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 شاه شجاع یایدن
 (یشاه شجاع دران وانید)

 

 
 

ها،  بیصورت، در خراش آس میکه در شدت آن، ترس یست )ژاله( بر زنده گ یباشد، تگرگ یاسینقش، اگر س یفایا
با  وندیبه وطن، در پ انتیکه خ ییمنتقد، در جا اتیشود. در افغانستان ما در ادب یمبدل م زین یخیمکدر تار یبه نما

 ه،یکنا نیشود. در ا یست که مثل م یعبارت ای اصطالح ناخواسته، ایشود، شاه شجاع، خواسته  یخوانده م گانهیب
ر اند که د یگرینشود، کسان د فیتحر -خیما، تار اتیح یزدند و اگر در الباق یببرک کارمل را مثال م یروزگار

اه ش فیکند، رد یم رونیکمک ها، ب یها را از لفافه  یروابط، در همان دقت که حال زار وابسته گ ییبرجسته نما
  .دیبه چندم خواهند رس ا،شجاع ه

 نیشدند، و ا یآشنا م ،«یفرنگ» ی دهیکه افغانان با پد ی، در هنگام1۰قرن  ی انهیدر م یخیشاه شجاع تار اما
 یایدر دن یزنند، که وقت یرا در تالمات آن روزگار گزند م ی(، مردییو اروپا یحینبود )قدرت مس یاستعمار، اسالم

عشق،  یدر لمحه ها یزنده گ یست که از لحظه ها یریهمانند پ  م،یشو یوارد م ،یتفکر، شعر و زنده گ یایاو، دن
، نادرست ایمعاصر، درست  خیکه در تار ینه همان شه،یکند؛ شاه شجاع عاشقه پ یم یرا معرف گریشاه شجاع د کی

  .شد نانیسمبول خا
 

 و راــت یادوــچشم ج یه مستـون آرد بـچ ادهــب
 و راــت یروــاب غــیــلم تــتــق میلــعــد تـــده یم
 یات گل یدهر نشگفته ست چون رو اضیب در
 و راــت یوـو ب یـنیـدر رنگـق نـیا دـنـیـبـن لــگ
 ودـــف بـج زلـنـکـدل ها ش تیــعـمــج ثـاعــب
 و راــت یسویم زد چرا آن جعد گـر هــب هـانـش
 ارـر نو بهـو ابـارم چـبـونـچشم خ دـیگرـب رـگ
 و راــت یوــلشن کــگ یاـچه هـنـغ دـانـفــشگـب

 غزان، تر شودـر دم مشام خشک مـبا هـص از
 و راــت یوــم ه  ـخـفـه آرد نـک یاهـسحرگ رـه
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 آرزو یشاه شجاع از ما چه دار یه گفتـک یا
 و راــت یجوـل دلـوص مــابــیه ــدارم ک آرزو

 

 ای ملت تیدر شکل مشت بسته، تبارز هو یافغان یایقرن نوزده در افغانستان در محکم شدن جغراف یشناس جامعه
اهان، ش تیو کفا تیکه هنوز درا یطیو سرکوب، نه گفتند، در مح نیافغان که به استعمار، با توهمردمان مسلمان و 

از تبار  یناشناخته بود، مرد یبه درست ،یاسیکردند و مفهوم وطن در واحد س یم شیرا کم و ب یحدود و اراض
به        زنده  لیتوان م یم شود که در شعر او، یبازنده م ،یاستگریاما در کسوت س ،یبزرگان، شاعر و فرهنگ

 اریقدرت، در آن روزگار مکدر، هنوز بس یبرا یکرد که سع یبررس یدر تقال به توان ،یاسیس یرا در نمونه  یگ
ر واداشت که د یدوستان ریمسلمان اش، او را به تکف ریغ ارانیشاه با  مانیکه بعداً با اتهام پ بود یمیدور از مفاه

 ،سیانگل یامپراطور فیشد که در توص یمردمان یشکست مفتضح برا کیشدت اعتراض مردم ما، باالخره ننگ 
  .نمودند یم یجهان
 -ازترب یفضا کیکرده اند و در  رونیرا از باب فرد و روابط او ب لیمسا ه،یجوانب قض قیدر تدق ،یکنون یها نهیزم

در منشاآت  ،یمتابعان و حدود ارض یها تینگرش بر واقع ،یخارج لیمسا درک ،یجامعه شناس ،یروان شناس
ن کنند تا در تنوع آ یرا رونما م یمختلف اسبابکردند،  یم لیو حاکمان روزگار گذشته، چه گونه م رانیقدرت که ام

بلعد، اما  یست که م یجهان خوار نیاستعمار، ماش یسیبه خصوص در قرن نوزده، هرچند فارورد پال -میها، بدان
مل و ببرک کار یها مانیکه در افغانستان معاصر، تا پ انجامدیب یتواند به انعطاف یم است،یقدرت و س یدر رابطه 

 ییها امدیتواند پ یم شتر،یب یگ رهیقدرت، با خ ییجادو یرویکه ن یمعن نیشوند. به ا یمثل م یکسان د،متح یجبهه 
  .کردند یخیاز چهره ها را تار یگریها، نوع د در مثال شاه شجاع یرا اغماض کند که کسان

کند که  یآشنا م یشود، ما را با مرد یم یخیپادشاه تار نیا یکه شامل اشعار در «یشاه شجاع دران وانید» کتاب
دانستند شعر آن  ینم ،یبه جز معدود م،یشنو یرا   م دایاز شادروان احمد ظاهر و شادروان ظاهر هو یآهنگ یوقت

  .ستینام ن کین ،یاسیس یها یست که در باز یآهنگ خوش، از مرد
 

 تــه رفــانــخ هـنـیـشب ارــید ـو روز ش دیـدم صبح
 تــه رفـانـبه نــیه اـب ارــید ـو روز ش دیـدم صبح

 بهانه رفت نیبه ا اری
 بهانه رفت نیبه ا اری

 که پس از هزار روز آن بت رشک مهر و ماه شب
 واهـذرخـود عـده بـآم بـیـه جـدح بـبه دست ق شهیش
 بهانه رفت نیه اـب ارـی ،یوـم شـو گـحر! تـس رغـم

 بهانه رفت نیبه ا اری
 بهانه رفت نیبه ا اری

 

 یها و باالخره تلخ یاو را برخالف قدرت، سرگردان یچهره  افتیست که در بازتاب شعر،  ییایشاه شجاع، دن وانید
حظ، انتظار و وصال، رخت از  -ستنیاو در ز الیخکشاند  که  یم یمرگ، به مرد نیحضور استعمار و در کم یها

  .دتپ یاعتکاف، روح فقط در کالبد عشق م نیبندد و در ا یروگار م
 

 نشد اــمو شد از ــاز ت یــیداــ! جارمــیا ــوف یـب
 ا نشدــد از مـو شــاز ت یــیاــنـزم آشــــب رکـــت
 گارــن یهرت اـه مـدادم ز اول دل ب یـمـن یــم
 ا نشدـد از مـو شــاز ت یــیاــربــدل نـیدا اـتـاب ز
 ذور دارـاستم معـرخـر بــاگ تیوـم از کــه نــم

 ا نشدــد از مـو شــاز ت یـیاـنـرک آشـه تــک زان
 و شکر ریا هم هر دو چون شـب مـیودـب زجـمتـم
 ا نشدــد از مــو شــاز ت یـیداــم جـرس تـبـاقـع

 رـیـه غـب یوستـیـور پـهجـن مــاز م یگشت دور
 ا نشدـو شد از مـاز ت ییاـوف یب نیاـکشد  خوب

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 اـر عهد و وفـلک، سـمـا شجاع الـب یودـب بسته
 د از ما نشدـو شـاز ت یـیاـوف یـب نـیا بتــاقـع

*** 

 ندیگو ادیـو را صــو ت دـیـص راـم
 ندیاد گوـفن ات است نـیا اـرا ب وـت
 ا ز عشاقــم دل هــغ یپرس رـاگ
 دـنـیوـگ ادــیرـــه و فـالــو ن آه هـب

 ستمگر نیریبر و ش نیمیرا س تو
 ندیاد گوـت کش و فرهـحنـم راـم
 و صد دلـم تـچش زه  ــمــغ رـیاس
 ندیگو ادـیـو را صـم تـآن چش از
 رانیال اسـح یگه یرسـپ یـمـن
 دـنـیوـو را آزاد گـرو تـآن س از
 من مدام است ریکه دستگ یکس
 ندیداد گوـغـِه بـاو را ش اعـجـش

 

دهد،  یکه نوشته است، تذکر م ی( در مقدمه ایشاه شجاع دران وانیمهر )مصحح و مهتم د نیبرز یعبدالغن استاد
 .در پشاور، سروده شده اند یاو در قلعه ا یها یشاه شجاع، در روزگار تلخکام وانید اتیاب شتریب
او پس از خلع  یها یرا به قلم خود نوشته شده است، دشوار یشود بخش یدر کتاب واقعات شاه شجاع که گفته م 

کند که در  ینم ییگر، هرگز وفا لهیکند که آن مرد ح یسنگهـ، آشنا م تیسلطنت، او را در دربار مهاراجه رنج
 الماس افتیگذاشت. کمک به شاه شجاع در بدل در یبه قدرت افغانان، احترام م مورشاه،یحضرت ت یسلطنت اعل

شاه شاعر را مکدر کرد، در  ی ندهیآ س،یبا انگل میالهور که در شراکت مستق یدر معاهده  ازیکوه نور و اخذ امت
 یکرده است که در نمونه ها نیحز اریرا بس یخیباال، شاه تار اتیرند، همانند ابخو یم یکه به زنده گ ییها شین

ها، سرنوشت شوم او  یشود و در بوران دشوار یم رییاو در تندر حوادث، دستخوش تغ یوصخص یایمختلف، دن
  .بود دیدر شاه شه

 

 گذارندـن دنـیو، رسـا تـکه مرا ب یانـآن
 گذارندـن دنیشـه کـالـه کشم، نـالـن رـگ
 که خونم شیا کـفـان جـوبـز خ ادـیرـف
 نگذارند دنـیپـو ت دـزنـیرـاک بـخ رـب

 نیهمه گلچ بانیباغ وصال تو، رق در
 نگذارند دنیگل به مِن غمزده، چ کی

 اهـرخ آن م نمیو ب میبه برش آ خواهم
 نگذارند دنیرد که دـوان کـه تـچ اـام
 که دشنام مینظر از بوسه نمود عـطـق
 گذارندـن دنـینـش ارـــیب ـل لــعـل از
 بانیداد رق یاع! آه ز بـجـاه شـش یا

 نگذارند دنیو رسـال تـزم وصـب در
 

معاصر افغانستان، شناخت از شاه  خیشود که در تار یم جادیا یاز چهره ا یخیروال، حد فاصل شاه تار نیا بر
 به سیاو با انگل ی ارانهیاو زدند.  یروزگار، خدنگ فتنه را به پا یها یخالصه است که در باز یشجاع، به مرد

 یایدر دن ان،یکرد تا در خلوت خوبرو یم رابیخوش، ذوق او را س یدر روز ها دینشد که شا یطمع قدرت، همان
 :میتعجب کن م،یخوان یکه اشعار او را م یزمان م،یقرن و ن کیاز  شیب ،یاسیسرنوشت س یسوا

 .متفاوت اند یو شاه شجاع شاعر، دو مساله  یاسیشاه شجاع س 
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مهر و به همت انتشارات دانش،  نیبرز یو اهتمام پوهنمل استاد عبدالغن حیبه تصح «یشجاع درانشاه  وانید» کتاب
 نی. اردیگ یصورت م ،یشمس 13۰1سال، در ماه ثور سال  ازدهی یکتاب به فاصله  نیمنتشر شده است. چاپ دوم ا

هن د -ده افغانان یواقع جاده  ،یزیگرد میرح یتمرکز تجار یدانش، رو به رو یاکنون در کتاب فروش نیکتاب، هم
  .رسد یباغ، به فروش م

ه کردند ک یادآوری زیشاه شجاع ن یاز اشعار پشتو شانیداشتم، ا اریکه با پوهاند استاد مجاور احمد ز یصحبت در
  .مفقود شده است ،یکسان ایکس  یمتاسفانه بر اثر سهل انگار

 :یاآوری
 مطالعه و بازار تیو اهم یفرهنگ کتاب خوان میبودم که به منظور تعم آورده!« میبه کتاب ها کمک کن» یمقاله  در

 یکه گذشت، به مرکز کتاب فروش یهفته ا یکتاب، آغاز آن بود. روز دوشنبه  نیکنم که ا یرا آغاز م یآن، پروسه ا
 قرار داد ارمیکتاب را در اخت نیا ،یگ شهیهم ییخوش رو ادانش رفتم و دانش صاحب که آن مقاله را خوانده بود، ب

 کنم.   یتا معرف
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