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وطن فارسی

متن و عکس:
پیمان حقیقت طلب

کابل/ افغانستان

بخش اول سفرنامه پیمان 
حقیقت طلب به افغانستان 
را در شماره سوم قاف 
کار کردیم؛ حاال بخش 
دوم این سفرنامه پیش 
روی شماست. پیمان 
حقیقت طلب، در این بخش

در کابل چرخیده است؛ 
در کوچه پس کوچه هایی 
که هنوز بوی تاریخ دارد 
اما هوایش از انتحاری ها 
حسابی سنگین است. 
او در این بخش از سفرش، 
در فضای شهری چرخیده 
که پایتخت مظلومیت 
افغانستان هم هست؛ 
پایتخت محرومیت ها و 
 بی سامانی ها. 
 او کابل گردی یا 
 »چکر زدن« در کابل را 
 از »پل سرخ« آغاز کرده 
 و به »باغ بابر« کشانده 
 و تا »مندوی کابل« 
ادامه داده است. 
پیمان حقیقت طلب 
سری به کافه های کابل 
زده است و البته به 
 کتاب فروشی هایش؛ 
سری به بازار و نیز به 
دیدنی های تاریخی. 

کابلی ها سحرخیزند 
نسبت به ایرانی ها 

با خورشید و طلوع و 
غروبش قرابت بیشتری 

دارند. انگار دوست 
ندارند روشنایی زیبای 

خورشید دم صبح را 
از دست بدهند. اول 

صبح هم که بیرون 
زدیم همه شان توی 

خیابان ها بودند

پل سرخ، قلب فرهنگی کابل است. چهارراه پل سرخ حس و حالی متفاوت تر 
از جاهــای دیگر کابــل دارد. به هر ســو کــه چشــم می چرخانی کتاب فروشــی و 
کافه می بینی؛ »کافه آی خانم«؛ آن ســوتر »کافه 451«؛ این طرف تر پاســاژهای 
چند طبقه که توی آن ها هم چند کافه به چشــم می خورد؛ کتاب فروشــی های 
مختلف. آن طرف تر که نگاه می کنی، کمی پایین تر از چهارراه خود پل ســرخ را 
می بینی. پلی کوچک بر فراز رود »پغمان« که معنایی استعاری هم پیدا کرده. 
پل به مثابه  ارتباط، پل به مثابه  وسیله ای برای رفت و آمد به جهان دو طرف رود، 
پل به مثابه  یک جریان گفت وگو. باالی پل بســاط دست فروش ها پهن است. 
دست فروش هایی که با گاری هایشــان هر چیزی را می فروشند. یک گاری مرغ 
سوخاری زغالی می فروشد. محفظه ای شیشه ای دارد که در پایینش زغال های 
گداخته قرار دارد و مرغ های درسته که به ســیخ کشیده شده اند و روی زغال ها 
سوخاری می شــوند. دست فروشــی دیگر نخودآب می فروشــد. آن یکی ماهی 
می فروشد و بین آن دو هم کسی است که کتاب می فروشد؛ کتاب های موفقیت، 
کتاب هــای طالع بینــی، کتاب هــای مذهبی، نقشــه  افغانســتان و جهــان. دکه  
کتاب فروشی او روی پل سرخ از منظره هایی است که هیچ گاه از یادمان نمی رود. 
اینکه در میان آن همه خوراکی او به جهان چند ده متر باالتر دل سپرده است 

و کتاب می فروشد...

  گرمای گفت وگو و پل زدن میان آدم ها 
»شهر کتاب« یک کتاب فروشی بزرگ است. از کوچه باریکه ای می گذری و به 
خانه  یک طبقه  پشتی می رسی که تماماً کتاب فروشــی و لوازم التحریرفروشی 

 کابل، همان قدر که شهر زندگی است، شهر انتحاری ها هم هست 

است. قفسه  رمان ها و داستان و شعر و کتاب های علوم انسانی پر از کتاب های 
چاپ ایران است. رمان های تازه چاپ  و نشرهای ایرانی هم روی قفسه ها چیده 
شده اند؛ از رمان »جزء از کل« استیو تولتز بگیر تا »کلیدر« محمود دولت آبادی. 

بعضی کتاب های دیگر هم در قفسه ها هستند؛ مثالً »لولیتا«ی ناباکوف.
افغانســتان مثل ایران اداره  جداگانــه ای برای ممیزی کتاب قبــل از چاپ ندارد. 
کتاب ها به تشــخیص ناشران می توانند منتشــر شــوند. فقط اگر پس از چاپ 

شکایت هایی صورت بگیرد دولت و ادارات نظارتی وارد میدان می شوند... 
پل سرخ مرکز کافه های کابل هم هست؛ کافه هایی که خوشی گرم گفت وگو شدن 
در آن ها از یادت می برد که این جا کابل اســت، از یادت می بــرد که این جا همان 
شهر انتحاری هاست و شهری که باید در آن خیلی مواظب بود. گرمای گفت وگو 
و پل زدن میان آدم ها، پل سرخ را به یکی از دوست داشتنی ترین محله های کابل 

تبدیل کرده است. 

  یک بار آزمایش، بار بار فرمایش
این شــعار تقریباً تمام گاری های فالفل فروش کابل است؛ شــعاری که جایی از 
گاری یا دکه شان نوشته بودند. گاری هایی که 7 صبح هم که می روی توی خیابان 
می بینی که شروع به کار کرده اند. از آن ها بیشتر گاری هایی هستند که کباب و 
دمبه می فروشند. تکه کباب... مغازه های کباب فروشی هم بساط و دود و دم شان 
به پاست. کابلی ها سحرخیزند. نسبت به ایرانی ها با خورشید و طلوع و غروبش 
قرابت بیشتری دارند. انگار دوست ندارند روشنایی زیبای خورشید دم صبح را 

از دست بدهند. اول صبح هم که بیرون زدیم همه شان توی خیابان ها بودند. 

 ایســتاده ایم کنار خیابــان و یک ســراچه کنــار پایمان ترمــز می کنــد. می گوییم به
 200 افغانی ما را ببر به باغ بابر. چانه نمی زند. قیمت معقول گفته ایم. نه گران، نه ارزان. 
سوار ماشینش می شویم. صبح جمعه است و قرآن گذاشته است. ترتیل می خواند. 

تمام مسیر تا باغ بابر قرآن گوش می دهیم.
و باغ بابر تکه ای از بهشت در خاک کابل است. باغی که حصارهایی بلند، آن را از 
بقیه  کابل جدا می کند و وقتی از 14 طبقه اش در دامنه  کوه شــیردروازه باال می روی 
حس می کنی کابل چه سرزمین غریبی است. »تکت« برای بزرگساالن 20 افغانی 
است. برای اطفال 10 افغانی و اگر می خواهی »کامره عکاسی« با خودت ببری باید 
100 افغانی دیگر هم بدهی. تا می  گویم 3 تا بلیت، طرف می گوید 750 افغانی. می گویم 
چرا؟ می گوید شما خارجی حساب می شوید! می گویم ننوشتید خارجی نفری 250 
افغانی که. نوشــته اید  International Visitors 250 افغانی. ما که زبان مان 
انگلیسی نیست... مرد بلیت فروش زیر بار نمی رود که ما هم هموطنش باشیم و 

بلیت را ارزان حساب کند با ما...

  ایرانی بودنمان ارج و قرب دارد 
تابلو مقررات داخلی برای بازدیدکنندگان باغ بابر هم کمی عجیب و غریب است:

»بازدیدکنندگان باید لباس منظم بر تن داشته، احکام شریعت محمدی و عنعنات 
کشور را در نظر داشته باشند... داخل شدن با سالح جاریه و ناریه مانند )تفنگچه، 
کالشنیکوف، چاقو، پنجه بوکس، کارد و غیره...( به باغ جداً ممنوع است... داخل 
شدن با حیوانات درنده مانند سگ، گرگ و غیره به داخل باغ ممنوع نیز امکان پذیر 
نیست... لطفاً پوست میوه جات و سایر کثافات را در کثافت دانی ها انداخته، فرهنگ 

عالی شهروندی و استفاده از باغ های عامه و تفریحی را مراعات نمایید.... لطفاً از 
اذیت و آزار میهمانان خارجی )توریست ها( بپرهیزید!«.

اما وقتی وارد کاروانسرای ابتدای باغ بابر می شویم می فهمیم که ایرانی بودنمان ارج 
و قرب دارد. اول باغ وقتی تالشی)بازرسی بدنی( می شویم؛ ازمان می پرسند »ایرانی 
اســتید؟« می گوییم »بله«. یکی از نگهبان ها را صدا می زنند که همــراه ما بیاید و 
راهنمای ما باشد. آقا شــمس هللا با لباس نظامی اش می آید و کاروانسرای ابتدای 
باغ را نشانمان می دهد. در موزه قفل است. می رود کلید می آورد و شروع می کند به 
توضیح دادن در مورد بابرشاه و سلسله  گورکانیان و شاه جهان و ساخته شدن باغ 
بابر و تخریب ها و بازسازی ها که کار آلمانی ها بوده. توی موزه اطالعات زیادی در مورد 
تاریخ گورکانیان است به همراه عکس های زیادی از روند بازسازی باغ و البته اتیکت 

شروع موزه به سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی جالب بود: 
»مهم ترین بخش از تصاویر و رسامی ها در این اتاق توسط اعضای تیم انستیتوت 

باستان شناسی جرمن آماده گردیده است«.
جلوتر هم تابلویی است که می گوید بازســازی باغ بابر با مساعدت بنیاد آغاخان 
و دفتر خارجه آلمان فدرال و حکومت ازبکســتان و سفارت ایاالت متحده آمریکا 

صورت گرفته است.
آقا شمس هللا در دهه  70 در ایران مهاجر بوده است. مدتی در جاجرود بوده و بعد در 
تجریش سر ساختمان ها کار می کرده، بعد از حمله  آمریکا به افغانستان و برقراری 
ثبات نسبی به کابل برگشته و از سال 13۸2 تا به حال در باغ بابر کار می کند. از همان 
اول های بازسازی باغ حضور داشته تا به امروز که نگهبان باغ است. بازدید از موزه  اول 

باغ را که تمام می کنیم قومندانِ آقا شمس هللا می آید به پیشوازمان.

چکر در والیت بابر
کابل شهر دستفروش هاست

 و شهر کافه و کتابفروشی
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در حیاط آن تئاتر اجــرا می کنند و در اتاق های بزرگ آن مراســم رقص ســنتی و 
آیینی افغانستانی. گوشــه ای از قصر هم رستوران سنتی شــده است. باغ بابر 
فضای عجیب و آرامــی دارد. از ســنگینی کابــل در آن جا خبری نیســت. کابل 
هوای سنگینی دارد. سال ها جنگ داخلی انگار بوی باروت را با هوای آن عجین 
کرده است. کابل از دریاهای آزاد هزاران کیلومتر دور است. شهری کوهستانی 
و محصور در کوه ها و تپه ها که بیم انتحاری ها انگار هوای آن را برای شــش های 
آدم سنگین می کند. ولی از این ســنگینی در باغ بابر اصالً خبری نیست. زنان 
و دختــران به راحتــی در آن راه می رونــد و می خندنــد و آواز می خوانند. پســران 
جوان گلیم بر دســت می آیند و در چمن زارهــای آن می نشــینند و راز دل به یار 

می گویند... آرامش غریبی در باغ جریان دارد.

  گنبدی آبی همرنگ چادر سنتی زنان افغانستانی 
کابل است و کوه هایش و دریای کابل. »کوه آسمایی« و »کوه شیردروازه« روبه روی 
هم قرار دارند و دریای کابل از بینشان عبور می کند و برای خودش در شهر چرخ 
می زند. دریایی که این روزها حال خوشی ندارد. خشک است. باران کم می بارد 
و رود جــاری نیســت. آب رود از بس جاری نشــده بــه گنداب تبدیل شــده. جای 
جای دریای کابل پاتوق معتادهایی است که می نشینند وسط آن، قوز می کنند 
و چمباتمه می زنند دور آتشی و سرها به گریبان فرو می برند و هر از گاهی ستون 
نازکی از دود را می بینی که از باالی سرشان باال می رود. سمت سیلو و پل سوخته 
که بروی، معتادها را در بولوارهای وسط خیابان هم می بینی. دو طرف پل شیردروازه 
ردیف زغال فروشــی های کابل اســت. خیابان ســمت کوه شــیردروازه، اســمش 
»چهلستون« است و خیابان سمت کوه تلویزیون، آسمایی. زیارتگاه سخی هم 
همانجاست؛ جایی که افغانستانی ها معتقدند حضرت امیر)ع( آن جا نماز خوانده 
است . خانه ها تا نوک قله  هر دو کوه باال رفته اند. هر چه خانه ای باالتر باشد ارزان تر 
است. هم به خاطر دسترسی اش و هم به خاطر آب... خانه هایی که باالی کوه های 
کابل ساخته شده اند آب لوله کشی ندارند. در میانه های هر کوچه چاهی حفر شده 
و پمپی دستی)از همان ها که توی کارتون های دوران کودکی مان بود( کمک می کند 
که مردم سطل سطل آب از چاه بردارند و ببرند به خانه هایشان. باغ بابر در خیابان 
چهلستون است. از چهلستون به مسجد شاه دو شمشیره، هم مینی بوس است 
و هم تاکسی. مینی بوس 10 افغانی و تاکسی نفری 20 افغانی. سوار یک مینی بوس 
راست فرمان می شویم و از حاشیه  دریای خشــک کابل روانه  می شویم به سوی 

مسجد شاه دوشمشیره.

به مســجد شــاه دوشمشــیره می رســیم. بنای دو طبقه ای با گنبد خاص که یک 
جورهایی نماد کابل هم هست. معماری خاصش در کنار دریای کابل و در پناه کوه 
تلویزیون، شکوه خاصی بهش بخشیده است. هزاران کبوتر در اطراف مسجد پرواز 

می کنند و جنبه ای قدسی به آن می بخشند.
آرامگاه شــاه دوشمشــیره آن طرف خیابان اســت؛ بنای گنبــددار کوچکی که 
می گوینــد مــزار لیث بن قیــس بن عبــاس اســت؛مردی اعرابی کــه در جریان 
حمله  اعراب مســلمان بــه کابــل و فتح آن، بــرای کشــتن کفار، شــوقی عظیم 
داشــته اســت. دو شمشــیر به دســت گرفته بوده و همین طور پشت سر هم 
گردن کفار دشــمن را قطع می کرده اســت. مشخص نیســت که شهید شده 
یا به مرگ طبیعی مرده است؛ اما قرن هاســت که مزارش محل زیارت است. 
می گویند مسجدِ آن طرف خیابان که چســبیده به دریای کابل است، قبل از 
حمله اعراب، بتخانه بود؛ اما پس از پیروزی مســلمانان مسجد شده است؛ 
مســجدی که بارها در طول قرن ها از بین رفته و دوباره ساخته شده است؛ تا 
اینکه در ســال 1306 در زمان حکومت شــاه امان هللا، مادر شــاه، بنای کنونی 
مسجد شاه دو شمشیره را در دو طبقه و با گنبدی آبی که دقیقاً همرنگ چادر 

سنتی زنان افغانستانی است، می سازد.

  پوشاک پاکستانی، آجیل افغانستانی، خوراکی های ایرانی
هیچ کم از هزار و یک شب ندارد »مندوی کابل«؛ بازار مرکزی کابل، شلوغ است 
و پرهیاهو. پر اســت از آدم هایی که در هم می لولند تا چیزی بخرند و پر است 

از دســت فروش هایی که زور می زنند تا اجناسشــان را بفروشند. پر است 
از مغازه ها و سراها و راهروها و مارکیت های تو در تو و عجیب و تنگ و تار. 

دست فروشی دف می فروشد؛ آن یکی زیرپیراهنی. یکی دیگر زیر کوهی 
از لباس های بچگانه استوار ایستاده است و به هر نقطه ای 

از بدنش لباســی بچگانه آویزان کرده تا بفروشد. حتی 
مانکن هم بــه خودش آویــزان کرده اســت.بچه ها هم 

هســتند. همه جــا هســتند. چند تاشــان کیســه  
پالســتیکی می فروشــند. بعضی هایشــان 4-5 
پیراهــن دستشــان گرفته اند و دنبال مشــتری 
می گردنــد. کفش فروش هــا وســط منــدوی، 
 بســاط کرده اند. یکــی بــا بلندگــو داد می زند؛

 50 روپه، 50 روپه. 

در جایی آن وسط ها ناگهان به بساط سماور زغالی ها برمی خوریم. ۸-7 سماور 
زغالی با بلندای حدوداً 5 متر در کنار هم ایستاده اند و بخار از سرشان به آسمان 
رها می شود. راسته  خشکبار فروش ها... توت های خشک سیاه، توت خشک 
معمولی، آلوهــای خشــک شــده، بادام هایی باریــک و پرانحنــا، بــادام هندی، 
تخم آفتابگردان،  انواع کشمش، این طرف تســبیح فروش ها، مغازه هایی که از 
تسبیح های کم ارزش چینی دارند تا تسبیح های »شاه مقصود«؛ با دانه هایی از 
جنس سنگ های قیمتی کوه های افغانستان... پیراهن فروش ها، شلوارفروش ها،  
کاله پکول فروش ها، مغازه هایی که پتو می فروشند، از همان پتوهای سنتی مرد 
افغان که گاه تمام هست و نیستش می شود همین پتو. به وقت روز می اندازد 
به شــانه، به وقت طوفــان می اندازد روی ســر و چشــم و دهان را از خاک و شــن 
محافظت می کند، به وقت خــواب همین پتو زیرانداز و رواندازش می شــود، به 
وقت سرماهای استخوان بترکان افغانستان هم این پتو می شود لباس گرم مرد 

افغانستانی... 
مندوی کابل پر اســت از پوشــاک پاکســتانی، خشــکبار و آجیل افغانستانی، 

 وسایل شوینده و خوراکی های ایرانی و جنس های دست دوم همه جای دنیا...
ناگهان چشــمم می خــورد بــه  گاری ای کــه صدها پرنــده  مــرده بــه آن آویزانند. 
پرنده هایی که شــکار شــده اند و پرهایشــان کنده شــده و لخت و عــور و به خط 
آویزان شــده اند به بند رخت های دور تا دور گاری تا مشــتری ها بخرندشــان. از 

کبک هست تا پرنده های کمیاب خوش گوشت...
دست فروشی تخم مرغ آبپز می فروشــد؛ آن یکی بوالنی و آشــک. دیگری آب 
مرغ)آبگوشــت مرغ( می فروشــد. هر لیوان آب مــرغ 10 روپه. لیوان هــا یک بار 
مصرف نیست. در افغانستان لیوان یک بار مصرف اصالً گیر نمی آید. لیوان ها 
شیشه ای هستند.وسیله  حمل و نقل در مندوی کابل نه وانت است و نه کامیون 
و نه حتی گاری ها. فرغون ها وسیله  حمل و نقل هستند. جمعیت زیاد است. 
راه عبور تنگ است و فرغون تند و تیز می تواند از کنار آدم ها 
بگــذرد و بارهــا را جابه جا کند.شــاید صدها نفر شغلشــان 
فرغون رانی است.مندوی کابل، بازار سنتی و هزار و یک شبی 
کابل است. بازاری با هزاران مغازه  کوچک و هزاران فروشنده  
خرد که از جان آدمیزاد تا شــیر مرغ می فروشــند و تو فقط 
بایــد طالب باشــی تــا پیدا  کنــی. اگــر هدفی نداشــته 

باشی، گم می شوی در هزاران جزئیات این بازار...

قومندان صدیقی مرد بلندباالیی است. متولد کابل بود و او هم روزگار شیرینی را 
در ایران گذرانده است. می گوید من بچه  خاکسفید و دماوند و جابانم. در خیلی 
از باغ های آن جا کار کرده ام و ســاختمان ها ســاخته ام در آن جا. وقتی می گوید 
دماوند یاد آبعلی می افتد و می گوید: »زمستان ها در آبعلی برف می بارید. تیوب 
سوار می شــدیم و روی برف ها می لخشیدیم«. و »لخشــیدن« از آن فعل های 

خیلی قشنگ است. 
می گوید هنوز هم تمام خاله ها و عموهایم در ایران اند. من از سال 1379 آمده ام به کابل 
و در همین باغ بابر مشغول به کار شده ام. حال قومندان شده ام. بازدیدکننده های 
خارجی را راهنمایی می کنم. زبان انگلیسی هم یاد گرفته ام و راهنمای افراد خارجی 

بازدیدکننده هم هستم.
بیانش شاعرانه است. معلوم است که بارها و بارها راهنمای بازدیدکنندگان از باغ 
 بوده. توضیحاتش کوتاه و روشنگر هستند. اســم درختان باغ را هم می داند و ما را 

پله به پله باال می برد. 

  در باغ بابر از سنگینی کابل خبری نیست
عمــارت امان هللا خــان در دل بــاغ بابر ســاخته شــده اســت؛ ســاختمانی برای 
میهمان ها و پذیرایی از آن ها که بیرونش بازسازی شده است. در منزل چهاردهم 
باغ، به مزار بابرشــاه می رسیم. مزار دیواره ای از جنس ســنگ مرمر دارد. درش 
باز نیست. قومندان در را به روی ما باز می کند و داستان شاعرانه  مزار بابرشاه را 
تعریف می کند؛ بابرشاه عاشق باغش در کابل بوده است. در 152۸ میالدی بوده 
که کار ساخت این باغ را شروع کرده است. او در آگرای هند درگذشته اما وصیت 
کرده که بدنش را در باغ بابر کابل به خاک بسپارند. عشقش این بوده که در این 
خاک آرام بگیرد. وصیت کرده که بر سر مزارش هیچ سقفی ساخته نشود تا او 
بتواند قطرات باران را پذیرا باشد... و بعدها این کار را کرده اند. بدنش را به باغ بابر 
آورده اند و در این جا به خاک سپرده اند و بر سر مزارش هیچ سقفی نساخته اند. 

حاال قرن هاست که او پذیرای قطرات باران کابل است...
پایین تر از مزار بابرشاه »مسجد شاه جهان« قرار دارد؛ مسجدی مرمرین و کوچک و 

باصفا که جان می دهد در یک روز بارانی در آن نماز بخوانی...
قصر ملکه، بنای بزرگی در گوشه  باالیی باغ بابر است. شــاه امان هللا آن را برای 
همسرش ساخته. نمایی زیبا به کابل دارد. وقتی توی ایوان این قصر می ایستی 
تمام باغ بابر زیــر پایت قرار می گیرد. قصــر را آلمانی ها بازســازی کرده اند و این 
روزها محل برگزاری جشن های ملی و میهمانی های بزرگ ملی افغانستان است. 

کابل از دریاهای 
آزاد هزاران کیلومتر 

دور است. شهری 
کوهستانی و محصور 
در کوه ها و تپه ها که 
بیم انتحاری ها انگار 

هوای آن را برای 
شش های آدم سنگین 

می کند. ولی از این 
سنگینی در باغ بابر 
ً خبری نیست اصال

گاه تمام هست و 
نیستش می شود 
همین پتو. به وقت روز 
می اندازد به شانه، به 
وقت طوفان می اندازد 
روی سر و چشم و 
دهان را از خاک و شن 
محافظت می کند، 
به وقت سرماهای 
استخوان بترکان 
افغانستان هم این پتو 
می شود لباس گرم مرد 
افغانستانی... 

 بازار مندو، شلوغ ترین بازار پایتخت افغانستان است

 چای سماورهای زغالی ها، در کابل، مشتری های فراوانی دارد زیارتگاه سخی، یکی از زیباترین بناها در دامنه کوه آسمایی است  باغ بابر، باغی تاریخی است در دامنه کوه شیر دروازه کابل 


