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 ۲۸/۰۳/۲۰۲۱          کهگدای عزیزهللا
 

 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۴ قسمت

 

 :علی امید مدیر شعبۀ آرت کابل رادیو گفت  غالم
 ،رشته سرشته داشتند هر ش موقعی که مرحوم نصرهللا خان رستاقی سرشته دار اعلی میمنه مقرر و در۱۳۲٦درسال 

امید هم رشتۀ دوستی با تفاضل مرحوم داشته وشبها را به مصاحبه های ادبی سپری می نمودیم .چون نصرهللا خان 
 ادب میباشم و شعر من هم پیرورهروان ند وادب چون ستارۀ درخشان بود و درفهم شعر و خشانفضالی بد یک تن از

 بصحبت آن مرحوم گرویده گردیده وبه دیدۀ احترام معزی الیه می نگریستم .
 ساخته بود ، من و را بیدارو دلهای افسرده  وای خوشگوارمیمنه دوستداران ادبیات را سرشارهدریک شب بهار که 

ای ه مهری رو زمانی از سرد کیفیت بها ، گاهی ازرستاقی مرحوم درکلبۀ شاعرانۀ شان غرق تخیالت شیرین بودیم
 قطع موصوف رشتۀ صحبت ما را زمستان بحث می نمودیم ومجلس ما گرم شده بود ، دراین لحظه مالزم سرشته دار

بال مهمان عزیز که قآقای رستاقی به است ه بودند اعالم نمود. من وو ورود یک مهمان گرامی را که از رستاق آمد
بودیم  گلیم خود بیرون نگذاشته هنوز پا از بطرف دِرخانه شتافتیم و جا بلند و با ایشان معرفتی نداشته بودم از هنوز

ستاقی در فراز چلّه خانۀ ر تدبیر بسان تیر با آن پیر که مهمان گرامی باقامت خمیدۀ چون کمان از در درآمد و
 پیره مرد جوان صفت وخوش صحبت راندیده بودم . بعد تا آنوقت چنان قرارگرفت . چهل سال ازعمرم میگذشت و

 . و شاعری مصروف شنا شدیم شعر بحر احوال پرسی باجناب شان آشنا و در از مصافحه و
، مشارالیه مرا نیز خوش آمد این وضع ابتدا رستاقی مرحوم مهمان محترم خود را به ترتیب الزمه خوش آمد گفته و

 «راجی»النا وتخلص جناب شان هم م فضالی بدخشان میباشند و بعداً با هم معرفی وشناختیم که ایشان ازجملۀ علما و
را پذیرفته و خواهش ما را قبول فرمایند . موالنا راجی به تمنای « امید»ودیم تا آرزوی نم ءایشان رجابود ما هم از

رشتۀ  صحبت آن گرامی فهمیده شد که در از امیدی بدل ما انداخت و ما گوش داده از زیرعینک با دیدۀ کم نور، نور
قابلیت ولیاقت « نی بیدل ابولمعا» توجیهه وتفسیراشعار حضرت  ادبیات ید طوالنی داشته و به زعم خود شان در

  خاصی دارند .
ً  این تعریف و قای رستاقی آبا اجازۀ  ساخته و نظرما خود ستایی بود، مرا متحیر در توصیف موالنا راجی که تقریبا

خواستم در ضمن شوخی سویۀ علمی ایشان را بخود معلوم سازم دفعتاً موضوعی بخاطر خطورم خطور کرد که 
، نمیدانم که چرا چنین وصفی نموده ام :گرچه درین قسمت خود را مقصر میدارم راین جا به قسم یک خاطره تحریرد

حضرت بیدل بسرایم که تمام اصطالحات  ساخت تا بیتی بسبک اشعار ر موالنا راجی مرا وادارگفتار و رفتا اما طرز
بخدمت موالنای موصوف تقدیم  بکاغذی نوشته وآن گنجانیده شود. پس ازلحظۀ این بیت را ساخته  وکلمات بیدل در

 وخواهش نمودم تا آنرا توجیه ومعنی نمایند :
 

 بیدل پر زدن مـظلـی درتـعنـزاستبداد م
 ایجاد تمکین تغافل میتوان کردنجنون 

 
فکر زیاد فرمودند که برای یک  موالنا راجی پس ازخواندن ومطالعۀ این بیت چون مار بخود پیچیده بعد تعمق و

 .به اتاق دیگرخلوت نمود موالنا همین را گفته و برای تان تقدیم کنم ، ساعت مهلت میخواهم تا حل آنرا ترتیب و
درغیاب موالنا راجی  چند دقیقه آقای رستاقی مرحوم خنده ها نمودیم و و« امید »  بعدازتشریف بردن موالنا ، من

ن وبا یک جها شوخی سپری کردیم تا اینکه موالنای موصوف عرق ریزان ولی متبسم وخندان واپس آمده به مطالعه و
 چنین آغازسخن نمود که بنده عین توجیه ومعنی شانرا بدون تصرف شرح میدهم : رختتب
 

 درتظلم پر زدن بیدل زاستبداد معنی
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: کسیکه معنی چیزی را نمی فهمد ومیکوشد که آنرا حل کند درحقیقت بسرخود ظلم میکند حضرت بیدل می فرمایند
ً  و تاریکی شب بدون مدِد نور مثل شخصیکه در  پرتاب میشود ویا سرش کدام چقری وگودال در چراغ سفرکند، طبعا

 ادب نرود : و پی توجیه ومعنی شعر به شاخ درخت تصادم میکند ، همین طورکسیکه نورعلم ندارد باید در
 

 میتوان کردن جنون ایجاد تمکین تغافل
 
زمانیکه شخص دیوانه درموقع تغافل تمکین کرد، یعنی ایجاد تمکین درجنون ناممکن است واشخاص مجنون و  ره

دیوانه همیشه تغافل داشته وتمکین ندارند ، اگرممکن شد که کدام شخص دیوانه درحین تغافل تمکین را ایجاد نمود 
 ِر محال است .یتعالی پی بردن آسان میشود ورنه کارآنوقت به گنه ذاِت اقدس با

 
 . این بود صورت حل شعرفوق ذات الهی پی بردن کارمشکل است هِ خالصه اینکه حضرت بیدل می فرمایند که به گن

 شمسی غالم علی امید۱۳۳٩حمل  ۱۳     که ازطرف موالنا راجی بعمل آمده است .
 

 :بابا افضل کاشی گوید 
ای دوست اگر صدهزار آئینه درست پیش آئینه ساز بری ازتو نگیرد و گوید که من آبگینه درست نه میخواهم بلکه، 

دارند ندا ، درقیامت نیز که جمله مطیعان چون خود را عرضه  شکسته می خواهم تا استادی من ظاهر گردد آبگینۀ
 در رسد که من عاصی می خواهم تا رحمت من برهمه ظاهر گردد.

یکن و جمله میگویند خدای ل ای دوست: جمله گفتندی لیلی ، اما آنچنانکه مجنون جمله گفتند یوسف آّما چنانکه یعقوب
، پس ای بنده ، عاجزی طلب کن  که همه میگویند و می سازند وعاصی ، میگوید ومیسوزد عاصی ، زیرانه چون 

 که حق سبحانه وتعالی یارضعیفان است .
 این فرد حضرت بیدل همه دل نیز ازین عالم خبر میدهد :

 

 شکیبد هـافل نـتغ رحمت زمعاصی به
 زانسوست گناه هاگرازین سوست آنها

 
 اگر ازطرف عاصی یعنی رحمت آلهی ازبس برای عفو معاصی بندگان مشتاق است حتی تاب تغافل هم ندارد بلکه

 من گناهای تو کجاست تا بخشیده شود.آلها گفته شود ، ازآن طرف خطاب میرسد که بندۀ 
 

 ن ندا است بلندـق ایـتحقی معبد زساز
 که ای عدم صفتان کاشکی گناه کنید

**** 

 چو مخصوص گنهگاراست عفِودوست درمحشر
 ندارد بیگناه آنجا رمجرم-ب هـک اـحسرت ه هـچ

**** 
 به شفاعتدرمحشر اگرلطف تو خیزد 

 ابندـی  هـن ارـگـنهـگ و دـردنـگـب بسیار
 

که در انچی باغبانان سکونت داشت درقوم اندر میباشد. یکی از اجدار «صاحب مبارک » مشهوربه فقیرعبدالستار
وقت احمد شاه بابا به کابل آمده و درقلعۀ بهادرخان چهاردهی کابل مسکون شده اند واسم شان بهادر خان بابا  شان در

 . گویند ، منسوب به جناب ایشان است«  بهادرخان» این که آنجا را قلعۀ  او مردی بود مجاهد وبود 
گردیده است . حضرت امام یحی  آمو واقع معروف به حضرت امام مزارفیض آثارشان درسمت شرق نهر امام یحی

روضۀ مقدسه اش به ارادۀ سنیه شهنشاۀ بامعرفت سلطان حسین است . عمران « رض » از بنائرامام علی نقی 
 احداث گردیده است . و گورگانی باجالل وعظمت بناء رزای بایقراییم

 ماخذ از مکساة القرون       
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ق شهادت امام یحی بن ۱۲٦شنیده ام که میگفتند: درسنه « میر صاحب قصاب کوچه » کذا از زبان سید عبدالسبحان 
درافغانستان بدست نصرسیار واقع شد اکنون مرقد مبارک « رض » امام زید بن امام زین العابدین بن امام حسین 

 شان درسرپل شبرغان بنام امام خورد مشهور است .
 

کابل وچاراهی ملک اصغرخان دوقبر است یکی قبر موسی خان که پسرش  ابتدای جادۀ والیتدرمسجد باغبان باشی 
ً به نام  پهلوان خان ونواسه اش اََغه محمد خان وکواسه اش شیرمحمد سنگتراش بود . مسجد باغبان باشی را سابقا

 نام یکی ازمریدان مجنون شاه بود.مسجد موسی خان می گفتند و قبردومش مدفن فیض احمد 
جملۀ سنگتراشان ارگ شاهی کارمی  در من شیرمحمد خان سنگتراش را دیده بودم وی بعمریکصد سال کمابیش بود و

وانگلیس است ، زهیربود. شیرمحمد خان مرحوم از جملۀ غازیان جنگ دوم افغان  اما بسیار منحنی ، فرتوت و کرد
 آن وقت تحت رایت جنرال محمد جان خان وردک درگردنۀ علی آباد کابل با انگلیس ها غزا کرده بود . در و

کریم خان زند ملقب به وکیل الرعایا برای با لحن خوش درمحفلی چنین حکایت کرد : راوی سردار محمد حکیم
تماشاه میکرد درحالیکه قلیانچی چلم دانه نشان را بطرف دهنش  بود ایستاده و تعمیر که زیر مالحظۀ کدام قصر خود

بب یا سل بر دوش داشت ، چلم را دیده رو به آسمان آهی کشید. وکیل الرعانزدیک میکرد یکی ازمزدوران که طبق گِ 
 آه کشیدن را از وی پرسید ؟

نام دارم ولی « کریم » هستی ومن هم « کریم » است توهم « کریم »  : آنکه به طرفش رو آوردم آن هممزدور گفت
ده که چلم ترا کریمی پیداکر نیستم و درکریم حقیقی مرا کریمی خلق کرد که بیک دود تمباکو ازکدام چلم دیگری هم قا

 دانه نشان را نزدت آورده اند ، اما میل نداری .
 

 :ردوعالوه ک دهیبخش یآن به و ییبایوز فتیشده همان چلم را باهم کم وک ارمتأثریبس ایالرعا لیخان زند وک میکر
 هیهزارروپ یاز نزد مزدور به س یریمذکور را وز گرچلمی، روز د یارزان نفروش یهوش کن که اگر آنرا فروخت

 .دیخر

 پایان
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