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روح افزا طرزی
منشیه
او ،دخ1ت1ر م1ح1م1د زم11ان ط11رزی خ11ازن ال1ک1ت1ب ،م11ی ب11اش11د .وی از ج1م1ل1هٔ
دخ1ت1ران ن1خ1ب1ه و ب11ا س11واد ت1م1ام خ11ان11واده ه11ای س11رش1ن1اس
آن زم11ان ب11ود .ه 1ف 1ت11ه ن11ام ٔ 1ه ٫٫ارش11ادال 1ن 1س11وان ،،اول 1ی11ن
ن1ش11ری11ه ب11رای زن11ان در اف1غ11ان1س1ت11ان ،ب11ه م11دی11ری11ت اس1م11ا
رس1 1م 1ی 11ه ط 11رزی ،ه 1م 1س 11ر م 1ح1 1م 11ود ط 11رزی ،م 11ادر ث 11ری 11ا
ط11رزی ،م1ل1کٔ 1ه ک1ش1ور ،از ۱۶م11اه م11ارچ ب11ه ن1ش11ر آغ11از و ت11ا
ن1ه ج1ون  ،۱۹۲۱ادام1ه ی1اف1ت.
م11دی11ر ای11ن ن1ش11ری11ه ،روح اف11زا ط11رزی ،م1ع1روف ب11ه م1ن1ش1ی1ه
ب11وده اس11ت .ای11ن ن1ش11ری11ه ،روی ک11اغ11ذ ن11ازک پ1س1ت1ه ی11ی رن11گ
در ٫٫س11رای ده اف1غ1ان11ان ،،ک11اب11ل ب11ه چ11اپ س1ن1گ1ی م11ی
رس1ید.

ب1ی1ش ت11ر ن11وش1ت1ه ه11ای ارش11اد ال1ن1س1وان ک11ه زی11ر ن1ظ1ر م1س1ق1ی1م م1ل1ک1ه ث11ری11ا
ه1م1س11ر ام11اناهلل ،ش11اه ن11وج11وی ک1ش1ور ،م1ن1ت1ش11ر م1یش11د،
م1ط1ال11ب آم11وزش11ی ب11رای زن11ان و دخ1ت1ران ب11ود .خ1ب1ر ه11ای
زن11ان ،آداب م1ع1اش11رت زن11ان ،آش1پ1زی ،خ1ی1اط11ی ،ت11رب1ی1ت
ک11ودک و خ11ان11ه داری ،م1ه1م ت11ری11ن م1ط1ال11ب ای11ن ن1ش11ری11ه را
ت1شکیل م1ی داد.
در ای11ن ن1ش11ری11ه ،ن11ام روح اف11زا ب11ه ح1ی1ث س11رم1ح11رر درج
گ11ردی11ده اس11ت .ام11ا ،ب11ان11و اس1م1ا رس1م1ي1ه ن11ام خ11ود را ب11ا
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م1خ1ف1ف ) ا  -ر ( و روح اف11زا ك11ه ن1ق1ش م1ن1ش1ی را ب11ه دوش
داش11ت ،ب11ا م 1خ 1ف11ف ) ر -ا ( ن11ام خ11وی11ش را درج م11ي
ك11ردن11د .ال 1ب 1ت11ه ن 1ب11ای11د ف11رام11وش ن 1م11ود ک11ه خ11ود م 1ح 1م11ود
ط11رزی ،ن1ق11ش اس11اس11ی را در پ1ی1ش1ب11رد ای11ن ه1ف1ت11ه ن11ام11ه
داش1ت.
او ه1ن1گ1ام ن1ش11ر س11راج االخ1ب1ار ،در ه1ن1گ1ام ف11رم11ان11روای11ی
ام1 1ی 11ر ح1 1ب 1ی 11ب اهلل س 11راج ،ب 11رای ب 11ار اول در ک1 1ش 11ور،
س1ت1ون11ی را را زی11ر ن11ام ٫٫زن11ان ن11ام11ور ج1ه1ان ،،ب11از ن1م1ود
ک11ه در آن از زن11ان م1ع1روف دن1ی1ا و ه11م چ1ن1ان ک1ش1ور ه11ای
اس11الم11ی ،در م11ورد چ1ه11ره ه11ای ن1خ1بٔ 1ه زن11ان ی11اد ش11ده و
زن11ده گ1ی1ن1ام11ه ش11ان درج م11ی گ11ردی11د .ای11ن ه11ا در ب11رگ1ی1رن11دهٔ
آن ک11ارن11ام ٔ 1ه زن11ان م11ی گ11ردی11د ،ک11ه دی 1گ11ر در چ11اردی11وار
خ1ان1ه و س1نت ـ از ه1رگ1ون1ه اش ـ درب1ند ن1بودن1د.
ای11ن ک11ار ه11م ب11ا واک1ن1ش ت1ن1د ب11رخ11ی روح11ان1ی1ان و م11الی11ان رو
ب11ه رو ش11د .ب1ع1د ب11ا آغ11از ج1ن1گ ج1ه1ان11ی اول ،ک11ه دل1ی1ل1ش را
م1ح1م1ود ط11رزی در ظ11اه11ر ام11ر ،ه1ج1وم خ1ب1ر ه11ای خ11وان11ده
اس11ت ،ام11ا ،م11ن ب11اور دارم ک11ه ف1ش11ار روح11ان1ی11ان از آن
م1ی1ان س11ردار ن1ص1راهلل ک11ه پ1ن1اه1گ1اه روح11ان1ی1ان و م11الی11ان ب11ه
ش1م1ار م11ی رف11ت ،در ای11ن ام11ر ن1ق1ش داش11ت ،ای11ن س1ت1ون
دی1گر ب1ه دس1ت نش1ر س1پرده نش1د.
ای11ن ب11اور وج11ود دارد ک11ه چ11ون اس1م1ا رس1م1ی1ه ک11ه م1ع1روف
ب11ه ب11ی ب11ی ع11رب11ی ب11ود ،ورود ک11اف11ی ب11ه زب11ان ه11ای پ11ارس11ی
ن11داش11ت ،ب11ار س1ن1گ1ی1ن ن1ش11ر ارش11اد ن1س1وان ب11ه دوش روح
اف1زا ط1رزی ،م1نشیه ،ق1رار داش1ت.
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در س11ر ن11امٔ 1ه ای11ن ن1ش11ری11ه س11رودهٔ زی11ر ب11ه دس11ت چ11اپ م11ی
رس1ید:

خ#ام#ه ام ،ارش ِ
#اد ن#سوان م#ی ک#ند
ای#ن ق#در ه#ا وص#ف ع#رف#ان م#ی ک#ند

روح افزا بار اول با عبدالرووف ،بچ ٔه عبدالسمع ازدواج نموده است.
بعد از او جدا شده با سردار عبدالعزیز ،بچ ٔه سردار عبدالوهاب ،والی
ترکستان ) مزار( ازدواج نمود .او کسی بود که در جنگ علیه ماللنگ
شرکت نموده است .تصویری را که عبدالحکیم وهاب دیده ،در پُشتش
چنین خوانده می شده است ٫٫ ،تقدیم به رفیق ٔه حیاتم منشیه صاحبه
یادگار شنوار .عبدالعزیز کندکمشر  ۱۶دلو  )۱۳۰۲برابر هفتم جنوری
 ۱۹۲۴طرزی(.
روح افزا همسر دومش بوده است زیرا او بار اول با فرحت سلطان،
دختر سردار عبدالقادر ازدواج نموده بود.
روح افزا ،روزگار بعد از سقوط سلطنت امان اهلل را با تلخی از سر
می گذراند .هسرش به بیماری روماتیزم و فشار خون مبتال شد .او در
ماه جوزای  ) ،۱۳۱۹برابر با ماه می  ۱۹۴۰طرزی ( در کابل فوت و در
زیارتگاه عاشقان و عارفان که خانه اش همان جا بود ،به خاک سپرده
شد.
یادماندهٔ من
تا جایی که من یادم می آید پس از آن که محمد حسین طرزی پدرم از
حکومتی لعل و سر جنگل ،در افغانستان مرکزی ،به ادرسکن هرات
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مقرر شدند ،ما دوباره به هرات برگشتیم.(۱۹۵۱ ) .
در آن جا روح افزا هم با دیگر عضوان خانوادهٔ ما که پس از سوقط
امان اهلل ،شاه نوگرای کشور ،به حاشیه رانده شده بودند ،در هرات
مقیم گردیدند.
در این میان من روح افزا را که زن بلند قامت ،خوش صحبت و بسیار
آگاه بود ،به یاد دارم.
مدت ها پیش که ما هنوز به دایکندی نرفته بودیم )  (۱۹۴۷در باال خان ٔه
زنده گی می کردیم که نزدیک مکتب دختران بود .روح افزا که پس از
مرگ شوهرش و بی توجه یی حبیب اهلل طرزی ،برادرش ،به هرات
کوچیده بود ،به حیث مدیر ٔه این مکتب کار می نمود .او چنان مدیر با
تدبیر بود که نظم ویژه یی را در آن مکتب سامان داد .برخی از
هراتیان هنوز هم از این روزگار یاد می نمایند.
از آن جایی که او دختر کاکای محمد حسین طرزی ،پدرم می شد ،ما
با او پیوند نزدیکی داشتیم .از این رو پدرم حاضر شد تا نسیمه
خواهرم را که پنج سال از من بزرگ تر بود به ازدواج عزیزالدین ،بچه
اش که از همسر دومش بود ،بدهد .این امر با وجود مخالفت عزیزه
حبیب طرزی ،مادرم و محمد عثمان طرزی ،برادر بزرگم ،اجرا شد.
البته از موافق نسیمه طرزی ،خواهرم نمی توان در آن عادت ازدواج
های سنتی ،سخنی زد .این کار در صورتی اجرا شد که عزیزالدین
دچار بیماری میرگی نیز بود.
روح افزا ،پس از مدتی دچار بیماری ـ فکر می کنم سرطان گلو ـ شد.
روز تا روز الغر و تکیده می شد .از آن قد و قامت بلند ،جز پوست و
استخوان چیز دیگری بر بسترش نماند.
در پایان روز بر آن شدند تا به کابل نزد حبیب اهلل طرزی ،برادرش که
آدم دارایی بود و همه میراث پدرش را خود تصرف نموده بود ،برای
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تداوی برود.
به این گونه آنان به کابل رفتند.
پس از چندی آگاه شدیم که او فوت نموده است.
نسیمه ،خواهرم که در خط یک ازدواج اجباری با او یک جا شده بود،
از هم جدا شدند(۱۹۵۷) .
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