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  تـرفعــاي مهـلگـ
 یجالل ریمرد فـقـ و ایاول نیخواجه نـظام الـدحکایت 

  
 : وخواننده کان محترمزدوستان عـزی

بمنظورزیارت  شواخالصمندان دانیمر تنفقیرصاحب حال با چندیک  روزيمیگویندکه 
راه چشم که درطول هندوستان میرفتند  آگرهشهردیگر قریه به قریهازیک یش وخ پیر نمودن

به صف بسته و شانگرید کیافتاده که تعداد ازمردمان درعقب  يعطار دوکان  کیب جنابآن
  .  می خرید ندرا شانمورد ضرورت  يها هیادونوبت 

 ساله بوده 15 ایو 14هندوبچه به سن یک  که مالک دوکان عطاري شدهمتوجه جناب آنو 
 وي تیرعشق نگاه کیبو ده باشد نقاشی کر که خداوند بزرگ ج فقط ویرا در وقت بیکاري

ودلباخته آن  یک دل نی بلکه صد دل عاشقکه به اصطالح در قلب آنجناب اصابت کرده 
 کهشک  یب سبحان اهللاگفت ونموده عالم باال نگاه  بطرفیکبار  که شده هندو بچه 

در  میرفت شده وبی حال دست وپاي آنجناب سست  لحظه به لحظهدر حالیکه  دیقادرهست
بعد مریدان واخالصمندان  ساعت کهدرخت توت تکیه زده ونشست دوکان وي بیک بل مقا
   ؟ تانتا برویم بزیارت  پیري  یدئپیر جان بیا  یا ش نمودند کهخواه وي

 را در اینجا پیدا نمودم خود پیر مریدان واخالصمندان عزیز حاال من ايآنجناب فرمودند که 
  .که فرموده است وبگفته شاعر   هستمینجا هم ومنهر جائیکه میخواید برویدشما و

  من این تازه جوان است  در کنج جهان پیراهد تومرا نشمري از خیل مریدان    ــــ   ز      
مرد آنرفتند وایشان اخالصمندان و مریدان آنجناب بعد ازدست بوسی  : به هـر صـورت

  .به اصطالح مجاورت مینموددر مقابل دوکان هندو بچه نشسته وبروزها ، هفته ها ،  درویش
 و یخوب آب پاشدوکان هندوبچه را قبل از برآمدن آفتاب پیشروي صبح وقت    : طورمثال
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خود نشسته وتا بوقت شام چشمان آنمبارك متوجه  نهیمع یجاروب کرده ودوباره درهمان جائ
  . بس وه بودهندوبچه وماه چهارده صورت خداداد 

فقیر عاشق ودلباخته اوست  شخصاز مدت ها همین هندو بچه میدانست که  چنانهمو
وزمانیکه از طرف صبح دوکان خودرا باز مینمود ومیگفت که ملنگ جان امروز وظیفه تانرا 

بارك هندو بچه تمامآشهر هندوستان خوب اجرا کرده اید وبا گفتن چنین کلمه گویا براي آنم
 .که فرموده يشاعر نانچهچ . را بخشیده است

         ستیگناه آنکه دل برده درگردن ک.... درگردن ما ست  تیرو دنید گناه  

 بوده که در اشمعشوقه  خداداد متوجه صورت جنابازروزها که آن دریکی : هـر صـورت به 

      
وتااینکه شت  گذیم ازپیشرویش یستهآهء آهیسته  وپیدا شده کاروان اشتر کیاثنآ  نیهم

 يدرباال عبداهللا کهفرمودند کاروان صدا زده  انندهر يباالودلتنگ شده آنمبارك بکلی 
    است زعفران ملنگ جان چه کار دارید گفت که شخصنآ  ؟است تان چه باران اشترقطار

  زعـفرانخاکستر فرانـزع ین که وگفت شده یجاللسخت ریشخص فقو
 ؟.. ستیکمال ها  ن زعفرا همه نیکه افرمودند  باز هم 

  .. چه کار دارید است  ایاول نیالد نظام اجهخومال  کاروان گفت کهمالک 

  نا اولیاء  اینا اول نظام الدین شده وگفت که یجالل سخت  ایاول نیم الدنـظانام  دنیبا شن  
یددر ئاین چه گپ هاي دیوانگی است که میگوجان مالک کاروان گفت که اي ملنگ 

آنجناب فرمودند  .آن دارد توصدا نفرمریدان ، اخالصمندان ، و نوکر حالیکه آنجناب بمثل
  : برواي مردکاروان که

    باشدسواري که در آن گرد تو چه دانی  ــــــعقارت منیگر ــ هان را بهخاك ساران ج    
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 بحضور نظام الدین اولیاجابجا شده یکتن از مریدان  يکاروان سرادر ایشان قافله کهیزمان و
ساعت قبل قافله مایان بخیر در کاروان سراي  داز انتظاري زیارفته وگفتند که یا پیر جان بعد

شتافته  يکاروان سرابطرف  فورآ جنابآنشنیدن چنین خوشخبري  با که .رسیده است 
نموده اند متوجه شدند  نیئپااشتران  يازباال راجوال ها ایو نیجروخ باخوشحالی زیاد کهیوزمان

  . که تمامآ زعفرانها به خاکسر تبدل شده است

  
که را مخاطب قرار داده وفرمودند ل کاروان ووسئمشخص  ایاول نینظام الده خواج جناب

  ؟شمارفته به عوض زعفران برایم خاکسترخرید اري کرده اید
من براي جناب شما مقدار صد در صد زعفران  رجانیپ ای قربانت شوم که گفتدرجواب وي 

به خاکستر نها درطول راه زعفرااعلی خریداري نموده ودلیل آنرا نمیدانم که چرا این همه 
که در ، درازش با مویهاي دراز فقیر درویش شخص یکساعتی قبل  و  تبدیل شده است

بار  تان چه  نهااشتر يدرباال که گفت صدا زده بنام ومرا نشسته بودمقابل یک دوکان عطاري 
 ستر، خاک  نی زعـفرانآنجناب سخت جاللی شده وگفت که  فرانـزع گفتم که؟  است 

     ؟.است  یکمال  این همه زعـفران ها کهودوباره فرمودند .      فرانزع
 نظام الدین وگفت که  جاللی شده دوباره که باگفتن نام شما ایاول نیظام الدـن از گفتم که 

که بقدرت خداوندآ ج خواجه نـظام الدین اولیا متوجه حال خود شده  وزمانیکه ء نااولیااینااول
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 رفته  نیازبوعلم والیت ظاهري وباطنی شان  راسرا رتمامآیقفشخص وکرامات همان 
به محل حضورداشتند درآندرحالیکه به تعداد ده ها تن مریدان واخالصمندان آنجناب 

متوجه شدند که یک شخص الغراندام وه آمدمرد فقیر برهنه خدمت آن  يوپا چاصطالح سرل
 صورت خدادادنشسته و  عطاري با موي هاي دراز وچشمان شرابی اش در مقابل یک دوکان

افتاده فورآ  نـظام الدین اولیابه جانب  آنجنابرا نگاه مینماید و زمانیکه چشم  هندوبچه
ازجناب ایشان روي گشتاننده در حالیکه اکثرآ مردمان محل آنجا حضور داشتند وهمه 

نـظام الدین   که جناب دمیخواستند که جناب نـظام الدین اولیا را زیارت نمایند ومتوجه شدن
زعفران همان کاروان  جوکه اي مرد خدا یدمیگواولیا در مقابل یک درویش عادي زانو زده و

ید قبول دارم ولیکین چرا علم والیت ه ا که آنرا به خاکستر تبدیل نمود ازشخض خودم بود
 نفربه صد ها چهار گوشه شهر هندوستان دراي دوست خدا وند ج  در حالیکه  .اید  مرا گرفته

 نـظام الدین اولیا کهیدئبزبان حال تان بگو  هیک مراتبان  بشماري دارم واخالصمند دانیمر
فقیر بنظر خشم آلود بطرف آنمبارك نگاه نموده وچشمان خودرا  باشنیدن چنین کلمه شخض

مردمان اهالی آنجا گفت که از  کتنیکه با دیدن چنین صحنه   چیزي نگفت پایان انداخته
 با چندین هفته قبل کهبوده شخضی درویش عبداهللا   نام این نـظام الدین اولیایا قربانت شوم 

که ناگاه چشم آنجناب به  مینمودندازاین کوچه باغ گذر  شان تعداد مریدان واخالصمندان
از همان روز بااینطرف  گفتنسبحانه اهللا مالک دوکان عطاري افتاده و با  دهرماه چها روي

 وخوش ندارد که لحظه اينشسته  شهندوبچه شده که درمقابل دوکانعاشق ودلباخته همین 
درصورت  هردقیقه قدرت پروردگار عالم راباشد و دیگري کسیچشمانش هم در پیشروي 

 راخواستهبشما پیشنهاد مینمایم تا یکمراتبه هندو بچه  حاال منو مشاهده مینماید معشوقه خود
به کامل دارم که  نیقی من.  نـظام الدین اولیاگوید که براي این مرد فقیر دستور دهید که تا ب

 واز شودیکارشما م کطرفیاز  ایاول نیظام الدـن ید کهئعوض یکمراتبه شاید چندین بار بگو

 .خوش خواهد شد  اش صحبت ودیدن معشوقهازریفق مردآن گریجانب د

ي  هندو بچه تورا یکی از مریدان آنجناب نزدي هندو بچه رفته وگفت که ا! هنـکیصـه ا الـخـ
  .                 پیر من جناب خواجه نـظام الدین اولیا خواسته است 
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هندو بچه به دست بوسی آنجناب آمده وگفت که قربانت شوم  باشنیدن نام پیر هندوستان فورآ
   . یا نـظام اولیا باالي این نوکرتان چه امر وخدمت است

دارم که کشایش آن بدست  ندو بچه من یک مشکلکه اي ه فرمودندنـظام الدین اولیا  جناب
من درخدمت تان قرار دارم امر  یاپیر کاملهندو بچه گفت قربانت شوم . خودت است وبس 

ید ئفقیر بگو ودند که اي هندوپچه براي این شخضآنجناب فرم و . ید که آنرا اجرا نمایمئفرما
هندو بچه گفت که قربانت .  ولیانـظام الدین اکه یدبگو بزبان حال خود که یک مراتبه مرا

میکنم در شوم این خو کدام کار مشکل نیست یکمراتبه نی بلکه چندین مراتبه باالیش تکرار 
خود را درباالي زانو هاي خود گذاشته وبه ریاضت خداوندي  حالیکه آن فقیر کامل سر

 که دیبگوئ کباری ملنگ جان يامشغول بود که یکبار هندو بچه باالیش صدا زده وگفت که 

ش را به سر خود موي ها ي دستان بابا شنیدن آوازمعشوقه خود آنمبارك  ایاول نینظام الد
انداخته وبا چشمان خواب آلود وشرابی اش براي چند لحظه بطرف  اشدوطرف روخسار

شهرهندوستان را  مامآدر همان لحظه ت  خداوندبزرگ ج گویانگاه عمیق نموده که  هندوبچه
 زانوزدهبا کرامات  ریفق مردآندرمقابل دوباره به بسیار احترام و هندوبچه  باشد دهیبخش شیبرا

  ؟. ایاول نیکه نظام الد دی بگویکمراتبه  ملنگ جان حاال  يوگفت که ا

.... ایاول هندوبچه خودت يگفت که اداشت   که عریان عشق بامدتها  آنجناب از کهیدرحال
که خداوند بزرك ج  شودیمحال خود ندوبچه متوجه هو  .ایاول وهفت پشتت... ایپدرت اول

کشف  دوچشم روشن ودرجه شیراکامل بریهمان لحظه بقدرت خود وکرامات آن مرد فق
وگفت که من قربانت شوم  دهیبوس ررایدستان آنمرد فقالقلوب راعنایت فرموده  و فورآ

 یاحترام یاربیبس مابوده وهستم که وقتآ فوقتآ درمقابل شتان مدت من گناه کار نیدرطول هم
وحاال کلمه هستم خاصی تان بوده و وخدمتگار دیمربصفت یک حاال من  نینمودم وازهم

آنجنا ب فرمودند که اي  .مسلمان شوم  و جناب حضرت محمد چطور است که تا آنرا گفته
  .اهللا صکه بسم اهللا الرحمن الرحیم الاهللا اال اهللا محمد رسول  .یدئهندو بچه  حاال بزبان من بگو 

فرمودند که اي هندو بچه عرض مرا بکنید در  ایاول نیخواجه نظام الداثنا جناب  همین در
به تعداد چندتن مریدان واخالصمندان آنجناب نیزحضور داشتند هندو بچه گفت  که  حالیکه
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آنجناب یک تبسم معنی دار نـظام الدین اولیا  ید کهئاي ولی خداوند ج حاال یکمراتبه یگو
تان قوي  وگفت که اي خواجه از اینکه واسطه حضرت خواجه نـظام الدین اولیا  نمودهبطرف 

  .نـظام الدین اولیا انتظاري بمقصد خود رسیدم و حاال  میگویم که  مدتهابعد از که بوده
  خداوندفقیر کامل  مردکه با گفتن آنچنین روایت بوده  ! و خوانند ه گان محترمدوستان عزیز 

حضرت خواجه نظام نصیب  رادیگر ایکرامات هفت اولدرجه  الیت وو مقامره دوبا بزرگ ج 
 دینما ارتیزجناب را آنمرقد کیاز نزد کمراتبهیاگرآدم  دنیگویکه م الدین اولیا نموده

 درشهرهندوستان آنجناب راشخص  همانچه در خواب وچه در بیداري   گریهفت مراتب دو
اززبان دوست عزیزم جناب 1348ت راکه درسالاین حکای !دوستان عزیز زیارت مینماید

محمد طاهرجان ملک زاده مدیر عمومی محاسبه ریاست شکر والیت قندوز شنیده بودم آنرا 
       .امید وارم که مورد قبول تان واقع شده باشد  ا نگاشتهمنقل قول بش

  
وده وطرف دست وقابل یاددانی بوده که طرف دست راست محترم طاهر جان فوتو جوانی بنده ب

چپ موصوف یکی از دوستانم بنام سردار عزیز جان وشخصی که پهراهن خال خالی سفید دارد 
   .جوانی برادر خوردم کرام الدینخان حیدري مدیر عمومی خدمات وموسیقی رادیو افغانستان میباشد 
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