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 "افولی طوّ " غـزلی از مرحوم
  

بودم، حدوداً دو صد و پنجاه مقاله در  "افغان جرمن آن�ين"ورتال ی که عضو پسه سال مدتر د
 ھمدل،وستان يکجا با دکه  2008آگست  18از . آن پورتال نشر کردمزمينه ھای مختلف نوشته و در 

 50، جمعاً را تأسيس کرديم "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال و آزاديخواه مبارز  ،دلسوز

ی از مقاBت ديگرکه تعداد م ه ان شدآبر  آن ينکا .تقال دادمنمقاله را از آن جمع به پورتال خود ما ا
نشر  "ــ آزاد افغانستان افغانستان آزاد"در پورتال ــ  البته با تجديد نظر و آرايش تازهــ  را سابق
  . نمايم

به ، دظر خوانندۀ گرانقدر ميگذراز نذي�ً که  »"ولی طواف"غزلی از مرحوم «عنون به ممقالۀ 
   : ه بودگرديدن زمان نشر آ" افغان جرمن آن�ين"ورتال نوشته شده و در پ 2007آگست  26 تاريخ

، ، ميسر گشتی، جناب ولی احمد نوردلسوز، نويسندۀ وز صبح که صحبتی با دوست ارجمندمامر
کار ه بسيار بنيز  "تفاوت"تم اين کلمه در دری ما در معنای گف. ترف )1("يرتوف"سخن از کلمۀ 

  :رحومم در حافـظه داشتم، خواندم ميرود و بعـد با طمطراق بيتی را که از زبان پدر م

  

  ر سنجيدمـتو به ميزان نظ ماه را با

  از زمينش به فـلک پلۀ توفـير کشيد

  

مينطور است و سپس گفـتند بلی ھ. باشد "افلی طوّ و"ميزنم که اين بيت زيبا از مرحوم گفـتم حدس 
را  ، که آنل آنقـدر در دلم نشستزغـ. و تمام غـزل را برخواندند هھای خود را کشيدکتابچۀ يادداشت

 ،ه خوانندۀ عـزيز از لذت اين نشيدۀ کم نظيرک ،دريغم آمد سختو  ستم نفی الفـور نوشتم و حيف دا
  :بی بھره بماند
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  يرت که چه تصوير کشيدو است به غل محقع  ـلم منشی تقـدير کشيد     ـــــه ات را به قـنقـط

  و شمشير کشيدــــروت چبکه نداد        پس چرا شکل دو اايزد تو به  المـــرخصت قـتل دو ع

  ير کشيدـپلۀ توف ــک ـــفـلـــــــــز زمينش به ا    نظر سنجيدم     زان ـــــــــبه مي ا تو ب ارماه 

  ر جھانگير کشيدـــمھ برون  سر ز خاور که      ود ميلرزد   ــــــخه تا حشر ب وت  از م�قات

  چشم تو به زنجير کشيد  ویــــآھ  ر راـــــشي    ـرگز    ان ھـبرد جن  ازين بيشه س�متکس 

  بس نالۀ شبگير کشيد تو  ران ـــــــــه ھجبکه      ـو آزرده بسيست   ــاز درد ت  سينۀ خسته ام

  پاش ز زنجير کشيد  نتوان  ونـ�طــــــــکه ف      وی تو دامنگير است  ــــاک سر کـدر خـآنق

  برسان )2( را به طوافـت" ولی"تا توانی تو 

  پير کشيد  تن اين ت ــراقــــــــــبار ف  نتوان

ثبت و قـصه ھای جالبی کردند، که ميزيبد ھمه  "ولی طواف"در مورد مرحوم صاحب جناب نوری 
 "تصويرکش"قـوی و را به حافـظۀ  و خيلیی بسيار حکايات ايشان  .دنبه زيور نشر آراسته گرد

زرگ التجاء دارم بوند از خدا. د شايگانروی کاغـذ آيند، گنجنيه ای ميگرد، که اگر سپرده اند خود
مه کارھای فـراوان ھ بدھـد که شان توفـيقو  نی فـرمايداعمری دراز با صحت کامل ارز که برايشان

  .سخن دری را رنگين تر نمايندگلو خوان  رسانند، بسر را "در پيش رو"  فـرھـنگیِ 

، ولی خواندند »را به وصالت برسان" ولی" تا توانی تو« طع غـزل باB را آقای نوری به شکل ـمق
درينجا " طواف(" »رسانبرا به طوافـت  "ولی"تا توانی تو «من در آن تصرفی کرده آن را بشکل 

ن ھم آھـنگی اين با مد نظر گرفـتنده ميبود، دارم، که اگر شاعـر ز ينـيق. در آوردم) نامشدد است
  .کمين خرده نميگرفـتاين ، بر شکلمه با تخلص

ھم ظاھراً است، " فـراق"صراع دوم که متضمن که درين صورت مصراع اول با م بايد گفـت البته
خودبخود مدغم  "وصال"مفھوم  "طواف"در خود کلمۀ  اما چون .آھـنگی خود را از دست ميدھـد

    .جای تشويشی باقی نميماندساب ازين نگاه ھم بدين ح است،

  

  : "ولی طواف"شرح زندگانی 

ور ما و خيلی که مخصوص ادب دری کش "ادب فارسیدانشنامۀ "جلد سوم  1091در صفحۀ 
نحوۀ خاص دری ن و متأثر از و منظورھای سياسی و سياست فـرھـنگی ايرا افـسرده از ملحوظات

  :چنين ميخوانيم  "ولی طواف"حوم در شرح زندگانی مر، آن سامان است

، تنجاِک ، ولی طواف فـرزند م� عـلی محمد (va.li-ye.tav.váf-e.ká.bo.li)ولی طواف کابل« 
ــ 1168کابل ) نوشته ــ شرح از معروفی" تنجاک" بوده و نويسندۀ ايرانی آنرا بغـلط" بتخاک"حتماً (

برادر پدرش و سپس دو  هده سال داشت ک از، کمتر *افغانستانیم، شاعـر 1871/ق1288کابل 
 بھمين حوادث سب. نه درگذشتند و او بی سرپرست مانددي، يکی در ھـند و ديگری در مترشبزرگ
مد ھمچون پدرش به کشاورزی ولی مح .ی سواد بماندبد تا دانش نياموزد و تا پايان زندگی يگرد

ھـند رفـت   به. شرق افغانستان را ديد. آورد ، اما در جوانی آن را کنار نھاد و به سفـر روپرداخت
بل بازگشت، در ھمان سپس به کا .را پشت سر گذاشت و با بسياری ديدار کرد Bھـور و حدود پنجاب

الگی از فـروريختن ديوار س 120ولی طواف در . شد) فـروشندۀ دوره گرد ميوه(جا ماند و طواف 
اين قلعه ( خان  درب قلعۀ ھـوشمنپيکرش را در غـ. زخمی شد و پس از چندی، جان سپرد خانه اش

ولی . بشرقی کابل به خاک سپردند، در جنو)ــ معروفی شھرت بيشتر داررد" حشمت خان قلعۀ"به 
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ر زبان مردم کابل دسروده ھای او . سرود و در بديھه سرائی چيره دست بوداشعار ساده و روان مي
جز آن داشته که در زمان  اعی وب، ر، مثنوی، قـطعهديوان اشعاری از غـزل. بوده است جاری

، اما در حادثۀ مرگ ولی از محب عـلی کابلی آن را تدوين کرد ، يکی از دوستانش به نامحيات او
ی نيز از دست مھجور بخشی از آن را گرد آورد که اين يک، م� عـبدالستار ارديگر ب. ميان رفـت

محمد اکبر عـشيق . ه يادگار مانده استباندکی نزد دوستانش  ، تنھا اشعاررفـت و از اشعار او
پژوھـشی در شرح حال و آثار وی انجام داده و آن را با عـنوان مجموعۀ اشعار طواف کابلی در 

 ».ـور به چاپ رسانده استش در Bھ 1365

اB نيز ميتوان حدس زد و صد بچيره دستی و توان سخنوری مرحوم طواف را از ھمان يک غـزل 
  . است باقی مانده کاندمشتی افـسوس که از نشيده ھای فـراوانش فـقـط 

که خود ايرانی   ،"جان نبابک آتشي"آقای  نويسندۀ شرح حال مرحوم ولی طواف،توجه است که قابل 
. است آورده va.li-ye.táv.váfشکل  با حروف Bتينی به خود را ايرانی معمولاست، ھمان تلفـظ 

است ــ  قيوم و حیّ زنده و  افغانستانــ که از بخت نکو در دری  و فارسی در تلفـظ  اصيل دری مگر
 "ولی طواف"درست دری و صورت  يعنی که ؛تلفـظ ميگردد )انگريزی(Bتينی "w"به شکل  "واو"

و مغرضی  نمفتِّ ، د متعصبدانشنامه زير سرپرستی فراين  .شودمي wali tawwáfبه حروف Bتين 
را نيز  "سخن"تدوين گرديده است و ھموست که فرھنگ ھشت جلدی  "داکتر حسين انوشه"به نام 

و  "افغان" جانشينرا  "افغانستانی" فگنتفرقه اغلط و  سرپرستی کرده و در تمام آن فرھنگ کلمۀ
   !!!!!!است ساخته "افغانی"

  :تبصره

دانشنامۀ ادب "نان نوشتم، مدوّ  "، افغانستانی، افغانیافغان"دوم مقالۀ  سه سال پيش در بخشکه  چنان
مھوری کرب�ئی ايران ـجُ " وزارت فـرھـنگ و ارشاد اس�می"که با تمويل پولی و سياسی  "فارسی

کلمۀ در سراسر اين کتاب ، رژيم "تفـرقه اندازانۀ"و  "تبھکارانه"بر سياست بنا به ميان آمده، 
سياسی در امور  ایآشکار مداخلۀ ، کهبکار ميبرد "افغان"را در عـوض  "افغانستانی"نامشروع 

اين مداخله در حديست، که  .شمرده ميشود "تفـرقۀ قـومی"و تبليغ و ترويج صريح داخلی افغانستان 
بازديد ھنگام  در ــ) سال پيش  72فارس ( ور ايران محمود احمدی نژاد ــ رئيس جمھور کشداکتر 

غيرت کرزی بی  و  کار بسته ب" غاناف"را در عـوض  "افغانستانی"از کابل نيز کلمۀ  در خواخي

غـرق سياست مداخله آنقـدر ايران  سلپَ بدذوق و چَ  ورمھرئيس ج. طرفش ميديدری ری ِت و تِ  قق لُ لُ 
نص صريح قـوانين اساسی ، که بنا بر فـراموش کردگری در امور داخلی افغانستان است، که 

تمام ممالک جھان  بيندر . ناميده ميشوند "افغان"، اتباع وطن ما و تداول عام بين المللی افغانستان
باع افغانستان بکار را برای ات "افغانستانی"کلمۀ بعض اتباع مغرضش يگانه کشوريست، که  "ايران"

را دارد، ھم در برابر اظھارات تحريک آميز  "ببرک امريکائی"حامد کرزی که حيثيت  .دنميبر
  :به محمود احمدی نژاد نگفـت، که و راضی نکردتھـيچ اعـ ،احمدی نژاد

  »"!!!افغانستانی" ه، نناميده ميشوند" افغان" ما رتبعۀ کشو«  !بابا جان

و وسائل ارتباط جمعی  يره خوارجھای که سايتاست مفـتن ايران آنقـدر اثر کرده  رژيمتبليغات 
و  هغير مسؤوBن اصط�حمواره ـھھم دستپرود جمھوری اس�می ايران  و عناصرعاشخور مُ  افغانیِ 

    !!!!دنکار ميبنده ب "افغان"را بجای کلمۀ زيبا و قانونی  "افغانستانی" نامشروع

  )در صفحۀ چارم توضيحات(
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  : اتيحتوض 

مصدر باب  ...و  "تکريم"و " ترحيم"و " تعبير"و " تخمير"و " تفـسير"بر وزن  "توفـير"ــ  کلمۀ  1
، به معنای خود در اصل عـربیو  برخاسته" وفرت"از ريشۀ مجرد  هيباشد کم عربی "تفعيل"
دری  زبان مگر در زبان فارسی و خصوصاً  ين لغتا .است "وافـر گردانيدن"و "  فـراوان ساختن"

کابلی اين  اميانۀعدری بان ز .فراوان دارداستعمال نيز   "اخت�ف"و  "تفاوت"ملک ما در معنای 
Bً اکه احتم ،نيز تلفـظ نمايند "توپير"بعضاً آن را به شکل  .اول تلفظ ميکند حرف کلمه را با ضم

  .اين کلمه باشد "پشتو شدۀ"حالت 

طواف کردن "چنانکه  "دور چيزی گشتن است"در معنای  )بدون شدّ به فتح اول و (" طواف"ــ  2
 کندطواف که صيغۀ مبالغه است، به کسی گويند که بسيار  "واو مشدد"با  "طّواف"اما . "کعبه گويند

  . بگردد گرداگرد بازارو 

  

  

 

  


