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شیرین بیک
خنیاگر و رامشگر نامی که صدایش به ملکوت پیچید و رفت و نامش جاودانه ماند .
موسیقی شغنان همان قدیمی ترین موسیقی آریایی است که از نسل به نسل منتقل شد و تا به زمان ما رسید
و ما نتوانستیم آن را نسلهای بعدی منتقل سازیم .
اگر در تاریخ موسیقی در دوره های مختلف تاریخی سیر نماییم به یک نکته مهم برمیخوریم کهه موسهیقی
اقهوام آریهایی از همههان بههدو تهها کنهون بسهیار کههم تغییهر کههرده اسهتس اسههباد و ادوات موسهیقی اقههوام مختلههف
آریهایی خیلهی شهبیه هههم میباشهند  .سههازها ( اسهباد و زوومههه ههها د کهه در شههغنان نواختهه میشههوند درسههت
همانهایی اند که در زمان هخامنشیان نواخته میشده اند .
راجه بههه موسهیقی زمههان مادههها سههندی در دسههت نیسههت ولهی راجه سههنت موسهیقی هخامنشهیان از اسههناد و
شواهد آشوری بر می آید که درین دوره سه نوع موسیقی ( رزمی ،بزمی و مدحیه خهوانی و یها مهههبی د
رایج بوده است .
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در شغنان از موسیقی و یا نواختن آالت رزمی چیزی باقی نمانده است که علت آن برای ما معلوم نیسهتس
فقط میتوان حدس زد که در میان اقوام آریایی اینها نخستین قومی بوده اند که با جنگ پدرود گفته اندس امها
دو نوع دیگر موسیقی که عبارت از جزمی و مدحیه خوانی میباشد هنوز با تمهام شهدت رایهج میباشهندس در
این دو نوع مراسم دو نوع ابزار مختلف نواخته میشوندس در زمانهای نسبتا دورتر از امروز یهک سهاز یها
ابزار موسیقی که در عزاداری ،و مدحیه خوانی نواخته میشد به مجلس بزم نواختن آن مجاز نبود .
رویهمرفته ما چند نوع اسباد موسهیقی داریهم کهه از جملهه قهدیمی تهرین آالت موسهیقی میباشهندس دف ،نهی،
دوتار ،ویژک ،رباد ،چنگ ( لد چنگد و رباد سه تار قدیمی ترین آالت موسیقی اند .
حاال تاریخچه موسهیقی را در همینجها پایهان مهی بخشهیم و بهر میگهردیم بهه اصهل موعهوع کهه خنیهاگری و
رامشگری میباشدس دو نفهر از رامشهگران و خنیهاگر معهروف دیهار مها کهه بها داشهتن صهدا ملکهوتی خهویش
جاودانه گشتند یکی خاکراه و دیگری شیرین بیک معروف به شیرین بود .
شیرین در قشالق زیبا منظهر سههریو قریهه ویهر بهه دنیها آمهدس شهیرین از نوجهوانی بهه آواز خهوانی بها آالت
عربی دف و دائره رو به آوازخوانی آورد ،و در اندک مدت در دف سهاز ( آوازخهوانی بها دف بصهورت
گروهید چنان مشهور شد که نامش نهه در تنهها در شهغنان وربهی بلکهه در شهغنان شهرقی نیهز نقهل محافهل
شادی مردم بود .
دف ساز که نوع از آوازهای مقامی است در نوع خود از جمله مرکد ترین و نفهس گیرتهرین آوازخهوانی
میباشدس این نوع آوازخوانی با چند نفر اجرا میشود و زمان گاهی یک ساعت را در بر میگیردس
آوازخوانان درین مدت دون توقف آواز میخوانندس آوازخوانی در جاییکه بنام یک بیته ( تک بیت د میرسد
خیلی نفس گیر است و نفس و حنجره صاف الزم است تا بر زیبایی و دلربایی آوازخوانی افزوده شود .
شیرین درین نوع موسیقی سرآمد روزگار بود .
شیرین دستکم تمام وزلیات حافظ ،جامی را حفظ داشت و گاهی از وزلیات موالنها و نظهامی گنجهوی نیهز
در ادامه آوازخوانی استفاده میکرد  .شیرین تا آخری لحظات حیاتش که پیرمرد فرسوده بود گهگاهی بها
دف به تنهایی به یاد جوانی زمزمهه میکهرد  .شهوربختانه ایهن نهوع از موسهیقی اصهیل بهه طهاق فراموشهی
گهاشته شد و حاال دارد از بین میرود .
شیرین و خاکراه کسانی بودند که این موسیقی اصیل و بومی را به اوج شگوفایی اش رساندندس یاد این دو
بزرگمرد فرهنگ و ادد جاودان بادس
کریم نوجو:״ درود حسنیار گرامی به این حوصله وپژوهش ارزشمند ت ومن عالقه دارم که درمورد هنهر موسهیقی وهنرمنهدان ال اقهل
یک قرن اخیر معلومات را از مسن ترین افراد وهنر جویان زنده بدست بیاریم وبرای شما منحیث فید بک ارسال کنم  ،بیهادم اسهت کهه
یک شاه مرد ازویر به طرف قریه ی شدوج درموسم زمستان درحرکت بود بهه هرقریهه ی کهه نزدیهک مهی شهد مهرد وزن همهان محهل
جهت شنیدن آواز جادویی شیرین ویری به نزدیک سرک صهف مهی کشهیدند ،حتهی آنطهرف دریها نزدیهک مهی شهدند تها از آواز شهیرین
شیرین بیک لهت برندس״
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تحول در موسیقی سنتی شغنان
موسیقی سنتی که قدیمی ترین نوع موسیقی میباشد توسط دف و دائهره اجهرا میگهرددس در سهالهای ۱۳۳۰
خورشیدی موسیقی سنتی دستخوش یک سلسله تحوالت شدس آالت نوازندگی مانند ویژک ،دنبوره ( دوتارد
و نی نیز وارد موسیقی شغنان شدندس این سه نوع از اسباد نوازندگی چگونهه وارد موسهیقی شهغنان شهدند
شاید بصورت ناگهانی بوده باشدس از تاریخ موسیقی شغنان بر می آید که موسیقی تاری و بادی توسط چند
نفههر از مطربههان دوره گههرد وارد موسهیقی شههغنان شههدس مطربههان دوره گههرد بهها نههواختن و آوازخههوانی بههرای
بدسههت آوردن یهک لقمههه نههان خشههک دوره گههردی میکردنههد و گهگههاهی در محافههل عروسهی نیهز هنرنمههایی
میکردندس در اوایل هنرنمایی و بزم آرایی این مطربان زیاد قابل توجه مهردم واقه نشهدس موسهیقی تهاری و
بادی نه اینکه مورد استقبال قرار نگرفت بلکه برچسد موسیقی جهنمهی و دوزخهی و شهیطانی نیهز بهر آن
نهاده شدس عهده ی فتهوی میدادنهد کهه نهی ،ویهژک و دوتهار آالتهی موسهیقی شهیطانی انهد کهه در جههنم توسهط
دوزخیان نواخته میشوندس علی روم مخالفت برخیها موسیقی تاری و بهادی آهسهته آهسهته بهرای خهود جهای
پای باز نمود .
درینجا میتوان از چند نفر نوازنده و آوازخوان که درین عرصه کار کردنهد و در ارهر سهعی و تهالش ویهر
آگاهانه آنها بود که موسیقی تاری وارد موسیقی شغنان شدس این چند نفر عبارت بودند از  :فرهاد ،نظرداد
(نظر خورشیدد ،رمعان و نوازنده ماهر باشی .
خورشید در نوجوانی از دسهت جبهر زمهان جهالی وطهن نمهود و دروالیهت خهود مختهار کوهسهتان بدخشهان
شوروی ساکن شد و در موسیقی معاصر تاجیکستان نیز در زمره چهره ههای برجسهته بشهمار میهرودس در
مورد فرهاد معلومات زیاد در دست نیستس رمعان مدتها در همین راه گام میزد و حتی فرزندانش را نیز
در همین راه تا جایی برد که امکان داشت .
باشی هم تا آخر عمر نوازندگی میکرد و عالوه بر آن اسباد موسیقی هم می تراشید و میساخت .
در سالهای چهل افراد دیگری نیز وارد صحنه شدند و خود درخشیدند و عده ی هم راه طوالنی موسهیقی
را خود پیمودند مانند جهاندارشاه و مرحوم عزتمراد و همیشه یاد فیض محمد ( فیزدس
علی شاه صبار:״ تا جائی که من بخاطر دارم,اولین باری که ویژک امروزی وارد موسیقی شغنان شد توسط پسر خاله ام مرحهوم بهاز
محمد (باز خاند بود ,که حتی آن زمان حعور این آلهه را بهدعت در موسهیقی میپنداشهتند و آن را آلهه موسهیقی آمهده از دوز میگفتنهدس
مرحوم باز محمد در پهلوی اینکه از آواز گیرائی برخوردار بود ,یک مطرد بلند آوازه نیز بود ,مرحوم فیض محمد و مرحهوم عزیهز
محمد که برادر کوچکتر باز محمد است از نزد او در موسیقی فرعها برده اندس״
کریم نوجو:״ تا جاییکه من بیاددارم اولین وژک نواز میرافگن روشانی بود خود است که همه ی هنر مندان گهشته به نسل های بعدی
شناسانده شوندس״
عوض پیمان:״ شنیده ام که کسی بنام شیرین از قریه پستیو امروز خیلی خوش صدا بوده وگاهی با میر افگن یکجا سروده هایی داشهته
اند واز جمله نخستین هها بایهد بهوده باشهند مگهر موسهیقی شهغنان بهاری در سهالهای  ۵۷و ۵۸توسهط مرحهوم وهالم علیشهاه (نصهیرید بهه
اشتراک مرحوم عزیز محمد ویری مرحوم عزت مراد شهدوجی واسهتادان دیگهر مرهل اسهتاد جهانهدار شهاهس رحهیم بهای ومهراد بایساسهتاد
یاسین از ویر نور محمد ورمعان ودلشاد بیک وحکیم بیک از پستیو یک رونق دیگری یافهت وایهن گهروه بهه همکهاری ان مرحهوم بهه
شمول استاد داد سخی عرفان به رادیو تلویزیون کابل دعوت وکنسرت محلی را با سایر هنر مندان بدخشان اجرا نمودندس״
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زنجیر کعبه
در ناحیه قلعه میرزاشاه شیوه  -شغنان دهه ای است بنام زنجیهر کعبههس بعیهد نیسهت کهه ایهن اسهم چیزههای
گوناگون را در ههن کس داعی کنند مانند آنکه برخی تصور نمایند که شاید کسهی در کهدام زمهانی زنجیهر
در کعبه را به اینجا آورده باشد و س س س اما در اصل زنجیر کعبه نام یکی از داعیان اسماعیلی است که در
زمان حاکمیت میرزاشاه و خواهرش گلستان بر شیوه برای دعوت به آنجا میرود و آخر هم در همانجها از
دنیا میرود .
در اواخر سالهای  ۰۰۰خورشیدی شخصی بنام سید محمود عراقی در جهوانی تهرک یهار و دیهار میکنهد و
مسافرت در بالد اسالمی را در پیش میگیردس سید عراقی عزم فروانه دارد ولی از قعا دست فلک او را
مانند سنگ فالخن به شغنان پرت میکند .
سید عراقی زمانی به شغنان میرسد که شاه خاموش سهالها پهیش منطقهه را بهه مقصهد کهوالد تهرک میکنهدس
سید عراقی منطقه " درمارخت " را برای زندگی اختیار میکند .
از ازدواج سیدعراقی اطالعی در دست نیست ،فقط اینقدر معلوم است که از وی پسری به دنیا می اید بنام
سهید میهر کههه نسههبت سهیمای زیبههای یوسههف گونههه اش او را گلسههر میخواننههدس سهیدمیر میشههود معههروف بههه
سیدمیرگلسر س سیدمیرگلسر با دختر سیداحمد اصفهانی معروف به شاه کاشان ازدواج میکنهدس محصهول
ازدواج سیدمیر گلسر با دختر شاه کاشان همان زنجیر کعبه است که در باال در باره اش سخن رفت .
زنجیر کعبه به دستور پدرش برای دعوت عازم شیوه میشودس از سرنوشت بعدی زنجیر کعبه اطالعی در
دست نیستس
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حکیم بیک
باز هم حهرف و حهدیث در مهورد موسهیقی اسهتس در بحهث دیگهری پیرامهون پیشکسهوتان موسهیقی شهغنان
اندک روشنی انداخته شد و دوستان نیز چیزهای مفیهد را عهالوه نمودنهد کهه دریهن مهورد میتهوان از جنهاد
نوجو اظهار امتنان نمود .
در دهه های اخیر سالهای بیست و آواز سالهای سی خورشیدی موسهیقی سهنتی شهغنان وارد مرحلهه نهوین
شدس آالت تاری جدید و عربی مدرنتر در پهلهوی دائهره و ربهاد بهرای خهود جهای پهای پیهدا کردنهد کهه از
پیشگامان این عرصه میتوان بار دیگر از میرافگن ،خواجه جانداد ،فرهاد ،خورشید و رمعان نام برد .
موسیقی سنتی جدید در واق یک انقالد فرهنگی بودس انقالد چه اجتمهاعی باشهد چهه فرهنگهی مخهالفین و
هواداران خود را داردس نوآوری در موسیقی شغنان را بخاطر آن انقالد میخوانیم که عالوه بهر ههواداران
مخالفان خود را نیز داشهتس موسهیقی جدیهد مهورد قبهول همگهان واقه نشهدس در آن زمهان هنهوز قشهر منهور
جامعه مرل امروز رشد نکرده بود ،فقط چند نفر دستار بر سر و یک چند نفر مکاله بودند که گهروه اولهی
را مال و دومی را میرزا میخواندندس گروه دوم همه موارد از تصامیم گهروه اولهی حمایهت میکهردس ایهن دو
گروه در جامعه یک وزنه نا متقارن را ایجاد کهرده بودنهد و در ههر مهورد کهه فتهوی میهداد مرعهی االجهرا
بود .
گروه دستار بر سر ( مالد موسیقی جدید را حرام و شیطانی و جهنمی خوانهد و کسهانیکه بهه ایهن موسهیقی
رو آورده بودند و این آالت را مینواختند فاسد میخواندند و حتی از رفتن به خانه های خود من ساختندس
گروه دوم نیز خالف میل باطنی خود ازین فتوی و تصمیم حمایت کرد .
در دهه های چهل موسیقی جدید وارد مرحله ی میشود کهه میتهوان آن را مرحلهه رکهود و خاموشهی نامیهدس
دراین دوره چند نفر هنوز هم در پهلهوی ربهاد آالت دیگهر را مینواختنهد منجملهه مرحهوم دولهت خهان پهدر
دکترنصرالدین شاه پیکار از قشالق " پستیو "س
سالهای پنجاه موسیقی جدید باز بار دیگر مانند اخگر از زیر خاکستر سر کشید و وارد صحنه شهدس فهیض
محمد ( فېزد یکی از آنهایی بود که این موسیقی را رشد داد ولی زود از میان عالقه مندانش رفهتس یهادش
گرامی باد .
درسههالهای  ۱۳۵۱تهها  ۱۳۵۰خورشهیدی در لیسههه رحمههت یهک جنههد و جههوش جدیهد موسهیقی بوجههود آمههدس
چندین نفر در چند گروه به نوازندگی و آوازخوانی شهروع نمودنهدس تعهداد آوازخوانهان لیسهه رحمهت خیلهی
زیاد بود منجمله  ،عنایت پامیری ،رحیم بای و مرادبای ،خدانظر و س س س که کار عده ی تا حاال هم بخوبی
به پیش میرود .
در همهین سههالها امهها جههوان تههازه دم وارد میهدان موسهیقی شههد کههه هههم نوازنههده خههود بههود و صههدای گیهرا و
ملکوتی داشتس این جوان کامال متفاوت بودس هر آهنگش در دل می نشست و به دل چنگ میزد و شهنونده
را عاشق میساختس این جوان حکیم بیک بود .
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حکیم بیک ستاره ی بود که در موسیقی شغنان برای یک مدت کوتاه درخشید و به افق ابدیت پناه برد .
حکیم بیک در لیسه رحمت درس میخواند و در محافل  ۲۰سرطان و بعداز سال  ۱۳۵۷در محافل مختلف
هنرنمایی میکرد .
در سال  ۱۳۰۰خورشیدی بهه خهدمت سهربازی فراخوانهده شهدس بعهداز دریافهت سهند مرخصهی و خهتم دوره
خدمت به ولسوالی کران  -منجان بحیث معلم گماشهته شهدس عقهرد سهال  ۱۳۰۰خورشهیدی دیهو ملعهون در
لباس انسان بر ولسوالی حملهه کهردس همهه چیهز را بنهام ونیمهت تهاراج کهرد و دو گهل نهو شهکفته موسهیقی (
حکیم بیک و رحیم بای د را پرپر ساختس عفریت سربازان و افسران را به اسارت برد و دو معلهم جهوان
را فرمان تیرباران دادس دو معلم  ،دو جوان و دو رامشگر و خنیاگر را به کام نیستی سپردس روانشان شهاد
و یاد آن عزیزان از دست رفته گرامی بادس
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محمدضیا
محمد عیا معروف به خلیفه محدعیا یک نام آشنا است ولی کمتهر از جوانهان و نوجوانهان در مهورد ایهن
شخص معلومات دارند و برای برخیها این نام نامسما میباشد .
خلیفه محمد (محدد عیا یکی از نخستین خیاطان شغنان بود که با ماشین خیاطی دوزندگی میکرد .
محمدعیا در قشالق سهرېڤ قریه ویر به دنیا آمدس دستکم یک عصر قبل کسهی نهام ماشهین خیهاطی را در
شغنان نمیدانستس تمام دوزنهدگی از درز دوزی سهاده ( بخیهه زدند تها دوخهتن لبهاس و کهاله همهه بها دسهت
انجام می یافتس دوزندگی شغل زنانه محسود میشد و مردان دوزندگی را عهار و ننهگ میدانسهتندس مهردان
عالقه نداشتند که شغل زنانه داشته باشند .
محمدعیا این سنت را بر هم زدس او اول بها دسهت دوزنهدگی میکهرد و بهرای مهردان قشهالق بها دسهت از "
روز و قتمه" و کرباس لباس می دوخت .
کار او کمی باال گرفت و به فکر یافتن ماشین شدس هرچند ماشین قبهل ازینکهه محمدعهیا بهه داشهتن ماشهین
خیاطی روبت نشان دهد ،در شغنان آمده بودس برخی از خانواده ها ماشین خیاطی داشتند ولی کار خیاطی
نمی کردند یعنی فقط عروریات خودشان را رف میکردندس محمدعهیا بها ماشهین خیهاطی در خهدمت مهردم
قرار گرفت و کار خیاطی را بگونه مدرن در آنوقت اواز نمود .
کار و کاسبی محمدعیا با آمدن خلیفه سید نور و خلیفه شاقزل که یکی از شاگردان خلیفه سیدنور و خلیفه
محمدعیا بود تا جایی رو به افول رفت و باالخره سقوط نمودس کار خلیفه سیدنور نیز هیچگاه باال نرفت و
او نیز سقوط نمودس هرچه باشهد خلیفهه محمدعهیا نخسهتین خیهاط مهرد در شهغنان میباشهد کهه کهار و کاسهبی
خیاطی را رونق دادس
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وکیل سکندر( اسکندر)
نام وکیل اسکندر برای هر فرد شغنان یک اسم مسما استس هرکس نام این شخص را شهنیده اسهتس وکیهل
اسکندر در قریه زیبا منظر ڎیرجید ( چوگان تراشاند بهه دنیها آمهدس وکیهل اسهکندر کهه برخهی او را میهرزا
سکندر هم گفته اند که اهل فعل و سواد و در عمن میرزا بود .
در زمستان  ۱۳۰۱خورشیدی ۱۹۲۳ ،میالدی شاه امان هللا لویه جرگه را دعوت نمودند که نخستین قانون
اساسهی را بههه همههه پرسهی بگهارنههدس دریهن جرگههه میبایسههت کههه نماینههدگان تمههام اقههوام کشههور از تمههام نقههاط
اشتراک میکردندس وکیل سکندر نماینده مردم شغنان بود که رهسپار جالل آباد شدس لویه جرگه در زمستان
دعوت شده بود نماینده مردم شغنان نسبت موان طبیعی نتوانستند در لویه جرگه اشتراک نمایندس جرگهه بها
اشههتراک  ۸۷۲نفههر نماینههده بههه کههار خههود پایهان داد و پهیش نههویس نخسههتین قههانون اساسهی توسههط نماینههدگان
تصوید شد .
وکیل سکندر فرصت اشتراک در جلسه را از دسهت داد ولهی در کابهل بها شهاه امهان هللا مالقهات کهردس مفهاد
مالقات وکیل با شاه معلوم نیست .
لویه جرگه دیگر در ماه سرطان سال  ۱۳۰۳خورشیدی ۱۹۲۱،میالدی به مقصد تعدیل در قهانون اساسهی
دعوت شد که باز وکیل سکندر نماینده شغنان بودس این بار نماینده مردم شغنان در جرگه اشتراک نمود .
در پایان جلسه با تمام نمایندگان مردم که از نقاط دور دسهت کشهور آمهده بودنهد بصهورت انفهرادی مالقهات
نمههودس در مالقههات بهها وکیههل سههکندر علیاحعههرت مههادر شههاه نیههز حعههور داشههتس وکی هل سههکندر از شههاه
درخواست نمود که تفتیش عقاید و ظلم و استبداد حاکمان و گماشتگان و پرداخت مالیات بر مردم سهنگینی
میکند .
مرحوم میرزامیرجان میگفتند که وکیل سکندر فرمان شاه مبنی بر رف مالیات و رف تعصد مههبی را با
خود آورد و به حاکمان محلی نشان دادس حکام محلی فرمان را نادیده گرفته تفتیش عقاید بیشتتر شد ،بهرای
مال و معتصد آزادی عمل بیشتر داده شد و مالیات کماکان برجای خود باقی ماندند .
نادیده گرفتن فرمان شاه اسباد نارعهایتی مهردم را فهراهم سهاخت ،و بهه قیهام  ۱۹۲۵مهیالدی محهرم بیهگ
روشانی منجر گشتس
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مال
منظور از مالی تعویه نویس و یا مالی مسجد نیستس خوشبختانه در شغنان فقهط مالههایی داریهم کهه همهه
وطنپرست هستند و کودکان را درس سواد میدهند و مانند پدر با آنها برخورد میکنند.
در اینجا حرف و حدیث ما در مورد مالی دیگری است که اسمش مال بود و شلغش پست رسان .
حدس و گمان دوستان درست است این مال همان " داکی مال" است .
داکی مال مردی بود بلند قامت کمی کوژپشت ،مرد با وقار و محترمس او محترم بود چهون بهه همهه احتهرام
میکرد .
نام مال با یک برگه از تاریخ دیار ما گره خورده است ،آنهم سابقه پست و مراسالت میباشد .
چاپار یا مراسالت دارای تاریخ طوالنی میباشد سسابقه آن بر میگردد به سال  ۲۵۵پیش از میالد در مصر
باستانس فراعنه نامه ها را توسط پست رسانهای سهری کهه در پهاپیروس نوشهته میشهدند بهه دورتهرین نقهاط
قلمرو خود توسط سواراکاران ماهر انتقال میدادندس پست رسانی فقط منحصر بهه فراعنهه و کهارداران آنهها
در والیات بود .
در دوران هخامنشیان نیز پست رسانی توسط کهوروش سهازمان داده شهد و رونهق خهود یافهتس نامهه ههای
امپراتور و فرمانروایان با سرعت از یک جا به جای دیگر میرسیدند .
هرودت مور یونان باستان (از ۱۲۵تا ۱۸۱قسمد در کتابهای تهاریخی خهود شهرم مفصهل و واعهحی از
این سیستم بیان میداردس هیچ روشهی سهریعتر از طریهق ارسهال پیامهها کهه توسهط پارسهیان کشهف شهده بهود
وجود نداشت و ان بدین صورت بوده که پارسیان ایستگاه ههای مختلفهی را در نظهر گرفتهه و در ان افهراد
سوار کار با اسد منتظر رسیدن پیهام بودنهد و فواصهل ایسهتگاهها را طهوری در نظهر گرفتهه بودنهد کهه از
نظر زمانی فاصله آنها یک روز با یکدیکر فاصله داشتند عمنا ایستگاهای مخصوصی برای مواق برف
و باران و سرما به منظور ارسال پیام در نظر گرفته شده بود و این پیامها با حداکرر سرعت ممکن انجهام
پهیرفته استس او میگوید نه برف نه سرما نه باران نه تاریکی شد مان ارسال پیام نمی گردید .
تاریخ پست افغانستان بهر میگهردد بهه سهال  ۱۸۷۰مهیالدی زمهان امهارت امیرشهیرعلیخانس در زمهان امیهر
شیرعلیخان روی برخی از عروریات پستخانه های بگونه بسهیار ابتهدایی در والیهات کشهور ایجهاد شهدندس
پستخانه های والیات به پستخانه مرکزی در کابل که بنام چاپارخانه یاد میشد در ارتباط بودند .
پسههت و خههدمات پسههتی در زمههان امههارت امیهر عبههدالرحمانخان وارد مرحلههه نههوین شههدس چنههدین پسههتخانه در
والیات ساخته شدند و تکتهای پستی رنگی نیز به چاپ رسیدندس تاریخ پست و خدماتی پستی و مراسهالتی
در شغنان بر میگردد به سالهای  ۱۹۰۰میالدی .
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بعداز آنکه شغنان در سال  ۱۸۹۵میالدی تجزیه شد و گلزارخان بعداز سیدالخان بحیث حاکم ملکی شغنان
گماشته شد ،در همین وقت پست نیز بصورت ابتهدایی فقهط بهرای رسهاندن مکاتبهات رسهمی دولتهی بهه کهار
آواز نمودس پست رسان که آنرا چاپارچی میگفتند یهک نفهر نظهام ( سهرباز د بهودس سهرباز یهک شمشهیر در
کمر بسته پست را تا "داکخانه " درمارخت میرساند و از آنجا سرباز دیگر آن را میگرفت تها محهل تعیهین
شده میرساند .
در سالهای  ۱۹۳۰میالدی مرز بین دو شغنان مسدود شدس روابط در مهرز در بهدترین حالهت بهودس مالقهات
رو در رو بین مرزبانان که در سالهای اخیر صورت میگرفت  ،هنوز رونق نیافته بود .
مراسالت بین مرزبانان دو شغنان بصورت کتبی اجرا میشدس نخستین فرد پست رسان کهه پسهتها را بهه آن
سوی دریا میرساند مردی از قشالق څنورگ  ،پدر مرحوم علی نظر بودس او را چهپک ( چپکد میگفتندس
( با پوزش که نام اصلی او را در دست نداشتمدس
پست داخلی کماکان توسط سرباز انتقهال مهی یافهتس در آن زمهان مسهافه بهین دو پسهتخانه زیهاد نبهودس پسهت
رسان شغنان پست را تا درمارخت میبرد و از آنجا سرباز بعدی پست را میگرفت تا " گل باغ " میرساندس
داکخانه درمارخت نیز از واژه " داکومنت " یعنی اسناد که بصهورت کوتهاه " داک " میگوینهد گرفتهه شهده
است .
تاریخ پست ملکهی بهر میگهردد بهه ایجهاد دسهتگاه مخهابرات ملکهی در افغانسهتانس مهال نخسهتین پسهت رسهان
ملکی بودس از روزیکه وزارت پست و مخابرات ایجاد شد وظیفه پست رسانی نیز به افهراد ملکهی واگههار
شد ،مسافت بین پستخانه ها نیز طوالنی شدس یک پست رسان میبایست پست را از مرکز یک واحد اداری
به مرکز واحد اداری دیگر میرساند .
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بی بی مریم
تا اینجا بگونه پراگنده از مردان شغنان حرف میزدیمس مردانیکه کارنامه های هرچند کوچک ههم باشهد از
خود برجای گهاشته اندس تالش بر آن است که این اشخاص نباید به آرارخانه فراموشی سپرده شهوندس دریهن
فرصت میخواستم دوستان را به شناساندن یک خانم دعوت کنم که شاید نخستین زن باسواد و قهاری قهرآن
در شغنان باشد  .این خانم بی بی مریم نام داشت .
مریم دختر قاعی نهری شاه بودس مریم در سالهای  ۱۹۰۰میالدی در یک خانواده با سواد و متدین به دنیا
آمهدس پهدر مههریم قاعهی نهههری شهاه یکهی از روحهانیون شهیعه ارناعشهری بههود و بهرای مههدت کوتهاه قعههاوت
شغنان را نیز در دست داشتس مریم خواندن قرآن و سهواد خوانهدن و نوشهتن را از پهدرش فهرا گرفهتس در
نوجوانی قرآن را حفظ نمود و قاری شدس مریم در همان عنفوان جوانی بود که بها یهک نهوع روان پریشهی
گرفتار شدس روان پریشی سبد شد که او ازدواج نکرد و هیچگاه تشکیل خانواده ندادس مریم با همان دانش
ابتدایی که داشت پرچم پرخاش علیه متنفهین که با حاکمان محلی رابطه داشهتند را بلنهد کهردس در آن زمهان
این پرخاشگری او را ناشی از روان پریشی میخواندند و میگفتنهد کهه مهریم دیوانهه شهدهس در بهین عربههای
قدیم یک متل بهود " :فرزانهه گهی دیوانهه گهی "س دیوانهه خوانهدن دیگهر اندیشهان کهه مرهل دیگهران فکهر نمهی
کردند کار خیلی ساده بودس کسهی در جامعهه نبهود کهه او را درک کنهدس درک کهردن افهراد و چهه بسها درک
کردن آنهاییکه در جامعه به عنوان دیوانه شناخته شوند دشوار بودس صدای زن نباید از چار دیواری خانهه
فرا تر رودس زن عاجزه و ععیفه و پاشکسته و عیال است س س س س در قهرن بیسهت و یهک کسهی نیسهت کهه
صدای زن را بشنود ،در آن زمان اصال گوش شنوایی نبود که به خواستهای او گوش دهد .
مریم در چند مورد دست بهه یهک سلسهله اقهدامات میزنهد کهه بهرای زنهان در آن زمهان دشهوار بهودس دسهتکم
دوبار در هنگهام نبهود سهربازان در پاسهگاه قشهالق کهرنج گوشهت و خمیهر سهربازان را میگیهرد و بهه دریها
میریزد ،یک بار دیگر عین همین کار را بر پاسگاه خوست انجام میدهد .
مههریم دختههران نوجههوان را در قشههالق سههاوان جمه میکههرد کههه بههه آنههها درس سههواد و قههرآن دهههد کههه نسههبت
مریعی که داشت کسی حاعر نشد به فرزندش اجازه دهد که نهزد او درس بخوانهدس نقشهه آموزگهاری ههم
نقش بر آد شدس شاید این آخرین امید او بود که تیرش به هدف نه بلکه به سنگ خورد!!! .
مریم تا اوایل سالهای  ۱۹۵۰میالدی در قید حیات بوده است و از آن به بعد در مورد زندگی او چیزی در
دست نیسهتس برخهی از نزدیکهان او بهر ایهن بهاور بودنهد کهه روان پریشهی در وی شهدت یافهت و منجهر بهه
خودکشی شدس عده ی میگفتند دختر عموی مریم که در بهارک با شوهرش زندگی میکهرد او را نهزد خهود
بردس شاید بقیه حیات مریم همین گونه در تاریکی بماندس
درینجا از دوستان خواهشمندیم تا ونامند ساختن این گزارش کوتاه همکاری نمایندس سپاسس
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