بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

از عالمه کھزاد آثار چندی در بارۀ تاريخ ،جغرافيا ،فرھنگ ،و ديگر امور
نورستان در دست است که در وقت نشر آن ھر کدام از موضوعات بکر و
تازه بوده اند .نورستان يکی از جاھای بسيار دلچسپ ميھن ما ميباشد که به
نسبت تفاوت ھائی که با ديگر نقاط وطن دارد مورد دلچسپی قرار ميگيرد.
بنياد فرھنگی کھزاد اين نوشته را به تمام عالقمندان نورستان و به ويژه به
نورستانی ھای عزيز تقديم ميدارد .اميد است نورستانی ھای عزيز در حفظ
ھنر ،فرھنگ ،ذھنيت و ديگر امور اصلی و باستانی خود کوشا و با احتياط
باشند تا فرھنگ ھای اطراف آن نتوانند آن ھمه زيبائی ھای فرھنگی شان را
از بين ببرند و ھمچنان کوشش نمايند تا ھمه آثار فرھنگی و ھنری خود را با
ثبت در جرايد ،مجالت و کتابھا برای ھميشه جاويد نگھدارند.
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نورستان
و روش مخصوص ھيکل تراشی
و منبت کاری
بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

احـمـد عـلی کھـزاد

در سراسر افغانستان شايد ھنوز منطقه ئی مانند نورستان اسرار آميز و پرکيف و از
پھلوھای مختلف دلچسپ و زيبا و ديدنی نباشد.
اين منطقه که در گوشۀ شمال شرقی مملکت ،در جنوب ھندوکش شرقی افتاده ،از
جانب شمال به بدخشان ،از جانب جنوب به لغمان و کنر سفلی ،از طرف مشرق به
کنر عليا و از جانب مغرب به نجرو ،تگو و پنجشير عليا محدود است ،عبارت از يک
سلسله دره ھای قشنگ ،و کوه ھای پوشيده از جنگل ميباشد که آمد و شد در آن نھايت
مشکل است.
نورستان در اثر موقعيت جغرافيائی خاصی که دارد در مرور قرون متمادی ھميشه
مميزات خود را حفظ کرده و دشواری ھای طبيعی در پيچ و خم دره ھای تنگ سبب
شده است تا اين عالقه از نفوذ زندگانی عالقه ھای مجاور مجزی بماند .بدين مالحظه
نورستانی ھا عرف و عادات ،اصول آبادی ،لباس ،اثاث البيت ،ظروف ،زيورات،
ادوات جنگی و موسيقی و ورزش ،طرز رھايش و زندگانی و خوراک خاصی دارند
که تا حال نوعيت آن تا اندازۀ زيادی محافظه شده است.
دوام مميزات زندگانی محلی در نورستان سبب شده است که ھميشه مؤسسات علمی
دنيا بدين منطقۀ افغانستان بيشتر متوجه شوند و حتی در ين سال ھای اخير ھيئت ھای
مرکب از دانشمندان جرمنی در بعضی حصص آن به مطالعات عملی پرداختند و
آثاری بميان آوردند .معذالک به جرئت ادعا ميتوان کرد که نورستان نه تنھا در مجامع
علمی و فنی مغرب زمين بلکه در ذھن خود ما ھم ھنوز خيلی شگفت آور و اسرار
انگيز است و جا دارد که از پھلو ھای مختلف مطالعاتی در اطراف آن بعمل آيد.
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يکی از مميزات بارز نورستان و نورستانی ھا »کار چوب« به مفھوم عام است که
برانداختن درخت ،نجاری ،ھيکل تراشی ،ساختن ظروف ،اثاث البيت ،در و دروازه و
ستون پايه ھای خانه ھا را در بر ميگيرد و منبت کاری روی چوب در تمام موارد
فوق از قديم گرفته تا امروز ادامه دارد .بنده شانزده سال قبل به ديدن يک حصه
معتنابه نورستان عليا که کناره ترين قسمت آن باشد ،موفق شدم و چند روزی در
»کمديش« که بزرگترين و زيباترين دھکدۀ آنست گذرانيدم و از نزديک بدايع طبيعی،
زيبائی ھای قدرتی ،محاسن صنعتی و مظاھر ذوق و قريحۀ باشندگان آنرا در فن
معماری ،مخصوصا ً ريزه کاری ھای روی چوب مالحظه نمودم.
عامل اساسی ترقی نجاری و فنون ظريفۀ ھيکل تراشی و منبت کاری ھای روی چوب
در نورستان معتقدات مذھبی باستانی و وجود جنگل ھای انبوه است.
اساسا ً قراريکه اشاره شد کوه ھای نورستان که در مقابل سفيد کوه )سپيته گونه گيری(
بطور عام سياه کوه خوانده ميشوند و تيغه ھای جنوبی ھندوکش شرقی را تشکيل
ميدھند ،مانند کوه ھای واليت جنوبی که از رشته ھای سفيد کوه صورت گرفته است
از جنگل پوشيده ميباشد .اين جنگل در بعضی حصص به اندازه ئی انبوه و متراکم
است که به آسانی عبور و مرور امکان پذير نيست .درختان نظر به تفاوت ارتفاع
دامنه ھای کوه ھا مناطق معينه دارند و در ھر منطقه ئی نوع مخصوص اشجار نشتر،
ارچه ،و چھارمغز ميرويد .در »کمديش« که مھمترين مرکز اين ناحيه و قلب
نورستان محسوب ميشود و به دامنه کوه ھای مرتفع افتاده است ،اين منظره به بھترين
شکلی جلوه گری دارد .در چھار گرد افق قله ھای کوه ھا از برف سفيد ميزنند و بعد
حصه به حصه با اختالف سبزی اشجار مناطق جداگانه درختان مذکور معلوم ميشوند
و خود دھکده و پيرامون اطراف آنرا نشيب و فراز دامنه ھای سبز کوه و درختان
بزرگ چارمغز و تاک ھای بسيار کالن وحشی فراگرفته است .آبيکه از ذوب برف
قله ھا پديد می آيد ،جوی سيالبی و غرنده ئی تشکيل ميدھد که تا پايان دره آسيا ھای
متعدد و کوچک را که چھار ديواری چوبی ھر کدام در ميان سبزه ھا گوارا است،
ميگرداند.
عامل ديگری که در تراش چوب و ھيکل تراشی و در نتيجه به سائر موارد استعمال
چوب و منبت کاريھای آن دخيل است ،معتقدات مذھبی باستانی نورستانيھا است که
بذات خود از نقطه نظر مطالعه اديان اھميت بسزائی دارد و تا حال با وجود پارۀ
تحقيقاتی که از طرف بعضی از سياحين خارجی بعمل آمده است پوره و مفصل ھويت
آن روشن نشده است » .الفنستن« در ين مورد مينويسد" :دين کافرھا به ھيچ دينی
شباھت ندارد .ايشان به وجود خدای واحد اعتقاد داشتند و او را »امر  «Imrيا
»تسو کاوی دگوری  «Tsokaui Daguriميناميدند اما يک عدۀ زياد اصنام را که
نمايندۀ پھلوانان زمان قديم ميدانند ستايش ميکردند .اين اصنام يا سنگی يا چوبی
است و مذکر و مؤنث دارد و پياده يا سوار نمايش می يافتند".
جنرال »کورت« تذکرات »الفنستن« را به نحوی که گذشت ،تائيد ميکند و خدای آنھا
را بنام »ايمرا« يا »يامری  «Yamriميخواند .موسيو »پول لوی کوشو P. L.
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 «Couchaudدر کتاب »اساطير آسيائی  «Mythologies Asiatiqueمقالۀ تحت
عنوان "اساطير کافر ھا" نوشته که در آن بيشتر نظريات نويسندگان فوق را شرح
ميدھد.
شبه ئی نيست که نورستان  50سال قبل به آئين اسالم گرائيد و ھنوز ھم در آن عالقه
پير مردانی يافت ميشوند که به رسوم و معتقدات پارينه آشنائی کامل دارند.
تا جائيکه بنده از زبان مردمان محلی شنيده و حتی يادداشت ھائی در ين زمينه بقلم
يکی از دوستان گرامی نورستانی خود ،آقای صفر وکيل غرزی دارم ،اين مسئله
محقق است که نورستانيھا در معتقدات قديمۀ خود خداوند برتر و خالق کائنات را بنام
»امرا« ياد ميکردند و به اصطالح و به زبان خود او را »سوک ميوک امرا« يعنی
»امرای طال روی« ميگفتند و او را بشکل و صورت انسانی ولی به تناسب فوق العاده
بزرگ تصور مينمودند و تا جائيکه از خالل گفتار اھالی و پاره تحقيقات خارجيھا
معلوم ميشود ،به وحدانيت خداوند متعال قايل بودند.
غير از ين بقيه جنبه ھای ديانت قديمه آنھا تاريک و بيشتر در لفافه اساطير پيچيده
شده .چون نورستانی ھا راجع به آئين و معتقدات گذشتۀ خويش مدارک تحريری
نداشته و ندارند ،تحقيق منحصر به حکايات و افسانه ھا و اساطيری است که بصورت
شفاھی تا حال ھم نقل ميشود و اگر در عمق آن دقت شود ،ديده ميشود که روح
پھلوانان و جنگجويان قبايل در آن نقش مھم و برجسته بازی کرده است .حتی بعضی
از ين پھلوانان که حتما ً در اصل مبدأ يکی از رؤسای دالور خود ايشان بوده و در
ميان ايشان ميزيسته محض در اثر ابراز رشادت و تسلسل حکايات آن رنگ »ژنی« و
رب النوع در مخيله آنھا اختيار کرده است .تفکيک اساطير و معتقدات کاری است
ھمه جا مشکل و اينجا به علت نبودن مدارک تحريری مشکلتر  .بزرگترين مثاليکه اين
نظريه را مجسم ميسازد ،اعتقاد ايشان به »گيش« است که حتما ً در روزگاران باستان
يکی از جنگ آوران دالور يکی از قبايل آنھا بوده و آھسته آھسته افسانه ھا او را
شخصيت برازنده داده است.
نورستانی ھا »گيش« را يک پھلوان قوی ھيکل و جنگجوی توانا می پنداشتند و
طوريکه آقای صفر وکيل غرزی در مسافرت اخير خويش در نورستان از زبان ريش
سفيدان محل شنيده» ،گيش« را در زمانه ھای قديم در طی جنگ ھائی که ميان خود
قبايل محلی جريان داشت در عالقه »کتوی« يا »کانتوا« ديده بودند که ھميشه پيش
آھنگ جنگجويان قبيله بود.
موضوع »گيش« را به اين مناسبت کمی شرح دادم که نورستانی ھا آھسته آھسته او
را در صف ارباب انواع در آورده و بعد از »امرا« مقامی در تخيالت خويش برای او
ھم قايل شده بودند .گيش تا يک اندازه زياد رستم دستان نورستانی ھای قديم است که
ھر چه دارد جنبه پھلوانی است ولی تخيالت از او »ھرکول« و »اندرا« ساخته است
که در اساطير يونانی و آرياھای ويدی مقام معينی داشتند .بھر حال قرار عقيده
نورستانی ھا »گيش« در اخير عمر خود سنگ گشته بود.
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در دھکده ھا و مساکن ھر قبيله برای »امرا« و »گيش« معابد يا بھترتر بگويم
»نظرگاه« و »مذبح« ساخته بودند که بنام ھای »امره تا« و »گيشه تا« ياد ميشدند.
برای »امرا« معموالً ماده گاو و برای »گيش« عادتا ً بز نر قربانی ميکردند .بعد از
جنگ ھا و پيروزی ھا اگر ميان غنايم حيوانات ميبود نرھای آنرا در مذبح »گيش«
قربان ميکردند و ماده ھای آنرا ميان خود تقسيم مينمودند.
معموالً چنين تصور ميشود که نورستانی ھای قديم بت پرست بودند و دليل آن ھم
مجسمه ھائی را می آرند که در دھکده ھای آنھا بوده و عده زيادی بعد از فتوحات اين
عالقه بدست آمده و عده ئی ھنوز در موزۀ کابل موجود است .ولی اين مسئله به
صحت رسيده که نورستانی ھای قديم ھيچگاه »امرا« خالق کائنات و »گيش« پھلوانان
داستانی خود را بصورت مجسمه تشکل نداده اند) .امکان دارد که ھيکل اخير الذکر را
بحيث پھلوان قوی ساخته باشند ولی حقيقت اين امر و صورت واقعی آن بکسی معلوم
نيست (.بلکه اين مجسمه ھا ھيکل ھای پھلوانان و رؤسای بزرگ قبايل و سران
خانواده بود که معموالً بزبان خود آنھا را »سورماچ« ميگفتند.
نورستانی ھا پيش از قبول دين اسالم چنين عادت داشتند که ميت را با سرود ماتم که
با دھل و توله نواخته ميشد و دھل آنرا »می نی« ميگفتند با چارپائی برداشته و با
مراسم رقص که زن و مرد دھکده در آن شرکت ميجست به قبرستان ميبردند و آنگاه
جسد را در صندوق چوبی گذاشته و صندوق را در ھوای آزاد ،در يکی از دامنه ھای
قشنگ کوه يا کنار مجرای رودخانه ميگذاشتند و باالی آن تخته سنگ بزرگی را می
نھادند .اگر مرده عبارت از يک نفر »سورماچ« ميبود ،بازماندگان او مجسمۀ چوبی
او را که »مته« ميگفتند ذريعۀ نجار ھيکل تراش دھکده ساخته و سال آينده در روز
سالگرۀ وفات با خود آورده و در محلی که مخصوص نھادن »مته ھا« بود ،ميگذاشتند
و آنرا با روغن چارمغز چرب ميکردند .بعضی ھا ميگويند که ساختن »مته ھا« تنھا
اختصاص به »سورماچ ھا« نداشت بلکه برای زنان معروف ھم ميساختند .بنابر
بعضی روايات ديگر موضوع ساختن ھيکل چوبی بعد از مرگ عام بود و ھر خانواده
ئی کوشش ميکرد تا برای اعضای برازندۀ خود اعم از مرد و زن» ،مته« يا ھيکل
چوبی بسازد.
به اين ترتيب واضح ميشود که مجسمه ھائی که در نورستان ساخته ميشد و عده ئی از
آن تا امروز در موزۀ کابل )دو عدد ھم در موزۀ پشاور( موجود است ،به قصد
پرستش نبود بلکه اعضای خانواده ھا و بيشتر »سورماچ ھا« و بزرگان و دالوران و
سخاوت پيشه گان قوم و قبيله را معرفی ميکرد و يکنوع آبدۀ يادبودی بود که خاطرۀ
متوفی را در ديدگان بازماندگان شکل ھستی ميداد و دل ايشان را تسلی می بخشيد.
تعداد نسبت زياد اين مجسمه ھا و موجود بودن ھيکل ھای مردانه و زنانه اين نظريه
را تائيد ميکند .قراريکه ميگويند بعد از الحاق اين عالقه به افغانستان و شيوع دين
مقدس اسالم عدۀ زياد اين مجسمه ھا را به جالل آباد آورده و سوزانيدند و از آنجمله
عده ئی تا حال بصورت نمونه در موزۀ کابل باقی مانده است و تصاوير بعضی ھائی
آنرا اينجا نشر ميکنيم.
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در ين تصاوير اگر نيک ديده شود ،آنچه باال شرح يافت ،تصديق ميشود .در تصوير
نمره اول شکل ) (1واضح يک نفر از سورماچ ھا يا يکی از رؤسای قبيله را معرفی
ميکند .ھيکل تراشان نورستانی در قسمت چھره داخل جزئيات نميشدند و در نمايش
چشم و گوش و دماغ و لب و دھن روش خاصی داشتند غير طبيعی .روی را معموالً
بشکل صفحۀ ھموار طوالنی يا مدور ميتراشيدند و پيشانی و دماغ بصورت خطوط
برجسته در آن ديده ميشد .چشم را با دو سوراخ مدور نشان ميدادند و معموالً آنرا با
سنگ يا کودی پر ميکردند.
ھيکل تراشان نورستانی دست ھا و پاھای مجسمه ھای خود را بصورت متناظر
نمايش ميدادند و در چندين مجسمه ئی که تصاوير شان را اينجا نشر کرده ايم ،دست
ھا بصورت مناظر روی کمربند ھای عريض آنھا قرار دارد و تناظر در انگشتان
دست ھا ھم واضح و ھويدا است .عموميت چنين حکم ميکند که قرار دادن دست ھا به
اين ترتيب مفھومی در عرف و عادات يا عقايد آنھا داشته .پاھا ھم متناظر است و در
بعضی مجسمه ھا )اگر نه شکسته باشد( از بند پايان تر وجود ندارد و به اين ترتيب
خوب تر در زمين محکم ميشد .در تصوير اول شکل ) (2ھيکل زنی را نمايش
ميدھد .با وجوديکه لباس در بر دارد سينه ھای او را در دو کنار يخن مثلث نمای او
نمايش داده اند .دست ھای او ھم متناظر است ولی انگشت ھا از دو طرف شکم بھم
مقابل شده اند .اشکال ) (1و ) (2تصوير دوم دو مجسمۀ ديگری است که در اطاق
ھيکل تراشی نورستان در موزۀ کابل موجود ميباشند .اگر چه اين مجسمه ھا ھم پستان
دارند ولی در نمايش پستان ھای آنھا و شکل ) (2تصوير اول فرق است و لباس آنھا
لباس مردانه است چنانکه عين اين لباس را ھيکل مسلح با تير در تصوير اول دارا
ميباشد .مطالعۀ اين ھيکل ھا از نقطۀ نظر لباس و اسلحه و زيورات در زمينه مردم
شناسی که در عصر ما خيلی مورد نظر ميباشد ،اھميت بسزائی دارد و به شھادت
کولکسيون جداگانه ئی که موزۀ کابل در قسمت مردم شناسی خود دارد ،واضح ميشود
که در نورستانی تا حال موضوع لباس و اسلحه و زيورات چندان فرق نکرده .معموالً
نورستانی ھا سه نوع لباس ميپوشيدند :لباس کار ،لباس خانه و لباس جنگ .روی
ھمرفته لباس عمومی مرد عبارت بود از:
 -1اچو :که يک نوع برزوی نيمه است و دھن پاچه ھای آن زير زانو ھا بسته ميشد.
 -2اسکج :جاکت بی آستين از پوست آش دادگی در وقت جنگ عوض اين جاکت
پوستی )بزی( ،جاکت کوتائی شبيه به چکمن جاجی ھا ميپوشيدند.
 -3جراب ھای پشم بزی و چموس.
زن ھا »بزی« يا جاکت دراز ميپوشيدند که تا ساق پا می آمد و روی آن در کمر خود
نوار ھای رنگه ميپيچيدند و جراب ھای دراز پشمی استعمال ميکردند .زن ھا کمر بند
ھا گلوبند ھا و کره ھای کلفت و وزمين می پوشيدند .چون مقصد در اينجا شرح لباس
اين مجسمه ھا و نمونه ھای البسه که از چندين سال به اينطرف در موزۀ کابل جمع
شده است ،فرق زيادی مشاھده نميشود.
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ھيکل تراشان نورستانی در منبت کاری و ريزه کاری ھای روی چوب مھارت
بسزائی داشتند که بر خالف اصل ھيکل تراشی که با قبول آئين اسالمی از بين رفته
است تا امروز دوام کرده است .و نظر به وسايل محدود که در دسترس خويش داشتند
و دارند کار آنھا قابل تمجيد و معرف قريحه ذوق آنھا است.
در ھيکل ھا ريزه کاری ھای آنھا تا اندازه ئی زياد جنبه رئاليست داشت .در تصوير
)اول( در شکل ) (1دندانه ھای اره مانند و خطوط درشت جاکت پشمی و نوارھای
کمربند و نوارھای زنجيره شکل روی کاله و جراب ھای کلفت پشمی ھر کدام از
روی تزئينات روی چوب شناخته ميشود .در ھمان تصوير شکل ) (2جراب ھای
پشمی خانم و خطوط پارچه پشمی لباس چه در دامن و چه در روی آستين ھا واضح
ميباشد و واضح ديده ميشود که ھيکل تراش در روش تزئيناتی خود بيشتر مراعات
حقيقت امر را نموده و اختراعی چيزی تصور نکرده جز زنجيره ھای روی برزو.
بعد از اينکه با نشر دين مقدس اسالم ساختن »مته« و ھيکل تراشی از ميان رفت،
نجارھای نورستانی بيشتر از پيشتر متوجه تزئين شدند و مشق و ممارست مزيد،
ايشان را در ين راه پخته تر ساخت و مظاھر اين ذوق در تمام شعب حياتی آنھا ،در
بناھا و منازل ،در اثاث البيت و در ظروف خانه به مفھوم عام ديده ميشود .دھکده ھای
نورستانی ھر کدام کانون کوچک صنايع نفيسه و معرف ذوق و قريحه محلی است.
باال اشاره نمودم که منبت کاری و ريزه کاری ھای روی چوب تا حال در نورستان
ادامه دارد و حتی در ين راه پخته تر شده اند.
برای اثبات اين نظريه چند قطعه تصوير دروازه ھا و کلکين و ظروف چوبی را نشر
ميکنيم که  5سال قبل در  1922حين تشکيل نمايش البسه ملی به موزۀ کابل آورده شده
است .تصاوير سوم و چھارم دو دروازه خيلی قشنگ چوبی را نشان ميدھند که
چوکات ھر کدام آن از چھار قطعه چوب عليحده و خود پله ھا از يک يک پارچه
چوب جداگانه ساخته شده و ھر کدام به روش مخصوصی منبت کاری شده است.
ادوات و افزار کار اين صنعتگران ماھر بسيار بسيط و عبارت از يک تبر و يک کارد
ميباشد .معذالک طوريکه مالحظه ميفرمائيد نتيجه کار آنھا در نھايت زيبائی است.
از روی اين ريزه کاری ھا معلوم ميشود که نجارھای نورستانی در ين پنجاه سال
اخير که بيشتر تماس و مراوده با سائير قطعات مجاور خود پيدا کرده اند باز ھم تحت
تاثير ذوق بيرونی نيامده اند و ھر چه دارند محصول ذوق و قريحه و محيط قشنگ و
زيبای کھستانی دھکده ھای خود آنھا است .يک نفر از سياحينی که اخيراً وارد موزۀ
کابل شده بود ،بسيار ميخواست که عواملی از تزئينات مکاتب کشورھای بيگانه در آن
پيدا کند.
اگر عوامل تزئيناتی اين دروازه ھا و ظروف با ريزه کاری ھای روی ھيکل ھای
قديمه مقايسه شود ،واضح ميشود که نجارھای اين خطه زيبا بر سنن قديمه مفکورۀ
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ذوقی خود پابند ھستند و از عمق روح خويش الھام گرفته ميروند .زنجيره ھای پيچ در
پيچ که روی يکی از مجسمه ھا ديديم در ين دروازه ھا عموميت دارند .در تصوير
سوم در متن پلۀ دروازه ،در ميان دايره ھا ،از مراکز دايره شعاع با برگ ھا و
امواجی طرف محيط دايره رفته و گمان ميرود مقصود اصلی از ان تجسم آفتاب يا گل
به مفھوم عام باشد .اشکال ھندسی در روش تزئينات مذکور دخالت زياد ندارد تنھا
بافت نوارھائی که در قسمت فوقانی يکی از دروازه ھا مالحظه ميشود ،مربع ھائی را
که در يکديگر داخل شده باشند ،نمايش ميدھد .در متن پلۀ دروازه دومی ) تصوير
چھارم( اين نوارھا و مربع ھا بطرز ديگر مشاھده ميشوند .تصاوير پنجم و ششم دو
ظرف را تشکيل ميدھند .يکی عبارت از ھاون سرپوش دار است که در دو طرف
خود دسته ھم دارد .ديگر آن که به شکل جايجوش ساخته شده ظرفی است که در آن
مسکه و روغن و بعضی اوقات آب می نھند .اين ظرف که در موزۀ کابل ميباشد،
ھنوز مسکه بوی است و ميگويند معموالً ميان آن مسکه ميگذاشتند و ھنگام جنگ آتش
بزرگ روشن کرده به اين طرف مسکه را روی شعله ھای آتش پاش ميدادند و بعد از
انجام رقص و سرود به جنگ عازم ميشدند .اين دو ظرف ھم ھر کدام بصورت ساده
ولی قشنگ منبت کاری شده است .تصوير ھفتم دريچه چوبی است .چوکات آن مانند
چوکات دروازه ھا با نوار ھا بصورت بافت بوريا مزين شده و متن پله را با کمانی و
برگ ھای گل تزئين کرده اند.
خالصه مجموع تصاويری که آنجا نشر کرده ايم ،ھيکل تراشی و منبت کاری ھای
روی چوب را در نورستان در عصر پيش از اسالم و اسالمی معرفی ميکند و نشان
ميدھد که در ين عصر جديد اگر ھيکل تراشی از ميان رفته ريزه کاری ھای روی
چوب و منبت کاری کماکان رواج دارد و حتی با توجه مزيد تقويت شده است.
اصالً نورستانی ھا با داشتن درختان و چوب خوب و زياد و عدم دسترسی به فلزات
از چوب کار زياد گرفته و ميگيرند و قسمت متنابه احتياج خود را از چوب فراھم
کرده و ميکنند .در يک خانه نورستانی عالوه بر اينکه در و دروازه و کلکين و دريچه
و پايه ھای عمارت از چوب و يا ريزه کاری ھای قشنگ ساخته شده در داخل اطاق
ھای منزل ھم قسمت اعظم اثاث البيت و ظروف چوبی است .در نورستان معموالً کف
اطاق ھا را فرش نميکنند بلکه دراز چوکی ھا و چوکی ھای پشت دار و بی پشت و
چوکی ھای بافتگی از تسمه ھای چرمی استعمال مينمايند .کندو و ھاون ،چراغ ،
کاسه ،قاشق ،مالقه ،طبق ھای نان خوری ،و ديگر ظروف خورد و بزرگ چوبی
بسيار دارند و روی ھمرفته ھر کدام را به طرزی منبت کاری ميکنند.
اشيائی که عجالتا ً در قسمت مردم شناسی موزۀ کابل مربوط به نورستان جمع شده تا
اندازۀ کافی ذوق و قريحه و روش صنعتکاران اين خطۀ زيبای افغانستان را بخوبی
معرفی ميکند.
/مجله آريانا ،شمارۀ  ،62اول حوت  ،1326کابل//نشر مجدد دسامبر  ،2011بنياد
فرھنگی کھزاد/

9

10

11

12

13

