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حامد نوید

این خــانه چه خانه ست؟
در سال  200۶داستان تاریخی سرود نیستان را به زبان انگلیسی زیرعنوان  The Music of The Reedsنوشتم که
سفر حضرت موالنا جالل الدین محمد بلخی را از بلخ به قونیه ،دیدار او با شمس و مالقاتش با کیمیا دختری را که
به فرزندی گرفت شرح میدارد.
در سال  2008خان ٔه خداوندگار بلخ را از نزدیک دیدم که سخت ویران بود و در حال فرو ریختن قرار داشت .شعری
را نیز به زبان نگلیسی نگاشتم تا باشد توجه دوستداران این عارف بزرگ عالم عرفان وتصوف را برای اعمار خانهٔ
او که در گوشهٔ دور افتاده ای از شهر تاریخی بلخ قرار دارد جلب کند در سال  2011بازهم سفری در بلخ داشتم و
خانهٔ آن افتخار بزرگ عالم بشریت را که همه به نام او می نازیم ویرانه تر از پیش یافتم اما کسی بدان توجهی زیادی
نداشت .از آن وقت تاکنون نمیدانم که آیا چه اقدامی برای محافظت این جایگاه مهم تاریخی از طرف دولت افغانستان
و یا از سوی یونسکو UNESCOو بنیادهای جهانی حفظ آبدات تاریخی دیگر صورت گرفته یا نه؟ ازینرو موضوع
را به دوستداران حضرت موالنا راجع می کنم تا باشد نظریات نیک و سازند ٔه شانرا ابراز دارند .شاید ما خود قادر
شویم که این خانهٔ ویرانه را آباد سازیم .زیرا مصارف محافظت آن با پوششی از تخته های آهن چادر و یا پالستیک،
طوریکه مسجد نه گنبد محافظت گردیده بسیار گزاف نیست و به مبالغ هنگفتی نیاز ندارد.
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به اقتفا از شعر حضرت موالنا
از خواجه بپرسید که این خانه چه خانه ست"

" این خانه که پیوسته درو چنگ و چغانه ست

این ــخاهن چه خاهن ست؟
این خاهن که وریان شده از ظلم زماهن ست
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ات خواجه بگوید بتو" کاین خاهن چه خاهن ست"

حامد نوید سبتمبر  2011بلخ
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نمای از مسجد نه گنبد بلخ یا " هج پیاده" و ساختمان های محافظوی آن
پایان
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