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و شميره   ٢ 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« عزيزاهللا :ارسالی  ٢٣-٠٢-٢٠١١  ني
                                                                                             

  »کهگدای«يادداشتهای حافظ نور محمد 
  )پيوسته بگذشته(

  
  طرزی و نواب استرغچی

ن  نواب خان استرغچی بر طرزی صاحب قرض االدائی داشت ولی از آنجا ئيکه در اوائل حکومت امير عبدالرحم
ً  اگر از  هم ميبود، طرزی صاحب »قرضی«خان معاش مقرره بدرستی نميرسيد المحال امثال اين قروض فرضا

بهمين طرز هروقتيکه آدم خان حاضرباش نواب برای . بطرف ميله و قيماق چای رفقا رسانده و بر معاش وعده ميداد
  .قسم يادميکرد» قرضی«ه سِراخذ قرض می آمد، طرزی صاحب بطرز ديگرعذر ميخواست و با قرار آن ب

 بالخره نواب خان که ازآداب شعر و شاعری نادان و تنها در آداب جنگ و غزوات با کفار رستم ميدان بود به آدم 
بعد ازين برای حصول وجوه ازحسن طلب کار نگرفته بلکه از در خشونت و حتی جنگ : خان حاضر باش خود گفت

هم قرض را اداء سازد  و هم ماجرای قروض ميله و بزم را به اشعار و جدال باوی پيش آيد، تا طرزی صاحب 
  .رزمی موزون گرداند

 فرستادۀ نوابخان هنگاميکه به درب منزل طرزی رسيد تصادفاً  دروازۀ کوچه و خانه باز بود و در روی حويلی هم 
  .از کارگذاران و خادمان کسی نبود

و ناتراش بود، طوريکه در خانۀ بادار خود آزادانه داخل ميشد  چون حاضر باش نواب خان يکنفر دهاتی ناخراش 
دراين جا هم بدون تک تک، صدا وندا داخل و پته های زينه را عبور و سر راست پردۀ اتاقی را که در آن طرزی 

چون از بادار خود برای جنگ دستور داشت بايک صدای مهيب و بی . صاحب برصدر آن جلوس داشتند، باال کرد
؟ طرزی صاحب که درين وقت تار و پود مضامين تازۀ را بر کارگاه  وا چرا قرض ما را نه ميتی: نعره زد که ادبانه

شعر بافی تنسته بسته بود، رشتۀ سخن را از دست داده تکانی خوردند و از باالی عينک های خود برقوارۀ خشن 
  :زمين خود صدا کشيدفرستادۀ مذکور خيره خيره نگريسته، بشتاب هرچه تمامتر خطاب به مال

صدای هلهله و بگير و نمان از حول و حوش سرا بلند . و اين بی ادب را آنقدر بزنيد که از اخ و تف بيفتد!  زود شويد
   خی قرض مردم را می خوری،  و نامت را هم تازی:اما فرستادۀ  نواب خان در حال فرار همينقدر گفت. شد

  . نکردیماندی، سالم پر تافتم  واليک) طرزی(
  

  :مير صاحب گازرگاه فرمودند
را به سببی امير شير عليخان حبس کرده بود ) سردار غالم محمد طرزی پدر عالمه محمود طرزی( طرزی صاحب 

  :و از واردات حبس شان يکی هم فرد ذيل بود
  نبيند روی  جميّعت  به  سوِز سينۀ  پاکان       مرا هرکس جدا از يار و خويش و آشنا دارد

 اين دعای طرزی صاحب بهدف اجابت نموده و حوادثی چند اتفاق افتاد که امير شير علی خان مرحوم  گويند تير
  .واقعًا روی جميّعت را نديد

  
  طرزی صاحب در ميلۀ شعراء 

، ازپرطاووس دامن بر کمر زده »ميرزا« گويند در يکی از روزهای اول سال که بهار طرب افزا به تعبير حضرت 
  .غان در انتظار جانسوِز کدام نو بهار ُحسن، طشت آتشين از گل بر سر گذارده  بودو به خيال طرزی اف
و حاجی مير احمد         » خورشيد«و ميان خورشيد احمد » وحشت«و ميرمصطفی آقای » الفت« مير مجتبی آقای 

ای حضور طرزی در نزهتگاه خواجه مال  در يکی از باغ ها ميله داشتند  و بر» نديم«و عبدالغفور » قرضی«
  .صاحب هم پيک سريعی فرستاده بودند

پياله  درين محفل مينو مشاکل سردار طرزی وقتی ميرسد که نسيم بهاری اوراق شگوفه را در هوا برقص درآورده و 
های قيماق چای بياد چشم شاهدان بگردش افتاده،  نديم صاحب که درين وقت در بهارجوانی و چون شاهد گل در 

 ازين زانوی احترام زده و خورشيد را سايه نشين ساخته گويا» ميان خورشيد احمد«بود درپهلوی آغوش رعنائی 
  سرشت را بوحشت انداخته به ديدن و آمدن طرزی، الفت ويرا مخاطب ساخته» الفت«وضع گرم جوشی، وحشت  

  ست         بيا  که  چای فرح  بخش  و باد  گلبيز  ا:                               ميگويد 
  چه فتنه انـگيز اسـت» الفت«مجلس » نديم «:          طرزی بداهتًا ميفرمايند 

 



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

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

  ولی طواف در ضيافت سردار طرزی    
 در يکی از روزهای خوشگوار بهار سردار طرزی افغان برای شعرا، ادبا و دوستان ادب شناس صالی ضيافت داده 

در حاليکه با کرتی ِشبری و دستار پيچاپيچ » ولی طواف«گسترده بود و برسم کريمانۀ که داشت خوان نعمت و طعام 
اتفاقاً  از اهل مجلس ضيافت، آنهای که ولی را می شناختند و . ملبس بود با نهايت بی وضعی دفعتاً  وارد مجلس شد

  .در صف پايين جا داشتند، او را بی َشرَفۀ در پهلوی خود نشاندند
رويتاً  معرفتی نه داشت آمدن » ولی طواف«صروف ترتيب خورد و نوش بود با  سردار طرزی هم که درين وقت م

طواف ازين وضع . او را چندان احساس نکرده و برای پذيرايی وی قيامی نکرد و حتی در حال قعده هم سالمی نداد
د و می خواست کدورتی بهم رسانده از ماحضر اين خوان نعمت به کباب دلبند قناعت کرده و گويا دل خود را ميخور

  .از خوان اين بزرگ هم دستی شسته و بگذرد
ولی طواف که دراين وقت اوقات تلخی داشت . پيش کرد» ولی« تصادفاً  دوست شيرين حرکاتی بشقاب ترشی را نزد 

  حاجت ترشی ندارد نان شيخ           ترشی رويش کفايت می کند:           فورًا گفت 
  :م شده دفعتاً  از جا برخواست و اورا در بغل گرفته گفت در اين موقع طرزی صاحب مله

  »!واهللا تو ولی هستی، و اگر ولی نيستی، خالی هم نيستی« 
 بعد ازين مقدمه او رادر صدر مجلس نشانيده خود واهل مجلس را به تشريف آوری او مبارکباديها داد و همه اين 

  .تقرب را تصادف نيک دانسته مسرت ها نمودند
  »پايان«

 
  


