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 ـتــعرفـــهـاي مـــلـــگ
  وشاه جهان پادشاه عبدالقادر بیدل عمیرزاحکایت جالب حضرت  

   
 :دوستان عزیز وخواننده گان محترم 

ی یکتخت  يدرباال شاناخالصمندان  از ع بشمول چندتن دلیحضرت ب يروز که میگویند 
اثنآ  نیهمکه درندبودو مصروف صحبت هاي تصوفی نشسته شهر دهلی  هاي رستوران از
در کنار آنجناب  مسالم علیک يتشریف آورده وبعد ازادا آنجناب دیگر ازاخالصمندان کتنی

 خراب یلیخ طیشرا کیمن درهمین حاال دلیحضرت ب ایشوم  قربانته گفت کنشسته و 
   . قراردارم

 الاطف رعال وهب جانب دیگراز بسرمیبردو مریضی در بسترخانمم بخاطراینکه ازیکطرف          
ان یک قدرت وتو حتی کهرم راهم بدوش دا خدمت پدرریش سفید ومادر سرسفید مصغیر

بکلی  از زنده گی درحالیکه درنزد داکترببرم تداوي خودرا بمنظور  ندارم تا خانم هم کلدار را
   .خود کشی خواهم زد   نکنید دست بهخسته شدم واگرامروزمرا کمک و راهنمائی 

ر مقابل پدرء مادرء خانمء واطفال وگفت که شیطان نامید بوده تود رویشرا بوسیده دلیب جناب
  . ادا نماید درمقابل ایشان باید فرض خودرادارید که تام داشته و لیتووسم صغیرتان

آرنده پرزه  نوشت  که خانم شان ازاخالصمندان کتنی يباال آنجناب قلم وکاغذ را گرفته و
نامه را بدست و ید ئدارد همرایش کمک پولی نما بیمار بوده ونسبت مشکالت فامیلی که هذا

ی بنام ونائی یفروش هیادو دوکان ر یکصدف بازا آخرکه در قسمت فرمودندموصوف داده و
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با شما کوتائی  مککه آنشخص از هیچ  گونه ک یقین دارمآنجا رفته و عبدالمنان هستداکتر 
  .د کرد نخواه

ی که واقعآ در آن محل از شهرت ونانی بیگرفته وراسآ بدوکان طبرا نامهموصوف  شخص
 کهیداده درحال موصوفدست برا  دلیحضرت ب سفاریشی آمده وخط خاصی برخوردار بود

بنده  يا بدورانداخته وگفت که را دلیبنامه  حضرت   ندحضورداشتم ه نیمراجع زیاد تعداد
 که دیوئبگکاردارد  بامن صیشخواگر شناسمیرا نم کسی دلیوم دلیب بنام حضرت من خدا

                                                         . مریض است آنرا بیاورید تا در مقابل پول ویرا تداوي نمایمتان  واگر خانم دیایخودش  ب
       آمده وگفت که قربانت شوم یا دلیبنزد حضرت دوباره بادل شکسته  موصوف شخص

 دلیبرا بنام شخصی را بدورانداخته وگفت که من  شماخط پرزه حضرت بیدل داکتر یونانی 
  .دیایبه من کاردارد خودش ب یواگرکس شاسمینم دلیوم

تن برخواسته وباچند یشفورآ ازجاوشده  یسخت عصبان دلیحضرت ب پیام نیچن دنیباشن 
ازداخل  وزمانیکه چشم داکترعبدالمنان موصوف شتافته بطرف دوکانش ازاخالصمندان

عاجل  طور محترم انی مشترکه اي  زدبا آوازبلند صدا  و افتادهت بیدل دوکان بجانب حضر
    مدوکان بطرفبزرگوارم جناب حضرت بیدل ریکه پ دیدوقسمت شده وکوچه بازنمائ نیازب

                                                                            
آنجناب  يشده وراسآ خودرا درقدمها نئیپا شازدوکاناعجله موصوف بورد  وایم تشریف

ازمدت  شودو تیفدا ام یخودم ، اوالدم ، وتمامآ زنده گ دلیحضرت ب ایانداخته وگفت که 
 ایدنوکوك کش  نیدرا کنیول میایتان ب ارتیبز خواهمیکه م شودیمینطرف به اوقت  یلیخ

ادویه هاي عاجل رفتن گنماز مشتریا ن من بمنظور ي ادا ازهرروز صبح بعدماندم که  يدار
شان در عقب دوکانم صف بسته وتا بوقت شام ازدست مریض داران خود نتوانستم که دوکان 

 يبراهندي هزارکلدار مبلغ چنداش  یآهن فیسازداخل  ورا رها نموده وبزیارت تان بیایم 
مرا  یاحترام یب رجانیپ ایشوم  تیشخص که به پول ضروت داشت داده وگفت فدا همان
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 ید همین حاال براي خانم موصوف ادویه یونانی میدهم که به لطف خداوندقرارده هوعفمورد
  .ج تا به مدت سه روز دیگر خانم شان هم صحت یاب شوند 

  
گرفته  شیرا درپ آنجا نیصالح داشه دامنه هاي کوه راه عصبانی بوده و حضرت بیدلوجناب 

 . مزانیگر یبکل ایدن  ردممودورنگی هاي  روحیه نامناسباز دیگر فرمودند کهو

پادشاه بمنظورصرف نان چاشت همراي اعضاي  شاه جهان روز که میگویند !بـه هـر صــورت 
شان دورهم نشسته بودند که ناگهان چشم شاه جهان بیک دانه تربوز کالن  کابینه وفامیلی

ن تربوز افغانی افتاده وفرمودند که جناب حضرت بیدل را حاضر دارید تا درقسمت پاره شد
 .                                                                                                گفته وبعدآ آنرا نوشجان کنیم رباعی یک چند 

 از مدت یک هفته باینطرف میشود که هنردوست پادشاه ايکه  گفت عرض نمودهش یرزو
بار،  که ارنمودهیرا اخت یگوشه نشن نیقسمت کوه شهدا صالحیک در دلیحضرت ب

که  فرمودندشهربیاید ولی موصوف قبول نکرده و تا به مینمود شبارازجناب شان خواه
 بطرف شهر ویا بحضور پادشاه خواهمیگرنمیدم وه ابکلی خسته شددنیاازروحیه نادرست مردم 

 يکه ا فرمودندسکوت نموده و ه ئیلحظ پادشاه موضوع شاه جهان نیچن دنیباشن و. رومب هم 
  .        حاضردارينموده و داپی میرا برا هندي بایدختر مقبول وز کیرفته و همین حاالریوز

  
شاه جهان  لیمطابق م راکه بعد از سپري شدن چند ساعت جناب وزیریک دختر نهایت مقبول 

من دختر ي هندوکه افرمودند قرارداده و وشخص پادشاه دختررا مخاطبه پادشاه حاضرنمود
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اینطرف میشود ترك دنیا به از مدت یک هفته  که آنهمبنام حضرت بیدل دوست دارم  کی
 شهردرید که دیگر و میگو نمودهاریاختگوشه نشینی را  نیصالح يکوه شهدا کرده ودر دامنه

  . سازمیم زهایارچیمن شمارا مالک بسدر آن صورت  بیاورید میآنرا برا واگرشما یرومنم
 پادشاه عادل و هنر یاباخوشحالی زیاد قبول نموده وگفت که قربانت شوم دختر هندو            

مورد نظر تانرا همینجا حاضر   یدهم که تا ظرف سه روز آینده شخصدوست من باشما قول م
خود  يرا درفرق سر یائیبور يتکر کآنروزهندو دختربا هوشیاري که داشت یي فردا .نمایم 

صالحین را در پیش گرفته تا اینکه خودرا در نزدیکی آنجناب  وراه دامنه کوه شهداگذاشته 
قدرت تانرا  اگفت خداوندافتاده ودخترنوزده ساله  کیب دلیکه ناگاه چشم حضرت برسا نیده 
 دیباش هست کرده ایبدني کاریدروقت ب که دارد فقط يها یائیدختر را با همه زب نیبنازم که ا

با این همه  دخترشما ي هندوکه افرمودندصدا زده و  شیباالازموقع استفاده نموده  جنابوآن
 ؟دیکنیم چه نجایوقت شام ا نیدرازیبائی هاي که دارید 

نموده وگفت که  ا نهنگاه عاشق کی دلیبطرف حضرت ببا چشمان آهو مانند اش  دخترهندو 
  . ي که چقدر باالیم ظلم است چه خبردارمن  بیچاره توازدل :  جانریفق  يا

فرمودند که اي دختر مقبول خانه ظالم خراب شود که باالي شما ظلم میکنند  حضرت بیدل
   .ید که گپ از چه قرار است ئوحاال بگو

شام  بوقت نمازصبح تاوقت دارم که از ظالممادراندر کیمن هندو دختر گفت که فقیر جان 
ه از هرطرف خس وخاشاك را جمع نمود ردوآتش نمودن تنپختن دیگ و يبرا بارچندین 

   .رم واگر چنین کار را نکنم مرا لت وکوب مینمایدمی ببرایش و
ید و از ئآنهارا هیچ وقت چیزي نمیگو که دیگر هم داردجوان در حالیکه سه پسر ودو دختر 

 مینما یخودکشصالحین  دادامنه هاي کوه شه نیدرهم امروز هگرفتم ک میتصم همین خاطر
تان قاطع بوده  میکه اگرواقعآ تصم فرمودند دلیب جناب .رومبطرف شهروبازارن هیچ وقت یاو
  . میئنما یباهم زنده گ کجایقبول کرده  جابیکه من وتوا ایب
است که  دلیبعبدالقادر آنجناب فرمودند که نام من  ؟.ستینام شما چ ولی قبول دارم دخترگفت 

  .و براي همیشه گوشه نشینی را اختیار نمودم  همردم خسته شد ی هاياز دورنگ
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  در اینجا نان وآب شما چطور میشود ؟  رامخاطب قرار داده وگفت که هندو دختر آنجناب 

دارم که به اندازه بیشمارآنجناب فرمودند که اي هندو دختر من در این عالقه اخالصمندان 
  .وازاین ناحیه بکلی خاطرجمع باشید . کافی برایم آب ونان میاورند

این  دلیحضرت ب ایکه  سه روزخانمش گفتشدن  يپرقبول نموده وپس ازس جابیا هردوآنها
بمانند دیگران زنده  تا داریم و حاال بیا که به شهر برویمدربین مرده ها چه زنده گی است که 

 درشهر که دیه اده کردوع میهمرا قبآل کهفرمودند دلیب و حضرت  .داشته باشیم  گی خوب
 شهردر میاشتباه کرده ام و اگرهمرا دمءبی عقل بو منبیدل  یاش گفت که ا خانم    میروینم
که  مینما تانرا تیمجبورهستم که راسآ به نزد پادشاه رفته شکا  من رآنیدرغ و خوب دیرویم

موضوع  نیچن دنیباشن.  دئیبخوا میهستم وآنرا برا شاعر دربار تان دلیب حضرت من خانم
                        زچها ومن دانستم که گپ درکجازن مکاره  يفرمودند که ا دلیحضرت ب

   .برویم بدربار شاه جهان پادشاه  وحاال بیا که قراراست
  

  
شاه جهان چشم  کهیوزمان آمدهشاه جهان ردرباب راسآ دلیحضرت ب جناب! نـکهیصــه ا خال

رفته بازهم  شنطرفآب دلیب وحضرت گشتاندهروش ازنزدي حضرت بیدل افتاده آنجناب روب
 نیچندفلفورکت هاي شاه جهان ابا دیدن چنین نز دلیب جناب که نمودنگاه  دیگري بطرف
                                فرموده اند دارم که ادمیب راآن بیت کیصرف  آن جمله که ازرابیان نموده رباعی مصره 

  ندرد کـت نامـرد خدمـم برخودـدل يازبرا
 ندمحتاج خاکستر ک را نهیآ دیتنگ آن روزگارچو                                       
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 کیمن  دلیب یاکه  فرمودندخنده نموده و  شاه جهان شخص دلیا شعارببیت  ینچند دنیباشن
 تركشهررا یبکل شودکهیم طرفینروزباا نینداشته وازمدت چندطاقت  راتان يلحظه دور

خزانه  يباال ابوآنجن ه شما من این پالن را طرح نمودم کرده اید و به خاطر آمدن دوبار
ازخزانه ضرورت شان مقداربوخانمش  دلیجناب حضرت ب يفرمان صادرنموده که برا اشدار

 . مشکالت شان رفع شده باشد  بدهد تا پول خودم یشخص

  
ه کالجان  یغالم ربان جناب دوستم اززبان 1348 را که درسال تیحکااین  :زدوسـتان عـزیـ

 که مورد عالقه تان دوارمینقل قول بشما نگاشته ام رابودم آن دهیواقع بازاردهمزنگ شنزدو
مسجد شریف  وهمچنان جناب موصوف درجریان گذاشتن سنگ تهداب . واقع شده باشد

  .دیده  میشود  مینه خوشحالخانB بابا صاحب حصارك لوگرواقع قسمت  کرام جناب ياولیا 
در بین همان  1372درسال  آنجناب بروز مولود شریفبه اساس اطالع دوستانم  :خاطره تلخ 
پوشیده  جهانچشم از نموده بود سپري سال شب وروزخود را اضافترازچهلکه  شدوکان بقالی

درنزدیکی دوکانش ودرجوار  مرد فقیر بزرگوار رامردم محل آن که هوبرحمت الهی پیوست
روحش احترامانه بخاك سپردند که  بازاردهمزنگ شهرکابل آخر واقعزیارت سید نجیم آغا
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