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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۸ قسمت

 

 :خاطرۀ، طالب العلم با کبوترباز
که طالب العلمی درجنب کبوترباز سکونت داشت ، روزی کبوترباز کبوتران را می پرانید وچنانکه رسم  دیستمر

: این . اتفاقاً سنگی درخانۀ موالنا افتاد. موالنا مالزم خود را گفتکبوتر بازاست ، فریاد میکرد وسنگ می انداخت
خود را قابل جواب ندید. عصبۀ  عاجز یافت و فهم آن ؟ مالزمش خود را ازحجرچه بود که به بیت ما نزول نمود

که، ای رجل اوباش وای مرد  ،گو موالنا درتهیج آمده گفت : ای مردک احمق بتو میگویم که بروحّمامه باز را
قالش ترا چه حد ویارا که حجری ازاحجار ارضی برداری وآنرا بقوت ید بسوی سماء معلق مطبق معلّی اعلی 
اعتال دهی و متحاشی ومتجانب از آن نباشی که چون قوت علوی عارضِی او رو بنهایت آرد ومیل بممراصلی خود 

اسافل که محاذی ومعالی اوست ، فیحین النّزول اقرب دانسته به بیت ما  وقرِب طرف که ازجملۀ اشیا َکونیه است کند
  نزول نماید وبر فرش ساحت ما وارد گردد.

 قصوره : حضرت موالنا به عبارتی تکلم می فرمایند که بوگفت دمالزمش ادراک این عبارت عالیه را نتوانست کر
، توکه این مختصِرمفید  کثیرالحماقت ای مردک قلیل الفهمگفت :النا اعتراض آورده وفهم نمی دانم چه میگویند ؟ م

حمامه را بگو : شاغل لقب ازاین به لسان خود بگذرانم ، میگویم :  شابیرخواهی که اشرح و وضح  نمی فهمی می
خود بجانب سماء مدور  ۀاالضرار را برمیداری وآنر بقوت عارضی دنبال حمامات العی حجری از احجار کثیر

اشی و متجانب ازآن نباشی که اقرب حسماوات العلی عبارت از اوست طیران می دهی متمقوس مقدس که منور 
 ستورۀ سرادق عصمت اند ، چون ،امیات نو خواتین محلیکه مستورات عالیات  ، درته استمهابط آن دارخجس

الورود برفرق احدی یا  شموس جلوس ویا چون سیاراِت المعات برسطحِ ساحت سیاحت داشته باشند ، اگر فی عین
بدنیه ، جزوی از اجزای جمیله تکسر و تقطع پیدا آرد ، یا ارُجل وایادی شل گردد ، تو بدین  ازاعضای برعضوی

ریم ، ذبرایی ، واگر مروت مقتضی آن گردد که از ِدیت بگ چه قسم واز دائرۀ قصاص قلِت بضاعت ازعهدۀ ِدیت
گرفته مبلغ متعدد که از ادای آن عاجز و قاصرباشی از تو طلبند ، چون  ان رسد ، ترایاین مقاله بسمع جمع دیوان

، محبوس طعه ساختهناجیر قا ه وزبباهر شود ، ترا مقید بقیود صاع عجزآوری، بعد تفتیش کمال برایشان ظاهر و
 چاره ندید و مهرسکوت برلب نهاد . این مرتبه هم مالزم موالنا بغیر ازتبسم .د گردانندبومؤ
اعتراضی که داشت خود به بام برآمد ، روبه جانب کبوترباز کرده عبارات رابوجوه مختلف بیان کرد.  نا ازموال

، دانست که چون او را مخاطب ساخته مبالغه درسخن نمودزکبوترباز تصور میکرد که موالنا او را میخواند. با
، حمل بر جنون موالنا کرده این بوجوه شتّی کبوتران را دعای خیرمیکند . آخراالمر ازکثرت مبالغه وتشدید موالنا

، موالنا را گرفتا و محبوس کردند وبه زنجیر کشیدند . مدت متمادی  یددارالشفا رسانجمع متصدیان مقوله بسمع 
. تا آنکه جمعی به گشت وگذار دارالشفا آمده بودند ، موالنا درحبس بود و آنچه به کبوترباز میگفت به طالع خود دید

 ً . آنها بعد استماع به آن عبارت آرا افتاد و آنها تحقیق حالش نمودند. موالنا صورت واقعه را بازگفت گذر آنها اتفاقا
، قاضی ُملک است و روز جمعه بدارالشفا میآید ، اگر احوال برمالل خود را به او گفتندش که متصدی دارالشفا

ً اتفا. اظهارنمایی ، اغلب ازین زندان بی پایان خالصی یابی دراین میان قاضی هم فرارسید ،  جمعه بود و روز آن قا
  :موالنا فریاد کشید

یهاالقاضی ! حقیقت امور را نمی فهمی ونمی ترسی از روز حشر ؟ قاضی ازاین سخن بیدماغ گشته ازپاسداران ا
که کم از  : زنهار: صد چوب ! قاضی گفتزنند ؟ آنها گفتندند چوب می چ: این دیوانه را روزانه پرسید ادارالشف

  دوصد چوب نزده باشند که کالمش بسیار پریشان است .
 جمان به سروقت او رسیده ، خالصش کردند ومتر بیچاره موالنا مدتی درحبس بود تا اینکه بعضی مترّحمان و

از مجمع   .»نصیحت کرده گفتند که من بعد ازعبارت آرائی تائب گردد تا هرمردم عام ازفهم او عاجز نباشد »
  «االنشا 

***** 
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 را رــب ر وــس یــبــهیـم شکل با آراسته            یــوانــجن ــیــالــب رــــب تــرف یــشب ابلیس
 طر راــخ هـزین س کیـی بگذینی تو باید  ارــهــزنخواهی  رــاگ رگـم مـنـم هـک اـفتـگ
 واهرخود سینه وسر راـخ بشکنی از اــی             زار یـُکشــب را تودـــخ رــیــپ درــپ آن اـی
 را و نظرـت هالک ز پوسمـب کهــنــا ایــت  اغرــس سه دو وشیـبن باـن یـز م ودـا خـی

 را ضعیفم بتن رزهـل دــتــف رگــم زــک  ا داشتــج بیم جوان برخود و این لرزید از
 لیکن به می ازخویش کنم دفع ضرر را  ارــکن ـای واهرمــخ و درــپ اــب نکنم اــفتــگ

 در راـهم خواهرخود را زد وهم کشت پ             جامی دوسه می خورد چوشد چیره زمستی
 خداوند و تاک بُن خشک شود یکاشا

 را بشر وعــن کند حفظ شر مایۀ ینز
 «ایرج میرزا »        

******* 

 ظـافـبر در مدرسه تا چند نشینی ح
 خیزتا از در میخانه کشوری طلبیم

 

کتابی تألیف نموده «  فظ الرموزمفتاح الکنوز وحا» مال قُطب الدین قندهاری درشرح دیوان خواجۀ شیراز بنام 
ش به طبع رسیده است ، ۱٣۱۲وآنرا به دو جلد به اتمام رسانیده است که درمطبعۀ فیض محمدی کراچی در سال 

را جاهل واحمق می گویی وعلمت  وی فرد فوق را چنین شرح می کند : ای آنکه درمدرسه نشسته ئی وخلق خدا
با عالم دیگر « بیدل » المتعارف به « رح » یده باشی که شیخ عبدالقادر غیر ازخودی وپندارنتیجۀ نه بخشید و شن

سال سیاحت ورزید  ۱۸یا  ۱٧دربخارا درمدرسه همدرس وهم سبق بودند. بعد از فضیلت ، بیدل ازوطن گم شده 
جای وب وخدمت مشایخ وقلندران را برخود الزم گرفت وازخدمت ایشان یافت آنچه یافت ، پس رجوع به بخارا کرد

میخواندند ، رفت . وآن عالم ، صاحب بسیار جاه ، مقام وعزت گشته ، بیدل گنده  سبق درسبه یک  آن عالم که
پوش  بود ، وچون آن عالم او را دید به عتاب به او خطاب کرد که عجب است با اینکه شمایان درین خرقه چه دیده 

  این مکنت جاه رسیدیم و تو گنده پوش گشته ئی . فاضل گشته ایم وما با اید و حال آنکه ما وشما دریک جاه
بیدل درجوابش گفت : ما نیز دراین خرقه تّرهات داریم . آن عالم گفت : بیارچه داری ؟ بیدل جرو اول ازدیوان  

  عالم بیت اول او را دید وآن بیت اینست :خود را کشید ، چون آن 
 

 راه آنجا ز استـجـهلوی عپ اـریـبـک به اوج
 گراینجا خم شوی بشکن کاله آنجا سِرموئی

 

گفت که عمر گران مایه را چرا برباد  و گریه آمد و ریش خود را بدست گرفتآنعالم بعد از خواندن این بیت ب
 که از دِر میخانۀ اهل دل کشوری طلبیم . ، پس ای مدرس خیزدادیم

 «جلد مفتاح الکنوز  ٧۰ص »       
 

******* 
. این شخص محترمی بنام محمد رحیم جان آغا سکونت داشت که خورد بودیم در گذراندرابی شخصی مجرد و ما

وصاً شاهی قندهاری بوی اعتقاد کامل صخ سادات صحیح النسب بود که تمام اهالی قندهار از اصالً قندهاری و
نۀ او منزل صحبت های اکابل هم بوی اخالص داشتند. خ از ، ولی مردم بسیاریداشتند، اگرچه مرید نمی گرفت

  ود ودرسفر حج نیز همسفر وهمراه شدند .با پدرم رفیق ب . او، اخالقی وتصوفی بودعلمی
من که خورد بودم همرای  بعضی اوقات بعد ازنمازهای خفتن ویگان روزجمعه پدرم به مقصورۀ وی میرفت و 

 . مجلس میسرم میشد پدرم درین مجالس شرکت می جستم . هرگاه شرفت معّیت پدرم وشمولیت درین
 

******* 
 :کابلبرفباری های بی موقع در

 ماه مبارک رمضان . ۱٣ق ، درماه میزان بروز دوشنبه  ۱٣۲٥درسال  -
 جورا . ٦ش بروز ۱٣۰٣درسال  -
ساعت ٧صبح یعنی  ٥شب الی ۱۰ نو روز گذشته بود، ازساعت روز از ٤٤شعبان که  ۲۰ش  ۱٣۰٥درسال  -

 برف بارید
 بود. عقرب که هنوزخزان بود برف زمین را پوشانیده ٥ش بروز  ۱٣۰٩درسال  -
 

 «پایان » 
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