردسرمۀ سکندری نمی 

ا فصاحت کامل توضيح داده " معروفی"در اينجا نمی خواھم وارد بحثی گردم که از طرف استادی چون آقای  طرح و ب

د بياورم که بيچاره آقای وھاج بر سر خود آورده  اين بحث ھمان بالئی را بر سر خوشده است، چه ترس دارم با ورود به

ای  خودرا در زير شالق ادبی آ، دانسته وندانسته ه از يک طرف آق سايل صرفی ک م در م ه است آنھ قای معروفی انداخت

ر تجاوز نمی ومعروفی در آن استاد است واز جانب ديگر مجم وا وصرف مي ای وھاج از صرف ھ ع معلومات من وآق

  .کند تا چه رسد به کتابھای باالتر ازآن

ۀ  شتر روی کلم ره"بحث من بي ی " َب ه بخش ترکيب ه مثاب وھنراس. است" خسر"ب الھائيکه در پ د آن س ی ځتش را بخواھي

ام   حسن"ادبيات وعلوم بشری پوھنتون کابل به اصطالح سبق می خوانديم، يک صنفی بسيار دوست داشتنيی داشتيم به ن

ابی . بود " حسن مزاری"که مشھور به " جان ع کلمات واستعارات ن ا برخی مواق اين صنفی ما در پھلوی ساير خوبی ھ

دی ھم به کار می بر د که ترکيب کا مل آن را به غير از قاموس خودش در ھيچ فرھنگی نمی شد يافت حتا فرھنگ دوجل

  . که بيشتر به درد آموتوران می خورد تا محققين" عميد "

" َبره خسر"که خدايش شاد دارد ھر جا که باشد، گاھی به شوخی  وبر سبيل خوش ذوقی به برادر نامزد خود" حسن"اين 

َبرگک خسرم"آنھم به شکل خطاب می کرد  َ."  
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زاری"وقتی نوشتۀ آقای وھاج را خواندم فکر نمودم شايد ايشان اين کشف بزرگ را از  ه " حسن جان م ه عاريت گرفت ب

دم " َبره"باشند، مگر وقتی نيک دقت کردم ومتوجه زحماتی که ايشان به خاطر توضيح کلمه  بر خود قبوالنده اند، شدم دي

بختم نمايم وچه بھتر که آنرا اينطرف وآنطرف از" حسن"بی را به نام حيف است چنين کشف نا  خود ودر صورت جان

  .که باز ھم ايکاش نمی کردم وزبانم الل می شد تا به اين روز نمی افتيدم. اجبار از جانب آقای وھاج معرفی نمايم

شريف " ُکره خسرم"در ھر صورت وقتی با اين کشف بزرگ از مطالعه فارغ وباالی نان رسيدم از قضا، ا ت زل م نيز من

  . واين طرف وآنطرف حرف پراندن گپ را آوردم روی کشف جديدداشت، بعد از صحبت ھای معمولی

  . وگفتم آنچه نبايد می گفتم

ه عليامخدره . می باشد" َخسربره ام"نه بلکه " ُخسربره ام " گفتم که در اصل قدوس خان  ود ک شده ب ام ن وز حرفم تم ھن

د گفت" قوچ "هوپدر جانم" ميش "َ بره گفت صبح مادر جانمه هديدی امروز تر" داد و واويال، که شروع کرد به ". خواھ

اب را " ُکره خسرم"قدوس خان که من از لج اسم  اموس، ت دار ننگ ون ی وطرف بااليش می گذارم و آدميست سخت غيرت

ه  هاشکھای خواھر نازنينش را نياورده با چند لگد جانانه ثابت ساخت ک ره "در اصل کلم ه بلکه " َخسر ب ره"ن " ُخسر ک

ه " کاف"بوده وبر اساس قانون ابدال حروف حرف ه است " ب" ب ر يافت دوس ھای .تغيي ه ق م ب د شما ھ اور نداري اگر ب

  .خودتان بگوئيد که در پيوند خانوادگی مادرش ميش وپدرش قوچ است تا ديده شود

  ".وھاج"واما با تمام اين حرفھا سؤالی از جناب 

ن وصلت که اکنون  د ، ضمن اي د منت گذاشته بگوئي شته ام می تواني ود گ لت را خورده و از برکت کشف شما سبز وکب

اغ " خياشنه يا خاشنه"بزرگ با خاندان گوسفندان به  ام ب ر لت وکوب تم ار ديگر خودرا زي ا ب د، ت چه خطاب می نمائي

  نا بخردانه اش برسانم؟ وحش انداخته اين ذھن تازه پسند خودرا به سزای اعمال 

دگان در کرزی" بابای"اگر به خاطر داشته باشيد در اواخر سلطنت) 1( ام خوانن ود شده تم ادر م رای م ، خواندن آھنگ ب

د" سيفو"مشھور به " سيف الدين. "آن زمينه چيزی پيشکش جامعه نمودند ه پس بمان ه نمی خواست از قافل انبی ک  واز ج

  ؟!واندن اين ابيات خودرا سرآمد ھمه ساختچيزی برای پيشکش نداشت با خ

  دوچشمان خمار داری مادر من                        شنيدم با رقيبان تار داری مادر من

د خساره حماقت  رده باي ادر نخورده ونب ه م ود ورن رام نب ان طالب ھای ک ن شھادت در زم ه اي د شکر بکشد ک ادر باي م

  .فرزندش را می داد


