عبدالرحمان حسنی

موزه ی خجند
در بهار سال هزار و سيصد هشتاد و هفت ايرانی که با دوستم در شهر دوشنبه پايتخت کشور تاجيکستان
بوديم از دوستان تاجيکی خود خواستيم که برنامه اي ترتيب دهند تا پس از بارها که به تاجيکستان آمده بوديم
بتوانيم شهر خجند را که دومين شهر بزرگ تاجيکستان بعد از شهر دوشنبه است ببينيم و آنان نيز مهربانی
کرده و جامه ي انجام به تن خواهش ما پوشاندند .
يک روز شنبه بامداد از ميدان کنار شهر به سمت خجند راه افتاديم و مسيري حدود  300کيلومتر را 11
ساعت طی کرديم  .ساعت  6بعد از ظهر بود که به خجند رسيديم و من بسيار مشتاق بودم تا از اين فرصت
کوتاه که بيش از يک روز نبود حداکثر بهره را دريافت کنم .
اولين چيزي که در اين شهر نظر انسان را جلب می کند ميدان بزرگی است که يک سوي آن بازاري
سرپوشيده و سوي ديگر آن دو مسجد يکی قديمی و ديگر جديد قرار دارد .در کنار مهمانخانه اي که محل
اقامت ما بود رود بزرگ سيردريا می گذشت ،رودخانه ي بزرگی به عرض حدود  250متر و عمق متوسط 2/5
متر و جريانی آرام (کم از يک متر بر ثانيه) و پل خودرو گذري که روي آن قرار داشت با يک شهرک دانشگاهی
بزرگ آنسوي پل به نام خرمشهر .اين نام مرا ناخود آگاه تکان داد که چرا خرمشهر ،و کمی آن طرف تر ،بوستان
و ميدان بزرگ تيمور ملک و مجسمه اي از وي در ميان آن .می گويند تيمور ملک از حاکمان دوران مغول  -تا
زمانی که زنده بود  -آن ديار را در برابر هجوم قواي چنگيز خان حفظ کرد .چند بناي بزرگ و زيبا نيز در کنار
اين بوستان قرار داشت که نام کمال خجندي را بر خود داشتند و در انتهاي آن نيز يک ساختمان با ظاهري دژ
مانند با دري بزرگ و کنده کاري شده قرار داشت که موزه خجند بود .با شنيدن نام موزه عطشی شديد بر تنم
فتاد تا هر چه زودتر به درون آن رفته و جان و روح تاريخ اين شهر باستانی را که بخشی از ايران تاريخی است
ببينم و با اين انگيزه با همراهان به درون آن رفتيم .درون موزه مانند ديگر موزه هاي جهان اشيا گوناگون
تاريخی ديده می شد که هر يک از آن ها می توانست گوياي حال و روز مردمان همان دوره باشد که شرح آن از
توان اين دستنويس بيرون است ،ليکن سه مورد در اين موزه وجود داشت که نه تنها گوياي بزرگی خجند نبود
بلکه هر سه به معناي تحقير ايران تاريخی که خجند نيز بخشی از آن است ،بود .
از درِ بزرگ موزه که داخل شديم ما را به طبقه ي پايين هدايت کردند که تاالري بزرگ با ديوارهاي نقاشی
شده در پيرامون آن نظر را جلب می کرد .تابلوها از جنس سنگ هاي مرمر رنگی بودند ،در واقع سنگ هاي
رنگينی که تابلو از آن ها ساخته شده بود همه درون ديوار جاي داشتند و هيچ برجستگی نسبت به ديوار ايجاد
نمی کرد  .به نظر حدود  12تابلو هر يک به ابعاد  2در  3متر بود که همگی حکايت از فرهنگ و وقايع يونان
باستان داشته و بزرگی يونانيان را به رخ می کشيد و تا آنجا که حافظه ياري می کند تنها در دو تاي آن ها
تصاويري از ايرانيان وجود داشت  ،آن هم در وضعی پايين نسبت به يونانيان  .اگر همه ي جهان غرب بيايند و با
جعل تاريخ ،يونانيان را مظهر علم و دانش و وطن پرستی و تمدن بداند و شرق را با محور هخامنشی کانون
بربرييَت و وحشيگري هيچ باک نيست ،آنان با اين نادرست گويی ها نان خورده اند ،ليکن در موزه ي شهري چُن
خجند چرا بايد چنين هزينه اي بشود تا به آنان بگويند ،شما هيچ بوده ايد .البته اين ها در زمان اتحاد شوروي
ساخته شده است ولی سخن بر سر آن است که چرا پس از فرو پاشی ،انديشمندان تاجيک به چنين نادرستی
هايی پی نبرده اند .

مورد دوم نقشه ي بزرگ ديگري در تاالر موزه بود که در آن حدود و مرزهاي ايران تاريخی در دوره ي
کورش کبير مشخص شده بود و از شرق تا هندوستان و از غرب تا مصر را در بر می گرفت ولی در شمال ايران
به رود ارس منتهی می شد .يعنی شمال رود اَرَس از زمان کورش هخامنشی هيچگاه جزيی از خاک ايران نبوده
و احتماال در دوران پس از اسالم از طريق تجاوز از روسيه گرفته شده که در  150سال پيش حق به حق دار
رسيده است ،ليکن چگونه است که اين قطعه ي از باستان متعلق به روسيه ،روس ها نام آران را از آن برداشته و
نام آذربايجان را که همنام آذربايجان ايران امروز است ،بر آن گذارده اند .و نيز چگونه است که تا چهارصد سال
پيش همه ي آرانی ها با يکی از لهجه هاي زبان فارسی سخن می گفتند .موضوع سوم در نقشه ي ديگري ،مسير
جاده ابريشم نشان داده شده است که از چين سرچشمه می گرفته و پس از عبور از ترکمنستان امروزي و
رسيدن به درياي مازندران با کشتی به باکو می رفته و از آنجا به اروپا می رسيده است و گويا خاک ايران
(امروز) از بُن با مسير جاده ابريشم بيگانه بوده است .
از سوي ديگر بازديدي از بناي بزرگی به نام قصر ارباب داشتيم که بسيار خرسند کننده بود .اين بنا که به
لحاظ ساختاري بيشتر به کاخ فرمانداري و يا مقر رياست جمهوري می مانست ،بر فراز تپه اي که در گذشته نام
«قصر ارباب» بر خود داشته ،ساخته شده است .مدير و برنامه ريز اين کاخ در دوران شوروي رييس يکی از
کالخوزهاي منطقه بوده است .کالخوز ها ،تعاونی هاي کشاورزي بوده اند که از پيوستن چند و يا چندين روستا با
يکديگر به وجود آمده و به صورت جمعی به کار کشاورزي می پرداختند .رييس اين کالخوز مردي بزرگ به نام
«سعيد حاجی اوران حاجی اُف» بوده است که به لحاظ عظمت کارهايی که انجام داده بارها به عنوان قهرمان
کار اتحاد شوروي برگزيده شده بود و به گفته ي راهنماي ما در تعدادي از گرد همايی هاي بزرگ حزبی در
مسکو نيز شرکت می کرد .ساختمان مذکور داراي يک تاالر مردم خانه بزرگ و يک تاالر جلسه کوچکتر بوده و
اتاق کارهاي متعدد داشت .در دوطرف باالي تاالر اجتماعات راهرو بزرگی بود که احتماال در مواقع شلوغ
بخشی از مردم که در پايين جايی براي نشستن نمی يافتند آنجا ايستاده و به سخنان سخنران گوش می داده
اند .سقف اين بخش توسط چوب هاي نقاشی شده مزين شده بود که نمونه ي آن را تنها در باغ نارنجستان
شيراز ديده بودم که حکايت از پيوند ريشه ي اين هنر در شيراز و خجند دارد .در قسمت ديگر اين ساختمان
يک موزه از کليه اسباب و ابزارهاي مورد استفاده در کالخوز ايجاد کرده بودند که هر يک به نوبه خود ديدنی و
قابل تامل هستند ،ليکن آنچه بيش از همه نظر را جلب می کرد يکی کتيبه هايی بود که زير همه ي پنجره
هاي طبقه ي اول ساخته شده و روي همه ي آن ها يک شعر فارسی  ،يک در ميان با خط فارسی و سريليک
نوشته شده بود که اکثرا از سعدي و ديگر شاعران بزرگ ايران تاريخی بودند  .براي مثال روي يکی از آن ها -
که عکسی نيز از آن گرفتم– به خط فارسی نوشته شده بود
گر راست سخن گويي و در بند بماني

به زانکه دروغت دهد از بند رهايي

و در کتيبه اي ديگر به خط سريليک نوشته شده بود
علم چندان که بيشتر خواني

چون عمل در تو نيست ناداني

که هر دو از سعدي است  ،و مهمتر از اين ها آنکه در ضلع شرقی اين بناي بزرگ محوطه اي به وسعت
تقريبی  500متر مربع سنگ فرش ايجاد شده که خاکجاي اين مرد بزرگ يعنی سعيد حاجی اوران حاجی اُف
است  .در ضلع شرقی اين محوطه پيکر نيم تنه ي وي از سنگ مرمر سياه ساخته شده و در ضلع شمالی آن گورِ
وي جاي داشت که به شکل نيم استوانه با محوري همکف زمين از مرمر سياه ساخته شده است و روي آن تنها
يک شعر آن هم با خط نياکان (فارسی امروز) از سعدي نوشته شده است.

ياد داري کـه وقـت زادن تو

همـه خندان بُدند و تو گريان

آنچنان زي که بعد مُردن تو

همه گريان شوند و تو خندان

انسان با ديدن زحمات اين مرد اهل فرهنگ و کار به ياد مرد بزرگ تاريخ معاصر ايران ستارخان می افتد .
اينان همانگونه که زنده ياد احمد کسروي گفته است نه روشنفکر که روشن بين بوده اند .دولتمردان شوروي
تاريخ ملت ها را نادُرستانه ميان می آوردند ليکن روشن بينانِ برخاسته از ميان مردم ناخود آگاهانه سر بکار خود
داشته و فرهنگ ريشه دار خويش را ،با همان کار می سرشتند و می رفتند .
در گفتگويی که با يکی از روشنفکران تاجيک داشتم وي اشاره داشت ،اين «حاجی اوران» دو دوره
قهرمان کار اتحاد شوروي شده و در مجلس عالی اتحاد شوروي  -که در آنجا تصميمات بزرگ گرفته می شود -
عضويت داشت  .به وي گفتم از اينکه اين مرد قهرمان کار شده بود با اين شناختی که من از وي يافته ام
شگفت نيست ،ولی آنچه طی ساليان دراز در ايران  -و از قول راديو مسکو و برخی افراد حزب توده  -شنيده ام
بخش بزرگی از اعضاي مجلس عالی اتحاد شوروي را کارگران و دهقانان تشکيل می دادند ،پرسش من اين است
که چگونه يک کارگر و يا دهقان مانند «حاجی اوران اف» می توانستند مسايل جهان و تضادهاي جنگ سرد و
وضعيت جهان را چنان درک کنند که بتوانند در آن مجالس بزرگ تصميم گيري کرده و راي خويش را نافذ
کنند .الزمه کسب چنين جايگاه هايی آن است که کسان آنجا نه کارگر باشند ،نه دهقان و نه داراي پيشه اي
ديگر .چنان کسان بايد مدت هاي دراز وقت خويش را صرف مطالعه اوضاع و احوال جهان کنند و تحليلگر
توانايی باشند که حتی کار روشنفکران عادي نيز نيست چه رسد به آنکه طرف کارگر يا دهقان و يا حتی
مهندس يا پزشک باشد .آن دوست در پاسخم گفت درست دقت کرده اي .در واقع مجلس عالی اتحاد شوروي را
بيش از چند روشنفکر که تعداد آن از ده درصد کل اعضا تجاوز نمی کرد می گرداندند ،ليکن آنان پيش از هر
راي گيري به دليل تسلطی که برسخن و انديشه و تحليلگري داشتند ،با سخنرانی هاي خويش و اطالعات
دلخواه چنان انديشه ي کارگران و دهقانان را تحت تاثير قرار می دادند که از آنان رايی جز آن که می خواستند
نمی گرفتند .مجلس عالی اتحاد شوروي مجلسی بود که جسم آن کارگران و دهقانان بودند ليکن انديشه ي آنان
را سردمداران حزب کمونيست ساخته و می پرداختند .
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