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 ۰۸/۰۵/۲۰۲۰          عزیزهللا کهگدای
 

 محمد کهگدای یادداشتهای حافظ نور
 ٤۳قسمت 

 

 :اصفهانی صاحب اشارات میرزا از
دعوت آقای گل احمد فرید مدیر ه ش درباغ مرحوم حاجی محمد افضل خان واقع بینی حصار ب١۳۳٥حمل ١٧بروز 

به حوض است  این باغ که شرفدربرندۀ  ع شده وجم وتبرک قدوم بهار همجلۀ تعلیم وتربیه برای تماشای شکوف
 .مجلس ادبی داشتیم

رحیمی ، حافظ محمد اکبر فارغ ، آقای جان رفقای این دعوت جناب ملک الشعراء استاد بیتاب ، آقای عبدالرحیم 
 امین عامل و آقای گل فرید بودند . محمد

صاحب همرای صحبت جناب فضائل مآب بیتاب  در آنجا که دور ازحوادث روزگارساعتی چند فارغ نشسته و
ی جستیم . یکی به تعریف این فصل به اشعار استادان توسل م های نوروزی عرض حال می نمودیم و گل شگوفه و

باغ های شکوفه دارخاص برای  جمعه در هر ، بیاید تا در جوش شکوفه خواهد بود طبعاً  دیگرگفت که درهفته های 
دیگری فرمود اگرغم روزه نمی بود این فرمایش  تماشای جوش شکوفه جمع شویم ومعنی جمع وجوش را دریابیم .

. آقای رحیمی که با جمعۀ دیگر دوم رمضان خواهد بود شعبان است و ۲٥، امروز  درست وبجا می بود زیرا
  :زاران غمخوارجمیعت هستند فرمودنده
 

 م برخیززهمنشینی ما میکشی ال برخیز غبارغمای سبک زسینۀ ما 
 

: همه با خاطرجمع بنشینید تا تمام غزل برخیز برخیز گفتم حاضر بود ، من صائب علیه الرحمه چون کلیات مطبوع
 بجه بود که١۲دقیقه کم  ١۲درست  کردیم برهر فرد او تبصره ها پیدا و این غزل را ٥۰۸را بخوانیم ، درصفحۀ 

 :بیت ذیل خوانده میشد
 

 ز گرِد خواب بشودست ورو تو هم برخیز گرفت دامن گل شبنم ازسحر خیزی
 

ه یک تکان زلزله به شّدتی بود که تصّور کردیم دیوار برند باخواندن این فرد ناگهان زمین درجنبش وتکان شد و
 ازهم پاشید لهذا همه برخواستیم و اشارۀ حضرت صائب معنی برخیز را دانستیم .

 

 ضرت بیدلشبی با ح
رداختم پبجه شب دفعتاً خواب ازچشم من پرید ودرآن دل شب بمطالعۀ نسخۀ قلمی میرزا بیدل  ۳شب گذشته مقرون 

را دیده همچو  آنوقت بود که شوق مرا بسوی استنساخ این نسخه سوق میداد وهوش طول وعرض این محیط اعظم
د گپ میزدم و زمانی ازعذوبت کالم وصنائع . مع الحدیث گاهی بالب خاموش همرای خوغریق دست وپا میزد

که  رفتم . حال من درآن نیمۀ شب به دست وپا گم کردۀ میماندیلفظی این مثنوی معنوی ازحیرت به محجویت م
  محیط اعظم غرق شده باشد . یا در درطلسم حیرت گرفتار و

ً ازبین این محیط کهری چند دست و پا توانستم که عبارت ازهمین زیادتی قسمیات بود وبه رد قسم شما هم  عجالتا
. این هم ناگفته نماند که مقابله ونقل این قسمت هم تا نزدیکی صبح وقت اول آویزۀ گوش میسازید آنرا برای بار

هم فیض سحر را نیافتم . ختم سرگذشت  من رفت و دست قسمت بد بخواب رفتم یعنی هم نماز از بعد آن از گرفت و
ابقی قسمیه شروع نمودم اتفاقاً در دوبیت اول که بعد طعام خوانده شد به مفاصله بخواندن  بال وختم طعام یکجاشد و

 :اشاره شد حال من ذیالً 
 

 به حرفی که دارد لب خامشی شیبیهبهوشی که خفتست در 
 که نه شام داند نه فیض سحر اثر به محجویت شوق حیرت
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 .زمحروّمیت فیض سحر قسم یاد کردندبدین صورت روح جناب میرزا بیدل ملتفت احوال بوده وگویا برتأثر من ا
 

 :الهام حضرت بیدل
لالثانی ازسالها استواراست خواستم در ل ابن عربی ثانی یعنی بید حضورعارف ربانی وه ارادت من ب ازآنجا که

اگر درآن روز مثل سردار فیضی زکریا دوم  بگیرم و را چهل رحلت شان و صد ق سالگرۀ دو ١۳٧٥صفر ۳
آتش مختصری درکلبۀ مختصر  اب ثراه آب وطه نذر ارواح مقدس آن فیض قدس نتوانستم مانند هاشم شائق تفیوضا

فیض  گفته چندی از رفقا را به استماع قصائد فیوض شان دعوت بدهم تا از خویش ترتیب و افّوض امری الی هللا
  گردم . ضالهامات شان مستفی

چون دراین سال سوم صفرالخیر یعنی روز رحلت آن محیط عرفان برخصتی تصادف نمی کند وخودم نیز باهمه 
جمعۀ آن که پنج صفر باشد مقرر  الگره را بروزکار فارغ نمی شوم ، به مشورۀ آقای رحیمی دعوت س بیتابی از

رعنصر رکن کین محافل بیدل خوانی اچه را که مانند موالید ثالثه و داشتیم و ازجملۀ دانشمندان همان دوسه نفری
قاری شرف واخگرتشریف آورده این محفل یاد وبود را که هشت  ،ع دادم که با طاهر بدخشی ، عاملهستند اطال

  سازند.نفرخواهد بود هفت 
ً به ۳به ترتیبی که عرض کردم که محفل سالگره از صفرتاخیریافت ، بازهم درسوم صفر تمیناً  ٥صفرعجالتا

نزد خود پارۀ از آثار حضرت میرزا را مطالعه نموده برای محفل سالگره اندکی خود را پیش بین  خواستم تن تنها و
و در دل خود گفتم درهرجای صفحه که چشمم افتاد همان را خوانده  گردانم ، لهذا کلیات را بطریق فال کشوده

  را باز کردم چشمم بدین غزل افتاد : لتفاول میدانم . چون کتاب بید وبرای اقدام خود
 

 سال گفتن از زدـگ ب میــل هــک رشتۀ هست  الــف لتــفــغ یا کیـب تا گرهــسال عشرت
 الــموشی دنبـخ دشت این در کاروان هاست  ییارآ  انـزب شـتشوی ز عـمــش ای زرـگـب

 وس است ودوالـمردم ازکام وزبان عرصۀ ک  اـنجـدعوی عشق وهوس عام فتاده است ای
 خال بـت ندارد گـسن جزه ـب وهــک نــای بـت  است حسد و رــکب شــآت هـآئین تــخـس دلِ 
 الـه آرایش خــب وختـس جبین داغ زنگی از  خوردـن ادـجـای زشتی  مــغ اطهــمش یــسع

 وصال طعـق نـکـم شهـری از ادب الـهــای ن  ا داردــن هــمــچ هـک بهاری رهیست خاک
 تمثال  ریزدـــن  هــآئین  ز  صــشخ  رقــع  دـنـک هـچ روشن دل اــب وــت و نــم الـانفع

 االت ببالـخیه ـب وـم سرِ  دو یک هوسـوالـب  پردازد یـم و کهـتن به غرو ـالم است ایـع
 الـنقص است کم طالب رسد چون بمعراج               از بدرشدن سعی هاللش پیش استمه پس 
 بال و پر داردـن روازــپ وایــدر دع گـرن  ی آوردـمرد وـمیب ودمـود ز خـخ عشق بی

 امالـپ  گرددـن  سایه  تـقدم  یـعـس ز اـت  اب کنی راه طعـبسر ق عـون شمـچ هـه کـب
 بر اسـخ بی حیا ز انـگاهـن وخـدۀ شـدی

 اگر نگذرد آب ازغربال«بیدل»کند چه
صفر بعد  با مطالعۀ این غزل معنی سالگره را دانسته وبرعشرتی که عین غفلتست پی بردم ، فلهذا در روز پنج

به ارواح غائبین ومجالس سالگره دعای  ازعرض این تفاول غزل مذکور را بحضور حاضرین وسامعین خوانده و
  خیر خواندیم .
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