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روح افزا طرزی 
منشیه 

او، دـخـتـر مــحـمـد زـمـان ـطـرزی ـخـازن اـلـکـتـب، ـمـی ـبـاـشـد. وی از ـجـمـلـهٔ 
دـخـتـران ـنـخـبـه و ـبـا ـسـواد ـتـمـام ـخـاـنـواده ـهـای ـسـرـشـنـاس 
آن زـمــان ـبــود. ـهــفــتــه ـنــاـمــٔه ٫٫ارـشــاداـلــنــســوان،، اوـلــیــن 
نـــشــرـیــه ـبــرای زـنــان در اـفــغــانـــســتــان، ـبــه ـمــدـیــرـیــت اـســمــا 
ـثـــرـیـــا  ـمـــادر  ـطـــرزی،  مــــحـــمـــود  هـــمــــســـر  ـطـــرزی،  رـســـمـــیـــه 
ـطـرزی، ـمـلـکـٔه ـکـشـور، از ۱۶ـمـاه ـمـارچ ـبـه نــشـر آـغـاز و ـتـا 

ـنه ـجون ۱۹۲۱، اداـمه ـیاـفت. 
ـمـدـیـر اـیـن نــشـرـیـه، روح اـفـزا ـطـرزی، ـمـعـروف ـبـه ـمـنـشـیـه 
ـبـوده اـسـت. اـیـن نــشـرـیـه، روی ـکـاـغـذ ـنـازک پــسـتـه ـیـی رـنـگ 
در ٫٫ـسـرای ده اـفـغـاـنـان،، ـکـاـبـل ـبـه ـچـاپ ـسـنـگـی ـمـی 

رـسید. 

ـبـیـش ـتـر ـنـوـشـتـه ـهـای ارـشـاد اـلـنـسـوان ـکـه زـیـر ـنـظـر ـمـسـقـیـم ـمـلـکـه ـثـرـیـا 
اهلل، ـشـاه ـنـوـجـوی ـکـشـور، مـنـتــشـر ـمـیـشـد،  هـمــسـر اـمـان
ـمـطـاـلـب آـمـوزـشـی ـبـرای زـنـان و دـخـتـران ـبـود. ـخـبـر ـهـای 
زـنـان، آداب ـمـعـاـشـرت زـنـان، آـشـپـزی، ـخـیـاـطـی، ـتـرـبـیـت 
ـکـودک و ـخـاـنـه داری، ـمـهـم ـتـرـیـن ـمـطـاـلـب اـیـن نــشـرـیـه را 

ـتشکیل مـی داد. 
 در اـیـن نــشـرـیـه، ـنـام روح اـفـزا ـبـه ـحـیـث ـسـرمــحـرر درج 
ـگـردـیـده اـسـت. اـمـا، ـبـاـنـو اـسـمـا رـسـمـيـه ـنـام  ـخـود را ـبـا 
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ـمـخـفـف ( ا - ر ) و روح اـفـزا ـكـه ـنـقـش ـمـنـشـی را ـبـه دوش 
داـشــت، ـبــا ـمــخــفــف ( ر- ا ) ـنــام ـخــوـیــش را درج ـمــي 
ـكــردـنــد. اـلــبــتــه ـنــبــاـیــد ـفــراـمــوش ـنــمــود ـکــه ـخــود مـــحــمــود 
ـطــرزی، ـنــقــش اـســاـســی را در پــیـــشــبــرد اـیــن ـهــفــتــه ـنــاـمــه 

داـشت. 
او ـهـنـگـام نــشـر ـسـراج االـخـبـار، در ـهـنـگـام ـفـرمــاـنـرواـیـی 
ـکـــشـــور،  در  اول  ـبـــار  ـبـــرای  ـســـراج،  اهلل  ـحـــبـــیـــب  اـمـــیـــر 
ـسـتـوـنـی را را زـیـر ـنـام٫٫ زـنـان ـنـاـمـور ـجـهـان،، ـبـاز ـنـمـود 
ـکـه در آن از زـنـان ـمـعـروف دـنـیـا و ـهـم ـچـنـان ـکـشـور ـهـای 
اـسـالـمـی، در ـمـورد چــهـره ـهـای ـنـخـبـٔه زـنـان ـیـاد ـشـده و 
زـنـده ـگـیـنـاـمـه ـشـان درج ـمـی ـگـردـیـد. اـیـن ـهـا در ـبـرـگـیـرـنـدهٔ 
آن ـکــارـنــاـمــٔه زـنــان ـمــی ـگــردـیــد، ـکــه دـیــگــر در ـچــاردـیــوار 

خـاـنه و ـسنت ـ از هـرگـوـنه اش ـ درـبند ـنبودـند. 
اـیـن ـکـار ـهـم ـبـا واـکـنـش ـتـنـد ـبـرـخـی روـحـاـنـیـان و ـمـالـیـان رو 
ـبـه رو ـشـد. ـبـعـد ـبـا آـغـاز ـجـنـگ ـجـهـاـنـی اول، ـکـه دـلـیـلـش را 
مــحـمـود ـطـرزی در ـظـاـهـر اـمـر، ـهـجـوم ـخـبـر ـهـای ـخـواـنـده 
اـســت، اـمــا، ـمــن ـبــاور دارم ـکــه ـفــشــار روـحــاـنــیــان از آن 
ـمـیـان ـسـردار ـنـصـراهلل ـکـه ـپـنـاـهـگـاه روـحـاـنـیـان و ـمـالـیـان ـبـه 
ـشـمـار ـمـی رـفـت، در اـیـن اـمـر ـنـقـش داـشـت، اـیـن ـسـتـون 

دـیگر ـبه دـست نـشر سـپرده نـشد. 
اـیـن ـبـاور وـجـود دارد ـکـه ـچـون اـسـمـا رـسـمـیـه ـکـه ـمـعـروف 
ـبـه ـبـی ـبـی ـعـرـبـی ـبـود، ورود ـکـاـفـی ـبـه زـبـان ـهـای ـپـارـسـی  
ـنـداـشـت، ـبـار ـسـنـگـیـن نــشـر ارـشـاد ـنـسـوان ـبـه دوش روح 

افـزا ـطرزی، ـمنشیه، ـقرار داـشت. 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در ـسـر ـنـاـمـٔه اـیـن نــشـرـیـه ـسـرودهٔ زـیـر ـبـه دـسـت ـچـاپ ـمـی 
رـسید:

 
ـخاـمه ام، ارـشاِد ـنسوان ـمی ـکند 
اـین ـقدر هـا وصـف ـعرـفان ـمی ـکند

روح افزا بار اول با عبدالرووف، بچٔه عبدالسمع ازدواج نموده است. 
بعد از او جدا شده با سردار عبدالعزیز، بچٔه 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 رفیقٔه حیاتم منشیه صاحبه 
یادگار شنوار. عبدالعزیز کندکمشر ۱۶ دلو ۱۳۰۲( برابر هفتم جنوری 

۱۹۲۴ طرزی). 
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 ۱۳۱۹، ( برابر با ماه می ۱۹۴۰ طرزی ) 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 ( ۱۹۴۷) در باال خانٔه 

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 مدیرهٔ 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) 
سرچشمه ها: 

- منیژه باختر، ٫٫طرزیان،،. 
- از سایت های گونه گون. 

- عبدالحکیم وهاب،٫٫ ره نمای فامیل،، دستنوشته. اول سرطان 
۱۳۵۲برابر ۱۹۷۳، کابل. با افزوده هایی تا دسمبر ۱۹۹۱، نیویارک، 

ا.م.ا. 

صدیق رهپو طرزی 
شهر گُت تینگن، جرمنی 

اول  ماه می ۲۰۱۹ع.
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