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 ها نگاه آئینۀ در خلیلی هللا خلیل استاد مرحوم

 

آب  یک هزار سال قبل زمانی که بنده مکتب می رفتم )ای کاش بعضی از ما مکتب نرفته بودیم و تا امروز به شغل شریف
خوبتر و آبرومندانه تر می باشد تا ریختن و ریختاندن آن بر لباس فروختن آب زردک  زردک فروشی مشغول می بودیم،

احساسات و عقاید و افکار و روحیۀ وطن دوستی و مردم دوستی و. . . خود و دیگران، و پاک کردن لکۀ زرد و پاک ناپذیر 
قرائت دری، )عرض شود که از صنف چهار تا دوازده یک مضمون داشتیم به نام   آن مجدداً نیاز به رفتن مکتِب دیگری دارد(

درین  مضمون سویۀ معلم و متعلم یکی بود کما اینکه در مناطق غیر پشتون سویۀ معلم مضمون پشتو با متعلم یکی بود!( درین
سروده شدۀ استاد خلیلی هم به چشم می  کتاب یا کتب، مطالب گوناگون و مختلِف منجمله اشعار )ظاهراً چند تا غزلیات(

تقریباً سی سال  بور نبودیم که این اشعار را حفظ کنیم بناًء زیاد مورد اعتنای ما و یا بنده قرار نمی گرفت.چون ما مج خورد،
پیش در کشور آلمان مجموعۀ تخلیص شدۀ اشعار مرحوم را در دست یک هموطن عزیزم دیدم چون همسفر بودیم برای چند 

شپز نیست ولی صالحیت قضاوت کردن در مورد غذای تهیه شده چنانچه گفته شده هر کس آ لحظه امانتاً گرفته و خواندم.
روی این مالحظه عرض کنم که اشعار مرحوم از طبع آرام و   برای هر چشندۀ این غذا محفوظ می باشد،  توسط یک آشپز،

 متین و تا حدی بلند برخوردار می باشد.
و اما از نظر موقف و جایگاه اجتماعی و یا افکار سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و  خالصه از نظر هنر واقعاً یک هنرمند بود،

که البته نقد یک موضوع یا  معلوماتم فقط اخذ شده از نوشته ها و شنیده های این و آن می باشد، بهتر بگویم )تاریخ شخصیتی(
می باشد بناًء تحلیل و نقدم هم بسیار ساده و یک شخص، مستلزم داشتن معلومات کافی می باشد ولی چون معلومات بنده کافی ن

 در حد معلوماتم و در عین حال نگاهم از طریق آئینۀ سلیقۀ خودم می باشد. 
 

انسان موجودی  انسان دارای ابعاد مختلف می باشد و ُبعد روحی اش پیچیده تر و مرموز تر و غیر قابل پیش بینی تر می باشد،
با   مافیها را خوب بشناسد ولی بعضاً از شناختن و یا شناساندن خویش عاجز می باشد،است که می تواند محیط و اطراف و 

یک جرقۀ مغزی و فکری و قلبی و عاطفی می تواند گنِج نهفته در کوه را کشف و حّتی کوه را وادار به تسلیم کند ولی با یک 
 لغزش کوچک وادار به تسلیمی به پشه می گردد.

بیجهت نیست که انسان   اگر بخواهد می تواند عالی ترین مقام را در قلب و کاخ هستی کسب کند،  ،بااین هم انسان انسان است
و اشرف هم   این خطاب خطاِب خودش نیست بلکه از جانب کسی دیگری به وی اعطا شده،  اشرف مخاطب قرار داده شده،

نحوۀ رها کردن امواج درخواست شده و از قبل   به لزوماً در بر گیرندۀ صفت مثبت و منفی و یا خوب و بد نیست بلکه بستگی
اینکه انسان اشرف است نه به این خاطر که صد ها شهر و یا میلون ها انسان را به زور بازو یا   تعیین شده )فطرت( دارد.

اوالً یک هنر زیر تسلط خود بیاورد یا مثالً از نظر علمی و تکنولوژیک پیشرفت کند بلکه بدین خاطر اشرف می باشد که 
موجود ابدی می باشد که هیچگاه نابود نمی شود، نه روحاً و نه هم جسماً )حتی اگر سوزانده و خاک هم گردد باز هم اتوم های 

ثانیاً اینکه مکلف و مسئول می باشد و سوماً اینکه پاداشش طبق الیحه ایکه در روز فطرت امضاء  وجودش نابود نمی شود(
 الیحه غیر قابل انکار و غیر قابل عدم آگاهی می باشد.  این  نموده، داده می شود،

استاد خلیلی همچو سایر هموطنان عزیز ما در نتیجۀ انقالب دچار انقالب عمیِق گردید )انقالب ثور!( فقط در ارگ صورت 
ر نگرفت بلکه در سلول سلول فرد فرد این وطن صورت گرفت، یعنی همه چیز در هر کس و هر کس در همه چیز دچا

انقالب و دگرگونی شد بخصوص بعد از مرحلۀ تکاملی اش که به انقالب تاریخ شخصیتی هر شخص منجر گردید. از طرفی 
مانند یک دولت، دارای جغرافیا و تاریخ می باشد که این دو موازی با  هم هر انسان هنرمند و مطرح )در هر سطح که باشد(

روی این مبنی   دۀ پذیرش تغییر و تحول خویش می باشد،تغییر وضعیت تاریخی و جغرافیائی یک دولت آما
)موقعیت اجتماعی و ملی( و تاریخ )موقعیت هنری و سابقۀ خانوادگی و عاطفی و قومی و تباری و.....( آن مرحوم   جغرافیای

دوستان برای شان با تالطم طوفان گونۀ حوادث مواجه شد در موقعیت های انتخابی و غیر انتخابی گرفتار گردید. آنچه بعضی 
در حق ایشان کم لطفی می کنند  آن زمان شوروی  ُخرده می گیرند، به خاطر نوازش دادن شاعرانۀ دیکتاتور نظامی پاکستان،

و کمونیزم یک کابوس وحشتناکی بود لرزۀ سنگین و سهمگین به همه جوارح آدم هایی مثل ایشاِن انداخته بود و دیکتاتور هم 
و اما در مورد "عیار   تسلی دهنده و حتی نجات دهنده و حمایه کننده در قبال این کابوس تلقی می گردید.آنزمان به مثابۀ یک 

خراسان" قضاوت کمی مشکلتر می باشد ولی از روی روان شناسی فردی و اجتماعی کسی به اطمینان و حتی جرئت گفته می 
ریخی مرحوم، دور از امکان نمی باشد که این "اثر ادبی" تواند که با توجه به تغییر پذیری احوال و اوضاع عاطفی و تا
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محصوِل عالقه و تصمیم شخص خودش بوده باشد. آقای خلیلی از دوران نوجوانی با حوادث نا گوار عاطفی )آنهم شاید خالف 
قوط سلطنت امان هللا بعد از س  پدرش به هر دلیلی که بوده توسط امیر امان هللا خان کشته شد،  مواجه شده، میل و خواسته اش(

خان شاید خلیلی آیندۀ مبهم و تاریکی را با خود تصور کرده باشد و نا امیدانه به زندگی همه جانبۀ خویش نگاه می کرد ولی 
اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پسر شاه مقتول به هر دلیلی که بود، ایشان را در آغوش گرفت و زمینۀ رشد و تکامل هنری و 

مرحوم شاید زیر شعاِع این ناز و نوازش )یا هم به پاس این   فراهم نمود، جامعه آنهم تحت حمایت خود،اجتماعی وی را در 
گذشته های نزدیک و تلخ خویش را طوعاً یا کرهاً فراموش کرده باشد ولی زمانی که در آغوش طوفان حوادث یکه و  نوازش(

بازگشت به گذشته را تجربه نمود که این امر یک امر   د،تنها شد و هیچ دست نوازش همه جانبه را بر سر خود لمس نکر
بسیار طبیعی و غریضۀ روحی هر انسان می باشد )فقط اولیای خدا ازین خصلت مبراء می باشند(، شاید پدر و کشتنش و قریه 

دیگر کسی بخصوص اینکه   و خانه و خالصه همه تاریخ در جغرافیای روحی اش زنده شده باشد و تحریک روحی شده باشد،
بهر حال بنده به عنوان یک هموطن ایشان  یا کسانی وجود ندارند که ویرا متهم و مالمت به بی وفایی و نمک ناشناسی کند.

مخالف نشر اثر "عیار خراسان" نمی باشم زیرا مطمئنم که انگیزۀ ایشان از نوشتۀ این اثر حرکت غیر ملی و یا ضد ملی نبوده 
ک های انباشته شدۀ صدها ماه و هزاران ساعت و یا انفجار ضعیف ُعقدۀ گره خوردۀ که تحملش تا بلکه یک نوع تخلیۀ بار اش

مضاف بر این آن شخصی که نزد این و آن ناخوشآیند و منفور می باشد لزوِم   لحظۀ مرگ برایش نا ممکن بود، بوده باشد.
از تاریخ می   بخِش )خوب یا بد( ح در عیار خراسان(آن شخص )مطر  ندارد که نزد من و یا او و او هم ناخوش آیند باشد و

بخصوص   محکوم و یا تقبیح نماید،  باشد هیچ کس حق ندارد تحسین و تکریم و تجلیل آن شخص را در حریم شخصی،
امروزی ما اصالً حق این چوب بازی را باید بخود ندهند زیرا از صد سال و صد ماه و صد ثانیه به این طرف   روشنفکران!

بناًء نتیجه این   ما موفق نشده ایم که کلمه و محتوای )ملی( را تعریف و کردار و گفتار و افکار ما را بر آن بنا و عیار بسازیم،
بخصوص عرض بنده به برادر پشتونم  می شود که مردانه اعتراف کنیم که ما فاقد رهبر و راهبر و راهرو ملی می باشیم.

که شما  زمانی موافقه می شود )در ارتباط با بررسی حوادث بعد از شکست نهضت امانی(اینست که با ادبیات سیاسی شما 
ولی اگر چنین استدالل کنید که در پهلوی نابغه   نابغۀ بالشتی و مال دراکوالی نا ملموس و نا مشهود را هم سقوی خطاب کنید،

منجمد پشتون عبور نمود   هم از کتلۀ ضخیم و  سقاو!  در جواب باید گفت که میخ ُکند  و ُمال اقوام دیگری هم حضور داشتند،
 و اگر غیر ازین است مجدداً نگاه شود به مسیر و راِه پیموده و طی شدۀ این حرکت.  و به هدف خورد،

خداوند همۀ رفتگان را بیامرزند، سعی  سخن آخر اینکه بگذاریم خفته ها را همچنان ُخفته به حال و احوال خود راضی باشند.
 یم خود ما غیر ملی و ضد ملی ببار نیاوریم.  تشکرکن
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