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 11/20/0213                   کهگدای عزيز

 «کهگدای»تهای مرحوم حافظ نورمحمد يادداش

 شانزدهم قسمت

                                                                                                                مجالس ادبی

نائب السلطنه صاحب مرحوم پسر رشید « قتیل » میرزا عبدالنبی خان حکیم از جناب سردارعزيزاهلل خان  -- 

کلیات  کت اتاق خود دراز کشیده ومن در چپر: که مرحوم قتیل گفته بودکند  سردار نصراهلل خان حکايت می

 ی باصخواب ديدم شخ ربود، در ، ناگاه مرا خواب دری خود گرفته می خواندمرورا پیش « رح»حضرت بیدل 

  :خواند فرد ذيل را برای من می ،بلند ريش سفید و قِد

 دلیل خواب راحت میکنی افسانۀ ما راواماندۀ نیرنِگ آسايش       ای  ! غفلت چنده ب

در برم ، دل اوراقش پاشان شده است ی از خواب پريدم، ديدم کلیات حضرت بیدل به زمین افتاده وبا اين فرد انتباه

 ناخواه چنین بی احترامی از پیدن شد که چرا با فردهای رهنمايی اهل دل يعنی حضرت بیدل همه دلخواه وبه ت

 .زد دست من سر

 .دل می پرداختمبه مطالعۀ خیاالت بی با آداب خاصی ديگر و آخراالمر با روح مبارک شان خیراتی دادم 

معنی  اجزای لفظ و در استعارات بديع مسحور کننده ای تشبهات وسزا، ه لمعانی بیدل را مهارتی است بوااشعار اب

  .معنی را به غايت کمال رسانده است دانش را به زيبايی آراسته و است، دقت نظر و وسعت فهم و

که خود يکی از ارادت مندان موالنا « قتیل»خان پدر سردار عزيزاهلل  مرحوم سردار نصراهلل خان نائب السلطنه

خانۀ وقت تحت طبع گرفته بود که تا  یدل بود، نسخۀ جامع از غزلیات ديوان بیدل را در مطبعۀ ماشینعبدالقادر ب

رف بزرگوار اديوان اين ع نکرده خاموش گرديد و أسفانه چراغ حیات وی وفاتولی مآن چاپ شده بود حرف دال 

 .نا تمام ماند

ذيل را خواندند و تأسف ها مصرع  مرحومافندی «شايق»هاشم جناب روزی  مسیشهجری  1301سال در  --

 :نمودند

 ع کردنی کم مانده استيعمر ضا ،بساطم در

، ملک الشعرا ياد کشیده بودند از و تخلص شاعرش رش هم از آن جهت بود که مصرع اّول آنرا با اسم ثتأ تأسف و

 :وی رسانده دقیقه اين سر مصرع را ب ظرف کمتر از دهدر ثر افندی صاحب را ديده تأ صاحببیتاب جناب 

 باختن نرِد هوس زين پس نمی شايد مرا

 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_yaddashthaye_mahoom_p16.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kohgadai_az_yaddashthaye_mahoom_p16.pdf
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 ندی صاحب مجددًا از همان افادبیات  ځیپوهندر  مسیشهجری 1331سرطان  ٦اتفاقًا سه سال بعد بروز شنبه 

شهرت حسین » شاعرش هم  کتابی يافتم و آور شده فرمودند که آن مصرع فراموش کرده را در ياد موضوع 

     :کرد و فرد مکمل مذکور چنین استکه در هند زندگی می « ستا شیرازی

 ؟ای که میگويی که از صحبت گريزانی چرا

 بساطم عمر ضائع کردنی کم مانده است در

مالحظۀ ه مصرع اصل عیبی چند ب روقتیکه سه مصرع اصل با مصرع مطروحۀ بیتاب صاحب مقايسه شد د

 :رسید

  در پیبودن دو کاف پی. 
 گرفتن از عمر  و عرفانی باعث نتیجه بسا صحبت علمی  بلکه شود و انسان ضائع نمی هر صحبت عمر در

واقعًا هوس رانی موجب  تناسب دارد و هم   باختن نرِد هوس که با بساط بیتاب صاحب اما مصرع . است
 .، بالغت داشت چنانچه افندی مرحوم نیز تصديق نمودندتضیع اوقات است

 

صیالتش را ، تحفرغانه در یالدیم111٦توانا متولد در ۀنويسند محمد هاشم شايق افندی شاعر و :از تايپستنوت 

ستی یکموننو بیاد حکومت او اولین سفیر  . انقره به پايان رسانیده است ، جامعه شناسی دردر رشتۀ فلسفه اقتصاد

 . بخارا قطع عالقۀ سیاسی کرد ستیکمونبا جوانان  بعد تابیعت افغانستان را قبول و سال هافغانستان بود در بخارا

 ادبیات ځیپوهن پروفیسور در و رئیس دارالتالیف وزارت معارف ، آئینۀ عرفانمجلۀ مدير حیث ه ب  در افغانستان

به  اين دانشمند. ازدواج نمود« قتیل » ر عزيزاهلل موصوف با دختر سردا. هنتون کابل ايفای وظیفه کرده استپو

 .کابل وفات کرد سالگی در ٠2سن 

طور خود شعر هندی  او مطابق به. می زيست لمگیراعکرد در عهد  تخلص می«  اعط» اهلل که اء خواجه عط --

جاه  عالی ه، پادشاحسب اتفاقه روزی ب . رفته حبسش نمودرا گ بر گناهی او پادشاه دين پنا بنا. فارسی می گفت و

نه کسی از موزونان نتوانستند پیش مصرعی بوی  کسی از درباريان ونه  نه خودش و مصرعی موزون کرد ولی

 .همه خاموش ماندند برسانند و

مصرع  یشحبس رها کنند من از عهدۀ پ مرا از پیغام فرستاد که اگر ، اورسیدا بس به گوش عطاين سخن در مح

 : رع ما اينستصم: فرمود اشاه بردنش، پادشاه به عط دبدين وسیله نز  ،می برايم

 خشت بالین است بستر خاک و

 : عطأ گفت قربانت شوم

 من اين استسرگذشت  يکی از

که اين بیت  يک مثنوی ساخت« شکیبی » دربار آورد، ه را اسیر گرفته بمرزا جانی  سند فتح  درخان خانان  --

 :                    مثنوی اوستاز 

 کردی ز دام همائیکه برچرخ کردی خرام        گرفتی و آزاد
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ه فی بلطف اين جاست که خود میرزا جانی نیز يک هزار اشر . شاعر انعام داده نزده هزار روپیه بخان خانان پا

 : گفت رسم انعام به شکیبی داد و

من چه  گفتی و می شغالماگر اال  نام نهادی وهما شعر مذکور مرا  که به من کردی زيرا دراين يک احسانی است 

 .بکنمتوانستم  می

 :فرستادشروانشاه  کدام وقتی اين شعر را برایخاقانی  --

 برم گیرد       يا وثاقی که در برش گیرم وثقی ده که در

رستاد که ف برای شاه خاقانی مگسی را گرفته بال هايش را کند و ؟ دو را نخواستی داد که چرا هرپیغام  شرونشاه

 .ساخت« يا » افزود و آنرا « با»ه مگس ظالم يک نقطه ب ر، مگمن با وثاقی نوشته بودم

صاحب را دوست داشت و او را به شعر و شاعری « نديم  »بیان  ، شاعر شیوابن میر الفت آغامیر وحشت آغا 

 :وی نوشته دادنده قطعۀ ذيل ب در راهم آقای وحشت برای شان انتخاب کرده اند و« نديم » کرده تخلص  رهنمايی

 یوانـج و که بادت بهره از عمر       زا اــب وـگسارا جان ن مــغ اـمـندي
 یـــانـربـهـم از  تخلص خواستم       انـتو ای ج رـخرد به پیر شب از

 انیـادمـش و ردـــک ادــب ارکـبـم      د ــــــش ام شهـديــان رـاطـم خـديــن
 

 :کرده است که يک فرد آن چنین است يکی از قطعات خود ادا را در ینديم صاحب هم اين مطلب

 کو بود پوِر معانی« وحشت » ز        آموخت اين گفتار شیرين « نديم » 

همان اوقات گرفتاری سروده  صاحب در« نديم » وصف  است در« میروحشت آغا » يک غزل  مطلع ذيل که از

 :است

 پستۀ خندان شیرين ای به شیرين سخنی از همه خوبان شیرين        نیست چو لعل لبت

 توسط  است که  دارای هرگونه اشعار ديوان اشعارش ، ادبیات توانايی کامل داشت شعر و در عبدالغفور نديم 

   .ايران چاپ شده است در سردارعزيزاهلل خان قتیل

روزی او با حافظجی صاحب .  خان نائب السلطنۀ مرحوم می بودمیروحشت آغا اکثرًا در مجلس سردار نصراهلل 

 با همديگر تند شده و ، بعد از ساعتیاق ديگر رفتندطبه اشطرنج  در مجلس مذکور بودند برای لُعب که  مجذوب

بلند  صدای ضرب تختۀ شطرنج و غالمغال آنقدر و زدند فرق يک ديگر رسید که تختۀ شطرنج را بر ه ایدرجه ب

  ؟صدا کشید که چه گپ شده است و شد که سردار برای اصالح و فهم موضوع آمده 

میدان وحشت و  و آمدن عقال دروحشت و مجذوب بهم افتاده اند : کرد تالش میروحشت آغا صدا درعین جنگ و

، غالم نقشبند پدر حاجی افضل تجار همه با مال میروحشت آغا رفقای زيادی داشت و از. مجذوب مصلحت نیست

 .زياد داشتاد رفاقت ز، مستغنی صاحب و محمد علی آغوث خانقاضی میر محمد

                                                              

   «پايان » 


