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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   2009 جون 17نيو يارک، 
  
  
  
  
  

  "زانه های پنهان موزيم کابلــخ"
  

  در نيويارک
  

نيويارک بسيار شنيده بودم و سخت آرزو داشتم که روزی از آن ديدن ) 1" (نموزيم متروپوِلت"از نام و آوازۀ جهانی 
) 2"(خانۀ باستان"  برآورده گشت و صبح همين روز رهسپار اين 2009 جون 16اين آرزوی ديرين ديروز . کنم
رکت در ح) 3 (Central Parkو از کنارۀ ) خيابان اول (First Avenueو از شمارۀ هشتصدم " من هتن"در . شدم

ساختمانی ديدم، عظيم که از . افتادم و هی ميدان و طی ميدان و خار مغيالن گفته، خود را به ساختمان موزيم رسانيدم
، با فيلپای ها و رواق )يونانی(ساختمانی در هيئت معماری قديم هلنيستی . دسر و رويش شکوه و جالل باستان ميبار

. را از خشت و گل دگری ساخته اند غول پيکر اند اما اين ساختمان گرچه همه تعميرهای اين جزيره،. های غول آسا
آسمان خراش های . که قلب نيويارک است، همه چيز باعظمت و پرجالل مينمايد) من هتن (Manhattanدر جزيرۀ 
. د کالهگوشۀ ماه و پروين را ميخراشن، و  تعميرهای سر بفلک کشيده ای که گوئی هر يک به تنهائی تنهابر در بر

های  در هر گوشه و کنار و در بين برج های سبک قديم، دو چندان ساخته است، که زيبائی اين بقعه را ساختمان
گوئی شهر . اين تنوع جلوۀ خاصی به نمای شهر بخشيده است. فلکسای، به صدها و  شايد هزاران ، ديده ميشوند

  . و عصر جديدآميزه ايست، از عهد عتيق
  

  :از نگاه من مگر 
را در جناج راست موزيم، به خط " افغانستان"، وقتی نام مبارک  چندان يافتم هزاربائی اين موزيم را صد و بلکهزي

  :فيروزه ئی و بدين مضمون خواندم 
Afghanistan 
Hidden Treasures from the National Museum, Kabul 

  

  افغانستان
  خزانه های پنهان موزيم ملی، کابل

  
البًا باشد، که غ" تپه طال" آثار انتخاب کرده اند، تا هماهنگ با بدين سبب  به گمان اغلب را "فيروزه ئی"خط 

  .ندا "فيروزه نشان"
  

" من هتن"، دم در رقمم دميد؛ گوئی تمام جزيرۀ )4"(کابل"  بزرگوار حضرتاسمو " افغانستان"با ديدن نام باعظمت 
گفتند که اين . دخل موزيم شده و جويای نمايشگاه آثار وطنم شدمبه صد شوق تمام وارد سالون م. را به من بخشيده اند
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از يکطرف آب سرد بر احساسات گرمم ريخت، که همين .  جون بروی مراجعين باز ميشود23نمايشگاه از تاريخ 
لحظه به زيارت آثار عتيق افغانستان نايل نشدم، مگر در عين زمان خاطرم جمع گشت، که تا آن روز در نيويارک 

  .باشم و ميتوانم با خاطر آرام ، محصول کار اجداد و نياکان دو هزار سال پيش خود را از نظر بگذرانممي
 "مصر باستان"تا اينکه . دم که اول تر کدام را ببينمنوقتی بر منظر عمومی محتويات موزيم، نظر افگندم، حيران ما

ن عمده را به آثار مصر تخصيص داده اند، که طرف راست منزل اول ساختما. اخت و مشکلم را حل ساختم برافرلع
چۀ د هزار پار ها هزار و احتماًال بيشتر از يک ص که دهبدون شک. عالمی مندمج گرديده استدر آن عالمی در 

ه و د شروع گردي"انگشتر"يک ض تماشا گذاشته اند، که از پارچه ای به بزرگی  عهد عتيق را در معرمختلف مصر
بسيار گفت در زمينه را ميگذارم به وقت ديگر، چون بايد " موزيم مصر"شرح  . می انجامد ی" بزرگمعبد"به الشۀ 

 آثار يک مملکت بيگانه در يک موزيم امريکائی چطور  همهتنها يک سؤال جلوه گر ميگردد، که اين. و بسيار نوشت
زرگ جهان ميباشد، که آثار بزيم های مام موت بلکه متوجِه  نی،ين موزيم البته اين سؤال تنها متوجِه گرد آمده است؟

  !!!!!!منحصر به فرد ممالک بيگانه را در بر ميگيرند
  

  :نکوسخت تصادفی 
.  هنر افغانستان آشنائی دست داد ، که در همين روز با مردی از مشاهيراز تصادفات نيک روزگار بايد دانست

ه و خواستم در پيش روی موزيم، از منظرۀ دلکش فارغ شد" مصر قديم"ساعت سه و نيم بعد از چاشت، از ديدن آثار 
بر پتۀ باالئی نردبان پيشِ  روی موزيم نشسته و .  لذت ببرم،های قرب و جوارش مانتساخو " فرست اونيو"

شت، با چهرۀ آشنا و موهای ماش و برنج که به شکل چوتی در عقب ماشا بودم، که يکبار مردی ظاهر گمصروف ت
در حالی . باشد" امان اهللا حيدرزاد" استاد  جناب که حضوری نديده بودمش، دانستم که بايدبا وجودی. بسته شده بود

." بلی هستم"گفت " شما آغای حيدرزاد نيستين؟: "که او هم بطرفم نگاهش را دوخته بود، رفتم به پيشش و پرسيدم
و او به يقين ". خليل معروفی ":فتمخود را معرفی کرده گ. ميشناسمگفتم که من شما را از روی عکسهايتان در جرايد 

بعد داخل صحبت شديم و ." چهرۀ نورانی شما هم در نظرم آشناست: "مرا نشناخت، ولی شايد برسم تعارف گفت که
) در(مه ده: "گفتم که . ميدانستم که او نيز بمانند من از ليسۀ مبارک حبيبيه فارغ گشته است. از هر در سخن رفت

بلی، من در : "گفت ." و چهرۀ شما از همانجا نيز در نظرم آشناست) برآمده ام(يه برامديم  از مکتب حبيب1960سال 
  :گفت . بعد از تعارفات و احوال پرسی، دانستم که او متوطن نيويارک است."  مکتب حبيبيه را تمام کردم1959سال 

  :گفت » .ان خبر ميگيرمهر سال برای دو سه ماه کابل ميروم و از فاکولتۀ هنرهای زيبا و از شاگرد« 
ی هنرهای زيبا"«  از وضعيت تدريسی و » .، بدين درجه ارتقاء کرد"مرحوم داوود خان شهيد"در زمان " پوهن

فضل خدا کارش سر براه است و استادان ماهری در آن مصروف « : ن آن فاکولته سؤال کردم و گفت کهاستادا
  ».جهان حاکم نيستبر کدام زبان زندۀ ند، ولی افسوس که هيچ يک از ايشان شاميبتدريس 

از وضع رقتبار آثار باستانی افغانستان سخن رفت و از تاراج و دستبردی که در سه دهۀ اخير بر اين آثار گرانمقدار 
هردوی ما بدين نظر بوديم، که آثار موزيم کابل و دگر موزيم های ما که به نرخ کاه ماش در بازارهای . رفته است

  :برايش گفتم که .  علم خواهند گرديد"پاکستان"روش ميرسند، روزی به حيث آثار تاريخی پاکستان به ف
حتی الواح قبور ما را ميدزدند و به به تحريک مقامات حکومتی ايران ،  مک حرامافغانان نبعض درين اواخر « 

 نصب کرده و روزی شجره آنجارو ميکنند، تا آنها را در ايران انتقال ميدهند و اضافه کردم، که اين کار را ازين
 را در فالن و بهمان نقطۀ  باور نداريد، برويد و آرامگاهش و اگرستفالن و فالن دانشمند مال ايران ابکشند، که 

  ».ايران از نظر بگذرانيد
ا را به  نظر داشتيم، که اگر ممالک اروپائی و امريکائی آثار شرقزمين را ميدزدند، ال اقل آنه بر اين نکته هم اتفاق 

 البته بايد عالوه کنم، که ايشان غير ازين . نام مبدأ و جايگاه اصليشان ثبت کرده و به همين صورت به نمايش ميگذارند
  !!!!!!!کار را هم انجام داده نميتوانند

کابل سخن " عاشقان و عارفان"از لوحه های قبور در عقب زيارت  خود به شهر مبارک کابل  و 2002از سفر سال 
نست، که اين لوحه سنگها از زمان تيموريان هند و در زمانی که کابل از داشتم که تمام شواهد حاکی از آته و ابرگف

وی ضمن تائيد سخنم، حتی از تغيير رنگ اين سنگها . د مغولی بود، به يادگار مانده اندصوبه ای از امپراتوری هن
گفتم عين لوحه . گرائيده و هيئت جالب را بخود گرفته است" زردی"به " سفيد"حکايت کرد که به مروز زمان از 

م و او تصديق کرد، که بلی، اينها همه در يک دوره ايجاد ه ا هم ديد"غ بابربا"، در "بابر"سنگها را در جوار مزار 
  .يده اندگرد

هردوی ما بدين نظر بوديم، که ما افغانان باختر نشين در واقع چراغ فرهنگ افغانستان را روشن نگهداشته ايم، چون 
اين را هم بشکل . در داخل وطن فرهنگ مردم، زير تأثير حوادث خونبار، از هيئت اصلی خود منحرف گرديده است

ند، که وطن را ترک گفته و در روزهای دشوار و مشقتبار، در گله گفت که افغانان داخل وطن ما را مالمت ميکن
در حالی که ما در خارج از وطن داعيۀ افغانستان را به جهان و « : کنار وطنداران نايستاديم و اضافه کرد، که 

  »!!!!!جهانيان ميرسانيديم
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کتر محمد انس در ه از مرحوم دااز حفريات بی بند و بار آثار تارخی افغانستان سخن به ميان آمد و من سخنی را ک
  :وی با فراستی که داشت گفته بود گفتم، .  برايش بازگفتم، مجائی خوانده بود

 آن  تنها. اين آثار در زير خاک بمانند، چون خاک هرگز خيانت نميکند و آين آثار را امانت نگهميدارد کهبهتر است« 
  ».گی نگهداری شان را پيدا کنيم که شايستثار دست يازيم،وانيم به حفر اين آوقت ميت

  : گفت " حيدرزاد"استاد 
  ».بلی؛ عين همين سخن را مرحوم داکتر انس به خودم هم گفته بود«

 مشغول بوديم، عالمی سخن گفته شد و خوشا که همه  METخالصۀ کالم که در چهل دقيقه ای که باهم در پيش روی 
نشانۀ بيرق ما را در چپه گردن کرتی " حيدرزاد"پورفيسر . دو سرنوشتش ميچرخي" افغانستان"دور وطن عزيز ما 

خود نصب کرده بود و وقتی بدان اشارت کردم، ساعت خود را نشان داد، که شيشه اش نيز بيرق افغانستان را در 
 سچه گفت اين يکی که عقيق. به انگشتانش نظر انداخته گفتم، که اين انگشتر ها هم حتمًا قديمی اند. آغوش کشيده بود

و در مورد انگشتر ديگر خود که نيز سابقۀ طوالنی . ست و قــُدمتی بيشتر از يکصد سال دارد"بخارا"است، مال 
  .داشت، چيزی گفت که بيادم نماند

بعد از فراغت از ليسۀ حبيبيه، با استفاده از يک بورس تحصيلی عازم ايتاليا گرديده و " امان اهللا حيدرزاد"جناب 
ا و خصوصًا هيکلتراشی را همدرانجا آموخت و سربرآوردۀ اقران گرديد و امروز هم در افغانستان رشتۀ هنرهای زيب

خدماتی را که جناب پروفيسر حيدرزاد در تربيۀ احفاد وطن انجام داده . و هم در خارجه، به استادی وی اقرار دارند
  . اند، خيلی باارزش و فراموش نشدنی ميباشد

  

  :تيقه در جهانبه نمايش گذاشتن آثار ع
به نمايش گذاشتن آثار عتيقه و پارچه های باستانی در ممالک خارجه سخت مود روز گشته است و از همين خاطر 

خزانه های . "از مدتی در سير و سفر بوده و موزيم های بزرگ جهان را رونق و زينت بخشيده است" طالتپه"آثار 
  :ضالع متحدۀ امريکا ، بدين ترتيب به نمايش درآمده و درمی آيد از پار سال به سياحت آغاز کرد، که در ا" پنهان

  
  "گالری ملی آرت" ، در 2008 سپتمبر 7 می تا 25از 

 واشنگتن دی سی
  

National Gallery of Art 
Washington, DC 

May 25 – September 7, 2008 
  

  "سسکوی َسن فرانئموزيم آرت آسيا" ، در 2009 جنوری 25 تا 2008 اکتوبر 24از 
   َسن فرانسسکو،  کليفورنيا

 
Asian Art Museum of San Farancisco 

San Francisco, CA 
October 24, 2008 – January 25, 2009  

  
  "موزيم هنرهای مستظرف، هيوستن" ، در 2009 می 17 فبروری تا 22از تاريخ 

 شهر هيوستن،  تکساس
  

The Museum of Fine Arts, Houston 
Houston, Texas 

February 22 – May 17, 2009  
  

 "موزيم متروپولتن آرت" ، در 2009 سپتمر 20 جون تا 23از تاريخ 
 شهر نيويارک،  ايالت نيويارک

  
The Metropolitan Museum of Art 

New York, NY 
June 23 – September 20. 2009 

  
  .که هم بسيار خوب است و هم بسيار بسيار بدبه نمايش گذاشتن آثار موزيم ها در خارجه، از دو حالت خالی نيست، 
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 بدين جهت که هويت باستانی ممالک در معرض ديد جهانيان قرار ميگيرد و به جهان باصطالح "بسيار خوب"
نبوده اند، بلکه در مسير " از بيخ ُبته" باصطالح زيبای کابلی ،متمدن حالی ميسازد، که ممالک پسماندۀ امروزی

  .ر را از سر گذشتانده اندتاريخ ، مدارجی شاندا
 ازين خاطر که اگر طيارۀ حامل اين آثار سقوط  بکند ــ و جلوگيری صد در صد از سقوط  "بسيار بسيار بد"و 

يک ملت در يک آن و تاريخی سرمايۀ فرهنگی گوشه ای از طيارات ، کاريست در حد ناممکنات و مستحيالت ــ 
چون حد . ، اثری را بازی کرده نميتوانند"آثار عتيقه" هم  بر اصل نجات "بيمه کردن ها. "واحد، به باد فنا ميرود

هيچ کس با . ثار به پول داده شود، در حالی که آثار باستانی ماورای بها و قميت پولی انداکثر اينست، که بهای اين آ
 منحصر به فرد تاريخی، آثار. هيچ مبلغی، ولو بسيار بسيار گزاف، نميتواند آثار محو شده را دوباره زنده بسازد

 !!!!!!!مافوق قيمت و بهای پولی اند و کسی ارزش پولی آنها را هم تعيين کرده نميتواند
  

  .بعد ازينکه به ديدارش نايل شدم، خواهم نوشت" طالتپه" در مورد آثار :نوت 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
.  ياد ميکنندMET است که درين ملک آنرا مخففًا بنام  Metropolitan Museum of Art ــ نام دقيق اين موزيم 1

  .ريس، بزرگترين موزيم جهان است پاLouvre" لووغ"گويند که اين موزيم بعد از موزيم 
معادلهای فرنگی آنها لغات ديگر و " موزه"و " موزيم"گرچه کلمۀ . خواندم" خانۀ باستان"را " موزيم" ــ من 2

را به دری ترجمه نمايد ترکيب " موزه"و " موزيم"جهانی اند، که نشايد ترجمه گردند، مگر احيانًا اگر کسی بخواهد 
  .هاد ميکنمرا پيشن" خانۀ باستان"
نيويارک اسم خاص است و ترَجمه را نشايد، مگر اگر کسی اين نام را به دری ترجمه " سنترال پارک" ــ گرچه 3

اين پارک را بار اول سال گذشته از نظر گذشتاندم و . را بدست خواهد آورد" پارک مرکزی"کند، ترکيب اضافی 
انی بسيار خاص و يگانه، که به گفتۀ استاد تاريخ و مؤلف پارکی با موقعيت و ساختم. سخت مبهوت جبروتش گرديدم

راستی پارکی بدين زيبائی و عظمت . ی در بين پارکهای جهان تواند بود"آيت"، ابوالفضل بيهقی ، "تاريخ مسعودی"
  .را در معمورۀ عالم نديده ام و شايد چنين پارکی در بسيط زمين، بی بديل هم باشد

را از کالم گهربار ابوالفضل بيهقی، استعاره کردم، که در کتاب معظم تاريخ خود، " حضرت بزرگوار" ــ کلمۀ 4
درينجا در " حضرت"کلمۀ . با همين صالبت و شکوه ياد ميکند" غزنه"، از " تاريخ مسعودی"يا " تاريخ بيهقی"

" ـ موصوفصفت ـ"درين ترکيب " بزرگوار"و " حضرت. "است" پايتخت"و " سواد اعظم"، " شهر بزرگ"معنای 
  . را اداء ميکند" کابل"، حيثيت واقعی 

  


