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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                    »کهگدای « انجينر عزيز اهللا : تهيه و ارسالی    ١٦-٠٤-٢٠١١  ني
        

  

 »کهگدای«دداشتهای  مرحوم حافظ نور محمد يا
  باغ روح افزای نمله

  
 روح«  من باسائر اراکين سفريه درباغ )  ش ١٣٣۵(  ق ١٣٧۶ سفر مشرقی در اواخر ماه رجب از يادگارهای 

 بر ساز و  در کنار حوض سنگی مشرف واًيد اهللا  اعليحضرت همايونی محمد ظاهرشاهبشرف صحبت» افزای نمله
سروهای کهنسال اين باغ  ، پنجه چنار ووديم، درعين نالشها و آالب استادگوش داده بسرآهنگ آواز استاد محمد حسين 

 همين ماه رجب برای بار اول تعمير اين باغ بپايان ١٠ سال قبل در ٣١٩ما را به اعصار و زمانهای اشاره ميکرد که 
مسمی » باغ روح افزا « اين باغ به   و.قيام دارد درين جا خيام و  مغلی که مؤسس آنست نيز شاه جهانخود  ورسيده
  .گرديد

 وصف  ناگهان استاد اين فرد نظرم مانند فلم سينما ميگذشت که  با اين خاطرۀ حيرت افزا صفحات سنين و شهور از
  :الحال حضرت بيدل را خواند

  با خبر باش  که   امروِز  تو  فردا  دارد رداند رنگزين چمن هيچ گلی نيست نگ
از امر تعمير مجًدد باغ مذکور برای   دريکی از روزها من از ترددات و زحمات اعليحضرت در سفر مشرقی و

هر کابل را که مانند يک عالم انساب اصل و نسب تمام دودمان ش ، اويدادمشرح معبدالرحيم جان رفيق عزيز ما آقای 
 قصردرپهلوی  وقتی را امير حبيب اهللا خان شهيد درين باغ وبياد دارم:  ميشناسد لب بسخن کشوده گفترپد بر پدر

مانند بلبل رزا شريف خسته دل يم و آنروز گلهای شبو عطر فرح بخش بدماغ ميرساند در. حوض سنگی ميله داشت
وجود ساز دلربا  چون با ميخواند وآواز سامعه نواز مردم را بگلستان  عندليب چمن پرواز از ساز و نغمه طراز و

مطابق  تکرار مينمود و  را مناسب حال دانسته ذيًال  موالنا جامیکدام يار دلنواز موجود نبود، خسته دل مطلع
                                                                                                  .بموضوع آن فرد های استادان ديگر را ميرساند

  چاره وصل است برانگيزخدايا سببی زارم از فرقت شيرين دهنی نوش لبی
و راز و نياز  به ساز و آواز نموده همچو دلدادگان گوش دل فراداد و نالش های خسته دل احساس تأثر  اميرصاحب از

موضوع نيز شيرين  آن نام اين باغ هم تذکر و  که دررا خواجۀ شيرازاين دفعه خسته دل فرد . وی متوجه و ملتفت شد
  :تر افاده ميشد آالب نمود

  نازنينی که به رويش  می  گلگون نوشيم   خوش هوائيست فرح بخش خدايا بفرست
بس بس دگر تا من :  خاطر محزون به ميرزا شريف فرمودبا  باستماع اين فرد امير تکانی خورده از جا برخاست و

 چون اوضاع اين پيش آمد بقهر و لطف شاه. تيلفون خانه درآمد در باشتاب هرچه تمامتر  را گفته و اين.نگويم مخوان
ساز و اهل مجلس به . لفون خانه سه ساعت نجومی طول کشيدت مکث آن آفتاب عالمتاب در برج تداللت ميکرد و مد

  .سکوت قبل الطوفان فرو رفت يک خموشی عميق و
بين قهر و مهر شاه   در لرزان  بودند و بعضی  دانسته ترسان و  را خارج آهنگازميان جميعت بعضی بيت مذکور 

  .متردد مانده حيران حيران مينگريستند
لفونخانه بطرف بيرون باغ بدر شده از آن طرف يک جوان با بت تخمين بعد از چندين ساعت از ت امير بينظر مح

نازنينی  اينک :شت نزد ميرزا شريف آورده و فرمودت داحسن و آنی را که دربين عمله بنام احمد شاه گنجشک شهر
متعاقبًا امرداد که پياله های قيماق چای را هرچه زودتر بگردش آرند تاخسته دل در باغ فرح  و! که از خدا ميخواستی

                                         .بخش وهوای گوارا روبروی يار نازنين بحساب می گلگون بسر بکشد
آواز،  نوش گرفته تا ساز و از خورد و پس ازين تصادف عجيب، وضع اين ميله صورت خاصی بخود پيدا کرد و

لفون احمد شاه را از جالل آباد گويا امير جّنت سرير ذريعۀ ت. با کيف و مسرت آغاز و انجام يافتگفتار و کردار همه 
لفونی ها طی مينمود احوال او را پيهم از تاز را تا مطلوب اين همه راه دور و در بر جناح استعجال طلب داشت و

واين خود يک التفات خاصی بود که . مطالبه ميکرد تا آنکه دست مطلوب را گرفته در مجلس آورد و به طالبش سپرد
 شاهان چه عجب گر بنوازند گدا را                         ! بلی. کرده شدخسته دل بحال يک 

 
  »پايان« 

  
   


