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 تــعرفــمي هاـلــــــگ
 ایشان کشف القلوب ودرجهع حضرت حافظ  جنابحکایت 

  !ترم  ـزوخواننده گان محـزیـتان عـدوس  
داشته وهمچنان درعلم خاصی شهرت  يروشاعرعحافظ درشحضرت  جناب کهیبرعالو 

که  یمعن نیبه ا وجود نداشته دیشک وترد چیودرجه کشف القلوب آنجناب هم ه تیوال
 کیازنرد و رفته رانیگرفتند که تا بکشورا میکرام ازکشورهندوستان تصم يایدونفراول يروز

دارد  تیکه واقعآ جناب حافظ هم بمانند ما درجه وال ندینما مالقات شیرازي حافظ با جناب 
 جمع اولیا وختم اولیاي کرام رادروالیت غزنیو رانیا يها ارتیاکثرآ ز رآنیدرغ. ریاخیو

  .م ئیایبه کشورهندوستان م ودوباره نموده ارتیآفغانستان ز

 کهیوزمان ندشد رانیکشوراوارد شانیهفته ا نیچند نمودن يازسپر بعد ! صـورتهـربـه 
روحانی به اتفاق هم تصمیم  شخصیتهردود و دنیرس شیرازي خانه حافظنزدیکی در

 یک آنودرعوض  دهیکشتا مطابق رسم ورواج کشور هندوستان لباس هاي خودرا گرفتندکه
 . شدند  حافظراهی خانه  حضرت  و پیچ دادهشان  نگ بزرگ را درجانل

و یا ف تشله ومصرمحل  خورد سال يبا بچه ها حافظ درحصه چنین روایت بوده که شخص
سالم علیکم زازپیشروي آنجناب گذشته وگفتند که ا اثنآ شخص نیبوده که درهمسانقه بازي 

   .یا پیربزرگوارجناب حافظ صاحب 
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نموده  صخود بوده یک نگاه معنی داربطرف همان شخ سانقه بازي حالیکه آنجناب متوجهدر 
 درحافظ حضرت  یاگفت که  صوگفت که اي مرد غریبکار در پشت تان چه دارید آنشخ

قروتی چیزي دیگري نیست که بخاطر فروش آن اره غوت یآفتابه کلبنده  به جزاز یک  پشت
 هاز پول آن گذار اینها را فروخته وار شهر رفته  که تادرهمین هواي گرم  در هرگوشه وکن

 همین راهی راکه در پیش لکالکه اي مرد فرمودند حافظ جناب .شبها روزي خود را نمایم 
 و آنهارا با خود بگیریدچ از مقابل تان میاید و دوعاي درویش جان لدارید دونفرآدمهاي 

 جانب از واقعآ ومتوجه شده کهه بود ها رسیدنیمه همان کوچه باغدر اللک شخص کهیزمان
داده  سالم ایشان هردو يبرا وشخض کالل دیایم یهندوستان چل جانمردان دونفر مقابلش
 دوعااز ایشان طالب آمده که جناب حافظ گفته بود که  ادشیبعد ب هلحظ که چند وگذشت

روزگارم  که دیبرادران مرا دوعا کن يبرگشته وگفت که ابه عقب  عاجل  يطور .شوید 
شهر کوچه به  بروزها به هر طرف قروتی گلی ارهغوت  ،گلی آفتابه نیاخوب شودودر فروش 

  هستم سرگردانکوچه 

        
  دنل نمودیآنمرد کالل را به زرتبد یآفتابه گلبیک نظرشان علم والیت  باکرام  يایاولودوآن 

ي محل در  حافظ با بچه ها جنابمتوجه شدند که و را درپیش گرفتهحافظ  بعدآسمت خانهو
آمدیم  خقتا اینجا نامن وتواي برادرخود گفتند که ي میباشد وبا یک دیگرتشله باز حالت

 ي خورد سال بچه ها ينداشته وهمرا تیجناب حافظ کدام درجه وال کهبینیم ی وحاال م
 نیاززم سر خودرا و جناب حافظ باعلم والیت که داشت.  باشدیم يمصروف تشله باز محل
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 وبا  ی نمودههندوستان    کرام يایاولبطرف همان دوویک نگاه عمیق وتبسم آمیز دهبلند کر

 که فرمودندبلند صدا زده  يآواز
 دنبما کن یچشم هبود که گوش ایا ــــ  د  نکنکیمیانظر هخاك را ب که انآن

ازجانب و دآنجناب افتاده ومعذرت خواستن يها پا ریهردوآنها درز حافظ جنابرعش شنیدنبا
 .قرارگرفتند جنابآندرخدمت  داشتند اتیتاکه ح شانیگراید

  
آنرا  مدریکی از محفلهاي تصوفی شنیده بود 1352  این حکایت را که در سال !دوستان عزیز 

و قابل یادآوریست که این .نقل قول بشما نگاشته امیدوارم که مورد عالقه تان قرار گرفته باشد 
پاکستان بایک فقیر صاحب حال طور  دي دامنه کوه شهر اسالم آباددربلن 1371فوتورا درسال 

   .یادگار اخذ نمودم 
  واهللا اعــلــــــم وبـــاالــــــصــــواب

 1998برج دسمبر  مطابق 1377 ماه قوس سویدن  هرگوتنبرگـــاز ش  نوشته عزیزحیدري 
امیدوام که مورد عالقه  خاب نمودمش بشما انتین حکایت را از جمع دیگر مطالب خویا: نوت 

  .تان قرار گرفته باشد 
com.hatmail@AzizHaidari 

  
   
 


