
 

 

 نام خدابه 

  

 ریاز جشن غد یعالمه جعفر یدنیشن تیحکا

 

 کرد:  ینقل م یجعفر یتق محمد عالمه مرحوم ��

در  ریغد دیبه منزل ما آمد و اظهار داشت در شب ع خیکتاب ناسخ التوار سندهیمرحوم مورخ الدوله سپهر نو یاز نوه ها یکی��

از رجال  یادیجشن تعداد ز نی. گفت: در ادیبرقرار است و عالقه مندم شما هم در آن شرکت کن یدر شمال تهران، جشن یمنزل

 مؤثر واقع شود.  دییبفرما زین یو در آن محفل، مطالب دیاوریب فیکه اگر شما تشر نمک یهستند. من تصور م یو کشور یلشکر

 

بزرگ بود و به  اریبس یاز آن،به صورت آب نماها ییجنگل مانند بود و بخش ها بایبزرگ و تقر یجشن،منزل یبرگزار محل ��

ها و  وهیبزرگ است که انواع و اقسام م اریبس یسالن دمی. دمیبودم. وارد جلسه شد دهیبود که کمتر نمونه آن را د یهرحال،باغ

)ع(  نیرالمؤمنیآمدند و در وصف ام نهایاز ا یشده است. در ادامه برنامه برخ دهیاز حضار در آن چ ییرایپذها جهت  ینیریش

 نداشت...  یسطح زین یاز شعرها خوب بود و برخ یخواندند.برخ یاشعار

 

کفش خود  یساده وارد شد و حت اریبس یبا ظاهر یدیّخسته شده بودم و بنا داشتم که بلند شوم که از در مجلس س گرید من ��

 ناراحت شده اند. گرید یکه صاحب مجلس و تعداد دابودیکار، خالف عادت بود و پ نیرا برداشت و به داخل آورد که البته در آنجا ا

 

 زیمن در مقابلش به احترام برخاستم و او ن ینگذاشت، ول یبه او احترام یداشتند. کس زیآم ریتحق ینگاه دیس به حضار عموم��

 یصندل یهم تعارف نکرد که رو ینشست و کس نیزم یبر رو یخاص نانیو اطم نهیطمأن کیبود و با  د،جوانیتکان داد. س یسر

 . ندیبنش

 

آمد و شروع به  یطمطراق کیشاعر با  نیو اشعارش را بخواند. ا دیایو از او دعوت کردند که ب دیرس اشعرالشعرا به نوبت باالخره�� 

 قرائت اشعار نمود. 

 

دوم را  تیبه آن وارد کرد. اشعرالشعرا محل نگذاشت و ب یاشکال جد کی دیس یاول را خواند هر چند بد نبود ول تیب یوقت ��

ارد. شاعر هم اشکال د نیگفت: ا دیسوم را خواند،س تیب یکرد. وقت یگرفت. شاعر همچنان توجه نم رادیا دیخواند. دوباره س

 دهم.  یم حیتوض تی. االن برایدیپرس یرا اول م نیب،اگفت: خو دیشد و گفت: چرا؟ س یعصبان



 

 

 

... چند نفر از حضار کرانیاست ب ییایکه در دمیکرد... د انیخالصه ب یلیرا به صورت خ یادب عیو صنا انیب یاز معان یبحث دیس ��

 مجلس بردند.  یرا به باال دیآمدند و احترام کردند و به زور س

 

خودتان هم شعر  ایکه آ نی. دوم ادیچطور آمد میدانیهر چند که نم د،یگفت: اوال خوش آمد دیاز حضار به س یکیهنگام  نیا در ��

االن  نیهم توانمیم یو حت یگفت: آر د؟یخود را بخوان یاز سروده ها یکیشود  یاوقات. گفتند: م یگفت: گاه دیس د؟ییگو یم

 م؟یکه چه بسرا دیی. شما بگویاشعار را قبال گفته ا نیا دیی. گفت: نه، چرا که ممکن است بگودییما. گفتند: پس بفرمیشعر تازه بگو

 

اول عاشقانه باشد و  تیکه دو ب نیرالمؤمنیدر مدح ام دییبگو یکردند و گفتند: غزل گریکدیبه  ینگاه زیبا حالت اعجاب آم نهایا ��

فرعون  یکاران عالم حت تیباشد که اگر معص نیچهارم ا تیشود و ب ینگاه کند،گلستان م یبه خار یباشد که اگر عل نیسوم ا تیب

 تنگ کردند.  یلیاو خ یشوند. خالصه، محدوده را برا یمند م بهرهکنند  دایپ یتوسل به عل

 

عبا خودکار و کاغذ را آماده کردم تا اشعار را  ری. من زسدیاشعار او را ننو یبه حضار کرد که کس یقبل از شروع نگاه دیس ��

 گونه آغاز کرد: نیشعر را ا دیبه من نکرد. س یاما اعتراض دیکنم. فهم ادداشتی

 

           زدیز سر طرّه جانان خ یمیشم گر

 زدیجان خ حهیز صبا را امتیق تا

 

 یشو داریام من که چو ازخواب تو ب واله

 زد؟یرو از سر چشمان تو  مژگان خ زچه

 

 نهلش             میاعال که ز ب یعال یعل

 زدیاز کالبد عالم امکان خ روح

 

 کند از قاعده لطف نظر      یبه خار گر

 زیبن خار، دو صد روضه رضوان خ از



 

 

 فرعون        شیزند دست به دامان وال گر

 زدیعمران خ یلحد با دو کف موس از

 

             ینظر "جدّا"ا! جانب ! دادگرداورا

 زدیمدح تو چون بحر به طوفان خ یپ کز

... 

 است.  یقم و جدّا اسمش که شد معلوم ��

 

و  دیو انواع غذاها را بخور دینیجلسات که دور هم بنش نی)ع( ازای! علانیخطاب به حاضران گفت: آقا دیس شعر، خواندن از پس ��

سراغ  دیبرو دیدار یو مردانگ دیمرد است و مردان را دوست دارد. اگر مرد هست ی. علستین یراض دیهم شعر بخوان تیچند ب

 یها و شربت ها ینیریو غذاها، ش دینشسته ا نجایبودند. ا یعل تیکه مورد عنا یکسان همان یعنیمحرومان، دردمندان و فقرا. 

 دیوضعتان را عوض کن دیکه با میبگو حی. صردیشعر گفته ا یکه در مدح عل دیکن یخانه و فکر م دیرو یبعد م دیخور یخوشمزه م

 سراغ محرومان جامعه. دیو برو

 

 رفت. رونیرا گفت و کفش خود را برداشت و از مجلس ب نیا��

 

 یسپهر، بعدها م یکردند. آقا یم هیگر اریاز آنها بس یهمه بهت زده بودند... آن شب شاهد بودم که تعداد یپس از رفتن او تا مدت 

 به محرومان پرداختند.  یدگیدادند و رفتند و به رس رییشان را تغ یاز آنها زندگ یگفت: تعداد

 

 اکبر پرورش. یعل دی. به نقل از مرحوم س97 - 102زمان ص  ینایس ابن

 ��رمبارکیدغدیع��


