
١ 
 

  تــرفـعــم يهاـلــــگ
 وشاخ نبات معشوقه ایشانجالب حـضرت حافـظ  تیحـکا   

 
تنگی شهر  کوچه  کیاز هیجناب حضرت حافظ رحمته اهللا عل يکه روز چنین روایت بوده

چشم آنجناب  و بودهباز مهیازخانه ها ن یکیکه درآن محل دروازه کوچه  نمودهیعبورمشیراز 
 رنگ یآب لباس کهیمقبول در حال تینها جوان خانم کیتوجه شدکه آفتاده  وم یلیبداخل حو

تیر عشق آن در  نگاه کیب که دیدروازه کوچه خودرا بسته نما تا خواستیم و به تن داشت
ناشناس عاشق ودلباخته همان زن  جناب حافظ اصابت کرده که یک دل نی بلکه صد دل قلب

  نمودیم عبور ومرور وقتآفوقتآ ازآن کوچه بار نیدوباره آن چند دنیشده که روزها بخاطرد
 نکهیتا اوناراحت بوده  یلینروخیآن خانم مقبول موفق نشده که ازا دنیدگربیمتاسفانه که د

 ان به اصطالح پرسمورد عالقه ش یلیدرمورد مالک حو دیفس شیر شخص کیاز يروز
که بوده   نباتبنام شاخ  یخانم کیاز یلیحو نیحافظ ا ای گفت کهشخص وپال نموده وآن

 میگویند باتاسف که کنیولمیباشد ي شیراز زنها آاکثر لیخود سرخ یبائینامبرده درصورت وز
 را تک ،کوچه آندروازه  طاقت شده وراسآ  یجناب حافظ به اصطالح بد وباشیم بدکاره یزن



٢ 
 

خورده دروازه کوچه را ل خانم نسبتآ سا ککه بعد ازچند دفیقه  انتظاري  ی تک نموده 
   با کی کار دارید ؟ شما دیزنموده وگفت که بفرمائبا
      خواجه شمس الدین مشهوربه نام مناي خانم  که فرمودند مبعد از سالم علیکحافظ   جناب 

از نزدیک  یکمراتبه که خواهمیمید  وئو سالم مرا براي شاخ نبات بگواست  شیرا زي فظ حا
  .ن سازید  لطفآ مرا کمک کرده ممنو میمالقات نماباایشان 

 قهیدق چندخانم گفت که اي حافظ شما همین جا باشید من رفته و دوباره میایم که بعد از
سالم فرستاده  تیبراهم  شاخ نباتحافظ  يوگفت که ا همان خانم دوباره آمدهانتظاري 

 دیناردارید کصدیشناسم واگرمبلغ ی را نم یکس محافظ ایحافظ و وگفت که من  بنام
 رآنیودرغ  . یدنمائ يسپرهمرایم دلخواه تان  یقسم روزرا هانهشب کوی دیئایب ارخوبیبس
   .دیمن نشو گرمزاحمید

شدیدآ مایوس شده وبخاطر بدست آوردن مبلغ  حافظشخص  نامناسب طیشرا نیچن دنیباشن
گوشه وکنار شهررفته درهر گرفت که میتصممتذکره وهمچنان بوصال رسیدن شاخ نبات 

   کرده ودوباره بیاید دایپرا فوق  تا  مبلغ دینماغریبی 
بدست  نارراید کصدیمبلغ در ظرف چندین هفته توانیست که  حافظ جناب !خالصه اینکه 

هاي مقبول خود لباس  زیبا ساختن صورت و بعد ازاصالح نمودن مویهاي سر بیاورد که
را  تشاخ نباخاصیکه د اشت سمت خانه  به هزاران شوق وعالقهرا به تن نموده و شیرازي

تک، تک  ویرا دروازه کوچهدرپیش گرفته و خداوند بزرگ ج را به یگانه گی اش یاد کرده  
 را بازنموده و بازهم همان خانم سال خورده دروازه کوچه بعد از چند دقیقه انتظاري زده که

   ؟. دیخواهیم گرچهیحاال د از سر ما دست بردار و حافظ يگفت که ابا عصبانیت 
همان  کمیبعد از سالم عل هم بوده که سیب سرخیکدانه حافظ  جنابست در حالیکه در د 

سالم  به شاخ نباتبا قبول زحمت  زیخانم عز يکه ا سیب را به آن خانم بخشیده و گفت
 نگذشته ه ئیلحظ  .است آمدهحاضرودرخدمت تان نارید کصدیکه شخص حافظ با  دیئبگو

 هم بشما سالم فرستاده شاخ نباتظ حاف يکه ابود که همان خانم دوباره آمده وگفت 
برآورده تانرا از وجود مقبولم  دلو کام  دیئایب دیناردارید کصدیمبلغ حاالکه  دیئگویوم
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نموده وبه راهنمائی آن  اظهار سپاسگذاري ازهمان خانم پیام رسان  قلبآشخص حافظ  .سازید
خودرا به هفت  خ نباتشارفته که بعد از سپري شدن نیم ساعت    شاخ نبات مخصوص اطاقبه 

 داخل اطاق شده که بعد از سالم ی رنگآب با همان لباس مقبول ونموده آراسته قلم آرایش 
 شاخ نباترا بدست  مبلغ یکصد دینارسکه هاي طال مانندی جناب حافظ  بوسوروي  معلیک

ده که چند هفته قبل از این گذر عبور مینمودم ودروازه کوچه شما نیمه باز بوکه داده وگفت 
با همان  نگاه اولی تیر عشق تان قلب مرا پاره ء پاره نموده ودر عالم رویا همیش با تو بودم که 

  . بمشکل  توانستم  تامبلغ تعین شده تانرا پیدا کرده بیایم  
بوصال رسیدن بامن که بخاطر دانمیحافظ م يکه ا گفت شاخ نبات ناریدیکصد  مبلغ ازگرفتنبعد 

 . دیا دهیکش شهر وکنار در هر گوشه ها را یهفته سرگردان نیچند
قرار  خودت اریاختساعت در 24ویا  شبهانه روز کاز همین لحظه تمامآ وجودبنده بمدت یو 

 دیحاصل کنن راتا ن ازوجودمن کام دل  دلت میخواهدکه قدریهر وحاال شتهدا

 اب حافظ  باآنبا گفتن چنین کلمه عشقی که بطور همیش در عالم رویا جن !خـالصـه اینکه 
با صورت ماه چهارده خود خنده کنان در روي تخت  شاخ نبات ومتوجه شده که هوصل بود

  . حاضر وآماده هستم وگفت که اي حافظ حاال بیا که من در خدمت تان قرارگرفت شخواب
 ومتوجهکام دل حاصل کند  شاخ نباتدرحالیکه آمادگی داشت تااز وجود وجناب حافظ 

 به شاخ نبات گفت که شدکه امشب شب جمعه ونزدیک بوقت نماز شام بود که با هزارتاسف
 از شما ساعت  مین يبراضروري بیام آمده و  یک کار بسیار  حساس همین لحظه درعزیزم 

 حافظ يگفت که ا نبات شاخ . میایمپس آن دوباره  دادن بعد ازانجام اجازه میخواهم که 
 که تاي سیدن با من هفته ها درهر گوشه وکنار شهر مزدور کاري کرددیوانه بخاطر بوصال ر

 از عشق تان کردهحتی که  بوده این مبلغ را پیدا نموده اید ونمیدانم که این چه کار ضروري
خود را ازدروازه اطاق خواب  ياگرپا باالتر است واز جانب دیگر من در اینجایک قانون دارم

 کصددینار شمامبلغ ی  و دیحق آمدن را ندار دراینجا بارهدو ویکهبرعالدیبگذار رونیمن ب
 نیچندرفع خستگی ها ي  ووحاالبیا که من در خدمت تان قرار دارم  شوددوباره هم داده نمی

 .سازید برآورده   راتان هفته
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رسیدن  وصالببخاطر واقعآ که شاخ نبات ياکه فرمودند نموده شیجناب حافظ خواه بانهم
 وطورعاجل دیساعت اجازه ده مین يبرا وحاالصرفکرده ام ي رکارشما شب روزمزدوبا

به عوض  یب وغریب هستییعجتو یک آدم  حافظ يکه ا نبات گفت شاخ. میایم دوباره پس
ید که کار ضروري دارم در حالیکه خود رابرایت به هفت ئاینکه همرایم هم بستر شوید میگو

نزدیک شدن با عشق تومیسوزم بیا نزدیکم م و همین لحظه درآتش اقلم آرایش آراسته  نمود
د واگر دوباره گفتید که من کار دارم میتوانیکه بروید وهیچ وقت درعقب یو آنرا فرو نشان

  . ید وحاال اختیار وانتخاب باشماست ئدروازه کوچه من نیا
 مین يکه برا کننمیم شبار ازشما خواه نیآخر يشاخ نبات برا يفرمودند که ا حافظ جناب
گفت  شاخ نبات .تا رفته وکاري  ضروري خود را ا نجا م  داده وبیایم   دیمرا اجازه ده ساعت

  . یکی است وبس گفتم که گپ من  تیقبآل برا دیوانه فظ حا يکه ا

 نارید کصدیمبلغ  هیچ فرق ندارد درآنصورتپس خیر  شاخ نبات يافظ فرمودند که  حا جناب
  .  م شاخ نبات افظ تان اي معشوقه عزیزخدا ح رومیمن م وحاال از شما باشدهم 
 رونیب شاخ نبات ازخانه و ی کردهی خدا حافظحافظ با عالم افسرده گ جناب: نـکهیصـه ا خـال
 کهي است چه کاراین  یا الهیکه شده  دایپ ت عجیب وغریبسواال شاخ نبات يبرا که شده

 اگرمن هم حاال نت وومرا در آتش عشق خود میسوزا رفتخودش بوده  ووي باالترازعشق 
فورآ به عقب  افهیرقینبات هم با تغ شاخ بعد لحظه اي . نباشم شاخ نبات نمنک دایپرازرا  نیا

تام با عجله  حافظ جنابتعقیب مینمود متوجه شد که  درحالیکه ویرا قدم بقدم جناب برآمدهآن
 رداختپی لیت کچراغشمع ویا  نمودن روشنوراسآ به  رفته شریف محمدي مسجد بداخل
شریف به تعدادپنج نفر مسجد قسمت محراب که در شودیم متوجهآن  ساختنازروشن  که بعد

ازجمع و .مصروف نوشیدن مشروب اند نشسته وباهم بالباسهاي سفیداشخاص هاي روحانی 
پیک یک فرمودند که اي حافظ ناوقت آمدید  که ساقی محفل بوده ایشانیک مبارك   آنها

معشوقه  گانهیاز يودور  با مام حق شماست وحاالبخاطر دوستی که آنه آخري مانده وبس
 واینهامحمد رسول اهللا  حضرتبوده ومن  انطهورپیک شراب که این عزیزتان بگیرید وبنوشید

حساس و دهیرا نوشانطهورشراب آخرین پیک  جناب حافظ کهیزمان ومن میباشد ارکباریچهار
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گ ج  ودیدار حضرت محمد ص شعر د بزرلحظه بقدرت خداون همانکه در نموده یکم
    که فرمودندآغاز نموده و اینطورر خودرا عش و اولینجاري شده جناب آن
  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها ــــــ  اهللا یا ایها الساقی ادر کا سا ونا ولها 
 هاجرس فریاد میدارد که بربندید محمل ـــ مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم  

 گشت مصآل را کنار آب کناباد وگـلـــ  افتی یکه درجنت نخواهی باق یم یساق بده
 را بایز يبآب ورنگ وخال وخط چه حاجت روــــــ         است یارمستغنینا تمام ما جمال  زعشق 

نظاره مینمود  بداخل مسجد شریف درحالیکه شاخ نبات جناب حافظ را از مسافه چند قدمی
حضرت حافظ قدمهاي در خود را شده وراسآفورآ داخل مسجد  نتوانسته و هورددیگر تاب آ

کلمه جناب حضرت محمد ار بوده وهستم و حاال ه کآ من گناحافظ واقع یا گفت کهانداخته و
تا که  زنده هستم بطور همیشه در  وهمچنان شومنرا خوانده و مسلمان چطور است تا آ ص

  .ید که ئمودند که اي شاخ نبات حاال بزبان من بگوجناب حافظ فر .خواهم بود  خدمت  تان
  بسم اهللا الرحمن الرحیم اشهدان الاهللا اال اهللا واشهدآن محمد اعبد هورسوله

 بودم آنرا نقل قول دهیشندر یکی از محفل هاي تصوفی  1348 يرا که در سالها تیحکااین  
  .عالقه تان واقع شود  وارم که مورددینموده ام میبشما تقد

  
  لـم وبـا الـصـوابــواهللا اع
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