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   ١٣٣٨رفع حجاب زنان در سال 

  )دومقسمت (
شريف تبديل  مزار مرکز يعنی شھره فحصات بطرف رياست مرکزی ت روزی از مدت چند بعد از

انجنيران  فارغ  ھمراھی انجنير بدرالدين شرفی که ازه  ب.من دادنده وظيفۀ سنگين تری ب شدم و

امين توسط دستگاه مخوف  زمان تره کی و  چون در،را نداريم اکنون او بود و التحصيل امريکا

شريف خان   نزد محمد.شکنجه جان سپرد و اول تحت زجر دوسه روز در و ربوده شد خاد جلب و

سرفرازی او   حاکم اعلی خدمات مرا که ھمه به کاميابی و.ی شبرغان جھت وداع رفتيمحاکم اعال

 نگذارد ،ممکن باشد شرفی خواست که اگر از سف کرد وأرفتنم ابراز ت از  ستود و،تمام شده بود

  من.مرکز کاری انجام بدھد مقابل امر  درنميتواند جواب گفت که او  شرفی در.بروم که من ازينجا

 مخصوصاً ،اقاربم را گذشتانده بودم و شريف سالھا مزار  اما چون در،بودم ثرھم کمی متأ

 خانه کوچ به مزار موترھای تفحصات طور  توسط يکی از،بودند آن شھر خويشاوندان خانمم در

ً  ويافته شريف انتقال  خان ورکزی   باجه ام غالم علی خانۀ در، مشخصی نداشتيمخانۀچون عجالتا

و واليات  مرکز ھا در دورۀ ديموکراسی که ښارواليدر شريف و سرشناسان مزار که يکی از

که اکنون متقاعد   انتخاب شده بودښاروالشريف بحيث  طرف اھالی مزار انتخابی تعيين شدند او از

 که آوازۀ تشريف ،بودم ای خودرب خانه  صدد تھيۀدر روزی گذشت و  چند. فرود آمديم،گرديده

ی مجلس بزرگی به تجليل از تشريف ښاروالشنيده شد که  شھر پخش شد و حضرت دريآوری اعل

فردايش کارت دعوت برای من . باغ حضور ترتيب داده است آزادی زنان در حضرت ويآوری اعل

 آمدنم باخبر ازشريف به صفت يک نويسنده شناخته شده بودم و  مزار  چون سالھا در،نيز رسيد
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 محل اقامت ما  چندانی از که فاصلۀچمن باغ حضور خانمم در شام فردايش من و، شده بودند

شريف يک تعمير مرغوب جھت پذيرائی مھمانان بزرگ  مزار مرکز شھر در. يمنداشت روان شد

 مشھور  که به باغ حضور،دارد مقابل آن تعمير چمن وسيعی وجود  که در،قديم ساخته شده از

  .است

 که باالی ميزھا انواع ،وازی چيده بودندقطارھای مُ  چوکی با و آن شب اين چمن را ميز در

 فکرکه به يک نظراندازی ، چيده بودند را ھا عقب ميزھا چوکي در.داشت مشروبات جا خوراکه و

 که ما حوالی وقت شام بود . شريف درين محفل دعوت شده باشند که بايد نصف اھالی مزار،ميشد

را سفيدی مانند اشعۀ ماھتاب  نور چھارطرف روشن بود و ھای پترولی درچراغ. رسيديم سر

ورود . بود ستره ھمه جا پاک و قطارھای منظم چيده شده و چوکيھا در ميزھا و. پراگنده ميساخت

ه ب  ما.آداب را مراعات ميکردند کدام نوبت و اما ھر ،تشکيل داده بود ين انبوه کوچکی رامدعوئ

   زيرا برای حرکت در، قطار بنشينيمیابتدا کرديم در کوشش شديم و وارد يک قطار  خودنوبت

وقت   يک.ورود جمعيت بود طرف ازدحام وه ما ب روی  نشستيم و.جوانب دست آزاد داشته باشيم

 نفر بود اشغال شد چند مقابل ما قطار که در ھائی چوکيشد و زياد آمد رفت و ديديم که جمعيت و

روشنی جای   وکم گشتھا  باالشدنو  وقتی تا.عقب شان ايستاده ماندند نفرديگر در چند ونشستند 

 سه نفر دو شاه با ظاھر حضرت محمديمقابل ما اعل قطار  در،نيک نگريستيم گرفت و را سايه ھا

 شان ما آواز بين بود و کوتاھی فاصله در متر آنھا فقط چند که بين ما و ،ھمراھانش نشسته بودنداز 

 آرام وء فضا . کرديميک چانس خوش تعبير اين را با خوش شديم و  ما.به صراحت ميشنيديمرا 

گوش ه نوازش دھنده ب ماليم و کمی دورتر  آھنگ پرترنم موسيقی از،خاموشی حکمفرما بود

 .خيره ميکرد  راھاروشنائی چراغھای متعدد چشم در زيبا برق خانمھای جوان و  زرق و.ميرسيد

ه که ب خليل هللا خليلی شعری را گفت که استاد گوش رسيد وه روفون ب پشت ميکاز نسروصدای انا

  .ميخوانداست، مناسبت آزادی زنان سروده 

پرجاذبه قصيده اش را  صدای  دلکش و با کشور مرحوم استاد خليل هللا خليلی قصيده سرای مشھور

.  شدطرف بلند ھر تمجيد از صدای تحسين و گرفت و خواند که طرف توجه ھمه قرار فرا

  دو،دھان ميگذاشت در برميداشت و ازروی ميز را که اندک اندک چيزھا حالی حضرت درياعل

حاجی محمد مقيم رئيس تيم بزکشی   با وانگشت دست چپش به جيب واسکتش فرورفته بود

  .مزارشريف صحبت ميکرد

قالل صورت گرفت جشن است  که در،مسابقۀ بزکشی در: حضرت خطاب به حاجی مقيم گفت ياعل

.                        ھم شرط را باختم من،چون تيم تو شکست خورد با ملکه شرط بسته بودم و من باالی تيم تو

من قوی ترين  دار تاجپدر: خطاب ميکرد،عرض کرد  دار تاجحضرت را پدريحاجی مقيم که اعل
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 ضعف و يا که قوی بودن تيم مقابل و  اين؛گماشته بودم را ين چاپ اندازھااسپ ھا و ورزيده تر

معذرت   من خجالت زده ام و،نفع جانب مقابل انجاميده ناتوانی بعضی از چاپ اندازان مسابقه را ب

طرف پختگی ميرفت ه شب ب. آينده تيم من ھرگز به باخت مواجه نشود قول ميدھم که در ميخواھم و

  مخصوص ماه ميزان و شببادۀلذيذ وطنی با آھنگ دلپذير موسيقی و ی متنوع وخوردن غذاھا و

خره باآل.  مست گردانيده بودکيف و را حضار فضای فرحناک ھمه دست بدست ھم داده و

خانمم  من و.  ديگران ھم کم کم متفرق شدندب جايگاه استراحتش قدم گذاشت  ويحضرت به جاناعل

.                       ، رسيديمد نظير پذيرائی ميکرما با صميميت بی  باجه ام که ازۀه خانب نيز چون فاصله کم بود

ه اقوام قريب باجه ام بود ب که ازی، فرقه مشر"  خانسيد" عسکری مزار فردای آن شب فرقه مشر

 طرف فرقۀ حضرت ازيداشت که امشب اعل صرف چای اظھار بعد  ساعتی نشست و،خانۀ شان آمد

طرف خود ھمۀ   من از،تشريف می آورد کلوپ عسکری واقع دھدادی دعوت شده و عسکری در

 ديدند، خود کدام يکی طرف ديگر  ھر.درين شب نشينی اشتراک نمائيد  تا،دعوت ميکنم را شما

 خياشنه ام به احترام شوھرش قبول نکرد و . معذرت خواست،باجه ام چون پای دردی مزمن داشت

آن  بين بود و اما يک شرط در. برای حضور درين دعوت انتخاب کردند خانمم را ھمۀ شان من و

دعوت برای  است و که نزديک ظھر اکنون. ھا لباس افغانی بايد به تن داشته باشند که خانماين

 خدا شد؟ فرقه مشر گونه تھيه خواھده  لباس افغانی چ،ساعت باقی نمانده چند ھمين شب بيش از

  درددسترس من باش تکه در خياشنۀ مرحومم گفت اگر. تان ھستم   شب منتظر،گفت و حافظی کرد

بزرگش که شامل   دخترءھمين اثنا  در.ساعت باقيمانده برای خواھرم لباس ميدوزم ھمين چند

کند  خدا صنفانم لباس افغانی داردھم يکی از:  مادر دويده گفت سخن روی ، باالئی مکتب بودنفص

ھنوز يک ساعت نگذشته  گادی نشست وه ب. نزدش می آورم  از  ميروم و،جان خاله ام باشد برابر

  .)ميبرد رومانيا بسر خياشته ام اکنون در اين دختر(زيبای افغانی واپس آمد  لباس مکمل و که با بود

 يک قلعه ،عساکر بوده قديم مرکز بسيار  از،اشدعالقه داری دھدادی که اکنون شايد ولسوالی شده ب

ميکنم افضل   فکر.ست ھمانجا باقی فرسوده در نام قلعۀ جنگی شھرت دارد تاکنون ريخته وه که ب

حال قوای ه ب ھمچنان تا ھمين جا سرافسر بوده است و خان پدر امير عبدالرحمن خان نيز در

شھر مزار  دھدادی ھشت الی ده کيلومتر ازد و نشريف درين جا تمرکز دار عسکری واليت مزار

 کلوپ عسکری از گرديده و آنجا اعمار قشله ھای عسکری عالی در  تعميرات و.فاصله دارد

 بازھم شام ،خانمم به کلوپ عسکری رسيديم وقتی من و.  مزين آنجا ميباشدتعميرھای مشھور و

مثل شب . منظم بود ه فوق العاده مزين و ک،بام وسيعی رسيديم به تختزينه ھا باال شديم و شده بود از

شش  نفری و ميزھای چھار دور. يرسيدمگوش ه صدای خوش آيند موسيقی ب روشن و ھاقبل چراغ

نخبگان   بزرگان و؛ھای خود نشسته بودند خانممورين ملکی با صاحب منصبان عسکری، مأنفری
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ً با ً بد خانم و اھالی بعضا   سالون بزرگ وتبام چند پته باالازين تخ. ون خانم نشسته بودندبعضا

، روشنی چراغھا تيرماھیھوای معتدل . آنجا تشريف داشتند حضرت دري که اعل،مجللی وجود دارد

 .حظ ميبرداز آن  که انسان ،کرده بود ايجاد گوارائی را پيش فضای بس عالی و دور و اشجار و

 حضرت درياعل.  رسيدحضرت فرايبوسی اعل دست نوبت مالقات و،چايھا نوشيده شد نانھا خورده و

ميزھا  حضرت چوکيھا وياطراف کوچ اعل  در.ن باالی يک کوچ بزرگ نشسته بودندصدر سالو

 ماليم آرام و طور بسياره  ب دسته اشقسمت پايانی سالون استاد يعقوب قاسمی با  در؛داشتند وجود

زيبا که   دخترخانم جوان ويک. ، که به انسان آرامش ميبخشيدش ميخواندخالف آالبھای ھميشگي

حضور ه لباس زيبای افغانی ب با زائی بود منسوب به قوم محمد رتبه ومورين عاليأ مدختر يکی از

خود  با ار يا پنج نفر را روی چوکيھا چاز بام می آمد و تختاو در. آمد بود حضرت در رفت وياعل

 .ديگرنشسته بودند نفر دچن آنجا فرقه مشر و  در.ضرت ميرسانيديحضور اعلح در ميبرد و

 کدام صحبت و ھر  بااعليحضرت ؛حضرت معرفی ميکردندياشخاص واردشده را به اعل

به راھنمائی  حضور می نشستند وه بعضی زياد ب گروپ بعضی کم و ھر پرسی ميکرد واحوال

حضور ه وپه بج وپهجھمين قسم تمام مدعوئين ه  بشدند و حضور خارج ميھمان زيباروی از

  ازاعليحضرت اين بود که وقتی ،جلب کرد يک چيز ديگر که توجه مرا.  مشرف شدنداعليحضرت

ازوی او ب از خان فرقه مشر  سيد،ی فرود آيدسه پته ئ ۀ يک زينسالون برون آمد و ميخواست از

سايه   دراعليحضرتديد چشمان :   گفتسيد خان پرسيدم وقتی بعداً اين موضوع را از. گرفت

ھمان شب  ناگفته نماند که در.   بازويش گرفتممن بدان مناسبت از يف است وروشن ھای شب ضع

  .اعليحضرت لباس عسکری به تن داشت

بعد . رياست تفحصات پترول بودمرکز  کردم و وظيفه ام در مزار شريف سکونت اختيار من در

 رفته رفته اام ،مقاالت خوانده ميشد  مجالس دائر ميشد و،ن برای چندی آزادی زنھا اوج گرفتازي

مجالس اشتراک کرده بودند دوباره  در که روی لچ شده بودند و آنانی  وکم شدحرارت  اين شدت و

ً که    مرا.انظار مخفی نمودند را از روی خود سر وه چادری ب  طرفدار آزادی زنان غالبا

 ذيل را بيتند  من چ.رويم کشيدند و مرا طعنه دادنده  حتی فاميل خودم اين موضوع را ب،ميشناختند

   :به جريدۀ بيدار فرستادم  نوشتم و است،يادم ماندهه کمترش ب که شايد بيشتر بوده و

  گرفتی سر ادری ازـــرويت چه   ب گرفتی    را رو برـــــــ چ!اال ای گل

  گرفتی ادرــچ سره   شدی بيرون ب بزم حريفان    رم درـــــــــگ نشستی 

  گرفتی لب ساغره کف تسبيح به  ب   مانه  ز دردوروئی پيشه کــــــردی 

  ادری سنگر گرفتیـــــچ   به پشت    ردی ـــــــ پيشه کهستيز و جنگ رهِ 

  گرفتی  که در،  بينمت یــــــــ الھ    وبان ـــــای چادر نھفتی روی خ تو
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که آزادی  ند که  پاکستانيھا شايع کرده ا،عذر آورد نکرد و جريدۀ بيدار نشر اين منظومه را مدير

  .دست آنھا بدھيمه  ما نبايد تمسکی ب،مشکل مواجه شدهه افغانستان ب زنان در

 د صدروزمان صدارت شھيد سردار محمد داو روی لچی زنان که در اين بود جريان آزادی و

را به شکل ضمنی بيان  قندھار از آنجا بودم مفصل و شبرغان را که من درجريان  که  ــاعظم

  . کجاھا خواھد رسيد که تا،بعد ازين ديده شود ھا دوام کرد و طالبدورۀ مجاھدين و تا که  ــداشتم

 


