
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Historical  تاريخی

  
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩  آگست٤ ، برلين
  
  
  
 
  
   
 

_Afghanistan_ 
_____Kabul, Hidden Treasures from the National Museum____ 

___________________________________________________ 
  
  

  "موزيم کابل) گم شدۀ(خــزانه های پنهان"
  

 در نيويارک
  

   )بخش سوم ( 
 

 
 

  نيويارک، که " موزيم متروپولتن آرت" راست نويسندۀ مقاله در پيش روی رواق
  . مزين گشته است،"افغانستاننندارتون "با اعالن 
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کم ا، ولی نسبت تر در نيويارک ريخته٢٠٠٩ جون ٢٦ شته تقديم ميگردد، به تاريخخاکه و خامکوک آنچه درين نو

 قديم ۀينر و تکميل آن پرداخته و با تحفه های ز، به ترتيب استحاال که اندک فرصتی دست داده. کار کنار گذاشته شد
  . مايمميناش " افغانستان آزاد ــ آزد افغانستان" تقديم حضور اشرف خوانندۀ پورتال  وطن،ِ

 نشر يافتند، افتخار" زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"  در پورتال ٢٠٠٩جون  ٢٥ و ١٩ که به تاريخ در دو بخش اول
 از نجادر آ.  که در آن نگهداری ميشوندریان موزيم و آز آثار فخيم  و نهما از عظمت ساختم پرداختم؛به عموميات

  . رفته بودنيز حديث ی مهمانها"رتوننندا"نمايشگاه ها و باصطالح زيبای پشتو 
  

 روی عامهه  ب٢٠٠٩ جون ٢٣چنانکه در بخش اول متذکر گرديدم، نندارتون آثار عتيقۀ موزيم ملی افغانستان به روز 
  : صبح در آنجا بودم باز گرديد و من از همان گــُلِ 

، بودده به حيث فروشگاه تعبيه ش ق آخرين ودند و اتابدر هفت اتاق خرد و بزرگ آثار افغانستان را به نمايش گذاشته 
سی دی ها و دی وی دی های چند کتاب ديگر و وط به آثار تاريخی افغانستان به فروش ميرسيد و بدر آن کتب مرکه 

محصوالت دستی افغانستان . مربوط به سرنوشت خوب و خراب موزيم کابل و آثار تاريخی در چندين نقطۀ افغانستان
  .يدرسنيز به فروش مي

، که "رباب" نوای دلنواز. گوشها را مينواختطنين می انداخت و در مرکز توجِه اين اتاق، موزيک تيپيک افغانی 
لحظه ای چشمانم را ُپت . حال و هوارد به وطن و غوطه ور ميساخت در همان  آدم را ميُبقلب است،گويند مقویِ  

ر کوچه کوچه اش قدم ميزنم؛ و خصوصًا در همان کوچه ابل و دم، تا مگر فکر کنم که در وطنم و در حضرت ککرد
 شايد ؟، هنوز هم در دل ما عزيز انداهبا وجود همه نابسامانيچرا همين کوچه ها که اينل قديم و بهای تنگ و ترش کا
شهرها و   کالن شده است، و فضاء هوامانهاست و در ه"کوچه تنگی"همان يافتۀ  که پرورشآنکسی باور نکند، اما 

نور و ی بنظرش، کهنۀ آن، در خاک آلود و مقايسه با کابل و کوی و برزن جهان در و آراستۀ ن های مشهور اابخي
بلی؛ . دريابندتوانند  نيستند، به مشکل میو محيط همان فضاء  ردۀ پرواين حديث را کسانی که . دننمايمی  جلوه نمک

   : کهبخندند، اگر کسی بگويدهم شايد قهقهه 
دروازۀ "و " هندو گذر"و " سنگتراشی"و  "شوربازار"و " شترخانه"و  "بارانه " تنگ و تاريکگذرهایهمان 

سه "و  " رهداریچاِه"و " باال قلعه" و "عاشقان و عارفان"و " تخته پل"و " خرابات"و " آهنگری"و "  الهوری
سه "و " چنداول"و   "رگذر وزي"و " ديوان بيگی"و " درخت شنگ"  و"کوچۀ قاضی"و " دکان عاشقان و عارفان

و " پخته فروشی"و " کتابفروشی"و " کاهفروشی"و " تيلی گذر" و" سنگ کشها "و " گذر گـُدری" و" دکان چنداول
و " سراجی "و" تنور سازی "و" قلعۀ هزاره ها"و " باالجوی"و " بوريا بافی"  و " باغ نواب"و " بابای خودی"
" ده افغانان"و " خيابان"و " ريکاخانه"و " خوابگاه"و " باغبان کوچه"و " غتوپچی با"و " باغ عمومی" و" چارباغ"

کوچۀ سک  " چون)٣(نبریـَعُمکوچه های  ؛ و… و " مراد خانی"و " باغ عليمردان"و " پايان چوک"و " اندرابی"و 
"  مالغالمکوچۀ"و " صلی هاوکوچۀ ُم"و " کوچۀ اچکزائی ها"و " ها کوچۀ سوته پای"و " گالب کوچه"و " بچه ها

 و" کوچۀ بتگر"و " چۀ مرده شوی هاکو"و " کوچۀ عليرضا خان"و " کوچۀ سردار جانخان"و " کوچۀ  ميانجی"و 
  پاريس وChamps-Elysées" شانز اليزه" از ند ا ترعزيز ، غيرهمو " کوچۀ فرمولی ها "و " کوچۀ چقورک"
" ولی عصر" و نيويارک Wall Street" وال ستريت"برلين و  ) Ku-Damm )Kurfürstendamm " دم کو"

  !!!تهران
کابلی اند، اين زای و روحپرور و فرحتپروردۀ همان محيط  و همان فرهنگ قشنگ  که کسانی! بلی وطندار گــُلـِم

را مرور " اسير"استاد  و اگر باور نداريد، برويد و اشعار آبدار فخر الشعراء ،. پذيرند سخن را از دل و جان می
  :ميگويد، مثًال فرمايدها يث دتاد اسير ضمن دهها پارچه شعر نغز ازين نکته حاس. نمائيد

  
  ن ايمانستــُحب وطن ای دوستداران  رک اگر
  چه ميگويم  اين  شکرانه می گويم ، نميدانم به

  گاه چنداول واجه صفا، گه چلستون وـخ گه از
  يمچه ميگو   می گويم ، نميدانم هـگه  از  باران

  
 مگر بسيار ،کهنه که پيراهنی چند را در همان فضاء و در همان محيط ر شعرای بی شمار و دلسوزی رانشائد ديگو 

     : فرمود جناب الحاج خليل اهللا ناظم باختری و چه سحرآسا. کهنه کرده اند، صميمی و بی آاليش
    

   خـاک تو رد وـــــاِن گــربــای وطن قـ
  ـاِک تــو ديگر خاک نيستـبهتر از خ

  شود می " مــــنــاظـ"  چشمان  ۀرمُس
   افالک نيستِ خاکت در خور و گـرد 

  
 :افغان کهو پرکار   نعمت اهللا مختارزاده، شاعر آزادهنابو نيز چه زيبا سرود، ج
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  فخـــرِ  زمين ، ميهنم افغان ســــتان
  نيست بـه ِمثلش به خدا ، در جهــان

  
  : برگرديم به همانجا که شروع کرده بوديمديم؛ دور افتاهافرسخ به شيد و از اصل موضوع سخن به درازا ک

 و منحصر به ز آثار باعظمت پرداختم؛ از عظمت ساختمان موزيم و ا به عمومياتدر دو بخش اول، چنانکه آمد
  .نيز سخن رفته بود" نندارتون های مهمان"از .  ی که در آن نگهداری ميشوندفرد

 ستان در تمام چهار موزيم امريکائی ــ که شرحش در بخش اول گذشت ــ ،سرپرست نندارتون آثار تاريخی افغان
  که از قرار معلوم بين ،  است Fredrik T. Hiebert" فريدريک هيبرت"داکتر  معروف امريکائی،باستان شناس 

وماتی از  زمينۀ صحبت با وی ميسر گشت و توانستم معلاز بخت ميمون . امريکا و افغانستان در رفت و آمد ميباشد
  :ازش پرسيدم که. وی بدست آورم

 ميگردد، يا اينکه باآلخره احياء و اعمار مجدد است؟ آيا همان تعمير سابق موزيم وضع موزيم کابل در چه حال
  موزيمی جديد و اليق شأن آثار عتيقۀ افغانستان، مد نظر گرفته شده است؟

اما تعمير جديدی هم در نظر گرفته شده . وباره فعال ميگردد قديم زير کار بوده و بزودی دساختمانفعًال همان : گفت
ستيشن "و من ندانستم، که مرادش از .  گرددآبادسابق ) بس ستيشن"(ستيشن سرويس"است، که قرار است در منطقۀ 

ناء ب) برادران" (آفتاب الدين خان و مهتاب الدين خان"و به سرمايۀ " زنده بانان"، همان است که در "سرويسِ  سابق
که " سرويس های برقی ستيشنِ "شهر کابل را به عهده گرفته بود، و يا شهریِ  گرديده و اولين خدمات حمل و نقل 

   داوود خان و در مقابل سيلوی مرکزی، فعال ساخته شده بود؟در دورۀ زمامداری 
ونل الزم برای نگهداشت بايد پرسپيش از همه، موزيم ها نيست، بلکه " فعال ساختن"فعًال مشکل اساسی، « : گفت

   ». تربيه گردد اين آثار،ندانۀآبرومفنی و 
ف فراگرفتن روبه همين منظور دو نفر از کارمندان موزيم کابل، همين حاال در نيويارک بسر برده و مص« :گفت

  ».دروس اساسی ميباشند
 دو هموطن گرامی خود داخل زمينه مهيا گشت تا همراه اين،  جون ٢٣بحيث معترضه، يادآور ميشوم، که بتاريخ (

  ).صحبت گردم، که شرحش را در جای ديگر اين مقاله می آورم
   تلفظ ميکند؟Tillya Tepe" ا تيپهليط"را در سخنان خود هميشه به شکل " طال تپه"ازش پرسيدم که چرا 

  :در جواب گفت 
ر نامگذاری کرد، و من به منظور اين آثار را از زير خاک کشيد، آنها را همين طو" سری يانيدی"داکتر وقتی « 

مگر وقتی که در افغانستان و با افغانان باشم، تداول افغانی . ، آنرا نيز همين قسم تلفظ ميکنم"ثبت تاريخی"حفظ همان 
  ».Telaa Tapa "طال تپه"ر ميبندم؛ يعنی به شکل که در بين افغانان رائج است بکاو همان طوری آن را 

تنگ به بسيار ضيق و  نخواستم در زمينه با وی و در آن وقت ، مع هذاوجب اقناع من نبودمالبته شرح داکتر هيبرت 
  . بپردازمبحث

  

  
  

  ٢٠٠٤ــ اپريل " ولدنگ"ی از سيف های بی کليد، از طريق حين باز کردن يک
  )"نشنل جياگرافيک"عکس (

  
  :درين عکس دو نفر باستان شناس سرشناس خارجی، بحيث شاهدان و مؤيدانِ  متخصص، حضور دارند

   در صف اول، نفر ــ  مرد سرسفيد١٩٧٨در سال " طالتپه" آثار ارــّ و حفِ  روسی ــ کاشف"ويکتور سری يانيدی"ــ پروفيسر 
  دوم از طرف راست  
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  ــ نفر اول در صف دوم، از طرف راست" نشنل جياگرافيک"، باستان شناس امريکائی، کارمند "فردريک هـيبرت"ــ داکتر 
   کلتور همان، داکتر سيد مخدوم رهين، وزير اطالعات و و در طرف چپ وی" عمرا خان مسعودی"ب در پهلوی چپ سری يانيدی، جنا  
  .، ايستاده اندوقت  

در نجات فداکارانه و ، "عمرا خان مسعودی"تحت سر پرستی محترم  ديده ميشوند، که "موزيم کابل"ان در عکس تعدادی از مأمور
  . و نام های گرامی خود را در تاريخ وطن بخط زرين ثبت نمودندقهرمانانۀ اين گنجينۀ بی بها، سهم داشتند

  
ولی . ثار افغانی اشتراک نمايدد، تا در مراسم افتتاح نمايشگاه آده بو هم دعوت ش"انيدی يسری"از داکتر «  :گفت

  ».پرواز را نميدهد، چه رسد به اينکه به سفرهای دور و دراز بپردازد اجازۀ حتیوضع صحی او 

گويا سی، اين دو دانشمند امريکائی و رو، "سری يانيدی "د، که او و پروفيسرگرديمعلوم  "هيبرت"از سخنان داکتر 
  .بهم رسانيده اندنزديک دوستيی 

  
  ".عکاسی آثار ممنوع است": در دم مدخل نندارتون به خط جلی نوشته بودند، که 

با وجود عدم مهارت در عکاسی، کمره ای را با خود برده و در نظر داشتم، که عکسهای دست اول ازين آثار 
حساسات گرمم ريخت و پالن دور و درازی را که در مخيله گرانقدر وطنم بردارم، مگر خواندن لوحه آب سردی بر ا

اما گفته اند که خداوند يار بی کسان و ُمجيب الدعوات است و اين نکته . رفة العين برهم زدــَپرورده بودم، به يک ط
 چون با دو هموطن عزيزم که مأمور موزيم کابل ميباشند و در همان روز اول در. يکبار ديگر برايم محرز گشت

ايشان اجازۀ فوق العادۀ عکاسی را برايم دادند، . مذاکره و تبادل نظر ميسر گشتآشنائی، آنجا حضور داشتند، زمينۀ 
وف بودم، به عکسگيری مصرتحت نظارت يک نفر موظف در همان لحظاتی که . خيلی شکرگزارممن از ايشان که 

البته هر دو .  کدام مؤسسۀ نامدار دگرو ديگر از" صدای امريکا"کی از دند، يدو تيم عکاسان نيز عکسبرداری ميکر
  .تيم اجازۀ فوق العاده را برای عکاسی گرفته بودند

  
و " بگرام"، " آی خانم"ۀ فلول، تپ" به نمايش در آمده اند، مربوطند به نوانی افغانستان، که در اين نندارتآثار باست

  .که در نزديکی شبرغان قرار دارد" التپهط"
  

  :تپۀ فلول 
  .  در فاصلۀ وسطی بين بگرام و آی خانم قرار دارد")کلول"با واو مجهول و بر وزن " فلول" ("تپۀ فلول"

دمتی دارد که مربوط ـُبدست آمده و ق" تپۀ فلول"قديمترين آثاری که درين نندارتون ديدم، آثاريست از زر ناب، که از 
 . قيل الميالد١٩٠٠ الی ٢٢٠٠به است 

 

  
   

 ) عکاسی معروفی(چهار هزار سالهحدودًا  با قدمِت" تپۀ فلول"ۀ ادوات زرين
  
   :رامــبگ
از نظر من، . بگرام، آثار متنوع از شيشه باب تا اشيای سفالی و برونزی و عاج و غيره ديده ميشدون لکسيوک در

ارجمند  از نظر خوانندۀ  را از يک صراحی عجيب سفالی، که عکسش ترين اثر مکشوف بگرام، عبارت استجالب
موهايش، دستۀ   و چوتیِ صراحی) نولۀ(که در عکس ديده ميشود، دهان زن عبارت است از دهن  چنان .گذرانم می
   :آن
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   ــ قرن دوم عيسوی آثار بگرام متعلق بهصراحی آب از سفال پخته
  )عکاسی معروفی(

   صراحی)نولۀ(دهن زن عبارت است از دهن 
  

  
  

  نيويارک" موزيم متروپولتن  آرت"اتاق اول نندارتون آثار باستانی افغانستان در 
  )روفیـعکاسی مع" (بگرام"و " لولـتپۀ ف"مشتمل بر آثار 

 

 
  

  )روفیـعکاسی مع(ات ساخته از عاج، مکشوفۀ بگرام مجسم
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 :التپه ط
گنجينه های  ".تشکيل ميدهند" طالتپه"اين نندارتون را پارچه های زرينۀ " چشم و چراغ"و گويا بيشترين آثار 

 منظور از همين آثار است، که بيست و پنج سال آزگار ،"گنجينه های بازيافته"و يا " گنجينه های مفقود"يا " پنهان
همان بود، که . مفقود االثر بود و کسی باور نميکرد که افغانستان و جهان در تصرف دوبارۀ اين گنج بی نظير آيد

در واقع " خزانۀ غيبی"پيدا شدن دوبارۀ اين . جهانيان هراسان و نگران را روشن گردانيدچشم  و دمعجزه ای رخ دا
خود و بشارتی بود به باستان شناسان و جهان باستان شناسی، ولی از همه اولتر بشارتی بود برای افغانستان محبوب 

  .شان اندمردم ما، که وارث و ميراثخوار برحق اجداد و نياکان خود و فرهنگ اي
  

  
  

  )روفیـعکاسی مع" (طال تپه" زرينه از گنجينۀ پارچه های
  
  

" موزيم متروپولتن آرت"موزيم ملی افغانستان در  که نندارتون ٢٠٠٩ جون ٢٣چنانکه تذکر رفت، در همان روز 
وزيم کابل ميباشند، که ماموران منيويارک داير گرديد، زمينۀ مذاکره با دو تن از موظفان افغانی اين گنجينۀ باستانی، 

  :با ايشان سخن بسيار در ميان گذاشته شد، از جمله اينکه . ميسر گرديد
طر بوده نميتواند و امکان آن ثار باستانی در خارج از کشور مالک، به هيچ صورت خالی از خــ به نمايش گذاشتن آ

يک و يک سرمايۀ بی بهای تاريخی   فرهنگیعظيم، که بر اثر سقوط طيارۀ حامل اين آثار، يک گنجينۀ موجود است
جواب از آن دو برادر وطندارم،  همان طوری که انتظار ميرفت، هيچکدام .شودکت در آن واحد به باد فنا داده ممل

 من در بخش اول اين مقاله اندک روشنی بر موضوع انداخته و گفتم، که مسؤوليت .قناعت بخش ارائه کرده نتوانست
از همين سبب من شخصًا با داير کردن . س و هيچ مرجعی، نميتواند و نشايد  بدوش بگيردچنين امر خطير را هيچ ک

  . چنين نندارتونها در خارج، جدًا مخالف ميباشم
کارکنان گفتند، .  مطرح گرديد اين آثار"ناجيان"بود ، که ضمن آن رول " طالتپه"ــ سؤال دومم متوجِه نجات آثار 
و » .رول نجيب بارز بود« : آهسته زير لب فرموديکی از آن دو عزيز، تند و داشموزيم، همه درين حرکت سهم 

جای " سيف ها" و باصطالح امروزی ندر هر صورت اين آثار را در گاوصندوقهای آهني. مرادش داکتر نجيب بود
  .د، دفن کردند، که در ارگ ظاهر شاه موقعيت داشتن "د افغانستان بانک"داده و همه را بردند و در تحويلخانه های 

وغات ازين نعمت تاريخی و س اکارانه و قهرمانانه است، که افغانستان عزيز، هللا الحمد  فداز برکت  چنين  يک عمل 
  .بی مثال نياکان ما محروم نگرديد

  

  :نکتۀ قابل تذکريک 
آمده است "  جياگرافيکنشنل"است، چنانکه در کتاب " سران باديه نشين"مربوط به " طالتپه"بايد پرسيد، که آيا آثار 

بوده است؟؟؟ من از مقالۀ استاد عالمه، احمد علی کهزاد، " خاندان شاهان کوشانی"و يا اينکه اين آثار متعلق به 
امپراتوری "به قرار مقالۀ عالمۀ مرحوم  کهزاد زير عنوان . استمداد کرده و همان را مدار اعتبار قرار ميدهم

 "شاهان کوشانی"را مزين ساخته است، دورۀ  AA-AAی پورتال "کتابخانه ها"بخش که ) ١٣١٧کابل، " (وشانيانک
بدين ترتيب، ادعای .  پيش از ميالد تا اخير قرن پنجم ميالدی، مدت شش قرن را در بر ميگيرد٥٠حدود سال از 

. نستان استافغا" شاهان کوشانی"مربوط با " طالتپه"منتفی گرديده و محقق ميگردد، که آثار " نشنل جياگرافيک"
بوده اند، که از " سيتی"يا " يوچی"در اصل خود، باديه نشينانی از قبايل ) ١(البته بايد گفته شود، که خاندان کوشانی
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ــ افغانستان قديم ــ  سرازير گشته، در همين سرزمين متوطن شدند و بعدها زمام اداری " آريانا"ماورای جيحون به 
به قرن اول و " طالتپه"و متعلق بودن آثار پهنای دورۀ کوشانيان . هی نمودندکشور را بدست گرفتند و شش قرن شا

 که ايشان را در همين برهۀ زمان ،بميان آمده استکمروائی کوشانيان رساند، که اين آثار، در جوش حميدوم ميالدی 
  .خواند" گرديابانب"و " کوچی"صورت نتوان ، به هيچ 

  

  :ز ياد بردايد هيچ گاه ابنکته ای را که ن  
و از بخت سعيد ــ و باصطالح . چنانکه ميدانيم، ممالک استعمارگر بسا آثار ممالک زير نفوذ خود را به يغما برده اند

ــ که همه را صحيح و سالم در موزيم های خود و زير نام و نشان اصلی آنها، نگهداری کرده و " خوش بختانه"جديد 
 در لندن British Museum" برتش ميوزيم"را که در " گنجينۀ آمودريا" از در ذيل دو عکس. به نمايش گذاشته اند

  .ميگذرانم" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ُمحافظه ميگردند، از حضور خوانندگان پورتال 
  

  
  

  ، لندن" برتش ميوزيم"در " گنجينۀ آمودريا"از 
  
  

  
 

  لندن"  برتش ميوزيم"در " گنجينۀ آمودريا"از  
  

  .ديگرداول آثار اين نندارتون،  عرضه  خواهد  نکاتی ديگر با عکسهای بيشتر و دست بخش بعدی در 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :توضيحات
 محصالن از طيفی با ،) Technische Universität Berlin)  TU-Berlin "برلين تخنيکی پوهنتون "در تحصيل زمان در ــ 1

 يکی از دوستان آن .دارد ادامه امروز به تا بعضًا که آمد، بوجود ها دوستی و شده آشنا شمار بی لکمما از جیخار
   :چنين گفته بود" کوشان"، در مورد کلمۀ  که از کوريای جنوبی بودزمان
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به " انش"و " بلند"در معنای " کو"از جمله زبان چينائی ــ در زبان های سيتی ــ چون ".  کوه بلند"يعنی " وشانک"
" کوشان"يعنی که . را ميدهد) کوِه پست"(کوِه پخچ"ر چين قرار دارد، معنای که د" تيان شان "و. است" کوه"معنای 

  .را دارد" کوِه پست"و دومی معنای " کوِه بلند"معنًا مقابل هم قرار دارند، چون اولی معنای " تيان شان"و 
 وارد سرزمين سرازير گشته و) ٢(لند و از طريق ما وراء النهرناطق کوهستان ب مردمانی بودند که از مکوشانی ها

    .آريانا و باختر گرديده بودند
به حساب زبان دری  . است" کوشيدن"از مصدر " صفت فاعلی"کلمۀ دری نيز هست، چون " کوشان"البته 

  ." کسی که هميشه بکوشد و يا در حال کوشيدن باشد"يعنی " کوشان"
جلب نظر کرد، که اخيرًا از " غزنوی ها"نوشته ای زير عنوان ) ٢٠٠٩جوالی " (بل ناتهـکا "٩٩ ــ در شمارۀ ٢

صرف نظر ازينکه با . ترجمه گرديده است" انجنير براتعلی فرهيد"منابع خارجی بدست هموطن گرانقدری بنام 
به . سخن رفته است" انياترانزوکس"محتوای اين نوشته از بعض جهات نميتوان موافق بود، در پراگراف اول مقاله از 

سرزمين های "که کلمۀ يونانی ميباشد، عبارت از " ترنس اوکسانيا"استحضار هموطن گرامی خود ميرسانم که 
را به نام اعراب آن  ميباشد، که " پار دريا"الح شيرين دری و به اصط" آن طرف دريای آمو"يا " ماورای جيحون

 Oxusرا " دريای آمو"يونانيان . ست ا"دريای آمو و جيحون"همانا " هرن"ند و مراد از ياد کرد" ما وراء النهر"
کلمۀ يويانی وارد زبان  ها هردوکه بعددند، خوان  )Indus") Ἰνδός Indos"را " هـدريای سند"همان قسمی که ناميدند، 

را " سندهـدريای "و  )آکسس ("اکسوس"را منحصرًا بنام " دريای آمو"، های فرنگی گرديد و امروز فرنگيان
  .ياد ميکنند) اندس(" اندوس"نام ه منحصرًا ب

و " ماورای جيحون"، " آن طرف دريای آمو"که ترکيب يونانی ميباشد، لغتًا در معنای  Transoxaniaکلمۀ 
مگر مطلقًا " جيحون"بعد ها کلمۀ . ناميدند" جيحون"را " دريای آمو"قابل يادآوری ميدانم، که اعراب . ست"پاردريا"

  : فرمود ،شمس تبريزیحضرت موالنا در ديوان هم بکار رفت؛ چنانکه " دريا"عنی در م
  

           ما را به سقا چه ميفريبی تو؟جيحون هادل سير نميشود به 
  

" جون"و ) فالنی جون باز کرده است" (فالنی جون واز کده"ر بخورد، گويند در زبان عوام کابلی وقتی به کس که ُپ
امروز به سرزمينهائی اطالق ميگردد، که " ماورای جيحون"ممالک . ست، که وصفش گذشتا" جيحون"از مراد 
در تقسيمات ). نامند" سيحون"را " سير دريا"يا " سر دريا"اعراب . (قرار دارند" و آمو دريا" سر دريا"بين 

  . يا آسيای ميانهعبارت است از ممالک آسيای مرکزی" ترنس اوکسانيا"جغرافيائی امروزی، 
  . نيست وجود دارد، که درينجا مجال گفتن آنهاديگری از درک نامهای خاص، نيزکمبودهای در ترجمه  

 بانگ برداشت، دل از نهانخانۀ کابل بيارم، که يکبار نهيبیرا برای کوچه های " بويناک" ــ اصًال ميخواستم کلمۀ ٣
و اجازت بدهيد که در همين . یستعمال نمائ را در مورد کوچه های کابل مبارک ا"کلمۀ زشت"که زنهار اگر اين 

فارسی ايران ــ " کج و معوج"اصطالح و ب(، باز گويم  سال پيش ميگردد٣٨  بهطبو قصه ای را که مرارتباط 
  :)بازگو کنم

در بازگشت، راه  سپری کرده و در المانرا  مدتی، " ماه عسل"دن باصطالح تازه عروسی کرده و جهت گذران
در قلمرو . کشود يم، که از طريق ممالک اروپای شرقی و ترکيه و ايران، بسوی وطن راه میزمينی را برگزيد

هی ديم، که از استانبول شروع گرديده و  شبانه روز منزل زبا آن ريل های غراضۀ آن زمانش، بيشتر از دوترکيه 
در کوپۀ ما مرد متوسط . نايرا" بازرگان"تا سرحد ايران کشيده ميشد ــ فکر کنم سرحد ميدان و طی ميدان ، 

گپ سر بزرگان . العمری جای گرفته بود، که از قضای الهی دری ميدانست و از ادبيات دری آگاهی کافی داشت
 Mevlana" النافم"که ترکان وی را (  آمد و به سر خداوندگار بلخ ، حضرت مولوی  زبان دریشعر و ادب

 را که از گل سرشوی و آن  شيرازی،حضرت سعدیـّل، شيخ اجـ معروف قطعۀ.  غيرهمو سعدی و) ميخوانند
  :محبوب در حمام حکايت ميکرد، اين طور برايش خواندم

  
   بدستم محبوبی  رسيد از دست   خوشبوی در حمام روز    ل ـــِگ

  مستم  تو  زــــ بوی دالويگفتم  که مشکی يا عبيری      که ازبدو 
  ل نشستمـــُمدتی با گ  ن ـــليکل ناچيز بودم       وــــِگ من : گفتا ب

  نه من همان خاکم که هستمجمال همنشين در من اثر کرد      وگر
  

  : خرده گرفته گفت ، و بر طرز تلفظ اولين کلمۀ مصراع اولآن اديب ترکی تبسمی مليح کرده
" لگــُـ"ين ع  ميرسد،"محبوب" دست با کسر گاف است، اما وقتی ازاصًال ول ، در مصراع ا" گل"درست است که 

 است و ما اجازه زيزتلفظ کنيم، چون آنچه از محبوب ميرسد، ع" لگــُـ"د آن را با ضم گاف و بشکل بايبلی؛ . است
" گل" آن وقت بايد  خود لب به سخن باز ميکند، در"لـِـگ"اما بعد که . بخوانيم" گــُل"او را غير از " لگـِـ"نداريم که 

  .افت خاص ادبی آن مرد آفرين گفتمربر ظ. فظ گرددبه کسر گاف تل
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را در " رنَبـَعُم"کلمۀ  کوچه های عزيز کابل، در مورد شم طنين انداز بود، بر آنم داشت تادر گوکه هميشه اين نکته 
 ٣٨  اينک بيشترم، کهترک ميداندريگوی  اديب را مديون همان " بيانادِب"اين من . مبکار بر" بويناک"عوض 

   .در نوشته ام ميتراود،  تاز آن سرگذشسال بعد 
    
  

   


