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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ٦۱ قسمت

 

ی کابل درابزلمی خان متصل گذرانساالردرخانۀ نائب  معتبر بنام مکتب استقامت یکی ازمکاتب :مکتب استقامت  *

قبالً از رضابیگ ترکی بود که موصوف برای فابریکه حربی  نقل مکان کرد . این خانهرو به جانب جوی شیر ،
که درباغ علم گنج موقیعت داشت ، باروت سفید تهیه میکرد . بعد از مراجعت رضابیگ به ترکیه « ماشین خانه»

 وزارت معارف مکتب مذکور را برای مکتب استقامت داد ، به انتقال مکتب استقامت آمد و خانه به ملکیت دولت در
ول باالی دروازه دخونوشت را درتختۀ سیاه فرد ذیل  ءبه مکتب رضاء مسما گردید و قاری عبدهللا ملک الشعرا آنم نا

  نصب کردند : مکتب
 

 طوطیاست . خاکش اهل خرد را همچو ضاءستجای علم وهنر مکتب ر
 

به مثنوی گویی شهرت  هللا وداسمش عبجامی بود خاتم الشراء موالنا نورالدین عبدالرحمن خواهرزادۀ  ،هاتفی هروی *
 های او بود . نامه ، شیرین و خسرو، لیلی مجنون ازجمله مثنویی  رفداشت ، مظ

 هاتفی نه تنها درمثنوی سرایی شهرت داشت بلکه درغزل وقصیده سرایی نیز کامل بود .
را خواست . حضرت ا یوسف زلیخهاتفی روزی بحضور جامی رفت واز جناب شان اجازۀ به نظم آوردن داستان 

، داستان یوسف زلیخارا بتوانی بنویسی من به تو اجازت میدهم که شعر معروف فردوسی  این جامی فرمود:اگر مانند

  آن داستان را به نظم درآوری :
 

 باغ بهشت به نشانی رـــب رشــگ  درختی که تلخ است وی را سرشت
 به بیخش انگبین ریزی وشهدناب  ام آبـهنگ هــب دشــخ ویـور از ج

 آورد  ارـب  خــلــت  یوۀــم  انــهم  آورد  کارــب  رــوهــگ  جامــان  سر
 

 نزد جامی مشرف شد :هاتفی از حضورت جامی رخصت شد وچند روز بعد با این شعر سرودۀ خویش  
 

 نهی زیر طاوس باغ بهشت  اغ ظلمت سرشتز ۀاگر بیض
 ارزنش یـنت دهـزانجیر ج  پروردنش به هنگام آن چوچه

 لـبرئیـدم دهد ج بیضه برآن  سلسبیل  ۀــاز چشم آبش دهی
 س باغؤج بیهوده طاـکشد رن  زاغ زاغ یضۀــب اقبتـشود ع

 

ن آبیضه گذاشته ئی ولی نکو سروده ئی واجازت نظم  جامی شعر او را تقدیر کرده وگفت : اگرچه درهر بیت یک
 را برایش داد .داستان 

 میرغالم حضرت شایق جمال گفت : *
روزی برای عیادت من آمد و درضمن صحبت ها فرمود : بمن معلوم شده که تو این تخلص  شایق هروی میرعبدالعلی

را پیشتر ازمن داشته بودی ، لهذا اگریک تخلصی که مقاطع غزل های مرا خراب نکند وهم وزن شایق هم باشد برایم 
  من ازتخلص خود به نفح شما میگذرم . پیداکنی همین حاال

است  «سارق » قافیۀ شایق  فقط کلمۀ هم وزن و ،من بعد از کمتر تامل برسبیل مزاح برایش گفتم : درحال حاضر

  وبس و اگر پسند باشد خدا مبارک کند ! سپس هردو خندیدیم .
افغانستان  جناب قاری عبدهللا ملک الشعرای مرحومدرهوای سرد وپُربرف برای دیدن  شمسی۱٣۲۱دربرج حوت  *

نهایت زا آرام نشسته بودند وخورد مسقبل قبله  صندلی ررفته بودم . جناب شان با تن خیلی ها علیل دراتاق کوچه بزی
عصر وقتی که به رکعت دوم برمیخواستند به پاهای جناب ضعف که به بنیۀ ایشان مستولی بود دراثنای ادای نماز
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ایشان لغزشی دست داده به تختۀ پشت افتادند وبنابرین نماز را به تجدید نموده بعد از فراغت نماز به تأثرفرمودند: 
ضمن ارشادات  در جده هم که الئق بارگاه حضرت معبود وسجود باشد ازمن اداء نشد. ودراین هفتاد سال عمریک س

 به آخررسیده چند رباعی بنام دوستان هم صحبت خود موزون نمودم که نزد شان از چون عمر که خویش بیان داشتند
  دادند:« کهگدای »رباعی ذیل را به بنده  باشد و یادگارمن 
 

 این دانش روزفهم فیض غزل است  ثل استـخوش م تاریخ وخط  ه که ب حافظ
 استدر زمرۀ ارباب سخن بی بدل   چون مصرع چهارم رباعی شخص است

 

صاد ضیقی اقت بربنای آب وگل یعنی بیتاب منزل مصروف بود ازجهة روزی کهملک الشعرا جناب بیتاب صاحب  *
نه پول داشت ونه مساله؟!!! بدین جهته  ردیگ چنان بود که یک روز مساله میسر میشد و روز وضع مشکلی داشت و

   دیداری آن وقت زیاد گرفت تا چه رسد به تعمیرش . چار
ک ؟ ملآخر به ساختن این یک بیت چرا درماندۀ یبیت ساخت شان پرسید : بیتاب صاحب هزاران یکی از اهل بیت

  الشعراء این بیت را فرمودند :
 

 مانده ام درعمارت او در  چاردیواش شده تکمیل
 

بیتاب صاحب که درکارتۀ مامورین جا ومقام گرفتند از نبودن آب کریاب وبیتاب گردیده بودند و چون دیوارهای 
 حویلی آن را درست پرده نمیکرد الچار این فرد را ساختند :

 
 که گفته بود که بی پرده گردی وبی آب  نه پرده دارد نه آب خانه ات بیتاب

 
 دیوان طالیی حضرت بیدل *

حضرت بیدل همه دل به خط نستعلیق ومجدول به آب طال در  م دیوان۱٨٥٣اکتوبر  ٤ق مطابق به  ۱۲۷۰درسال 

 هللا بخارا نوشته شده وازطرف سید عالم خان امیر بخارا به حضور پادشاه افغانستان امیر حبیب« اغجدوان » قریۀ 
  رت هدیه تقدیم شده است .وشهید به ص خان

روزی درمجلس سرکاری اشت . دعالوه براین که شعر هم میگفت ، طبع ظریفی میرزا یعقوب خان خوش نویس  *
 نمازگذارد در روز آخرت،  فت که از زبان کسی شنیدم که میگفت : هرکه وضوی تنگگهللا خان شهید  امیر حبیب
  خواهد شد . حشر ونشرکه حمل شان دوگانگی باشد « حامله داران » داران  چون شکم

م زاید که درصحرای محشر هاگر چنین است من آنقدر دوگانگی خوامیرزا یعقوب خان خوش نویس فلبدیحه گفت : 
  جای پای ماندن نخواهد ماند .

رشید فرستاد وبه خلیفه چنین نوشت : این شخص مردی را بسته با زنجیر به دربار هارون الحاکم ماوراء النهر  *
: چه چیز  گفت آن مردفوت شما را درشهر شایع و شهر را برهم زده است . هارون خلیفه سخت برآشفت وبه  خبر

  ترا به این کردار زشت وادار کرده است ؟

مرد گفت : از اعمال و رویۀ شما نسبت به رعایا که انواع جور وستم به آنها میرسید، هیچ کس هم بفریاد رعیت  
ه این طایفه چنین دست تعدی وتجاوز کشوده وبه جان رعیت گوش نه میدهد، من با خود گفتم البد خلیفه زنده نیست ک

  فو قرار داد .عبیچاره افتاده اند . خلیفه را این گفتار خوش آمد و مرد را مورد 
فت پسر را به معتمدی سپرد وکاسۀ از نام داشت، چون خواجه به سفرمیر« طاحه » که  خواجۀ را فرزندی بود *
چندی بعد خواجه نامۀ بمعتمد نوشت ودرآن نیل بردامن او بچکاند  قطرۀ از به او داد تاهرگاه طلحه خطائی کند« نیل»

 یادآور شد که 
 برجامۀ او ازنیل رنگی باشد  کاری نکند طلحه که نگی باشد

 معتمد درجواب او چنین نوشت :
 تا ماه دیگر طلحه پلنگی باشد  درنگی باشد گر درسفر خواجه

 موالنا عبدالرحمن جامی می فرمایند : *

دریکی از روزهای بهار با جمعی ازدوستان و ارادتمندان به تماشای صحرا ازشهر بیرون رفتیم ودرموضعی خرم 
که ما بودیم رسانید ومنتظر ایستاد دلکش فرود آمدیم وسفرۀ انداختیم.سگی ازدور براثر بوی طعام خود را به آنجا  و

طرف او بیاندازیم . یکی ازحاضران سنگی از زمین برداشت وپیش سگ انداخت ، سگ آنرا بوئیده و بال  تا لقمۀ
  به راه خود ادامه داد. را صدا زدند اعتنا نکرد و فاصله بازگشت وهرچه او

ینکه بدون آ هرفقا همه متعجب شدند ویکی ازمیان خطاب به دیگران گفت : آیا میدانید که این سگ چه گفت ؟ گویند

 و بخیلی از منتظر جواب دوستان شود به گفتارخود ادامه داده گفت : این سگ میگوید که این بیچارگان خود شان
  چه امید خیری میتوان داشت .گرسنگی سنگ میخورند ، دیگر ازسفرۀ ایشان 
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