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وطن فارسی

افغانستان، این روزها، 
خبر یک رسانه های جهان 
است؛ سرزمینی تاریخی 
که جنگ های بی شماری 
را تجربه کرده است. 
مردم افغانستان، برای 
ما ایرانی ها فراتر از یک 
ملت همسایه هستند. 
قرابت دو ملت ایران و 
افغانستان، بسیار بیشتر 
از این هاست. مشترکات 
فراوان، از ما یک پیکر واحد 
ساخته است که به جبر 
مرزبندی های سیاسی، از 
هم جدا افتاده ایم؛ آشنایی 
با شهر تاریخی هرات، به 
تنهایی کافی است تا نشان 
بدهد که ما و افغانستانی ها 
حتی امروزه روز، چه 
مشترکات فراوانی داریم. 
سفر به هرات، سفر به 
گوشه ای از وطن فارسی 
است؛ وطنی که میان 
ما و افغانستانی ها و 
تاجیکستانی ها و چندین 
ملت دیگر، مشترک است. 
این روایت که این جا 
منتشر شده، روایت 
سفری است که سه سال 
پیش از این، در پاییز 
9۷ انجام شده است. 
بازخوانی این سفرنامه، 
در این روزها، لطف 
دیگری دارد. 

می شویم، ۵00 متر خاکی نقطه  صفر مرزی را می گذرانیم و وارد ساختمان افغانستان 
می شویم. یک طرف نقطه  صفر مرزی پرچم ایران در اهتزاز است و طرف دیگر بیرق 

افغانستان افراشته است.
پیش از ما یک افغانستانیِ چندین سال ساکن ایران، با مأمور ثبت ورود، دعوایش 
می شود. مأمور لباس پلنگی به تن دارد، از آن ها که داد می زند تولید آمریکا هستند. از 
پشت میزش بلند می شود، در اتاقش را باز می کند، می آید رخ به رخ مرد می ایستد و 
می گوید: اینجا ایران نیست این  طور با من گپ می زنی ، اینجا خاک افغانستان است 

و شترق گذرنامه  سبز مرد را پرت می کند سمت دیوار روبه رو.
شیرفهم می شویم که افغانستانی ها، آن دسته از هموطن هایشــان را که سال ها 

ساکن ایران بوده اند افغانستانی نمی دانند. 
با ترس و لرز گذرنامه ام را از زیر شیشه هل می دهم سمت مأمور لباس پلنگی و هر 
کاری می گوید تند و تیز انجام می دهم. می ایستم تا از من عکس بگیرد، اسکن هر 10 
تا انگشت دست هایم را بگیرد و مهر ورود به افغانستان را بزند. انتظار دارم کوله ام را 

تالشی )بازرسی( کند و تمام خرت و پرت هایم را بگردد، اما گیر نمی دهد.

رفتن به هرات ســاده تر از آن چیزی اســت که فکرش را می کردیم. شــماره  ترمینال 
خطی های مشهد-هرات را می گیریم، قیمت را به ما می دهند؛ مصوب و شرکتی، 
نفری 12۵ هزار تومان تا خود هرات و ما ســاعت ۹.۵ صبح مشهد را سوار بر تویوتا 

کروالی آقای حیدرزاده به قصد هرات ترک می کنیم. 
من، حسین و محسن بر صندلی عقب نشسته ایم. آقای حیدرزاده می گوید که 
هر سه نفرتان کمربندهایتان را ببندید. کروالی سفید رنگش نوارهای زرد دارد و هر 
چه به مرز نزدیک می شویم مثل و مانندش زیاد و زیادتر می شود. در تمام طول راه تا 
رسیدن به مرز دوغارون، باران روی سقف ماشین ضرب گرفته است و برف پاک کن 

بی سروصدا و تند و تیز شیشه جلو را صاف می کند.
محسن و حسین می گویند خیلی آرام می رود. من صندلی پشت راننده نشسته ام. 
توی یکی از توقف ها جایم را با حســین عوض می کنم می بینم که نه بابا، این طور 
نیست. کیلومترشمار ماشین به مایل اســت. آقای حیدرزاده ۹0 مایل بر ساعت 
می راند، نه ۹0 کیلومتر بر ساعت. تویوتا نرم و بی صداست و ما فکر می کردیم دارد آرام 
می رود. نزدیک تربت جام، برای چند لحظه به نت وصل می شود و می توانیم عوارض 

خروج از کشــور را پرداخت کنیم تا موقع گذر از مرز معطل نشــویم. راننده شتاب 
می کند تا پیش از بسته شــدن مرز برسد. می گوید مرز را ســاعت 2-3 می بندند؛ 

بهترش این بود که ۵-۶ صبح حرکت می کردیم.
لحظه به لحظه به مرز نزدیک می شویم و ما آن  قدر شوق داریم که اصالً یادمان رفته 

برای ناهار هم فکری بکنیم.
به تایباد که می رسیم آقای حیدرزاده باک کروالیش را پر می کند. همسفر چهارممان 
باجناق آقای حیدرزاده است؛ تاجری که از سال 72 ویزای چند بار گذر ایران دارد و 
دائم بین مشهد و افغانستان در حال رفت و آمد است. خانواده اش ساکن مشهد 
هستند و کسب  و کارش در افغانستان است. دعوتمان می کند که اگر رفتیم به کابل 

حتماً به رستوران هزارویک شب برویم... .
صف تریلی ها و کامیون ها نشــانه نزدیک شدنمان به مرز اســت. تریلی هایی که 
از ایران به افغانســتان می روند در یک صف طوالنی بازرسی می شــوند و به اندازه  
گازوئیلی که در باک های اصلی و اضافی شان است، باید مالیات پرداخت کنند. اگر 
هم نمی خواهند باید باکشان را خالی  کنند. به قول آقای تاجر دولت خواسته به جای 

آنکه کولبرها و قاچاقچی ها از تفاوت قیمت ها سود ببرند، خودش این سود را دریافت 
کند. سوخت در افغانستان خیلی گران تر است؛ مثالً بنزین در ایران لیتری 3هزار 
تومان و در افغانستان لیتری ۵0 افغانی است، به عبارتی هر لیتر بنزین در افغانستان 

بیشتر از 10 هزار تومان است.
کولبرها هم هستند. کنارمان یک وانت مزدا می ایستد و از عقبش 20 لیتری های 
بنزیــن و گازوئیــل را می گــذارد کنار جــاده. بعد چند جــوان نفــری دو تــا 20 لیتری 
می اندازند روی کولشان و می زنند به سمت بیابان. احتماالً چند کیلومتر جلوتر که 
سیم خاردارهای مرز تمام شود راحت وارد خاک افغانستان می شوند و بنزین ها و 
گازوئیل ها را به قیمت چند برابر ایران و کمتر از افغانستان می فروشند. آقای تاجر 
می گوید ایران، همه  این ها را می داند اما سخت نمی گیرد. چون تنها منبع درآمد 
مرزنشینان همین است. اگر این هم نباشد آن ها در این بیابان از گرسنگی می میرند. 
عبور از مرز آسان تر از آن چیــزی است که فکر می کردیم. تنها دشواری ویزای 
100 دالری افغانســتان اســت که آن را هــم در تهران از ســر گذرانده ایم. به ســمت 
افغانستان هیچ صفی نیست اما به سمت ایران، چرا. راحت از ساختمان ایران خارج 

این جا دو چیز ارزان است
ماشین و جان آدمیزاد

روایت  سفر به سرزمین دیرآشنای هرات

  هرات پر از سه چرخه است. انواع سه چرخه ها در فضای نچندان شلوغ این شهر تردد دارند

پیمان حقیقت طلب
عکس ها: عاطفه حیدری

هرات | افغانستان

چند جوان نفری دو تا 
۲۰ لیتری می اندازند 

روی کولشان و 
می زنند به سمت 

ً چند  بیابان. احتماال
کیلومتر جلوتر که سیم 

خاردارهای مرز تمام 
شود راحت وارد خاک 

افغانستان می شوند
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خودمان اســت. اگر به جــای ماشــین های ژاپنــی و آمریکایی، پــژو پــارس و پراید و 
ماشین های چینی باشد و پالک ماشین ها رویشان ننوشته باشد هرات به سختی 
می شود بگویی االن در ایران نیستی. حتی زبان که یکی از اصلی ترین تفاوت های 
کشورهاست اینجا همان فارســی خودمان است، تازه شــیرین تر و اصیل تر. برای 
کســی که زمینی از مرزی به مرز دیگر جابه جا می شــود، از نخســتین نشانه های 
ورود به کشوری دیگر، نوشته های روی در و دیوار است: تغییر زبان نوشتاری. یعنی 
کلمات دیگر به زبان و نشانه های تصویری کشور قبلی نیستند اما هرات برای ما این 
گونه نیست. تمام نوشته های روی در و دیوارها به فارسی است: گروه تولیدی هرات 
باستان، دواخانه  عبدهللا، کلپ پرورش اندام موفق اسپورت، دفتر ریاست فدراسیون 
سنوکر و بیلیارد والیت هرات و... . مغازه هایی هستند که کنار خیابان چند دبه  20 
لیتری بنزین گذاشته اند و نوشته اند: پترول ایرانی موجود است. ماشین نوشته ها 
هم که نور علی نورند؛ برای اینکه اصالً حس ورود به کشوری دیگر را نداشته باشی. 
راســتش فراتر از زبان مکتوب، زبان شفاهی هم تغییر نکرده است. فارسی همان 
فارسی است. تمام کلمات را متوجه می شویم. لهجه فقط متفاوت بود. ارتباط برقرار 
کردن در هرات همان قدر راحت است که در کردستان و سیستان خودمان. به  راحتی 
می توانی جمله  طنزی بگویی و نظر موافق جلب کنی. هیچ حسی از غربت در ما به 

وجود نیامده است... .

 رفیق! میای با هم پیر بشیم؟

هــرات پــر اســت از ســه چرخه. ســه چرخه های زرنــج و ســه چرخه های هنــدی. 
سه چرخه هایی که بعضی هایشان باری هستند و بعضی هایشان برای مسافرکشی. 
کلی زلم زیمبو از آن ها آویزان است. بدنه همه شان هم پر است از نوشته هایی که یک 

نفر آدم محقق می خواهد برای ثبت و ضبط و تحلیل کردنشان.
 در حسرت دیدار تو آواره ترینم.

  دریای غم ساحل ندارد.
   ببخِشم)ببخشید( که پشت سر مایِم)مایید( 

Herat my city, my love   
   مسلمان هر کجا باشد، نگهدارش خدا باشد

    بی وفا که باشی شکایت می کنن؛ باوفا که باشی خیانت می کنن
    خانه بی مادر زندان است

    گناهم چیست خدایا! در جوانی از جهان سیر شدم
   به دل گفتم که با خوبان آشنا شو، نگفتم مایل هر بی وفا شو

  رفیق میای با هم پیر بشیم؟/ احمدشاه بابا/ کو رفیق؟
به ون های مسافرکش می گویند »تونس«. ون هایی که چند برابر ظرفیت معمولشان 
مسافر سوار می کنند. در عقبشان همیشه باز است. دو ردیف صندلی روبه روی هم 

دارند، دو ردیف هم در وسط. سوار و پیاده شدن از در عقب است.

کــروال، آن دســت ســاختمان منتظرمــان اســت. آقــای حیــدرزاده می گویــد دیگر 
نمی خواهد کمربند ببندیم؛ اینجا پلیس ندارد... و 120 کیلومتر تا هرات را شالقی 

می راند.
3-4 جا پلیس کنار جاده است. 3-2 سرباز با تفنگ وسط جاده ایستاده اند. اگر 
لوله تفنگ به سمت پایین باشد بی توقف می رویم. اگر لوله تفنگ را به سمت باال 
بیاورند یعنی باید بایستیم. یکی شان وقتی نزدیک می شویم لوله تفنگش را تکان 

می دهد و ما می ایستیم. 
آقای حیدرزاده سریع شیشه را پایین می دهد و یک اسکناس می گذارد کف دست 

سرباز و...؛ بازرسی نمی شویم.
به افغانســتان که رســیده ایم آقای حیدرزاده خوش تر شده اســت. صدای ضبط 
ماشــینش را باالتر می برد. بعد از یک آهنگ افغانســتانی آهنگ تالشــی پخش 
می شود. بعد آهنگ مرتضی پاشایی. اصالً این احساس را ندارم که از مرز ایران رد 
شده ام... فقط موقع پخش آهنگ تالشی می خواستم بپرسم تشخیص می دهی 
چه می خواند این؟ مهم نیست. مهم حس مشترکی اســت که داریم؛ توان لذت 

بردن از این آهنگ... .
به خاطر باران، ســیل راه افتاده اســت. جاده تایباد- هرات را ایرانی ها ساخته اند و 
انصافاً جاده خوبی است... ولی آنجای جاده را ســوتی داده اند و برای سیالب دررو 

نگذاشته اند و آب سیالب ها توی جاده جاری شده و جاده را با خودش برده است.
به هرات نزدیک می شویم. این را از ترافیک می فهمم. خبری از بولوار و پهن شدن 
جاده نیســت. جاده همانی اســت که از مــرز آمده اســت. فقــط دو طرفش یکهو 
پر می شود از پارکینگ انواع ماشــین ها: تریلی ها، تویوتاهای صفر و کارکرده. بازار 
ماشین فروشی هرات است. آقای حیدرزاده وقتی توجه زیاد ما را به ماشین های رنگ 
 به  رنگ خارجی می بیند می گوید: »در افغانستان دو چیز خیلی ارزان است: یکی 

ماشین، دیگری جان آدمیزاد«.
بعد از ماشین فروشی ها، کانتینرهایی هستند که در دو طرف جاده تبدیل شده اند 
به مغازه های میوه فروشی و خدمات خودرو. ماشین های راست فرمان و سه چرخه ها 
هم سروکله شان پیدا می شــود. تعداد ماشین ها زیاد اســت. یکسری ماشین ها 
می اندازند توی شانه  خاکی کنار جاده. یک ردیف جاده می شود سه ردیف. کیپ 
هم می رانند و اصالً ابایی از مالیدن ماشین ها به هم ندارند. بیشتر ماشین ها پالک 
ندارند. مینی بوس های راست فرمان و چپ فرمان توی هم می لولند و همه زور می زنند 

از هم راه بگیرند. ما به هرات رسیده ایم... .

 هرات بیشتر شبیه شهرهای مرزی خودمان است

اسمش این است که آمده ایم سفــــر خارجـــی. ویزا گرفته ایم؛ آن هم ویــــــزای
 100 دالری افغانســتان. ویزای شــنگن و آن همه کشــور اروپایی ارزان تــر درمی آمد 
برایمان. پاسپورت هایمان مهر خروج از ایران و مهر ورود به کشوری دیگر خورده اند؛ 
اما اصالً حس یک کشــور خارجی را نداریم. هرات بیشــتر شبیه شهرهای مرزی 

مثل چند سال پیش تهران خودمان، روی صندلی جلو دو نفر می نشینند.
ســر چهارراه ها، وســط خیابان و پیاده رو، هر کجــا که چشــم می گردانی کودکی 
می بینی مشــغول گدایی. کافی اســت سرعت ماشــین کم باشــد یا با ترافیک، 
خیابان بسته شــود تا آویزان شیشه ماشــین ها شــوند. در هرات هیچ زنی برای 
گدایی کف خیابان نیست. البته برای غیر گدایی هم تقریباً زنی در خیابان دیده 
نمی شود. گاهی تک و توک زنی را می بینی که با چادر سیاه یا سورمه ای رنگ سنتی 

زنان افغانستان، با برقع و کامالً پوشیده، گذر می کنند.

کروالهای همه  ادوار تاریخ را می شود اینجا دید

آقانعیم راننده ای اســت که یــک روز تمام مــا را در هرات می چرخاند. تاکســی اش 
یک تویوتا کروالی زرد است. اصالً همه  ماشین ها توی افغانستان کروال هستند. 
کروالهای همه  ادوار تاریخ را می شود آنجا دید؛ از مدل های 1۹80 تا 2018.  به خاطر 
کم مصرف بودن و جان سختی شان محبوب دل این کشور کوهستانی است. تاکسی 
آقانعیم یک مدل 1۹۹۵ است؛ نرم و راحت مثل تمام ماشین های ژاپنی. پلوسش 
خراب است و تمام روز سر دور زدن ها تق تق صدا می دهد. با همان تاکسی ما را توی 

تمام شهر می چرخاند.
پیرمرد باصفایی است. سال ها در ایران زندگی کرده است. می گوید کل خراسان و 
سیستان و بلوچستان را عین کف دستش می شناسد بس که آنجاها خانه ساخته 
و آجر روی آجر گذاشته. در جنگ ایران و عراق هم شرکت کرده اما حاال باشنده  هرات 

است. خانم بچه هایش رفته اند کربال و او شده مرد تنهای شب های هرات.
در مورد کم بودن زن ها در کوچه و خیابان با ما مخالف است. معیارش در مورد کم یا 
زیاد بودن زن ها در خیابان متفاوت است. می گوید این سیاه سرها همه جا هستند 
به خصوص بازار. در شعاع دو کیلومتری مان اگر زنی را می بیند همان یکی را نشان 
می کند و می گوید کی می گفت در هرات زن ها نیستند؟ ایناها... این زنیکه را سیل 
کنید. همه جا هســتند. من یک دخترعمو دارم که توانســته الیســنس درایوری 
)گواهی نامه رانندگی( هم بگیرد. می خواهید زنگ بزنم بیاید درایوری کند که حرفتان 

را پس بگیرید؟!

هرات یعنی عشق ملکه  تیموری به فرهنگ و ساختن 

هرات شــهر ناژوهای  بلند باالی چند صد ساله بی شمار اســت. با تمام غباری که 
ماشین ها، سه چرخه ها و عابران پیاده بر چهره شان می پاشند و با وجود غمی که 
دیدن چهره  تکیده کودکان کار قد و نیــم قد بر دل هر رهگذری می نشــاند، باز هم 

شکوهی دارد که یدرک وال یوصف: باید ببینی تا درک کنی.
شکوه هرات یعنی یک عمر عشق و زندگی شاهرخ میرزا و گوهرشاد بیگم؛ عشق 
مانــدگاری که شــکوهش پــس از قرن هــا هنــوز پابرجاســت. حــرف، حــرف بانوی 
عمارت بوده اســت. عاقله زنــی که تدبیر و بزرگ اندیشــی اش هنوز پــس از قرن ها 
ستایش برانگیز است. شکوه هرات یعنی عشق ملکه  تیموری به فرهنگ و ساختن، 

یعنی مسجد جامع هرات؛ مسجدی که حال و هوای دیگری دارد. محال است از 
رواق ورودی پا به صحنش بگذاری و زبان به تحسین باز نکنی. وجودت سرشار از 

احترام می شود.
فرشی از سنگ مرمر چشم نواز، صحن اصلی مسجد را پوشانده. حیف از این حجم 
زیبایی و معنویت که با غبار کوچه و خیابان آشنا شود: زائران همه کفش از پا می کنند. 
این حداقل احترام است به ساحت شکوهمندی که قرن ها پابرجا مانده و گوشه  امنی 

بوده برای به پرواز درآوردن روح آن هایی که می خواستند به نیایش خدا بپردازند.
در گوشه ای از مسجد، دیگ بزرگی از جنس برنج رخ نمایی می کند. سطح بیرونی اش 
را قلمکاری آیات قرآن با ترنج هایی به غایت قرینه مزین کرده. محمدبن علی نامی 
در عصر ملک غیاث الدین )آخرین ملوک آل کرت( در سال 777 هجری قمری آن را 
وقف مسجد جامع شریف کرده است؛ پیش از عصر شاهرخ میرزا و پیش از آنکه 
گوهرشاد بیگم نمای این مسجد را با کاشی کاری های خارق العاده عصر تیموری به 

چنین شکوه و کمالی برساند.
هر چه قدر به دیوارها، مناره ها و کاشی کاری های مسجد نزدیک تر می شویم میلمان 
به تحسین آن همه هنر، ذوق و عشق بیشتر می شود. با وجود گذر سال ها، هنوز به 
وضوح صدای هماهنگ موسیقیِ رنگ کاشی ها در طیف های گوناگون از فیروزه ای 

و آبی تا زرد به گوش چشم می رسد و ما را به کرنش وامی دارد.

 الهی مرا آن ده که آن به

از زیارت مسجد که فارغ می شویم می رویم سمت گازرگاه. گازرگاه در دامنه  کوهی 
در شمال هرات واقع است. جاده هرات با شیب آرامی از شهر به گازرگاه می رسد؛ 
جایی که مردم هرات برای توبه و زدودن چرک گناه از روح به زیارتش می شتافته اند؛ 

به آرامگاه پیر هرات، خواجه عبدهللا انصاری. صاحب دعای شریف الهی 
آن ده که آن به.

لباس سنتی افغانستانی و ریش سپید آقانعیم همچون 
یک مجــوز عمل می کنــد. مــردم بــه شــلوار و پیراهن و 
کاپشــن های ما نیز نــگاه می کننــد اما بودن او ســبب 

می شود که کسی چیزی نپرسد.
گازرگاه، فضای سرشــار از تســلیمی دارد. اطراف پر 

است از سنگ قبر. سنگ قبرهایی که خیلی هایشان 
کتیبه ای ایستاده اند که داستان زندگی شخص آرمیده زیر 

خاک را بازگو می کنند:
»هذا مرقد مرحوم مغفور عالم ربانی اسوه تقوا الحاج مولوی 
آقا گل که در ســال 131۵ در یک خانواده  متدین شهر هرات 

دیده به جهان گشودند و به سال 1340 از مدرسه  عالی 
جامع شریف فارغ التحصیل بصفت مدرس 

در مدرســه عالی فخرالمدارس لیسه ملکی 

ارتباط برقرار کردن در 
هرات همان قدر راحت 

است که در کردستان 
و سیستان خودمان. به 
 راحتی می توانی جمله  

طنزی بگویی و نظر 
موافق جلب کنی. هیچ 

حسی از غربت در ما 
به وجود نیامده است

 مزار خواجه عبدهللا انصاری پر از سنگ قبر آدم هایی است که در طول قرن ها، این جا به خاک سپرده شده اند پیرمرد هراتی در مغازه کوچکش، لباس های سنتی زنانه می فروشد فروشگاهی در هرات که دست ساخته های محلی را به فروش می رساند حجاب خانم ها در هرات، نوعی پوشش کامل است که بُرقع نام دارد

شکوه هرات یعنی 
یک عمر عشق و 

زندگی شاهرخ میرزا و 
گوهرشاد بیگم؛ عشق 

ماندگاری که شکوهش 
پس از قرن ها هنوز 
پابرجاست. حرف، 
حرف بانوی عمارت 

بوده است
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قرار دارد،  پای یک نیم گنبد بلند و دو مناره  آجری و درخت پسته  خیلی کهنسالی 
که از سنگ قبرش روییده.

درخت های پسته شاخصه  مزار عارفان شهر هرات است. درخت پسته  باالی مزار 
جامی پر اســت از دخیل های رنگارنگ، پر اســت از میخ هایی که به نیت حاجتی 
کوبیده شده اند بر بدنه  درخت کهنسال. انسان حاجتمند و آرزوهای ریز و درشتش 
تمام بدنه  درخت پسته را با میخ های کوچک و بزرگ پوشانده است. اما با این همه 
میخ ریز و درشت به جانش هنوز هم سایه گســتر مزار صاحب عارفش است. به 
سفارش ریاست فرهنگ و جوانان هرات در سال 138۵ شرح حال عبدالرحمن و مدح 

و منقبت او را باالی مزار بر سینه  سنگ مرمری سفید حجاری کرده اند.
آرامگاه قدسی جایگاه، طوطی اسرارگوی بهارستان وجود، طاوس خوشخرام گلستان 
شهود، شاهباز بلندپرواز اوج ناسوتی، غواص دریای توحید و معرفت الهوتی، سالک 
مسالک جبروتی، سریرآرای هفت اورنگ عرفان اسالمی، صدرنشین جهان فرهنگ 
و ادب و خوشنامی، سخنسرای بزرگ خراسان نامی، عالم علم لدنّی، قطب گرامی، 
نورالحق والملت والدین،  مولینا عبدالرحمن جامی قدّس ســرّه السامی است که 
از رایحه لوایح فیوض و برکاتش مشــام جان عارفان معطر و از نفحات انس آفرین 
کراماتش ضمیر عاشقان جاودانی منور است و از صریر خامه عنبر شمامه اش تا 
همیشه دهلیز بزرگ زمان پرصداست و ۵4 اثر عالمانه و عارفانه اش جاودانه پربار 
است، والدت باسعادتش 817 هجری و عمر شریفش 81 سال و تاریخ وفاتش این 

است: 
جامی که بود مایل جنت، مقیم گشت

فی روضهٍ مخلدهٍ ارضها السما
کلک قضا نوشت روان بر در بهشت

تاریخه )ومن دخله کان امنا(  
که می شود همان سال 8۹8... پیرمردی از قندهار به زیارت خاک اولیاءهللا هرات آمده 
است. سیاه پوش است. برای زیارت مزار جامی پابرهنه شده و دست ها را به دعا باال 
برده و ذکر می گوید و اطراف مزار جامی می چرخد. پشتون است و به ما می گوید: 
من افغانستانم و تک جمله اش برایمان بعدها نمادین می شود. که افغانستان همو 
بود. پیرمردی بی نیاز که ره عرفان زده است و هیچ چیزی با خودش به همراه ندارد و 

خودش است و خودش و خدایش!

 نیتت پاک باشد، خواجه تو را می غلتاند

از مرز اســالم قلعه که به شــهر نزدیک می شــوی، در همــان حوالــی پارکینگ های 
ماشین فروشی و کانکس های میوه فروشی و بازار شلوغ و در همان اول شهر، کوچه ای 

خاکی تو را می رساند به مزار خواجه غلتانِ ولی؛ شیخ یحیی بن عمار سجستانی.
بر مزار او هم درخت پســته  کهنســالی در پناه ایــوان و نیم گنبدی متعلق به عصر 
تیموریان روییده. جلو مزار، زمین خاکی تختی قرار دارد. قرن ها پیش همان زمان که 

جاللی در دیار هجرت در مدرســه خواجه عبدهللا انصاری بعد از عودت بمدرسه 
غیاثیه تا دو ساعت قبل از وفات در دارالقرآن مسجد جامع اویس قرنی مشغول 
تدریس علوم دینی و حفظ قرآن کریم بودند. طالبان و حافظان زیاد را بجامعه تقدیم 

نمودند بتاریخ ۶ جدی 1383 به لقاهللا پیوست روحشان شاد«. 
روی بعضی هایشان فقط چند بیت شعر حکاکی شده بود و بعضی هایشان چند 

آیه از قرآن: 
اندرین محوطه  کون و مکان 

نتوان ماند کسی جاودان 
رهرو راه فناییم همه  

خاک ماوی است همه را یکسان 
عمل نیک شو و دستاویز 

ارمغانی که بری سوی جنان

آرامگاه خواجه عبدهللا در انتهای صحنی بزرگ زیر ضریح بزرگ سبزرنگی در 
جوار درختی کهنسال قرار دارد. این صحن نیز به امر شاهرخ میرزا و گوهرشاد 
بیگم برپا شده است. کاشی های عصر تیموری شکسته بسته و ریخته نریخته، 
قصد دل کندن از صحن خواجه را ندارند. بر مزار پیر هرات ضریح بزرگ ســبز 
رنگی اســت همچون یــک خانه  تمام ســبز که بــه میله هایش دخیل ها بســته 

شده... .
اینجا هم کفش باید از پا درآورد. وارد هشتی می شویم. شکوه نقاشی های کار شده 
بر سقف و دیوارهای هشتی ها و مقرنس ها حیرت انگیز است. گوشه های هشتی 
مردانی نشسته اند و مردم نذری هایشان را تقدیم آن ها می کنند. صحن خواجه هم 
پر است از سنگ قبرهای جورواجور که جان می دهند برای قبرخوانی و کشف هزاران 

داستان از آدم هایی که دیگر نیستند... .
زائران سر به  زیر و پابرهنه و دســت ها گره کرده بر جلو وارد می شوند و کنار درخت 
کنهسال زانو می زنند و راز دل می گویند و از پیر هرات حاجت می طلبند.دل می طلبد، 
همان لحظه بنشینی و تمام مناجات نامه  پیر هرات را بلند بلند بخوانی، رساله  
صد میدانش را همان جا در بر بگیری و از میدان اول)توبه( شروع کنی و زیر آسمان 
فیروزه ای و محوطه  آرام گازرگاه میدان به میدان پیش بروی و برسی به مرحله  فنا و 

میدان آخر... و عارف شوی.

 سر پل ماالن، دختری دیدم 

عبدالرحمان جامی، خاتم الشعرا و خلیفه  طریقت نقشبندیه در قرن نهم هجری، 
در شمال غربی شهر هرات آرمیده است. در میان گورستان آبادی، که آنجا هم پر 
است از سنگ قبرهای ایستاده  داستان دار. داستان های یک پاراگرافی که خبر از 
هفتاد هشتاد سال زندگی یک مرد یا زن می دهند. آرامگاه جامی در حصاری آجری 

خواجه عبدهللا انصاری پیر هرات بوده، شیخ یحیی راهی هرات شده بوده. وقتی به 
نزدیکی هرات رسیده فهمیده که وجب به وجب این خاک مزار اولیاءهللا و هزاران 
عارف بوده. ارادتش به این خاک موجب شده صالح نداند که پا بر این خاک بنهد. 
غلتیده و غلتیده تا خودش را به خاک این شهر برساند و آن قدر غلتیده که خودش 
هم یکی از اولیاءهللا این شهر شده. جان  به  جان آفرین تسلیم کرده و مزارش شده 

حاجتگاه نیازمندان هرات تا قرن ها بعد.
خواجه غلتان ولی حاجت دهنده است. بر تکه سنگی که پایین مزارش قرار دارد، دراز 
می کشی. با دو کف دست صورتت را می پوشانی، نیت می کنی، حاجتت را توی دل 
بیان می کنی و حمد و سوره می خوانی. اگر حاجتت روا باشد، خواجه تو را می غلتاند. 
بر شانه  راستت می چرخی و یکهو می بینی که داری غلت می خوری و غلت می خوری 
و غلت می خوری. انگار که در یک سراشیبی قرار گرفته باشی. تعداد غلت هایت 
مشخص نیست. فقط یکهو می بینی که متولی زیارتگاه تو را نگه داشته که بیشتر 
غلت نخوری و به دیوار کوبیده نشــوی. بهت می گوید: زیارتت قبول. خواجه تو را 
خیلی خوب غلتاند... و پولی طلب می کند. به غلتیدن جوان های افغانستانی نگاه 
می کنی. بعضی ها تند و تیز غلت می خورند و بعضی ها به آرامی. بعضی ها راست 
غلت می خورند و به دیوار روبه رو می رســند و بعضی ها مخروطی و کجکی. کسی 

غلت نخورده بارگاه را ترک نمی کند.
پرسیدیم: کسی هم بوده که نتواند غلت بخورد؟ 

متولی زیارتگاه سریع گفت: بله. نیتت که پاک نباشد، خواجه غلتت نمی دهد. 
می گویند خواجه ظاهرشاه را غلت نداد و او همان طور درازکش پای مزار باقی ماند.

 وصال بر پل ماالن

پل چند صد ساله  افسانه ای شهر هرات که هنوز هم کارش وصل 
کردن است و ماشین ها از رویش به راحتی عبور و مرور می کنند؛ 

پلی خشتی و کاهگلی شبیه به پل های قدیم ایران؛ سی و سه 
پل و پل خواجو.پل ماالن، هرات را به قندهار وصل می کرده 

و ساختش ده ها افســانه با خودش دارد. یک روایت این 
اســت که هریرود خروشــان صدها ســال اجــازه  عبور و 
مرور راحت به مردمان را نمی داده. پیش از اسالم بوده. 

در حوالی هرات آتشــکده ای وجود داشته که مردم 
برای رسیدن به آن باید از هریرود عبور می کرده اند. 

موبدی از موبدان آتشکده از بی فرزندی رنج می برد، نذر 
می کند که اگر صاحب فرزند شد بر هریرود پلی بسازد 
تا مردمان به راحتی عبور و مرور کنند و او صاحب فرزند 

می شود و... پل ماالن ساخته می شود.
داستانی دیگر ساخت پل را کار بی بی حور و بی بی نور 

از مرز اسالم قلعه 
که به شهر نزدیک 

می شوی، در همان 
حوالی پارکینگ های 

ماشین فروشی و 
کانکس های میوه 

فروشی و بازار شلوغ 
و در همان اول شهر، 

کوچه ای خاکی تو 
را می رساند به مزار 
خواجه غلتانِ ولی؛ 

شیخ یحیی بن عمار 
سجستانی

می دانــد. دو خواهــری کــه در هــرات مرغ هایــی داشــته اند و از تخم مرغ هــای 
مرغداری هایشــان در مالت پل اســتفاده شــده تا این پل در برابر سیالب های 
فصلی هریرود تاب بیاورد؛ مثل سی وســه پل که گفته می شــود در مالتش که 

ساروج است تخم مرغ به کار رفته.
آقانعیــم راننده تاکســی بــا دیدن هریــرود و غــروب خورشــید از خــود بی خود 
می شــود، با دســت هایش بشــکن می زند و با لهجــه  هراتی شــروع می کند به 

خواندن:

سر پل ماالن، دختری دیدم
قشنگ و زیبا، او را پسندیدم

قدش بلند بود / راست می گی؟
موهاش به چنگ بود/ راست می گی؟

با ما به جنگ بود/  راست می گی؟
چه کنم وفا نداره/ نظری به ما نداره
چه کنم وفا نداره/ نظری به ما نداره

بشــکن می زند و می خواند و ما می خندیم و پل ماالن را ســتایش می کنیم که 
کارش وصــل کردن اســت و برای خــودش شــعر عاشــقانه دارد و آدم هــا وقتی 
می آیند کنارش، ویرشــان می گیرد که آن شــعر عاشقانه را باشــورترین حالت 

ممکن بخوانند.
پس از آن، بــه توصیه آقانعیم بــرای دیدن مناره های پرداســتان، به 
مصالی هرات می رویم؛ مصالی بزرگی کــه فقط پنج مناره اش 
باقی مانده اند؛ و این مناره ها هم از بس توپ و تفنگ ساخت 
هر نقطه از کره زمین را تجربه کرده اند کج و کوله شــده اند و 

آجر آجرشان ریخته... .
شکوه و جالل فرهنگی و تاریخی مانده بر جبین هرات مدیون 
گوهرشاد بیگم است و عشقی که بر دل شاهرخ میرزا کاشته 
بود. رفتن بــر مزارش، عــرض ادبی بود و سپاســی به آن همه 
شور و شعور. اما افســوس که اجازه ورود به ما ندادند. زیارت 
بانوی هرات انگار معمول نبود. گفتند برای بازدید باید پورزه از 
اداره  اطالعات و فرهنگ بیاورید. نگهبان مرد یک دنده ای است. 
هر چه قدر می گوییم از اِران )با لهجه هراتی( آمده ایم و هر قدر 
آقانعیم داد و بیداد می کند که بگذار ببینند، راهمان نمی دهد 
که نمی دهد.به ناچار از بیرون دیوارهای باغ به دیدن گنبد آبی 
مزار گوهرشاد بیگم مجاور به مناره های بلند مصالی هرات 

بسنده می کنیم.

  چند رودخانه دایمی و فصلی از دل هرات می گذرند. پرآب ترین شان، رودخانه تاریخی هریرود است

 هرات میل و مناره فراوان دارد

دل می طلبد، همان 
لحظه بنشینی و تمام 
مناجات نامه  پیر هرات 
را بلند بلند بخوانی، 
رساله  صد میدانش را 
همان جا در بر بگیری 
و از میدان اول)توبه( 
شروع کنی و زیر 
آسمان فیروزه ای و 
محوطه  آرام گازرگاه 
میدان به میدان 
پیش بروی و برسی 
به مرحله  فنا و میدان 
آخر... و عارف شوی

 چهره یک مادر جوان هراتی 
و پسر خردسالش


