گسارش بازدید از موزه ایران باستان
رٍس جوؼِ 17بْوي ّ89وزاُ حذٍد ً 50فز اس خاًَادُ ّا ،کَدکاى ٍ اػضای ػشیش آضیاًِ راّی هَسُ ایزاى
باستاى ضذین.
بِ خاطز هحذٍدیتْایی کِ هَسُ اس ًظز تؼذاد باسدیذکٌٌذگاى بزایواى تؼییي کزدُ بَدً ،وی تَاًستین افزاد
بیطتزی را ّوزاّواى ببزین ٍ ،ایي در حالی بَد کِ استمبال دٍستاى ٍ خاًَادُ ّای هحتزم اس ایي بزًاهِ چٌاى
گستزدُ بَد کِ طی اٍلیي رٍسّای اػالام آى ،ظزفیت بِ سزػت تکویل ضذ ٍ با کوال تأسف اس پذیزفتي دیگز
دٍستاى هتماضی هؼذٍر ضذین.
بِ ًظز هی رسذ ایي باسدیذ بِ خاطز اًتمال لَح هٌطَر کَرٍش اس هَسُ بزیتاًیا بِ هَسُ ایزاى باستاى چٌیي هَرد
استمبال لزار گزفت ٍاگزًِ هتأسفاًِ اغلب ها ایزاًی ّا رغبت چٌذاًی بِ باسدیذ اس اهاکي تاریخی ٍ ٌّزی
سزسهیٌواى ًذارین .گَاُ ایي هذػا ّویي بس کِ در آى رٍس ػالٍُ بز خاًَادُ ّای آضیاًِ ،خاًَادُ ّای بسیار
اًذکی هطاّذُ هی ضذًذ کِ ّوزاُ فزسًذاًطاى بزای دیذار ّذفوٌذ اس هَسُ آهذُ باضٌذ.
بسیاری اس ٍالذیي بزای اٍلیي بار بَد کِ بِ ایي هکاى هی آهذًذ ٍ در ایي هیاى جش تؼذاد خاصی اس اٍلیاء بمیِ
تمزیبا گذرا ٍ سزسزی اس کٌار اضیاء هَسُ هی گذضتٌذ .در ایي هیاى با خَدم هی اًذیطیذم با چٌیي ضزایطی
چگًَِ هی تَاى اس کَدکاًواى تؼوك ٍ دلت ًظز تَلغ داضت .لَح کَرٍش در طبمِ دٍم هَسُ در یک اتاق هجشا بِ
صَرت ًَبتی ٍ در ّز ًَبت بزای تؼذاد هحذٍدی اس افزاد ارائِ هی ضذ .طبمِ باال هولَ اس آثار درخطاى دٍرُ
ّخاهٌطی بَد ٍ البتِ سْن ها اس هیزاثواى هاکتْای بذلی آى هی باضذ.
تٌی چٌذ اس اٍلیاء هی پزسیذًذ  « :چزا اصل ایي ساسُ ّا ٍ آثار تاریخی ها در کطَرّای دیگز است؟! ٍ آیا ًوی
تَاًین آًْا را پس بگیزین؟
در پاسخ آًْا را بِ هیشاى آگاّی ٍ ضٌاخت خَدهاى ًسبت بِ ارسضْا ٍ داضتِ ّایواى ٍ ًَع بزخَرد افزاد جاهؼِ
با ایي بخص اس َّیتواى ٍ در پی آى اٍضاع هَسُ ٍ ضزایط ًگْذاری ٍ ارائِ اضیاء ٍ  ...ارجاع دادم.
کِ ّوگی چٌاى حلمِ ّای سًجیز بِ یکذیگز هتصلٌذ ٍ بز ّن تأثیز هی گذارًذ  ... .پاسخ را دریافتٌذ ٍ با افسَس
ٍ تأییذ سکَت ًوَدًذ ٍ البتِ لاًغ ضذًذ کِ" اس هاست کِ بز هاست "

لَح کَرٍش ٍ آًْوِ ظزافت ٍ

دلت ٍ پیاهْای پیاپی اًساًی ًْفتِ در آى چٌاى آدم را بِ خَد هؼطَف هی داضت کِ اتوام سهاى باسدیذ را گن
هی کزدی .دلت هی خَاست آًجا هی هاًذی ٍ در سهاى گن هی ضذی ٍ بِ آى رٍسّا هی رفتی ٍ ضایذ دیگز بزًوی
گطتی!!!! ...

ًغوِ هحوذی

