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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۹ قسمت

 

 : اََوُدر میرزا رجب علی خان

مملکت یک تحول بهتری بخود گرفت . در آنوقت من مدیرشعبۀ با به قدرت رسیدن محمد نادرشاه ، شکل اداری 

. اعلیحضرت محمد نارشاه مامورین اول دارالتحریر شاهی بودم وسرمنشی حضور، آقای محمد نوروزخان بود

 از دارالتحیرشاهی که میرزا رجب علی خان نام داشت و مامورین سابقه از . یک نفرسابقه را دوباره بکار گماشت

می «  اََوّدر» بسکه خوب آدم بود همه مامورین او را  مردمان هزاره مسکونۀ قلعۀ هزاره های چنداول بود از

 زبان او هرکدام ازین یاران سحر بیان ، تعریف ذهن و مندی فراوان داشت و شاعری هم عالقه رشعر و ، دگفتند

  .دوستش داشتند را میکردند و

کنید که  طرفم نوشته ! یک عریضه به حضور نادرشاه از: حافظ صاحبدرشعبۀ اول آمده گفت«  اودر» یکروز 

  شود . گفتم : آباد یک حصه غلطیده ، باید ترمیم و بصورت تقاوی بدهد که خانه ام در برایم پیسه

 ؟ او گفت : به نثر ! عریضه ات را به نظم نوشته کنم یااودر صاحب

د ، عریضه ام را نوشته کنید . خالصه عریضۀ او را اینطور به نظم نوشتم که یقربان بهررقم که دل شما میخواه

  :انده استچند مصرع آن بیادم م

 کم بغل« اودر»مرید شکم 

 که نبود ورا غیر خوردن عمل

 یکی خانه دارد نهایت چقر

 کلوخ است پُر که ازسنگ خشت و

 او«خانه»زبس شوره خورده است اندام 

 بود پُر زشوره در وبام او

 به شوره کشی اگرمیل داری

 آن جاه قدم درکشی نباید از

 خیز زبس اودر زده جست و

 نه مطبخ بدو مانده نی آبریز

 پلوخورد هرچه تنخواه داشت

 پلو میزند هرچه دل خواه اوست

 پلوخور و وانگه چنان بی نوا

 نه در مشهد است نه در کربال

 به پول تقاوی نوازش باد

 که تا آن خانه بازگردد آباد

 «العبد اََودر»امضا 

 

وقتیکه عریضۀ منظوم را نوشتم ، اودر صاحب را خواستم ، عریضۀ مذکور را برایش قرائت کردم ، همینکه مطلع 

هان هان در آنرا چنین معنی کرد :  را برایش خواندم ، او« مرید شکم اودر کم بغل»شعری عریضۀ او را یعنی 

در همه رفقای شعبه را خندۀ قهقه گرفت . خالصه عریضه  کردن او ازاین معنی هرچه می خورم عملم نمی دهد.
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ً برایش گفتم : ح را تا اخیر برایش خودت عریضه را نزد نوروزخان  ال بایداخواندم واو بسیار خوش شد وعالوتا

  سرمنشی حضور ببری که بحضور نادرخان برده حکم شانرا حاصل بدارد .

چه آورده ئی ؟ عریضه آورده ام . همینکه  اودر: زد سرمنشی برد. نوروزخان پرسیدن عریضۀ منظوم خود رااودر 

نوشته شده بود ، فهمید که عریضه را کی نوروزخان عریضه را خواند بسیار خندید . چون عریضه به خط من 

پادشاه تقدیم کرد . پادشاه عریضه را مطالعه  را بحضوراودر  مومنشی نوروزخان عریضۀ منظنوشته است سر

 وخندۀ زیاد کرده گفت : 

، پرسید که عریضه را چه کسی نوشته خواهد بود ؟ اودر بعد  چه عریضۀ اعلی و درعین زمان کمیک هم است

 : گفتازتعظیم 

پیسۀ زیاد بصورت « اودر»برای محترم حافظ نورمحمد خان مدیر صاحب شعبۀ اول . اعلیحضرت محمد نادرشاه 

تقاوی منظور کرده برعالوه یک مشت پیسۀ دیگ طور بخشش عطا فرمودند . اودرصاحب مرا بسیار دعا کرد 

  وهمان خانه را با پول تقاوی و بخشش آباد و ترمیم نمود .

 

 :امناظرۀ شیخ فیروز با مال شید

رجل اقامت انداخته ،  بلدۀ طینۀ اجمیرصانها هللا در ق که اردوی میهان خدیو شاه جهانگیر1۰۲٤درسنۀ 

کاشانه  هر در هر خانه صحبتی و درکب همایون محتمع شده هرروز وبه م دیار شعرای هر و اکثرفضالی امصار

  حسب اتفاق بعضی اعّزه مثل مال انور الهوری صاحب این شعر را فرمود : جشنی داشتند. روزی به
 

 بر دوش است جنازه  و  بدست  امـج زمانه   دراین حدیقه بهار وخزان هم آغوش است

 کفن بدوش وصراحی بدست ومی نوش است  را« انور »  جرم  باده  گرفتند  باز   به
 

 : مال عطاء جونپوری قائلاین ابیات از 

 ارباب  توکل چون غارتی از خانۀ   ی هیچ بدر رفت زکاخمبمرگ آمد و

 همچون خط  استاد که بینی به تامل  هرلحظه  خطش در نظرم خوبتر آید
 

 از مال محترع صاحب این فرد :

 من پریشان خاطرم زلف پریشان نیستم  درشکستم چند کوشی ای مۀ نا مهربان

 « .شاه وماه » و مال طفیلی صاحب مثنوی 

ذاف الیعنی در خانه گرم صحبت بودند ، ناگاه مال شیدا از دور پیدا شد ، چون اّغزه ازالف بی معنی و گ سائرفضال

به لباس زیبا آراسته درنظر مردم جلوه میدهد ، قراردادند که  د مبتذل را مانند فرزندان متبنّیاو دل بدی داشتن

ر دارد ، با او هم طقدما را صاحب کمال بخا حال و شعرای عارشاستدعای شعرتازه ازو نمایند و بنده که پارۀ ا

اظهار بشارت نموده چند قدم ازجا انتقال  اعّزه ، الحقیقت رزم گاه بود رسیدزبانی کند . وقتیکه قریب بزم گاه که فی 

این یاران سحربیان  و اکرام تمام بجا آورده باالدست نشانیدند وهرکدام از و ازحاشیۀ فرش استقبال کرده با اعزاز

ردات طبع خود وبرجسته از وا شروع درتعریف وتوصیف فهم ودانش او کرده ، التماس نمودند که چند شعرتازه

  بخواند اوچنین خواند :

 عشق را پیغمبری ،حسن را پروردگاری       چیست دانی باده گلگون مصفا جوهری

 گفتم این شعربه مراتب از رودکی است :

 حسن را آفریده گار توئین       عشق را گرهمیبری لیک

 او درهم پیچیده التفات براین حرف ننمود وخواند :

 چو پشت پا همه ازپای تا بسر ناخن       زبسکه کرده غمت بند برجگر ناخن

 : گفتم این فرِد غیاثای حلوائی، چرب وشیرین تراست

 چون پشت ماهی است سراپای سینه ام       کندم وناخن برو نشست ازبسکه سینه

 وطعنه برشعر فهمی فقیرزده خواند : هبرهم خورد

 گربه صحرا موفشانی دشت پُرسنبل شود       ور به دریا بشوئی خارماهی گل شود
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 زده :  دوبیت سال پیش ازاین به مولوی توارد گفتم مال کاتبی

 خاِر ماهی آورد درقعر دریا بار گل       گربدریا افتد ازعکس جمال اوفروغ

تا این بیت از زبان بنده برآمد ، شروع در پرزه گوئی کرد وگفت : اگرستم ظریفی می کند مضمونی در برابراین 

  : بیت بخوا نید

 از روی ادب مهرخدا پرپشتت       ذات تو بود صحیفه َکَون که کرد

مولوی درآید ، گفتم یاران انصاف کنید ، هرگاه هاتفی صدو پنجاه سال پیش از آنکه این گوهرآبدار درخزانۀ گفتار

 زدی کرده باشد ، گناه مولوی چیستد

 ظیمش آمد مهر برپشتعکه از تبوت را توئی آن نامه درشت       ن

ه ملتفت نگشته التماس عزرقهقه افتادند ، از آنجا که بدخوئی جبلی او بود برو دشنام وفحش آمد . ایاران بی اختیار د

  شعر نمودند ، هرچند ناسزا گفت ، آنها عذرخواسته ، استدعای سخن تازه میکردند ، تا این بیت را خواند :

 پیش پا افتاده است شتم خجل       زانکه این معنی چو زلفشزلف او را رشتۀ جان گفتم ، گ

  گفتم ازسود ادب ومهمان آزاری مالحظه میکنم واال میخواندم شعر عزیزی که گفته :

 ش پا افتاده استیکس نیابد مصرع پیچیدۀ زلف کجت       زانکه این مضمون ترا درپ

نشست هرچند  زده   . آخرمهرخاموشی برلب مأخذی خوانده شد برابرآن هرکدام  القصه چند بیت دیگر خواند که در

ازآن تا مدت عمردرمحفلی که  . بعد اعزه التماس شعرنمودند ، غیر ازسکوت جواب نداد تا مجلس به اخیر رسید

خانۀ بنده آمده ، سِر حرف واکرد که بنده حاضر می شد شعرخود را نمی خواند مگر روزی درکشمیرخود ب

 ازاشعارمن هیچ بیتی پسند طبع عالی افتاده ؟ گفتم بلی

 ای بروی توکزو آینه را چشم نیاز       شانه را دست دعا درشب زلف تو دراز

 .«عمرت درازباد که این هم غنیمت است»دست دعا دراز نموده دعا کرد وگفت : 

 «مجمع االنشاء تألیف محمد امین بن اسرائیل  ۲1٦صفحۀ  » 

 

 پایان
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