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  ـتـــعــرفــهــاي مـــلـــــگـ
  تخلص داشت )مخفی (  سأجالب زیب النحکایت               

  !دوستان عزیز وخواننده گان محترم 
تخلص مخفی چنین روایت بوده که از جمله شاعران شناخته شده فقط چهار شاعر آن بنام 

    دوستانهن پادشاه دختراورنگ زیب نواسه شاه جهان انسآزیب که یکی داشتند 
فروغ مخفی بدخشانی که درعصري امیر عبدالرحمن خان در والیت بدخشان زیست     2

آخرین پادشاه  محمد ظاهر شاه اعلحضرتیعنی در وقت سلطنت  1343مینمود ودرسال 
  ش را شاد ویادش را گرامی میداریم    فوت شده که ما  هم روا آفغانستان

 تخلص داشت  مخفیکه آنهم  ورالدین جهانگیردختر میر نسوم ملکه نورجهان بیگم   3
  .          وهمین لحظه مخفی چهارمی را بیاد ندارم وهر گاه بیادم آمده اسم وتخلص اش را مینگارم   

با شخصی ریش سفید  سأشبی درخواب زیب الن چنین روایت بوده که!صـورتهـر بـه
اش داده وگفت دخترم نورهانی هم صبحت میشود وآن مبارك یک گیالس آب را بدست 

 عبارت سأرسید ومیگویندکه اولین شعر زیب النیکه به امر خداوند ج بمقصدتان م هبنوشید
  ام آورده بفقر رو ولیـکن ام دخـترشـاه  :از است 

   است أسالن زیب من نام است گرهمین وزینت زیب

   کل برگ در بو مانند شدم مخفی درسخن       

   مرا یابد سخن در دارد دیدن میل هرکی                                               

  را غنچه باشی دیده نیست بقائی را دنیا عیش         

  گذشت پرشانی در عمرش کردو تبسم یک                      

   نشدي اری درگردن خم که یدست ندبشک         

 نشد شداریخر کس چیه أسالن بیز شد رویپ                       

اندك  سأمیخواهم که در مورد دو ویاسه  مصراشعار دیگر زیب النوحاال : بــه هــرصــورت
  .  تبصره نمود ه که واقعآ یک داستان نهایت جالبی  است
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که جناب عاقل خان برعالوه یکه در وقت شاه جهان پادشاه والی والیت شهر آگره  میگویند 
 آ روز ازکه تصادفروشاعري عالقه خاصی داشت موصوف به شع همچنانهندوستان بوده و

در باالي برنده   سرخ باپهراهن سأکه زیب الن شدمیگذشت  ومتوجه  سآقصر زیب الن نزدیکی
شخصی عاقل خان قلم وکاغذ  حالتمینماید که در همان نگاه خود استاده وبه هر طرف  قصر

محافظ خود  وآنرا بدست  . سرخ پوشی به سربام بنظر میاید راازجیب اش کشیده ونوشت که
ید که مصره دوم آنرا تکمیل ئسالم گفته وبگو سآداده وگفت که از طرف من براي زیب الن

  .              شعر عاقل خان نوشت که   مصره بجواب یک سأوزیب الن  .نماید 
یق عاقل خان ازطریک پارچه شعرارسال با که . به زر میاید نه به زاري ء ونه ءو به زور نه 

بین مردمان شهر گوش بگوش آوازه بخش شده که جناب عاقل خان والی  درمحافظین اش 
  . ارتباط خطی دارد ونواسه شاه جهان پادشاه شهر آگره همراي دختر اورنگ زیب

 فورآ عاقل خان از وظیفه خود دست کشیده واستفا داده تا از یاتعابا شنیدن چنین ش که 
 د نشود وازجانب دیگر حیات خودش ازخطر نجات یافته باشدجا نام بییکطرف دختر پادشاه ب

یک مصره شعر نوشت وبراي  سأشخصی زیب الن از وطیفه عاقل خاننمودن  با شنیدن استفا که
  شنیدم ترگ خدمت کرد عاقل خان زنادانیعاقل خان فرستاد که           

    !       نوشت که  واینطور عاقل خان مصره دوم آنرا تکمیل نموده
   پشمانی ردآ قل که بارند عا ک يکجا کار                                                           

  . در عصرشاه جهان پادشاه یک  شاعردیگر هم بنام ناصرعلی خان  بود وهمچنان 
مصرع واین یک   الوت جدا لبمازهم نمیشود زح  یک فرد شعر نوشت که سأزیب الني روز

  .ید ئرعلیخان شاعر ارسال نموده تااینکه مصره دیگر آنرا تکمیل نمابه ناص را
زمانیکه    ملب سأزیب الن وهی رسیده بر لبگنوشت که  اینطور بجواب آن ناصر علیخان 

  .عصاب وي بکلی خراب شده ونوشت که  امتوجه  میشود أنسشخصی زیب ال
    سربریدمت ذولفقارعلیورنه به          ـــــــناصرعلی بنام علی برده ئی پنا         

   ناصرعلی وارخطا شده وطورعاجل آمده واز ایشان  شخص سألنبا خواندن شعر زیب ا
   .معذرت خواهی نمود 
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 بیادم 1335  ازسالبسیارجالب به ارتباط شاه جهان پادشاه یک خاطره  : دوستان عزیز
.مختصر بشما بنگارم  طور که آنراومیخواهم  آمده  

داشته که ودل آرام ،  فنا، حیات ، جهان به نامهاي که شاه جهان چهار خانم  میگویند
د شاعر هم بودن آنهاو هداشت آشنائی کامل بازي شطرنجدر هرکدام ایشان برعالوه یکه

 شخصبوده که  بازي شطرنجمصروف وزیر خود  بیلبر روزي شاه جهان همرايکه 
  . میسازمشمارا مات  نوزیراش گفت که اي شاه جهان امروز م

فرمودند که اي وزیر اگر شما تخته شطرنج راببرید در آنصورت کنان  خنده شاه جهان
.من یکی از محرم هاي خودرا برایت میبخشم   

 چال هاي آنها بجائی رسیده بود که واقعآ شخص شاه جهان در یک !که خـالصه این
که اي وزیر چال من وتو همین جناب شاه جهان فرمودند و .دو چال دیگر مات میشدیا

  .من تشناب رفته دوباره میایم که جا باشد
 نام داشت جهان  که اش  خانم اولیبه  فورآ هرچهارخانمش راطلب نموده آنجناب

از خانم شرط گذاشتم که اگرمات شوم یکی جناب بیلبروزیرم  فرمودند که من همراي
 ن هستم میخواهم که شما راوحا ال نزدیک به مات شدهاي خودرا برایت میبخشم 

                         که داده اینطوربه شعر  اش رجواب ش فلفورخانم و. برایش بدهم 
   که پادشاه جهان را جهان بکار آیدـ  ــاه جهانی و جهان را زدست مدي ـپاد ش تو
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که میخواهم شمارابه شخص  فرمودند داشتحیات نام به خانم دوم خود که  بعدآ و 
.گفت که اي سرورمن  حیاتو  . زیر دهمو  
واگر حیات نباشد جهان چه کار آید  ـــ   حیات میباید کنجهان خوش است ولی   

.ید ئجناب شاه جهان رویش را بوسیده وگفت که واقعآ راست میگو  
  .خشم می ببه شخص وزیر  راشما کهفرمودندکه فنا نام داشت  شدیگربه خانم بعدآ
:که دهجواب داچنین ش خانم  

 جهان وحیات هردوتا بی وفاست ـــــــ  فنا را طلب کن که آخر فناست
 فرمودند کهنام داشت دل آرام که   خانم چهارم خودآنجناب به !خـال صـه اینکه 

که در چال دل آرام  .ببخشم م وزیر بیلبر شمارا به شخص تاومجبور هستم  مچاره ندار
      : ولی بیک شرطدارم  که قبول گفتداشته خاصی  ومهارت داداستع هاي شطرنج

: شاه جهان فرمودند که شرط تانرا قبول دارم وبگوئید که چیست        
تانرا  رفته شده شطرنج از عقب پرده چالهاي یکمراتبه خانمش گفت که میخواهم تا 

من آنجامیروم وشما از عقب پرده چال  خوب ن گفت که بسیارشاه جها . نگاه نمایم 
بازي به نفع شخص وزیر بوده صد فیصد وگفته میتوانم که  کنیدی مارا نگاه هاي رفتگ

باآوازبلند صدا زده  پرده چال هاي شانرا نگاه نمو د عقبازدل آرام  وبس  زمانیکه
شت دي ــ فیل وپیاده پیش کن ، اسپ کودل آرام را م هدورخ بد ها شاه :که  گفت

 مکه عزیزبه خانمش گفت و را بردهشاه جهان بازي شطرنج  : خالصه اینکه ت وما
     : وگفتند که داشته  نه ئیخانمش مریضی زناهستم در حالیکه  تومشب من مهمان ا

            میچکداز برگ گل خون انار  ــــــمن امشب مرامعذور دار  اهاي ش        
که فرمودندشاه جهان در جوابش   

میخورد وقت شکار نخوـ  شیرما ـــــدلبرم درعیش ما عذر میار ـ  
ـم باالــصوابــلـاهللا اعو  
يسویبرج دسمبرع 1998 مطابق 1377ماه قوس   

  از جمله مطالب آرشف انتخاب  شده نوشته عزیز حیدري
AzizHaidari@hotmail.com 


