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 محمد کهگدای یادداشتهای مرحوم حافظ نور
 

 (۳۷قسمت )
 

 مجالس ادبی
 
 

ش درباغ مرحوم حاجی محمد افضل خان واقع بینی حصاربدعوت آقای گل احمد فرید ، مدیر مجلۀ ۱۳۳٥ حمل۱۷
تعلیم و تربیه ، برای تماشای شگوفۀ سیب وتبریک قدوم بهار ، جمع شده ودر برندۀ این باغ دلکش که مشرف به 

جناب   فارغ نشسته ودرصحبت حوض است، مجلس ادبی داشتیم . آنجا بود که دورازحوادث روزگار ساعتی چند
ال مینمودیم آن فصل به اشعاراستادان فضائل مآب ملک الشعرا استاد بیتاب همرای شگوفه وگلهای نوروزی عرض ح

، بیائید تا درهر روز جمعه   طبعاً جوش شگوفه خواهد بود یکی گفت : درهفته های دیگر        . توسل می جستیم
ومعنی جمع وجوش را دریابیم . دیگری لب به  جمع شویم درباغهای شگوفه دار خاص برای تماشای جوش شگوفه

شعبان است وجمعۀ  ۲٥ضان نمیبود این فرمایش خوب کیف میکرد زیرا ، امروز که سخن گشوده فرمود که اگر رم
دیگردوم رمضان خواهد بود ، عبدالرحیم جان رحیمی که با هزاران غمخوار جمعیت ادبی هستند ، به اشارات میرزا 

  : صائب اصفهانی فرمود
 

 خیزز همنشینی ما میکشی الم بر       غبارغم برخیز سبک ز سینۀ ما ای
 

چون کلیات مطبوع صائب علیه الرحمه حاضربود ، من گفتم : شما باخاطر جمع بنشینید تا تمام غزِل برخیز برخیز 
کردیم و بیت ذیل خوانده   دیوان مذکور این غزل را پیدا و بر هر فرد آن تبصره ها ٥۰۸را بخوانم . من درصفحۀ 

  : شد
 زگرِد خواب بشودست و روتوهم برخیز       گرفت دامن گل شبنم ازسحر خیزی

 

با خواندن این فرد ، ناگاه زمین درجنبش وذلزله به تکان دادن شد، ویک تکان ذلزله به شدتی بود که تصورکردیم  
که دیوار برندۀ که ما درآنجا نشسته بودیم ازهم پاشید ، لهذا برخواستیم واز اشارۀ حضرِت صائب معنی برخیز را 

  . دانستیم
 

 : الهام حضرت بیدل
 

صفر ۳وابن عربی ثانی یعنی بیدل الثانی ازسالها استوار است خواستم در ازآنجاکه ارادات من بحضور عارف ربانی
نرا بگیرم . اگر درآن روز مثل سردارفیضی زکریا دوم فیوضاته خورد ونوش  سالگرۀ دوصدو چهل ودوم رحلِت شا

کلبۀ محقر  ، مانند مرحوم هاشم شائق طاب ثرا آب وآِش مختصری در نمفیاضانه نذر ارواح مقدس آن فیض قدس نتوا
خویش ترتیب و افّوض امری الی هللا گفته چندی از رفقا را به استماع قصائد فیوض شان دعوت بدهم تا ازفیض 

 .الهامات شان مستفید ومستفیض گردم
 

چون دراین سال سوم صفر الخیر یعنی روز رحلِت آن محیط عرفان برخصتی عمومی تصادف نمیکرد وخودم نیزبا  
همه بیتابی ازکارفارغ نمیشدم به مشورۀ آقای رحیمی دعوِت سالگره را بروزجمعۀ آن که پنجم صفر باشد برگزارکنیم 

وچهارعنصر رکن رکین محافل بیدل خوانی هستند  وازجملۀ دانشمندان همان دوسه نفری را که مانند موالید ثالثه
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اطالع دادم که با طاهربدخشی ، آقای عامل ، قاری شرف واخگرتشریف آورده این محفل یاد وبود که هشت نفر 
  . خواهد بود هرهفت سازند

واستم صفر تمیّناً خ۳، بازهم در صفر تاءخیر یافت ٥صفر به ۳به ترتیبی که عرض کردم چون محفل سالگره از  
تنها نزد خود پارۀ ازآثار حضرت میرزا را مطالعه نموده برای روز محفل سالگره اندکی خود را پیشبین گردانم ، 
لهذا کلیات بیدل را به طریق فال کشوده ودردل خود گفتم درهر جای صفحه که چشمم افتاد همان را خوانده وبرای 

  : چشمم بدین غزل افتاداقدام خود تفاول میدانم ، چون دیوان را باز کردم 
 

 رشتۀ هست که لب میگزد ازگفتن سال       ای غفلت فال عشرت سالگره تابکی
 کاروان هاست درین دشت خموشی دنبال       بگذرای شمع زتشویش زبان آرایی

 

 ٥وز با مطالعۀ این غزل الی اخیر ، معنی سالگره را دانسته وبرعشرتی که عین غفلتست پی بردم ، فلهاذا در ر
صفربعد ازعرض این تفاول غزل مذکور را بحضور حاضرین وسامعین خوانده وبه ارواح غائبین ومجلس سالگره 

 .دعای خیر خواندیم
 .                                                                                                                            

  : ازالهامات حضرت بیدل 
 

ارادات واخالص سردارنصرهللا خان نائب السلطنۀ امیر حبیب هللا خان ، به کالم سراپا الهام حضرت بیدل ومجامع 
متکلم این مجلس  ضورشان ازشعرای صاحبدل مرتب میشد ولوکه فعالً همۀ آنها غائب اند، درنزِد مخاطب وکه بح

معروف و معلوم است ، اّما تأسف ما ازآن است که کسی یافت نمی شود تا خاطرات یالطایف و ظرائف صحبت ایشان 
مجلس ما راپیرو افکار عالی آنهایم رونق  را بمه باز گوید وبیاد آوری ازلطِف طبع سخن دانی آن سخنوران نامی ،

یک بلبل دل شکسته بال وپر بسته باقی مانده که درین خزان  فارغ نام وسروربخشند. تنها ازآن باغ و بهاربرباد رفته
وبدست شکنجۀ روزگارحال ندارد که ازآن ماضِی قریب بقسم جملۀ  عمراز گریۀ بریادرفتگان یکدم فارغ نمی شود

ن کرده بتواند تا جه رسد به انشأی کدام خبراز زمانه های بعید وعصرپیشین ، مع الوصف آقای فارغ معترسد هم بیا
اگرخویشتن را ازآن کلیات شعر بیخبرهم پنداردنزد ما ازافراِد واقف ویادگاِر همان مجلس بوده وغنیمت روزگارهستند 

میکنند وازخاطرات آن مجامع بخاطما بیان می ، چه باهمه فراموش کاری وحواس پریشان گاه گاهی ازآن جمیعت یاد 
                     . فرمایند

ش درقلعۀ سرخ واقع گلباغ که دعوت آقای عثمان جان پسر رشید محمد حسین خان معین ۱۳۲۹ازآن جمله درسنبلۀ  
بیدل خوانان مجمع   السلطنهروزی درمجلس سردارمرحوم نصرهللا خان نائب  : سابق مالیه بودیم ، آقای فارغ فرمود

یعنی همان متشاعر جاهل ومعرِض حضرت بیدل با « مال بالل » ادبی ساخته ومحفل طربی پرداخته بودند ، دفعتاً 
دیوان مملو ازاشعار جفنگ وادعای کهنه مانند سنگ تفرقه برشیشۀ دلهای هم آهنگ آمد. بارسیدن این هیئت دبنگ 

گشته ، صحبت های همدلی وسیرعوامل بیدلی برهم خورد ومجلس ازجد به هزل تنگ  همه قافیۀ  وقوارۀ دیودرنگ
  : کشید ، بنابرآن ازکلیات قلمی که به دسِت مطالعه بود فالی گرفتند واتفاقاً فرد ذیل برامد

 

 پنبه ات تا چند خواهد برسر مینا نشست       گرانجانی مکن پیرگردیدی وگربا دل
 

گویا روحانیت حضرت بیدل به  چشم کوکره داِر سرخ شد ریش سفید و چون با دِل جاهل این وقت ،
  .مجالس عیش وغفلت بروضع آن تنقید ونصیحت فرمودند  مناسب  الفاظ

 

 اشاره ایست که پروانه را کفن نکنید       برهنه گشتن شمع آشنای یکرنگی است
 ازآدم خام استخشتی که بود پخته بِه        هرچند که ازخاک بود طینت هردو

 

   :ازالهامات صائب
 

شدیم ، با آنکه  ش بجای آقای حسن جان حاکم چوکی کنر جمع۱۳۳٥اسد  ۱۸ما جمعیت پریشان حال روز جمعه 
دراین باغچۀ باصفای خوش آب وهوا ، چمن ها سبز وخرمن ها گل بود امأ ازجهاتی چند جمعیِت دست نداد وصحبت 

 :، زیرا که است جذّاب و گیرا نشدهای بیدل خوانی آنقدر که دل میخو
                                                                        

میزبان گرامی ازهجوم رفت وآمد مهمانان بیصال وتماشاچیان دیده درا ، موقع نیافتند که ازجان ودل بحال  اول:
 .مخلصان بیدل پرداخته بتوانند
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کلیات میرزا صاحب بیدل خوانده شد ، درآن دوفرد ذیل از جهته غلطی ۲۸٥و۱۸۷یکی دوغزلیکه ازصفحات  دوم:
میگردید معانی آن ذهن نشین نشده باالخره موکول به نسخه  وهرچند توجیه وتاویل های طباعتی درست معنی نشد

 ګردید: های قلمی
:                                                                                                                                   

  ۱۸۷صفحۀ   فرد          می بندد شکر  ناله  ریختنپر  بال و       بی دلیلی ایست که ای هرزه درایان طلب
  ۲۸٥صفحۀ   فرد         برنگ شمع ازسرتا پای خویشتن گشتم       بیدل  من  بود اجزای  نگاهم  کباب یک

 

آقای عامل هم درین روزها به بسیار نّرادی شطرنج هوس می بازد ونونو درمارش لشکرهای شطرنج خود را  سوم:
بی حاصل درهرحال مثل اسپ « کشت های »ضابط پیاده می شمارد مانند شطرنج هی کهنه بساط خود را گسرده از 

اچیان ، سه مجلس تشکیل داده ومانند مهمانان وحاضران وتمش شاهین می کشید ومانند فیل میل میکرد . بدین صورت
 .چهارطبع مخالف در چنین گلستان دلکشا ازهمدیگر خار می خوردند

خالصه بهمین تشتِت خاطرآفتاب به زردی رسید و روزما هم به شام کشید من برای تالفی این مجلس ازدوستان عهد  
وادث روزگار برغم اغیارو بیاد دلداراز اشعاربیدل گرفتم که به جمعۀ آینده بجای ما تشریف بیاورند تا درانجا دور ازح

اسد مصادف به دهم محرم  ۲٥، درمتصِف هفته ملتفت شدم که روزجمعۀ آینده  بخوانیم وبه سیرعوالم بیدلی بپردازیم
ً بحال عادی گذرانیدِن این روز وتشویش اینکه مدعوین بخاطر  است لهذا فکِر رفته نتوانستن باالی قبور وشرعا

تشریف نه خواهند آورد، هریک برمن مثل ماتم بوده و بهمین سبب تا دهم محرم به غم والم وماتم  وراروزعاش
وصحبت ها درهرباب بحضور حضرت  گذشتاندم ، مگر به فضل خداوند در روز موعود دوستان من تشریف آوردند

فت و نخست دوفردی که بیتاب صاحب بهمان آب وتاب درگرفت و درشرح ابیات مشکله معنی یابی ها صورت گر
ً  در دعوت قرغه حل نشده بود ، درنسخه های بنابرغلطی های طباعتی عوض  قلمی جستجو گردید ومعلوم شد که واقعا

  :بطبع رفته وگویا آن دوفرد اصالً چنین باید طبع میشد« یک نگاهم « » یک نگاه گرم » وبجای  «  بیِ  -نَی » 
 

 بندد  شکر   ناله   ریختن  پر  و  بال       طلب   درایانِ   نَی دلیلیست که ای هرزه
 برنگ شمع ازسرتا بپای خویشتن گشتم       کباب یک نگاِه گرم بود اجزای من بیدل

 

اما بازهم آنچه مرا آرام نمیداشت موضوع عاشورا بود که آیا درچنین روز روا خواهد بود که ولو ازقول عرفا هم 
ودرحالیکه ازین عالم وازاهل همین عالمیم مأثرنباشیم و درعین این خلجان واختالجات باطنی  باشد غزل خوانی نمائیم

خود ومجلس را مصروف سازم  کدام غزلی خوانده« میم » کلیات قلمی میرزاصائب اصفهانی را کشودم تا از ردیف 
  :اتفاقاً این غزل برآمد

                                                                                                                               
 ازغم و شادی و نوروز و محرم فارغیم       ما زاهل عالمیم اما ز عالم فارغیم

 
والنا صائب را متوجه فارغ ، وفارغ را مخاطب بنابران دیگران بخاطریکه درین غزل اسم فارغ یاد شده روح م

محرم وفارغ بودن ازآنرا برای تسکین خاطرفاترفال نیک  گفتند اما من ازین مطلع غرا تذ کر صائب دانسته واه واه
  . والهام گرفتم

 پایان
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

