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 15/04/2018         مصطفی عمرزی
 

 شاه و شاعران
 

 خلیلی و سیده مخفی بدخشیخلیل الله اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، استاد 
 

ست که در خرد ا معنی خاطره باشد، به معنی رشته ای نیزبرای نسل همزاد بحران، تداعی گذشته های خوش، اگر به 

 د. نبزند ماضی و مستقبل را گره نخوبیت آن، می کوش

همواره بهانه می سازند تا به یاد گذشته ها و مردمان خوب، به این ذهنیت کمک  ،ها، افراد و اشخاصگاریادخاطرات، 

 و فنا نبوده است. کنیم که افغانستان ما، همیشه محکوم به جفا 

آخرین شاه  به امکه ترکیبی از خویشاوندی پشتون ها، تاجیکان، ترکان، سنی و شیعه دارد، احتر من ۀدر خانواد

 گی بود که از همه می شنیدم. همیش خوش قصه ها و خاطرات افغانستان، با یاد روزگار خوش او، 

نسل همزاد بحران، اگر معنی آسودگی و راحتی را هرج و مرج کنونی،  تا پس از مصیبت هفت ثور، هشت ثور و

افق های آینده می بیند، هرگز خوش نیست. رشد آن چه در ریخ و خاطرات نیابد، آن چه در آن زیست می کند و أدر ت

 در این صبوری، قناعت کنند.  است یک نسل در دشواری، آنان را عادت داده

سی شود، نوی بینی و باز باشد که اگر بازنیز تداعی گذشته های خوب، به نحوی می تواند کوشش فرهنگی نیک اما  و

 16که گویا همه چیز در  نخورید بفری رمندان این مملکت کمک می کند در هرج و مرج کنونی به یقین که به باو

 .سال اخیر، مدنی و واقعی بوده است

که به گونه ای از دست آورد های مدنی صحبت  انتقاد کرداجع به رسانه ها، به درستی استاد رفیع در برنامه ای ر

سال اخیر نبود، افغانستان و افغانان، هیچ شناختی از حقوق بشر، آزادی ها، فعالیت زنان،  16می کنند که گویا اگر 

 نوآوری های مدنی، نظام سازی و تمام ضمایم این فرهنگ نداشتند.

 م جنگ سرد، ارتجاع دوم،زاخوانی ۀفت ثور( تا تجربدر این شکی نیست که از زمان توحش ایدیالوژیک حزبی )ه

زگار و مردمان خوب بگذرد، هرج و مرج کنونی، اگر ذهنیت ما از تداعی رو وسخت گیری های وحشتناک دینی 
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، دچار فقر فرهنگی گسترده رسانه ییریخ دست آورد ها برای نسل همزاد بحران که باوجود سهولت های أتصور ت

 فرهنگی شعار می دهند.  - که جهال سیاسیمی شود  آغاز بار مصرف کنونیاز تمدن یک است، 

خلیلی و سیده مخفی بدخشی، خلیل هللا با استاد « آشنای محبوب مردم»به یاد گذشته ها و مردمان خوب، تصویری از 

 د که بزرگان خانواده ام در انگیختن این حس در من، کمک کرده اند.مرا به آرامش های بر  

و زنده یاد سیده مخفی ، )رح( خلیلیخلیل هللا زنده یاد استاد  )رح(، شاهمحمد ظاهرسیاه و سفید اعلیحضرت تصویر 

مرا به احترام بار دیگر بدخشی که قرار روایت، در منزل شاعر افغان در بدخشان گرفته شده است، پیش از همه، 

 شاه مرحوم واداشت. 

خرد و منش  ۀکه در سای در سالیانیخاصتاً طالیی او،  ۀدور)رح(،  اعلیحضرت محمد ظاهرشاهبه بیان حامیان سلطنت 

و مجروح از آسیب های استعمار، شعور حاکمیت به جایی  مانده، عقب دیموکراسی(، در کشور دور ۀ)دهاش  انسانی

ر چند کشواگر رسد که در آن روزگار، بساالری در آینده ای که اگر می ماند، به این تعجب  می رسد که تمثیل مردم

یک  ۀی غربی و امریکای شمالی را منفی کنیم، چنان برداشت از حاکمیت و آزادی که بر اساس خرد و اراداروپا

اگر از خصلت ذاتی بگذرد، بدون شک وابسته به تعمق، خردورزی و  انسان واقعی موصوف به شاه شکل بگیرد، 

 «. تصامیم عاقالنه می گرفت»ه درک حقایقی داشت که شاه مرحوم می دانست و به نفع مردم و مملکت، به حق ک

به دینی می ماند  یشانا بودیاد می گذرد، اماشاه حضرت محمد ظاهرچهل سال از دوران خوش سلطنت اعلیبیش از 

  ریخ خوش به یاد آوریم و یادآوری کنیم.أست از یک تکه در قبال رسیدن به آرامش های واقعی، بایسته ا

گی، عوارض ی سیاسی، رقابت های درون خانواد، باوجود دشواری ها«محبوب مردمآشنای »در آرامش های سلطنت 

ی کند. نبود امکانات، جامعه بر اثر افراد خبیر، آگاه و وطن دوست، رشد مو پیامد های ارتجاع اول، محدودیت ها و 

 های خوب دولت، از کمکها، آن هایی که داخلی بودند و آن هایی که بر اثر سیاستگذاری تقریباً بخش بزرگ زیر بنا

ساالری، آزادی های بیان، مشارکت  خوب حکومت داری، مردم ۀهای خارجی آباد می شوند، قانون مندی، تجرب

حصور م ، رسانه، موسیقی، ادبیات و شباهت هایی که در این مسیر، افغانستان  و تیاتر زنان، رشد فرهنگ سینما ۀآزادان

 اتفاق افتیده اند.  ،اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، در حاکمیت ندیک می کرددر خشکه را با آسایش کشورهای آرام نزد

 کرده و اهل خبره بود، دوست دار فرهنگی و فرهنگیان به شمار می رود.  تحصیلسان واقعی و بی آالیش، اگر ان

ش از گرای، صرف نظر دب و زبان دری در افغانستان استخلیلی که از بزرگان و مفاخر اخلیل هللا زنده یاد استاد 

گی آرام زند )رح(، اعلیحضرت محمد ظاهرشاهعاطفه و حب  ۀهای سیاسی و اغراض او، از کسانی ست که در سای

ش، در اکثر جا ها از شاه مرحوم به نیکویی و انسان دوستی یاد می کند در کتاب خاطراتبزرگ بد. استاد خلیلی می یا

آورده  ه ها دارد. او در خاطرات خوددب داشت، قصفرهنگی اش با عطشی که شاه مرحوم به هنر و ا ۀو از رابط

ارگ استفاده می کرد و اوقات  ۀاست که چه گونه پس از قرابت با شاه مرحوم، از داشته ها و دارایی های کتابخان

 زیادی را صرف کرده است تا در مجاورت شاه مرحوم، فرهنگ و ادب این سرزمین را مرور کنند. 

 )رح( اعلیحضرت محمد ظاهرشاهدر برابر مرحوم این مضمون شد، استاد خلیلی  ۀبهانجالبی که زیر و در تصویر 

 اعلیحضرت محمد ظاهرشاهدیده می شود. تا جایی که من معلومات دارم،  (رح)و سیده مخفی بدخشی  پادشاه افغانستان

است.  می رود و به یقین که استاد مرحوم در این ذهنیت کمک کردهدر بدخشان بدخشی مخفی  ۀدر سفری به خان
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زرگ، ثیر حضور یک بأوم نیافتم. من شک ندارم که تحت تاین تصویر از سفر شاه مرحاز یاتی به جز ئسفانه جزأمت

 دری گو، سروده ای داشته است.  ۀحتماً آن شاعر

 تغییر رژیم ها، ستیز سیاسی که بعداً قومی شد و هزاران بالی دیگر، روی واقعیت های زیادی سایه افگنده اند. افزون

بر این، ناداری ها و نبود امکانات، باعث شده حتی در روزگار سهولت های تخنیکی، هنوز هزاران دست نوشته و 

معروف فرانسوی،  ۀقبل، ترجمه ای از یک شاهکار نویسند یافغانان اهل قلم، قلمی بمانند. چند ۀآثار چاپ ناشد

ه ب ترجمه کرده بود، شتو )به درستی به یاد ندارم(الکساندر دوما را که مرحوم سرمحقق محمود حبیبی به دری یا پ

بی کار مرحوم سرمحقق حبیادبی ، بیشتر بر اثر ارزش سپردند. توجیه این عمل« آرشیف ملی»قلمی به  ۀنسخ ۀگون

 ارزش چاپ آن فکر کند.  ۀبار درود، اما کسی به خودش زحمت نداد ب

ر گانی دو استاد شعده ام. در این کتاب پیرامون زندرا خوان، استاد حسین فرمند «دو ملک الشعرای همروزگار»کتاب 

سیاری از سفانه بأند، مت. به قول استاد فرم، معلومات زیادی گنجانیده شده اند«تاب و استاد قاری عبدهللادری، استاد بی

 قلمی مانده و چاپ نشده اند. ۀ، هنوز در نسخآثار آن بزرگان

، هیچ آگاهی ای نیافتم. تنها خفی بدخشیمرحومه سیده م ۀبه خان ظاهرشاه اعلیحضرت محمدماجرای سفر تفصیل از 

 رسانه یی، دست به دست شده اند.  ۀعکس آنان با چند جمل

 چاپ .ا د. دولتی طبع و نشر ج. ۀوی کمیتاز س 1366، اثر استاد حبیب نوابی که در سال «مخفی بدخشی»در کتاب 

بدخشی به احترام همدیگر سروده اند. تاریخ این ابیات به درستی  ۀحوم و سیدشده است، ابیات وصفی یافتم که استاد مر

اه و ش یقید نشده است، اما آوردن آن ها در این مضمون، تسلسل منطقی ای می تواند باشد که شاید با تصویر تاریخ

 شاعران، بی ربط نباشد.

 :در وصف سیده مخفی بدخشی می سراید استاد خلیلی
 

 "فی بدخشانیـمخ"ن ـوم سخـه بشنـک زدانیـروغ یـشد فخوشم که خضر هم 

 رانیــبان وی ز ویـاد نگهــدای بــخ ه فیض آبادـبکسی که ملک سخن را کند 
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 باقی ست و آن فانیکه نزد اهل دل این  لعل بدخشان به شعر وی دل خوش کنم ز

 آسانیه ـام شان نشناسد کسی بـه نـک چه خسروان که از این خاکدان فرو رفتند

 د سلیمانیـن را کنـخـوز تخت سـنـه بعد نهصد سال به ناصر خسرو کهببین 

 رون گنج های پنهانیــده ار برــز پ پنهان نمانده هیچ سخن زمانه کهاین در

 ار پیشانیــبـش غـه آب طبع بشویـب گردآلود شعر که در حجله استعروس 

 سخن پریشانی زلف نغز نیست بهکه  گیسویشه دو زبان شانه زن ب ۀبه خام

 از درد دختران دانی و که مادری تو پیام حیات گوش دختر افغان بخوانه ب

 

 :به احترام استاد خلیلی سروده است سیده مخفی بدخشی
 

 رفانیـر عـدر این زمانه که غواص بح    دانیـنـو سخ ین سنجـب سخـو ای ادیـت

 انیـنی جهان بن را ک  ـسخ ز طبع ملک    ن دوریـروران ایــن پــتاد سخـو اســت

 ز شدی به مهمانیـعاج ۀـبـوی کلـکه س     به سوی اهل سخن لطف تو از آن بیش است

 م گل افشانیـنـن قدمت را کـخـکه از س     زان شده افسوسـخ مرا که گلشن طبعم

 مکن هرگز «مخفیا»ل خرد ـزد اهـبه ن

 دانیـنـود نسبت سخـص خـل ناقـقـبه ع
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