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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۴۸ قسمت

 

 که به مقامات عالیه رسید ماست فروش  
مورد  یه دولتی رسید ولپادشاهی پسرش شاه زمان به مقامات عا اشخاصی که درعهد تیمورشاه درانی و از یکی

شرح حال وکارنامه های این شخص بلقب اعتماد دولت قرارگرفت ، یادداشت سردارمحمدعباس خان کامران خیل به 
ین ا:» دارد درحاشیۀ کتاب قلمی خود چنین می نگارد  که با داستان های افسانوی بیشترشباهت« جان نثارخان » 

اردهی کابل هاهالی طبقۀ عوام چ از خوب صورت وخوش اندام و، مرد ساده، فعال وخیراندیش شخص که اصالً 
ست ،پنیر وقیماق ااردهی بود . درخانۀ خود مهداران ومالداران چنعبدهللا و از زمینمایندگی میکرد. نام اصلی وی 

ته خود آهس . آهسته با پاچه های برزده وپیزارهای بلند به کابل بفروش میرساند ، تهیه و روزانه توسط بانکی ماست
 بال ناغه خمرۀ هر روزدید گر، وبازارهای شهر به ارگ باالحصار رسانید و بیپارآشپزخانۀ سلطنتی  کرا ازسرچو

  .می فروخت هشاهی برد ۀماست به آشپزخان
 ضراخوشش آمد. امر کرد که او را بدربار ح به همین شخص افتاد و تیمورشاهاعلیحضرت  ها نظر یکی از روز در

ف دراثر لط«!بدل شدخمرۀ ماست شما به قبای تاسی م »، پادشاه گفت :. وقتیکه بحضور پادشاه مشرف شدنمایند
فاخرآورده او را پوشانیدند وپیش خدمت حضور، جپان نشین وصدرنشین گردید ولقب های درباریان خلعت  تیمورشاه

 . رفتار ساده وشیوۀ صمیمانه به خدمت گذاری مصروف بود و با برایش دادند« جان نثار » 
ازدوج  از ق درحرمسرای باالحصارکابل وفات یافت و12۰٧شوال  ٧درانی بروز یکشنبه  تیمورشاهاعلیحضرت 

وقتیکه دورۀ سلطنت تیمورشاه به ذکور ازخود بجاماند. « فرزند٣2»متعدد تا جایکه خاطرات تاریخی ثبت توانسته 
اه توجه زمان ش ف بیشتر مورد اعتماد وپسرش بر مسند قدرت نشست ، جان نثارخان موصوشاه زمان پایان رسید ، 
، مردان و زنان را درباالحصار حبس نمود، قبیل شهزادگان . وشاه زمان آنچه از قوم سدوزایی ازقرار گرفت

وارسی خواراک آنها به جان نثارخان سپرده شد و او رویۀ خوب با مقیدیان نمیکرد ، باالخره یکی از  خبرگیرایی و
حمد مپیدا کرده جان نثارخان را بقتل رسانید، درحالیکه وزیراعظم شاه زمان بنام  را پنهانیشهزاده ها کدام سیالوه 

رها نشوند این قدرظلم  چند مراتبه بخدمت شاه زمان عرض کرده بود تا شهزاده ها را ازقید رها نمائید اگرهاشم 
 جانب جان نثارخان به آنها میرسید الزم نداشت .ازوستمی که 

ر وقلل واعتماد وتوجه قرارگرفت وبه رتبۀ مختارکاری جان نثارخان درزمان پادهی شاه زمان بیشتر صاحب قدرت
کابل حکومت  درشهزاده قیصر  مصروف بود وپسرش قندهار نی درغیاب شاه که درآغاسی سرکار سرفرازشد . زما

باالحصار وشهرکابل  ی زمان شاهی درتهای سلطن قصر تعمیر نثارخان مشاور وی بود ،همچنین او در جان میکرد
همه طرح قصرچهل ستون که درحصص شرقی باالحصارکابل  از این آبادیها اولی تر قطار زحمت زیاد کشید در

 افغان« عاجز»محمد  معلومات کافی میدهد، منظومۀ است از میرزا لعلقصر بارۀ این اده بودند تنها مأخذی دربناء نه
زمان شاه زندگی میکرد ، این شاعرنامور درسلطنت زمانشاه  و عصر تیمورشاه شاعر وطبیب معروف کابل که در

بعضی ازآبادی های آنزمان سروده است ودرتوصیف  . قصیده ها وپارچه های ادبی که درمدح شاه درکابل میزیست
منجمله درباب قصرچهل ستون که درحصص شرقی باال حصار به امر زمانشاه وبه توجۀ جان نثارخان اعمارشده 

  چند فرد ذیل منظومه ازاوست :
 

 کیوان  به  سرکشیده  که  بنائی  نموده بنا  کابل   قلعۀ  الحصاراب   شرقی  بسمت
 چوسرودلکش جانبخش هم چوقامت خوبان چهل ستون که بودهرستون او به لطافت
 زچهارسمت ستونهاکشیده صف چوغالمان چهل ستون که به تعظیم  پایتخت شهنشه
 به دور دیده ستونها کشیده حلقه چو مژگان سریر شاه  بود اندر وجود  دیدۀ  روشن

 نمایان  مست سمت چهار که آفتاب زچرخ        یقین منزل شه شد رمازآن به منزل چها
 نشینان  سایه آنجا زجمع  تون بودس که بی رفیعی  عمارتی چون عمارت چهلستون
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درقصیدۀ خود تعریف میکند ، چهل ستون زمانشاهی عمارتی بود بلند و رفیع «  عاجز» طوری که میرزا لعل محمد 
 «کاله فرنگی»آنرا پادشاهی گذاشته شده بود چنانچه  مشتمل برچهارمنزل و دریکی از اتاق های منزل چهارم، سریر

وف درخشان بود ، دیدن قصروجدوال های آب وصف صاف وخیابانها همه مشجر اطراف قصر یمی نامیدند. زمینها
ق به پایۀ 1٣1۰زیبا ودیدنی تشکیل داده بود. این قصربه امر شاه زمان وسعی جان نثارخان درسال  آن مجموعۀ

 تکمیل رسید.
 کرده بود : درمهرخود این فرد را بحیث سج حک همان ماست فروش ، عبدهللا ملقب به جان نثارخان

 
 عهد شه گردون سریر بود عبدهللا  در

 مختارکاری شد امیر جان نثاراز رتبۀ
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