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 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای
 (0۰قسمت )

 

شب دوم به معیت ذات شاهانه  از شمسی روزاول ماه مبارک رمضان لیل دهم قوس وهواهم سرد بود و10٣١امسال 
این  قوس ختم کالم الله مبارک را انجام دادیم . در 1١ه ختم قرآن کریم درمسجد مبارک ارگ استاده شدیم و به شب ب

اول تا آخر فتحه نگرفت و ذات  صورت گرفت که قاری صاحب از سال ختم قرآن مجید به امامت قاری محمد عمر
 ند ازاشخاص آتی:. شاملین این ختم عبارت اتمام شب های ختم شامل بودند شاهانه در

 نسبت تکلیف معده» بدالهادی داوی ، رئیس شورای ملی داکترعبدالظاهر ،رئیس اعیان آقای عیحضرت همایونیلاع
د کمر به باعث در» ، وزیرعدلیه محمد اصغر خان ئی، وزیر دفاع ملی خان محمد خان پوپلزا« شب آمدند  ٣تنها 

، وزیر فوائد عامه آقای مساء ، وزیر مخابرات مد عمر وردکداخله مح ، وزیر«تنها دو شب اشتراک کردند 
، تورن جنرال ال عبدالرزاق خان قوماندان طیارهانجینرمحمد عظیم گران ،وزیر پالن عبدالصمد حامد ، دگر جنر

عبدالرؤف خان رئیس حرکات وزارت دفاع ملی ، محمد موسی شفیق مشاور وزارت خارجه ، آقای روان فرهادی 
ستره ستره محکمه ، مولوی عبید الله صافی از ی سیاسی وزارت خارجه ، مولوی عبدالبصیر عضو مدیرعموم

سناتو مولوی غالم نبی کاموی ، میر صاحب سید قاسم خان ، رئیس  ،، محمد نوروز خان ، قاضی مرافعۀ کابلمحکمه
ید داؤد ، آقای کشتیار، سمحمد فتاح نجم، داکتر اعلیحضرت ، داکتر عود ، لوی درستیز غالم فاروق خانقبائل سید مس

تنها درشب ختم اشتراک » و وزیر اطالعات وکلتور داکتر انس خانائی ،علی محمد خان ، حکیم خان ضیالحسینی 
 شهزاد ه احمد شاه و شهزاده محمد نادر .من سرمنشی حضور، محمد عمرخان سریاور ، سردار عبدالولی و« کردند 

حمان خان قوماندان گارد ، محمد حسن خان رئیس گارد خصوصی وحاجی امین الله خان تورن جنرال عبدالر حربی ،
معین وزارت دربار درهمه شبهای ختم قرآن مجید اشتراک ورزیدیم ومعاون تشریفات دربار محمد عثمان علومی 

 گاهگاهی درختم حضور می یافت . 
 

مرحوم را که «  طرزی» شت پغمان محمود بیگ : روزی درگلگحافظ عبدالغفار خان معین اول مجلس اعیان گفت 
وضع رفتارش دریافتم که جناب شان  کاله خود را در دست گرفته ، خوشحال ومستانه آهسته آهسته قدم میزد . من از

 : زدیک وی شده با احترام زیاد گفتمصهبا مست وسرشار است . نرمک نرمک ن از نشۀ
 

 به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیزاست  اگرچه باده فرح بخش وباد گل بیز است
 

وِکراماً : حافظ صاحب غفارخاناو به خوشرویی گفت اگر به کدام کار » ! خدای تعالی می فرماید : َواَِذااَمّروبِالغِوَمرُّ
 « . آن بزرگانه بگذرید  لغو گذرتان شد از

 

بازار کابل که یک مسجد آبرومندانه مسجد جامع مال محمود واقع شور کابل می آمدند در که ،حضرت صاحب بتخاک
! مردم ازجناب شما شکوه دارند که، : حضرت صاحبروزی یکی از پرزه درایان عرض کردبود فرود می شدند . 

ردم مشرف میشود ، همان ساعت که ازاین گونه م هر است و طبیعت جناب تان با وزراء و ثروتمندان سازگار
؟ حضرت صاحب ید ی، ولی به غربا و فقراء کمتر التفات می نمادچای برای شان سرشته می شو ، جای وتوشک

، من چکنم که به عزت را که خداوند غنی عزت داده وبمراتب ارجمند رسانیده است  این ها: برادر! چنین فرمودند
 . شان نپردازم

 

؟ استاد حاضر اشی: روزی مرد مالیی ازمن سوال کرد که چرا ریشت را می تراستاد قاسم خوانندۀ مشهورگفت 
: چگونه ؟ من به ! مال باغروری که داشت گفتین چنین جزئیات ازشما هم می ماند! ا: مال صاحبجواب به وی گفت

سال عمر شریف خود از پنج چهارک زیادتر خوراک نکرده اند  ١0در« ص»: خود حضرت رسول کریم وی گفتم
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، ، مالصاحب با همان ریش طویل خود یدئما فی روز پنج چهارک خوراک نوش جان میفرماو حاالنکه جناب خود ش
 . به خدا که جواب دادن سخت استرسیده گفت : به حساب خود 

 

برای اطفال قبائلی کاله ، پیراهن  یکی از اسفار مشرقی بدرۀ نور : امیرصاحب شهید درامیرشهید خلیفه قاسم و
آن وقتها درعمله هم این عمل شاه چنین معنی میشد. چون امیرصاحب اوالدان  داد . دروغیره می وزیرجامه ، پیزار

قبائلی را بدست خود اکسا میکند ، مدعایش آنست تا درعین حال کدام حسن قبلوی را هم انتخاب نماید وازآن حظ ببرد. 
  چنین خواند :«  خلیفه قاسم» صاحب مصروف این داد و دهش بود  حالیکه امیر ها در یکی از چنین روز در

 

 شاید که ببینم رخ لیال به بهانه  دربدر و کوی بگویم سودا زده و
 

؟ یگرهمی یا کسی دئ: این سخن را تو میگوت، گفقف بود ، ملتفت معنی این فرد شدهامیرصاحب که از افواهات عمله وا
: ای قاسم جو! هرکه . امیرصاحب گفتبی اراده از زبان من برآمده است : امیرصاحب !خلیفه قاسم عرض کرد
 . خدا خو میداندهرطور گمان کند اماّ 

 

 ،بین خیمه نشسته بود وقاسم میخواند جگدلک در : دریکی از روزها امیر حبیب الله خان درجگدلک  امیر صاحب در
ه شد ، دربین ساز و مجلس پردزان کنید، وقتیکه پرده آویران شد. امیرفرمود : پرده را آویباد تند وسختی وزیددفعتاً 

 م داشت ، وقاسم فی البدیعه خواند :واین پرده ها آئینه ه
 

 او آئینه دیوار کشید که میان من و  چقدر دردلش ازجانب من بود غبار
 

 ؟: این فرد را چگونه رساندی، فرمودو چند طال برایش بخشیده امیرصاحب نهایت خوش شده روی قاسم را بوسید
 که این بیت خودش بموقع رسید . ها بود حقیقت نصیب من با این طال در! : قربانقاسم گفت

 
 پایان
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