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نشــر نــوگام در مردادمــاه  ۱۳۹۲یــک مســابقه سفرنامهنویســی برگــزار
کــرد .در مــدت یــک مــاه و نیمی کــه فرصت برای ارســال ســفرنامهها
بــود ۴۱ ،داســتان بــه دســت مــا رســید .از ایــن تعــداد ،هیــات انتخــاب
نــوگام  ۱۵داســتان را برگزیــد و آنهــا را بــرای هیــات داوران ارســال
کــرد .پیــام یزدانجــو ،نویســنده و مترجــم ،ســیدرضا شــکراللهی،
نویســنده و ویراســتار و آیــدا احدیانــی ،نویســنده و وبالگنویــس
هیــات داوران میهمــان اولیــن دوره مســابقه سفرنامهنویســی نــوگام
بودنــد .بــا جمــع نمــرات هیــات داوران یــک اثــر بــه عنــوان برنــده
نهایــی انتخــاب شــد و در مجمــوع آثــار ده نفــر برگزیــده ایــن مســابقه
نیــز در ایــن مجموعــه ســفرنامه بــا نــام از «پیازآبــاد تــا شــهر ســوخته»
منتشــر شــد.
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سفرنامه اردبیل (برنده جایزه اول)

گیسطال

رهــا شــب آمــد خان ـهام تــا صبــح راه بیفتیــم .شــب قبــل هــم فیبــی
(پرایــدش) را بنزیــن زده بــود .حســن آغــاز ســفرمان ایــن شــد کــه
نرســیده بــه قزویــن پلیــس فیبــی را جریمــه کــرد و عوارضــی زنجــان
دوبــاره جریمــه شــدیم ،ایــن بــار بــه خاطــر نبســتن کمربنــد.
اگــر روزی قصــد ســفر بــه اردبیــل داشــتید ،بــه جــای مســیر رشــت از
مســیر ســرچم برویــد .درســت اســت کــه مســیرهای شــمالی همیشــه
زیبــا هســتند ،امــا در مســیر شــمال کمتــر میتوانیــد دشــتهایی را
پیــدا کنیــد کــه چهارگوشــههای زرد گندمــزار کنــار مســتطیلهای
قهـوهای شــخمزده چنیــن تضاد چشـمنوازی را در گســتره افق درســت
کننــد .همیــن کــه جــاده کوهســتانی میشــود ،چشــمتان میافتــد
بــه کوههــای آقکنــد تــا اردبیــل و جادههــای پیــچ در پیچــی کــه
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خــاکاش طالیــی اســت و دایــره ســبز درختــان و درههــای سرســبز و
ابرهــای ســفید در دل آســمان و بعــد هــم روســتاهای عزیــزی کــه از
پشــت هــر پیچــی نمایــان میشــود.

ورودی اردبیــل تابلویــی بــود کــه روی آن نوشــته شــده بــود ،بــه شــهر
«حســینیت» خــوش آمدیــد .جــای فرهنگســتان زبــان فارســی خالــی،
حتــی تلفــظاش هــم ســخت بــود .امــا جلوتــر چشــممان افتــاد بــه
تابلــو قدیمیتــری کــه رویاش نوشــته شــده بــود ،بــه ییــاق ایــران
و ســرزمین چشــمهها خــوش آمدیــد (نقــل بــه مضمــون) .آن طــرف
خیابــان هــم تابلــوی دیگــری بــود کــه «تــا کربــا  ۱۲۶۴کیلومتــر» راه
اســت .شــهر تــر و تمیــز و خنــک و پــر میــوه بــود .از مــردی آدرس
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پرســیدم .وقتــی بــرای پنجمیــن بــار گفــت« :مســتگیم مــیری»...
متوجــه شــدم عضــات گوشـههای لـبام کــش آمــده .صــورتام را
چرخانــدم تــا از رهــا بــرای نخندیــدن کمــک بگیــرم کــه دیــدم رهــا
رویاش را برگردانــده ،ســرش را از پنجــره بیــرون بــرده و شــانههایش
از خنــده میلــرزد .طبعــا مــن هــم کنتــرلام را از دســت دادم و
صــورتام را تــوی شــالام فــرو بــردم .مــرد شــیرینزبان خــودش هــم
بــا مــا میخندیــد« :باالخــره فهمیدیــن مــن کجــا آدرس دادم؟» و مــن
همــان موقــع عاشــق اردبیــل شــدم.
شــب را خانــه یکــی از معلمهــای اردبیــل گذراندیــم ،تمیــز بــود ،بــا
قیمــت مناســب .وقتــی بــرای خریــد شــام بیــرون رفتیــم ،دم اذان بــود و
همــه جــا ســوت و کــور .هیــچ مغــازهای بــاز نبــود و بهنظــر میرســید
شــب را گرســنه خواهیــم مانــد کــه مغــازهای آخریــن مالقــه آش
دوغاش را بــه مــا فروخــت .خانــم فروشــنده مهربــان کــه داشــت افطار
میکــرد وقتــی فهمیــد مســافریم ،نیمــی از نــان بربــری ســر ســفرهاش
را روی کاســه آش مــا گذاشــت.
صبــح از اردبیــل زدیــم بیــرون .مســیرمان جــاده خلخــال بــه اردبیــل
بــود .نــم بــاران رنگهــا را شــدیدتر کــرده بــود .گندمزارهــا زرد و
درختهــا ســبز و زمیــن قهــوهای در زمینــه آبــی آســمان و ســفیدی
ابرهــا آن قــدر زیبــا بــود که پلیســی با چشــمهای عســلی یادمــان بیاورد
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دریاچــه نئــور را رد کردهایــم .برگشــتیم بــه روســتای بودآاللــو و از
کنــار تابلــوی دریاچــه مســیر باریــک و مارپیچــی را شــروع کردیــم و
هفــده کیلومتــر بــه ســمت آســمان رفتیــم.
در بیــن راه فیبــی صداهایــی از خــودش درمــیآورد کــه طــی
تحقیقاتــی معلــوم شــد بــه خاطــر افتــادن جــک کاپــوت داخــل دم و
دســتگاهاش اســت .امــا هرچــه دل و رودهاش را گشــتیم ،جــک پیــدا
نشــد کــه نشــد و تــا آخــر ســفر بنــده نقــش جــک را وقــت بــاز کــردن
در کاپــوت بــازی کــردم.
بــوی گیاهــان دارویــی در مســیر همــه جــا را گرفتــه بــود و مــا همچنان
از وســط گلــه چوپانهایــی کــه ســوت میزدنــد و سـگهای گــوش
بریدهشــان رد میشــدیم کــه یکهــو بیخبــر بــا حجــم بــزرگ از آب
روب ـهرو شــدیم .بــرای مدتــی تنهــا کاری کــه توانســتم انجــام بدهــم
ایــن بــود کــه داد بزنــم ،ایــن بزرگتریــن دریاچ ـهای بــود کــه بــه
عمــرم دیــده بــودم .از تپ ـهای بــاال رفتــم و آن جــا تــازه فهمیــدم کــه
تــا آن موقــع فقــط نصــف دریاچــه را دیــده بــودم و حــاال کل دریاچــه
روبــهرویام بــود .آن قــدر در ایــن آبــی خیــره شــدم تــا ســرانجام
زمــان متوقــف شــد .تنهــا صــدای بــاد بــود کــه روی آبــی دریاچــه
چیــن میانداخــت .ابرهــا از پشــت ســرم حرکــت میکردنــد و بــه
روبــهرویام کــه میرســیدند ،سایهشــان روی دریاچــه میچرخیــد،
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بعــد هــم میرفتنــد تــا خودشــان را بــه کــوه برســانند .آن پاییــن فقــط
زمیــن سرســبز بــود و گلههــای اســب و گوســفند و پروانههــای زرد
رنــگ کــه تانگوهــای دو نفــره روی زمینــه آبــی بــه راه انداختــه بودند.

بــه ســختی دل از دریاچــه کندیــم و دوبــاره بــه جــاده کشــتزارها
بازگشــتیم .ایــن ســومین بــار بــود کــه از ایــن جــاده وارد اردبیــل
میشــدیم و جــاده همچنــان زیبــا و متفــاوت بهنظــر میرســید .رهــا
گفــت« :بیــا کال ســفر رو بیخیــال بشــیم ،همیــن جــاده رو هــی بریــم،
هــی برگردیــم ».از بــس کــه رنگهــا و منظرههــا مــدام بــا بــازی
آفتــاب و ابــر تغییــر میکــرد .سـیدی آقــای بنفــش گــروه پالــت هــم
حســابی بــه خوشــی حالمــان میافــزود.
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بــه ســمت جنــگل فندقلــو کــه رفتیــم ،ناگهــان بافــت طبیعــت تغییــر
کــرد ،جــوری کــه تــا بــه حــال ندیــده بــودم .زمیــن از گنــدم و
علفهــای زرد طالیــی شــده بــود و درختهــا بــا رنــگ ســبز
تیرهشــان در ایــن زمینــه طــای پراکنــده بودنــد .بــرای اولیــن بــار
درخــت فنــدق دیــدم ،درختــی بــا برگهــای گــرد .نــوع کشــاورزی
ایــن مــردم برایــم عجیــب بــود .هیــچ ذرهای از خــاک را بیحاصــل
نگذاشــته بودنــد .شــاید بــه دلیــل کوهســتانی بــودن منطقــه اســت کــه
خــاک زراعــی تــا ایــن حــد ارزشــمند اســت .نظــم و ترتیــب کاشــت
و برداشــت محصــوالت بســیار دقیــق و منظــم اســت.
بــاالی جنــگل تفرجگاهــی بــود کــه اتاقکهایــی بــرای اجــاره داشــت
و همینطــور ســکوهایی بــرای نشســتن .امــا مــن در حاشــیه جنــگل
گوشـهای را رو بــه منظــره بــرای نشســتن انتخــاب کــردم و رهــا دســت
بــه کار مرغــی شــد کــه ســر راه خریــده بودیــم .دو کار اســت کــه
بــه دلیــل سلســله شکســتهای پیدرپــی در آن دخالــت نمیکنــم:
یکــی مــرغ پــاک کــردن و دومــی آتــش درســت کــردن.
رهــا هــر دو کار را بــه خوبــی انجــام داد و جوجــهای حیرتانگیــز
درســت کــرد ،یعنــی چســبید هــا .از تفرجــگاه بیــرون آمدیــم و رفتیــم
باالتــر ،انــگار ســوییس در نزدیکیمــان بــود .درهای ســبز و عمیــق
جلــوی چشــممان بــود بــا راههایــی پیــچ در پیــچ .بــاد علفهــا را
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میچرخانــد و میرقصانــد و آفتــاب ســایهای طالیــی بــه گلهــا زده
بــود .ایــن همــه زیبایــی ،ایــن همــه بکــر بــودن ،ایــن همــه نزدیــک،
ایــن همــه دور.
چشــم انســان تــا چــه قــدر دورتــر را میتوانــد ببینــد؟ در زندگیهــای
شــهری چــه قــدر دورتــر را میبینــم؟ دیوارهــای خانــه روبـهرو ،انتهای
خیابــان و نهای ـتاش آن تــه ،کوهــی غــرق در دود .ایــن جــا منظــره
آن قــدر میرفــت کــه مــدام کوچــک و کوچــک و کوچکتــر
میشــد .االن تابســتان اســت و مــا ایــن همــه گل بابونــه دیدهایــم.
فکــرش را بکنیــد ،بهــار چــه محشــری از بابونههــا اســت.
صبــح بــا فریــاد رهــا بیــدار شــدم .عضلــه پایــش گرفتــه بــود کــه بعــد
از  ۸۰۰کیلومتــر رانندگــی طبیعــی بــه نظــر میرســید .بــه ماهیچ ـهاش
ســوزن زدم .کمــی از انقبــاض وحشــتاک پــاش کــم شــد ،امــا همچنان
درد داشت.
راه افتادیــم بــه ســمت ســرعین و آبشــار گورگــور .در مســیر پیســت
اســکی آلــوارس ،جــادهای خاکــی بــه ســمت آبشــار میرفــت و
چــه جــادهای بــود .بــه قــول رهــا ،داشــتیم مســتقیم وســط پوســتری
میرفتیــم ،یعنــی منظــره بودهــا .منظــرهای بــا چادرهــای عشــایری و
کندوهــای عســل .هــوای ابــری صبحگاهــی هــم بــه مــا لطــف کــرد و
18
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تبدیــل بــه هوایــی دلپذیــر و آفتابــی شــد .کنــار یــک مزرعــه پــرورش
ماهــی متــروک پــارک کردیــم و بــه ســمت آبشــار بــه راه افتادیــم.
ســر راهمــان درهای سرســبز بــود بــا جویبارهــای فــراوان و
تکدرختهایــی خــاص و متفــاوت .رهــا همیشــه میگفــت،
میخواهــم جایــی بــروم کــه در آســماناش شــاهین هــا پــرواز کننــد
و حــاال همــان جــا بودیــم .تنهــا قســمت دردنــاک ماجــرا عضلــه گرفته
پــای رهــا بــود کــه هــر قــدم را برایــش عذابــی دردنــاک کــرده بــود.

کنــار رودخانــه نشســتیم و چــای و حلــوای ســیاه اردبیــل خوردیم و به
پــای رهــا هــم اســتراحتی دادیــم و رهــا همــان جــا مانــد تــا مــن بــروم
پــای آبشــار .آبشــار متفاوتــی بــود ،بــه ایــن معنــی کــه آب از بــاالی
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بلنــدی پاییــن نمیریخــت ،بلکــه از بــاالی کــوه روی تپــه میغلتیــد
و مثــل رودخان ـهای سراشــیبی را پاییــن میآمــد ،امــا ایــن ماجــرا نــه
تنهــا از زیبایــیاش کــم نمیکــرد ،بلکــه صدایــش را گوشنــواز
کــرده بــود و دلپذیــر.
از ســرعین کــه بیــرون آمدیــم ،بــاران بنــد آمــده بــود .در نیــم دایــره
روبـهروی چشـمهایم از ایــن ســر تــا آن ســر زمینهــای بارانخــورده
بــود بــا لکههــای آفتــاب و آســمان آبــی و ابرهــای چرخــان .بــه عمــرم
چنیــن چیــزی ندیــده بــودم .تمــام مســیر اردبیــل بــه خلخــال ،بــا پالــت
فریــاد زدیــم :چشــمات مــث مثلــث ...دســتات مــث گندمــزار...

ســرانجام قبــل از تاریکــی ،بــا راهنماییهــای مســئول خانــه معلــم
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خلخــال ،جایــی را بــرای اســتراحت پیــدا کردیــم و بــا پنیــر و هندوانــه
و نــان بربــری وارد خانــه شــدیم.
صبــح گذاشــتم رهــا بخوابــد .این فــداکاری بزرگــی بود ،چــون من از
آن لیدرهــای فاجعـهای هســتم کــه صبــح کلــه ســحر بیــدار میشــوند.
از مســئول خانــه معلــم خلخــال ســراغ جاهــای دیدنــی شــهر را گرفتیــم
و راه افتادیــم .امــا باتــری ماشــین مشــکل پیــدا کــرده بــود و پیرمــرد
نانوایــی بــا نگرانــی تمــام مدتــی را کــه بــا ماشــین ور میرفتیــم آن
جــا منتظــر ایســتاده بــود و تــا وقتــی ماشــین روشــن نشــد ،برنگشــت
ســر کارش.
شــهر خلخــال بهشــدت صمیمــی بــود .از آن شــهرهایی کــه هــر
جایــش میایســتادی ،کــوه را میتوانســتی ببینــی .امــا طبیعــت ایــن
ســوی خلخــال بــا ســوی دیگــرش بســیار متفــاوت و بســیار نزدیــک
بــه طبیعــت کودکــی مــن بــود .کوههایــی برهنــه بــا واحههــای ســبز
و روســتای بیــن درههایــش.
تــوی راه تابلویــی دیدیــم بــا نــام آبشــار نــره گــر و بــا موافقتــی در
ســکوت ،پیچیدیــم تــوی مســیر ناآشــنا و چــه نامنتظرهایــی کــه
منتظرمــان بــود .سراســر مســیر ،ابرهایــی بــه حاشــیه کــوه گیــر کــرده
بودنــد ،بــدون هیــچ فاصلــهای بیــن ابرهــا و کــوه .شــکل ابرهــا و
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اصرارشــان بــرای مانــدن ،باعــث شــده بــود نــوار ســپیدی سراســر
رشــته کــوه میــان زمیــن و آســمان کشــیده شــود.
ســر راه از روســتای زیبایــی بــه نــام خَ مــس رد شــدیم و پیرزنــی زیبــا
بــا ســبد خریــدش را ســوار کردیــم .پیــرزن روزه بــود و از نــان و
حلوایمــان نخــورد .ســرانجام بــه روســتای سرســبز اَســبو رســیدیم
کــه آبشــار نــره گــر در آن بــود.
در میدانگاهــی روســتا پــارک کردیــم .زنــان و مــردان مهربــان آدرس
آبشــار را بــا دقــت تمــام بهمــان دادنــد و حتــی ســنگ زیــر چرخهــای
ماشــین گذاشــتند کــه ماشــین راه نیفتــد .از کنــاره رودخانــه تمشــک
خوردیــم و همینطــور بــاال رفتیــم .معلــوم شــد کــه دیــر رســیدهایم.
البتــه هنــوز آب اصلــی آبشــار از صخرههــا پاییــن میآمــد .امــا
صخرههــای خشــک بــا باقــی مانــده خزههــای ســبز روی آن نشــان
مــیداد کــه حــرف پیرمــرد دربــاره خشــک شــدن آبشــار حقیقــت
داشــته .در واقــع ،بــه جــز آبشــار اصلــی ،آب از دیوارههــای خــزهای
پاییــن میریختــه کــه حــاال بهخاطــر گرمــای تابســتان خشــک شــده
بــود.
برگشــتیم پاییــن و رســیدیم بــه حوضچـهای طبیعــی کــه تــوی گــودی
صخرههــا درســت شــده بــود .وسوســه آب و آفتــاب کار خــودش را
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کــرد و ســی ثانیــه بعــد مــن و رهــا تــوی آب بودیــم .ســردی آب آن
قــدر بــود کــه بــرای فــرو بــردن ســر و شــانهمان تــوی آب احتیــاج
داشــتیم از تــه دل داد بکشــیم .دره را گذاشــتیم روی ســرمان بــود
تــا توانســتیم برویــم زیــر آب .پوســت تنمــان فــورا قرمــز و برشــته
شــد ،ایــن قــدر کــه پــس از مدتــی بــه جــای ســرما ،حســی از گرمــا
و ســوختگی داشــتیم .تــا تــه توانمــان جیــغ زدیــم و بــه هــم آب
پاشــیدیم و آواز خواندیــم .آخــرش مــن کــم آوردم ،مثــل مارمولکــی
روی صخرههــا دراز کشــیدم تــا گــرم شــوم ،امــا رهــا هنــوز تــوی
حوضچــه آواز میخوانــد.
روی صخــره زمــان برایــم متوقــف شــد .مــن بــودم و بدنــی کــه
ســرمایش بــا گرمــای آفتــاب و صخــره داغ ناپدیــد میشــد .پروانـهای
طالیــی کنــارم از قطــرهای آب روی صخــره مینوشــید .آن طــرف
رودخانــه دو شــانه بهســر بــا ســینههای نارنجــی میــان تمشــکهای
قرمــز پیــدا و پنهــان میشــدند و شــاهینی در آســمان پــرواز میکــرد.
تــوی روســتا چنــد زن ورودی خانهشــان نشســته بودنــد و ازمــان
دعــوت کردنــد کنارشــان بنشــینیم و گــپ بزنیــم ،گفتوگویــی کــه
بــه شــدت شــیرین و خنــدان بــود .یکــی از خانمهــا از رهــا خــوشاش
آمــده بــود و میگفــت« :خونــه قشــنگ و پســر رشــید دارم ،فقــط
یــه عــروس خوشــگل میخوام».رهــا هــم درجــا قبــول کــرد و بهــم
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گفــت ،خــودم بــروم ســرجاده و ماشــین بگیــرم.

ایــن گفتوگوهــای شــیرین ادامــه داشــت و زنهــا میان حرفهایشــان
از تگرگــی گفتنــد کــه حتــی یــک گــردو هــم روی درختهــا باقــی
نگذاشــته بــود( .تــوی راه بــه رهــا میگفتــم ،چــرا فقــط گــردوی نــر
کاشــتهاند و اصــا گــردوی مــاده نمیبینــم .مــرداد مــاه بــود و وقــت
دیــدن گردوهــا ).مردمــی کــه درآمدشــان از باغهــای میــوه بــود،
بــرای تامیــن نشــدن مخارجشــان بســیار غمگیــن بودنــد.
رهــا را راضــی کــردم کــه عجوالنــه ازدواج نکنــد .بــه زور از
مادرشــوهر خوشــگلاش جــداش کــردم و بــا هــم بــه میدانگاهــی
روســتا برگشــتیم .مــردان ســیاهپوش تــوی میدانگاهــی پیشــنهاد دادنــد
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کــه شــب را در امامــزاده عبــداهلل چــادر بزنیــم.
صبــح تــوی امامــزاده یــادم آمــد ،خــادم امامــزاده تمــام شــب بــه
محــض نزدیــک شــدن زائــران امامــزاده بــه چــادر مــا (کنارچــادر
تختهــای یــک قهوهخانــه کوچــک بــود) ســوار موتــور خــودش را
بــه مــا میرســاند و منتظــر میمانــد تــا آنهــا برونــد و بــاز دوبــاره و
تــا صبــح همیــن کار را کــرد.
از خــادم مهربــان و امامــزاده دلپذیــر خداحافظــی کردیــم و جــاده
زیبــای برگشــت بــه اســالم را در هــوای ابــری و مهآلــود ادامــه
دادیــم .مــه آنقــدر زیــاد بــود کــه رهــا چســبیده بــود بــه فرمــان تــا
بتوانــد جلویــش را ببینــد .تابلــو پونــل را کــه یکــی از مقصدهایمــان
بــود بــه زحمــت دیدیــم .راه آنقــدر خطرنــاک بــه نظــر میرســید
کــه اصــا بیخیــال شــدیم و همــان مســیر اســالم را کورمالکورمــال
ادامــه دادیــم .کمــی کــه از مــه کــم شــد ،بــرای گرفتــن آب جــوش
نگــه داشــتیم و مغــازهای خبــر از آش دوغ داد .داخــل اتاقــک چوبــی
پیرمــردی شــدیم کــه تخــت و اجاقــی مهیــا کــرده بــود تــا مــا آن جــا
خوشــمزهترین آش دوغ دنیــا را بخوریــم .مخلــوط ســیر و ســبزی کــه
پیرمــرد کنــار آش گذاشــته بــود طعمــی بهشــتی بهــش م ـیداد و بــه
قــول رهــا« :اگــه ادعــای پیامبــری میکــرد ،مــن یکــی بهــش ایمــان
مـیآوردم .».آقــای دریابابایــی ،پیامبــر آش دوغ ،را بــه یــاد بســپارید.
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جلوتــر کــه رفتیــم ،ناگهــان مــه بــاز شــد و ســرانجام مناظــر معــروف
اســالم بــه خلخــال را دیدیــم.
تپههایــی بــا کلبههــای چوبــی -غــرق در مــه -جنگلهــای دور و
مــه کــه میرقصیــد و چــای ،بهانـهای داغ و شــیرین کــه زمــان بدهــد
بــرای ثبــت همــه اینهــا.
مســیر بعدیمــان پــره ســر بــود .بعــد از پــره ســر بــه ســمت آبشــار
ویســادار و چــه جــادهای! گفتــه بــودم ایــن ســفر ســفر جادههــای
شــگفت انگیــز بــود؟ دو طــرف جــاده چنــان درخــت بــود و چنــان
زیــاد کــه نــور آفتــاب وارد جــاده نمیشــد .مــدام بــه ایــن فکــر
میکــردم ایــن راهــرو ســبز در پاییــز چــه میشــود.
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رهــا میخندیــد و میگفــت« :تــو مــث مــردی هســتی کــه برهنگــی
زن خوشــگلی رو تصــور میکنــه».
رفتیــم ســمت آبشــار .زیبــا بــود و گل آلــود .توریســتی شــده بــود و
رویاش پــل زده بودنــد .مــن کــه بــا هــر جــور دســتکاری تــوی
طبیعــت مخال ـفام و حــرص میخــورم .امــا میشــود ایــن آبشــار را
از پاییــن بــاال آمــد ،البتــه میدانیــد کــه ،در پاییــز.

دنبــال جایــی بــرای چــادر زدن گشــتیم و آدرس کلبــه درویــش
را دادنــد .صاحــب کلبــه مــردی بــود کــه زمیــن بزرگــی از جنــگل
را حصــار کشــیده و در آن کلبههــای چوبــی ســاخته بــود و شــبی
 ۴۵هــزار تومــان اجــاره مــیداد .گفتــم ،کلبــه نمیخواهیــم ،فقــط
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میخواهیــم تــوی محوطــه چــادر بزنیــم .گفــت ،پــول هــم الزم
نیســت بدهیــد .دماش گــرم!
تــوی محوطــه تختهــای چوبــی ســقفدار بــود و نیــازی بــه چــادر
زدن نبــود .همــان جــا بســاط کردیــم .میزبان با اســلحهاش میگشــت و
ســنجابهایی را میکشــت کــه گردوهایــش را میخورنــد .پیشــنهاد
داد برایمــان آتــش روشــن کنــد و چــه آتشــی روشــن کــرد ...رهــا
را روی تخــت رهــا کــردم .کیســه خــوابام را کنــار رودخانــه و در
ایــوان چوبــی کلبــه انداختــم .مدتهــا بــود زیــر ســقف آســمان
نخوابیــده بــودم .میزبــان برقهــا را خامــوش کــرد ،جنــگل در ســیاهی
مطلــق فــرو رفــت ،تنهــا صــدای رودخانــه شــنیده میشــد و صــدای
ســنجابهایی کــه گــردو بــه زمیــن پــرت میکردنــد و شــاخههای
کــه از بــاد تــکان میخورنــد .آخریــن ذغالهــای آتشــین هــم ناپدیــد
شــد .و مــن بــه خوابــی عمیــق و شــیرین فــرو رفتــم.
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نیمههــای شــب بــا صــدای رعــد و بــرق از خــواب بیــدار شــدم،
آســمان روبهرویــم میدرخشــید .رعــد و بــرق همیشــه مــن را بــه
هیجــان مــیآورد ،بنابرایــن بــه دیــوار کلبــه تکیــه دادم و در انتظــار
ترانــه بــاران مانــدم .س ـگهای میزبــان بــا شــنیدن صــدای رعــد بــه
ســمتام آمدنــد و زیــر تخ ـتام جمــع شــدند .چنــد تــا رعــد و بــرق
دیگــر زد تــا رهــا را دیــدم کــه بــا کیســه خــواباش آمــد کنــارم.
نگــران بــود کــه ترســیده باشــم .کنــار کشــیدم و او هــم بــرای تماشــای
بــاران بــه مــن ملحــق شــد .میزبانمــان دواندوان بــا فانــوساش نگــران
از راه رســید و بــا حیــرت فانــوس را بــه صورتمــان تابانــد و دیــد
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بیداریــم و نیشمــان بــاز اســت و ســگها اطرافمــان هســتند.
مدتــی نگاهمــان کــرد و بعــد زد زیــر خنــده .نشســت دســتی بــه ســر
خیــساش کشــید و گفــت« :مــن رو بگــو کــه نگــران شــما بــودم.
گفتــم االن ســگها مــیآن ســراغات ،از تــرس ســکته میکنــی».
صبــح کــه چشــمهایم را بــه روی درختهــای بارانخــورده بــاز
کــردم ،هــوای مرطوبــی صــورتام را خنــک کــرد .هــر جــوری بــود
دل از پیرمــرد کندیــم ،ده هــزار تومــان بهــش دادیــم و او هــم قــول داد
پاییــز اتاقــک ارزانــی بهمــان بدهــد.
عصــر بــه ماســال کوچــک و زیبــا رســیدیم .اول از همــه رفتیــم بــام
ســبز ،آن جــا کــه تمــام شــهر زیــر پــایات اســت ،بــا شــالیزارها و
ســقفهای قرمــز و نارنجــی و هندوانـهای کــه خوردیــم .بعــد از دیدن
بــام ســبز ماســال بــه ســمت ییــاق حرکــت کردیــم ،تــوی جــادهای
پیــچ در پیــچ بــه ســمت ابرهــا ،جــادهای بــا درختهــای متفــاوت،
گاهــی ســوزنی و قــد بلنــد ،گاهــی نــازک و پــر و بههــم چســبیده،
گاهــی هــم گــرد و قلمبــه و همــه زیبــا .هرچــه باالتــر میرفتیــم ،فضــا
ســوررئالتر میشــد بــا مهــی کــه مناظــر را پیــدا و نهــان میکــرد.
دیگــر حتــی بــا هــم حــرف هــم نمیزدیــم ،آنقــدر کــه تصاویــر
رویایــی بودنــد .دیگــر دوربیــن هــم جــواب نم ـیداد ،چــون یــا بایــد
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کــوه را میگرفتــی یــا دره را .جایــی یــاد اســت کــه رهــا فریــاد
کشــید ،مــن نــگاه کوتاهــی بــه کوههــای ســبز روبــهرو کــردم کــه
ابرهــا رویاش میرقصیــد و کــف دره را ابــر چــون خامــهای پــر
کــرده بــود .بــه ســرعت رو برگردانــم .ترســیدم .از شــدت زیبایــی
تصویــری کــه از پنجــره ماشــین میدیــدم ،ترســیدم .ترســیدم تحمــل
ایــن همــه را نداشــته باشــم .تــرسام آنقــدر زیــاد بــود کــه ضربــان
قل ـبام تنــد شــده بــود .بــاال رفتیــم و بــاال رفتیــم و باالتــر .قلههــای
ســبز حــاال بــه جــای ایــن کــه بــاالی ســرمان باشــند ،روبهرویمــان
بودنــد .یــک روز بــه اینجــا برمیگــردم .در ییــاق ،اتاقکــی چوبــی
کرایــه میکنــم و روزهــا جلــوی آن مینشــینم و بــه عبــور ابرهــا از
کمــر کــوه نــگاه میکنــم تــا بمیــرم...

31

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

در بزرگــراه پردیس-تهــران ،جوانــک متصــدی عوارضــی بــه صندلی
عقــب ماشــین ،کولههــا ،فالکــس و صــورت آفتــاب ســوختهمان
نــگاه کــرد و پرســید « :مســافرت کجــا بودیــن؟»
رها با آهی طوالنی گفت« :یه جای خیلی دور».
مرد جوان گفت« :چرا من رو خبر نکردین بیام؟»
رها« :حاال دفعه بعد».
و وارد تهران گرم و خاکستری شدیم.
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اشکهای شیرین پیازآباد

امید باقری

غــروب ،روی یــک کاغــذ کوچــک مربعــی برایم یادداشــت گذاشــته
بودنــد .چســبانده بودنــد بــه گوشــه مانیتــور ،۱۱« :جلســه بــا مدیریــت».
ســاعت روی دیــوار را نــگاه کــردم .هنــوز هشــت نشــده بــود .دل و
دمــاغ کار کــردن نداشــتم .کمــی تــوی نــت ولگــردی کــردم .هیــچ
کــدام از خبرگزاریهــا ننوشــته بودنــد دیــروز زیــر پــل کریمخــان چــه
خبــر بــود .یــک چشــم بــه هــم زدن بــود .موتــور ســنگینی چــپ شــد
یــا چپ ـهاش کردنــد .گوشــی موبای ـلام را برداشــتم و بــرای فــرحروز
نوشــتم« :بهتــری فِــری؟» خــواب بــود ،احتمــاال .اشـکآور ریـهاش را
ســوزانده بــود .هــر دو مردیــم تــا شــب آرام شــد و خــواباش بــرد.
ســرم را روی دســتهایم روی میــز گذاشــتم و خوابــم بــرد .یــادم
نمیآیــد چــه خوابــی میدیــدم امــا اگــر آبدارچیمــان کــه حــس
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میکنــد بایــد حــق پــدری بــه گردنمــان داشــته باشــد بیــدارم
نکردهبــود ،تمــام روز را پشــت میــز میخوابیــدم .لیــوان چــای را
روی میــز گذاشــت و گفــت« :بــه جــای ایــن کــه تــا صبــح بشــینی
پــای ماهــواره و کامپیوتــر ،زن بگیــر ».وقتــی رفــت ،گوشــی موبایـلام
را نــگاه کــردم .ســاعت نزدیــک ده بــود ،امــا هنــوز خبــری از فرحروز
نبــود.
تــوی جلســه ،رضــا یکراســت رفــت ســر اصــل مطلــب .خودشــان
بریــده بودنــد و دوختــه بودنــد .طبــق یــک تفاهمنامــه میــان جهــاد
ســازندگی و خودشــان قــرار بــود ثمــر ه تــاش ســازندگی را مــا بــه
کام مــردم بچشــانیم .گفتــم« :خــب؟» گفــتُ « :کــردی بلــدی؟» گفتــم:
«نــه ».گفــت« :لُــری چــی؟» گفتــم« :نــه ».گفــت« :اشــکالی نــداره».
مانیتــورش را برگردانــد ســمت مــن و گفــت« :غــرب رو دادن بــه مــا».
زیــر لــب لندیدم« :غرب و شــرق و شــمال و جنوب نــداره که .همهاش
یــک گهــه ».نقشـه روی صفحــه را بزرگتــر کــرد ،دسـتاش را روی
خــط باریکــی گذاشــت و گفــت« :یــه درهســت کــه بیــن کرمانشــاه و
ایــام و لرســتان گیــر افتــاده .میگــن خــاکاش طالســت ،امــا رفتــن
و خــاکاش رو بــار زدن بــه دردســرش نمـیارزه ».بیحوصلــه گفتــم:
«کار مــن چیــه؟» خبــری از فــرحروز نبــود .داشــتم نگــران میشــدم.
گفــت« :بچههــای جهــاد چنــد ســال رفتــن و اومــدن ،تــو روســتاهای
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ایــن دره کلــی مســجد و کارگاه ســاختن .همــه بیــکار افتــاده ».گفتــم:
«خــودت میدونــی ،کار مــن چیــز دیگهســت ».بیکــه بــه چش ـمهایم
نــگاه کنــد ،گفــت« :اوضــاع خرابــه .دیگــه کســی بــرای کارهــای
پژوهشــی پــول خــرج نمیکنــه .بایــد یــه کاری کــرد ».گفتــم« :اون
االغــی کــه رفتــه یــه چیــزی ســاخته خــودش بایــد بــه فکــر میبــوده
کــه چــه جــوری و چــه طــوری میشــه ازش اســتفاده کــرد ».گفــت:
«حــاال بــه فکــر افتــاده ».گفتــم« :کلــه بابــای هــر آدمــی کــه هــر گــه
خوردنــی رو توجیــه میکنــه ».هنــوز نــگاهاش بــه گوشــه میــز بــود.
لندیــد« :اگــر ناراحتــی اســتعفات رو بنویــس ،بــرو .فعــا کار مــا اینــه».
گوشــی موبایــلام تــوی جیــبام لرزیــد .فــرحروز بــود .نوشــتهبود:
«بــا احوالپرســیهای شــما ،کــی میتونــه بــد باشــه ،اســتاد؟» رضــا
گفــت« :اهــلِ رو زمیــن گذاشــتن کاری نیســتی ».گفتــم« :ول کــن
بابــا ،مملکــت رو هواســت ،شــهر بــه گا رفتــه ،بــاز تــو دســت از شــهید
زندهبازیــت برنمـیداری؟» گوشــی موبایـلام دوبــاره لرزیــد .فرحروز
نوشــته بــود« :میشــه امــروز کار رو تعطیــل کنــی؟ حــالام خوبــه ،امــا
میخــوام پی ـشام باشــی ».رضــا گفــت« :یــه فکــری بکــن ببیــن چــه
جوریــه؟ شــرط مــن بــرای ادامـه همکاریــت اجــرای ایــن پروژهســت».
حــواسام پیــش فــرحروز بــود .تــوی تختخــواب ،شــانههای
لخــتاش از مالفــهای کــه دورش پیچیــده شــده بــود بیــرون افتــاده
بــود .نگفتــم بعــد از ســی ســال تــازه دل بســتهام و حــس میکنــم
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شــبها کنــار آدم زندگــیام میخوابــم .گفتــم« :مــن نمیتونــم».
بــه رضــا کــه نمیشــد ایــن حرفهــا را گفــت .گفــت« :از کــی تــا
حــاال؟» گفتــم« :از وقتــی دســت رفقــا کلــت میبینــم تــو خیابــون».
یکــه خــورد .گفــت« :اینهــا بازیــه .دیــر یــا زود تمــوم میشــه .عیــن
ده ســال پیــش ».نگفتــم« :زندگــی مــن ،فــرحروز کــه بــازی نیســت».
گفــت « :حــاال کــه اینطــوری شــد ،بایــد بــری .بــرو یــه هوایــی بــه
ســرت میخــوره .تــا برگــردی هــم آبهــا از آســیاب افتــاده ».چیــزی
نگفتــم .تــوی دهـنام داشــتم کلمههــا را بــرای جــواب فــرحروز تــوی
جملــه میچیــدم .رضــا گفــت« :دو نفــر رو هــم باهــات میفرســتم.
اصــا نمیخــواد کاری کنــی ،اونــا خودشــون کار میکنــن .فقــط
ـم» فــرحروز را بــه رضــا گفتــم .گفــت« :دمــت گــرم ».مــن
بــرو« ».چشـ ِ
هــم چیــزی نگفتــم.
قــرار بــود اتوبــوس شــادی راه بیندازیــم تــو دره .اتوبــوس شــد
مینیبــوس و مینیبــوس شــد وانــت .وانــت را هــم قــرار شــد از
ســازندگی ایــام بگیریــم .از تمــام چیزهایــی کــه قــرار بــود همراهمــان
باشــد و دس ـتمان را بگیــرد ،یــک معرفینامــه دســت مــا را گرفــت
و نــام دو نفــر روی کاغــذ کــه نمیدانســتم کارشــان دســت گرفتــن
اســت یــا نــه .یکــی حاجآقــا حســامی و دیگــری خانــم همتــی .رضــا
ن کــه اعتمــادی بــه حرفهــای
گفتــه بــود« :هماهنگــه ».و مــن بــا ای ـ 
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روی هوایــش نداشــتم ،پذیرفتــه بــودم .حســامی را از تهــران بــا هواپیما
فرســتاده بــود ایــام .بــرای مــن دیگــر بودجــه نداشــت .گفــت« :بــا
اتوبــوس بــرو ...جبــران میکنــم ».خانــم همتــی هــم کــه قــرار بــود
کارگاه قالیبافــی راه بینــدازد ،قــرار بــود از خرمآبــاد بیایــد.
صبــح آفتــاب نــزده اول مــرداد ،تــوی ترمینــال کرمانشــاه ،میــان
مســافرهای اتوبوســی کــه همـه مســافرهایش ســرباز بودنــد پیاده شــدم.
گفتــه بودنــد بایــد بــروم ترمینــا ِل راه کربــا .بــا ون رفتــم .مینیبوســی
کــه از آنجــا تــا ســر دره ُهلیــان میرفــت ،ســاعت ده راه میافتــاد.
مــن ســاعت نــه بــا حســامی و همتــی ابتــدای دره قرار داشــتم .دربســت
گرفتــم .از تهــران تــا کرمانشــاه را بــا ده ،دوازده هزارتومــان رفته بودم،
از ترمینــال تــا ســر جــاده را کمتــر از ســیهزار تومــان نمیبردنــد.
گفتــم« :گوربابــاش ،مــن بــرای رضــا فاکتــور میکنــم ،رضــا بــرای
ن حــال چانــه زدم .بیســت و پنــج آخــرش بــود.
ســازندگی ».بــا ایــ 
تاکســی پــژوی زرد کــه از ترمینــال بیــرون زد ،ابتــدای گردنـهای بــود.
راننــده گفــت« :اس ـمش چهار ِزبَــره ».و بــا انگشــت پشــت ســرش را
نشــان داد و گفــت« :مجاهدیــن تــا تــو دشــت رســیده بودنــد ».تــوی
گردنــه چنــد تــا تانــک از کار افتــاده هــم جلــوی یــک مســجد بــود.
تــا ســر دره بعضــی جاهــا دشــت بــود و کفــی ،بعضــی جاهــا کــوه و
گردنــه .راننــده کــه ســیگارش را روشــن کــرد ،بــا اجــازهاش ســیگارم
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را روشــن کــردم .خــوابام میآمــد ،امــا نمیخواســتم بخوابــم.
راننــده کــه از فالســک چــای کنــار پــایاش تعــارف کــرد ،رد
نکــردم .انــدازه یــک تهــران ـ قزویــن راه بــود .تــا برســیم ،دوتــا چــای
خوردیــم ،دوتــا ســیگار کشــیدیم ،بیحــرف اضافــی.
قــرار بــود حســامی از ســازندگی ایــام وانــت بگیــرد و بیایــد ســر جاده
دره .وقتــی رســیدم ،هنــوز نرســیده بــود .فقــط یــک خانــم چــادری،
روی چمــداناش پشــت بــه جــاده اصلــی و رو بــه جــاد ه هلیالن نشســته
بــود .شــک نداشــتم خانــم همتــی بــود .بــا ایــن حــال ،جلــو رفتــم و
پرســیدم« :خانــوم همتــی؟» از خیــاالتاش بیــرون پریــد و گفــت:
«بلــه ».بعــد از معرفــی خــودم ،ســاعتام را نــگاه کــردم .پنــج دقیقـهای
از قرارمــان گذشــته بــود .موبایــل آنتــن نداشــت .حســامی یــک
ســاعت بعــد ،از مینیبوســی کــه از ایــام بــه کرمانشــاه میرفــت ،بــا
عمامــه ســفید و عبــای کــرم روی قبــای اســتخوانی پیــاده شــد .ســام
کــردم و آشــنایی دادم .دســت بــه ریــش خرمایـیاش کشــید و گفت:
«افتضاحــه ،بــا لبــاس تبلیــغ از صبــح پاسکاریــم کــردن .ســازندگی
رفتــم ،فرمانــداری ،بخ ـشداری ،آمــوزش و پــرورش ،ســازمان ملــی
جوانــان .هیــچ کــدوم همــکاری نکــردن .گفتــن شــرمنده ،حاجآقــا».
گوشــی موبایــلام را از جیــبام درآوردم .لــرزش رســیدن پیــام
فــرحروز را حــس نکردهبــودم .نوشــتهبود« :در چــه حالــی ،پهلــوان؟»
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نوشــتم« :تخمــی ».فرســتاده نمیشــد .آنقــدر جابهجــا شــدم و دکمــه
ِســند را فشــار دادم تــا فرســتاده شــد .از همــان جــا بــه رضــا زنــگ زدم.
ماجــرای حســامی را توضیــح دادم .گفــت« :خــودت بــرو ایــام .بــا
آمــوزش و پــرورش هماهنــگ کــردهام ».گفتــم« :ایــن بابــا رو از در
آمــوزش و پــرورش هــم ردش کردهانــد ».گفــت« :تــو بــرو ،ردیفــه».
بــا مشــورتی کــه بــا حســامی و همتی کردیــم ،قرار شــد همتــی برگردد
خانــه ،اگــر توانســتیم ماشــین جــور کنیــم ،شــب خبــرش میکنیــم .تــا
ایــام برویــم ،تــا ماشــین جــور کنیــم ،تــا برگردیــم ســر جــاده دره
و طــول صــد ،صــد و پنجــاه کیلومتــری را تــا تــه دره برویــم ،شــب
میشــد .عمــ ً
ا روز را از دســت داده بودیــم .اول همتــی را راهــی
کردیــم و بعــد مــن و حســامی راهــی ایــام شــدیم.
ســر در ســاختمان آمــوزش و پــرورش ایــام یــک بنــر بــزرگ آویزان
کــرده بودنــد .تــوی بنــر احمدینــژاد بــود کــه از پلههــا پاییــن
میآمــد و کنــارش نوشــته شــده بــود« :اُســوه کار و تــاش ،دوبــاره
آمــاده بــاش /مــا بــه تــو بیســت دادهایــم ،بمــان کــه ایســتادهایم».
مــا بــه رییــس ســفارش شــدهایم ،امــا دیــدن رییــس کار ســختی
اســت .بعــد از نمــاز رییــس را میبینیــم .از اوضــاع و احــول تهــران
میپرســد .حســامی بــا رنــدی جــواباش را میدهــد .غــر میزنــد
کــه رانندههــا مرخصیانــد ،کمبــود بنزیــن داریــم ،هفتــه دولــت در
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راه اســت و خالصــه هــر جــور هســت ،جــان میکنــد تــا یــک ماشــین
بــا راننــده زیــر پایمــان بگــذارد .راننــده شــماره تمــاس نــدارد .رییــس
میگویــد ،میتوانیــد در قهوهخانــه خیابــان روبهرویــی پیدایــش
کنیــد.
حســامی نیامــد دم در قهوهخانــه .البــد بــرای لبــاس تبلیــغاش کســر
شــان بــود .تنهــا رفتــم .موتورهــای هونــدا ردیــف شــده بودنــد جلــوی
قهوهخانــه .تــوی قهوهخانــه گــوش تــا گــوش آدم بــود ،آدمهــای
تقریبــا یــک شــکل .جوانهــای مــو مشــکیِ چشــم رنگــی .صــورت
تراشــیده ،بــا ســبیلهای ُکــردی .لباسهایشــان هــم یــک شــکل
بــود :پیراهــن مشــکی ،شــلوار کــردی مشــکی و یکــی در میــان دمپایی
یــا کفــش ورنــی نــوک تی ـ ِز پشــت خوابانــده.
تــوی هیاهــوی قلقــل قلیانهــای قهوهخانــه ،دم گــوش قهوهچــی
گفتــم« :بــا جلیــل کار دارم ».جوانــی چــاق بــا صورتــی کثیــف و تــه
ریــش یکهفت ـهای را نشــان داد کــه گشــاد نشســته بــود و روزنامــه
میخوانــد.
ماشــین جلیــل پیــکان بــود ،بــا پــاک شــخصی .چــارهای نبــود .گفتــم:
«فــردا میریــم ،بــرای امشــب جــای خــواب هــم میخوایــم ».جلیــل
خــودش زاده و بــزرگ شــد ه هلیــان بــود .گفــت« :امشــب میریــم
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خونــه مــا ».تعــارف نکردهبــود .مــا را بــه «چشــمه ماهــی» اولیــن
روســتای در ه بــرد .پــدر و مــادرش ســرایدار مدرس ـهای شــبانهروزی
در چشــمه ماهــی بودنــد .ســرایداری بــا اعتمــاد بــه نفــس حداقــل یک
مدیــر مدرســه .تــوی مســیر ،جلیــل از اوضــاع تهــران پرســیده بــود.
خواســتم از ســر خــودم بــازش کنــم ،گفتــم« :اینهــا بــه مــن مربــوط
نیســت ».گفــت« :مگــه میشــه آدم تهرانــی باشــه و ایــن چیزهــا بهــش
مربــوط نباشــه؟» جــواب جلیــل را نــداده بــودم ،امــا ُســر خــوردن از
زیــر دســت پــدر جلیــل کار راحتــی نبــود .حســامی همــان اول زنــگ
خــوردن موبای ـلاش را بهانــه کــرد و زد بیــرون .پــدر جلیــل از همــه
چیــز شــاکی بــود .بــه احمدینــژاد فحــش م ـیداد .میگفــت« :همــه
را بدهــکار کــرده .یــک روز اومــدن گفتــن بانــک وام م ـیده ،همــه
رفتــن تــو صــف .پنــج میلیــون ،ده میلیــون ،پنجــاه میلیــون بــرای
خوداشــتغالی گرفتــن .یــک ســال خــوردن و خوابیــدن و کشــیدن
و بچــه پــس انداختــن ،حــاال احضاریــه ،پشــت احضاریــه ».گفتــم:
«شــما هــم گرفتــی؟» گفــت« :هــا! وقتــی همــه میگیــرن ،مــا چــرا
نگیریــم؟» پــدر کــه بــرای کمــک بــه جلیــل بــرای ســاخی بــرهای
کــه کشــتهبودند رفــت ،مــادر آمــد و شــروع بــه نفریــن و نالــه کــرد.
میگفــت« :دو تــا مدرسهســت ،ایــن مــرد دریــغ از یــک دســت بــه
جــارو زدن ».صــدای حســامی را از پشــت پنجــره میشــنیدم کــه تــوی
گوشــی موبایــلِ دم گــوشاش قربــان صدقــه کســی میرفــت.
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شــب نتوانســتم بیشــتر از دو لقمــه از بــرهای کــه بــرای مــا کشــته بودنــد
بخــورم .شــام کبــاب بــره بــود و نــان ســاجی و یــک کاســه روغــن
کرمانشــاهی.
صبــح برگشــتیم ســر دره .همتــی بهانـه دار قالـیاش را گرفــت .انــگار
بــا رضــا هماهنــگ کــرد ه بــود ،امــا رضــا چیــزی بــه مــن نگفتـه بــود.
غرغــری کــرد و راه افتادیــم ســمت دره .تــوی راه جلیــل از قدمــت
یــازده هــزار ســاله تمــدن هلیــان گفــت .از بــورس قاچــاق عتیقــه و...
جــاده یــک خــط باریــک بــود کــه روی تپهماهورهــای از گنــدم
زرد شــده بــاال و پاییــن میشــد .گنــدم دیــم بــود ،مزرعــه هندوانــه
و گلهگلــه بــز و گوســفند کــه همــراه چوپانهــا و سگهایشــان
نســبت بــه مــا در رفــت و آمــد بودنــد .یــک ســاعتی کــه گذشــت،
از جلیــل پرســیدم« :خیلــی مونــده؟» دیوارهــای یــک کــوه ســنگی
را نشــان داد و گفــت« :پــای اون دیــواره ».حســامی و همتــی روی
صندلــی عقــب خــواب بودنــد.
گــرده دیــوا ِر ســنگی نقــش تــن زنــی بــا تمــام فــراز و فرودهایــش بــود
کــه رو بــه آســمان دراز کشــیده بــود و موهــای بلنــدش از یک ســمت
دیــوار آویــزان بــود .موبایــل آنتــن نداشــت .هــوس یــک عشــق بــازی
اساماســی بــا فــرحروز بــه دلام مانــد.
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ورودی پیــاز آبــاد ،بــه جلیــل گفتــم« :میدونــی مســجد کجاســت؟»
ســری بــه حالــت تاســف تــکان داد و تــوی خاکــی پیــچ در پیــچ
روســتا بــاال رفــت .کوچههــا پــر از س ـگهایی بــود کــه پــوزه روی
دستهاشــان گذاشــتهبودند و خوابیدهبودنــد .دیوارهــای خانههــای
جدیدتــر ســنگهای تراشخــورده مکعبــی بــود و دیوارهــای
خانههــای قدیمــی قلوهســنگ و کاهــگل .وقتــی بــه مســجد و کارگاه
و غســالخانهای کــه ســازندگی ســاخته بــود رســیدیم ،آنچــه را کــه
چشـمام میدیــد بــاور نمیکــردم .مســجد یــک ســالن بــود و کارگاه
و غســالخانه دو اتــاق .هرســه آغــل شــدهبود .حســامی ریــشاش
را خارانــد و گفــت« :عجــب!» دســت روی دســت کوبیــد و گفــت:
«انصــاف نیســت بــا خانــه خــدا چنیــن کنــن.د» جلیــل گفــت« :صیغــه
نــداره حاجآقــا .خونــه خــدا نیســت ،زمیــن خداســت ».حســامی رو
بــه مــن نـچای پرانــد و گفــت« :فایــده نــداره .هرکــی هــر گنــدی زده
خــودش بیــاد جمــع کنــه».
پیرمــردی بــا لبــاس کــردی و دســتاری بســته بــه ســر از خانـهای بیــرون
آمــد .بــه زبــان لکــی چیــزی گفــت .از جلیــل پرســیدم« :چــی میگه؟»
بــا دســت دو ســوراخ بــزرگ ســیاه را روی تــن ســفید دیــواره ســنگی
روبــهرو نشــان داد و گفــت« :عســل میفروشــه .اون دوتــا ســوراخ
کنــدوی عســلاند .کســی دســتش بــه اون دو ســوراخ نرســیده
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.زمســتان خبــری نیســت ،امــا تابســتان از دل ســیاه اون دو ســوراخ
عســل میجوشــه .اشــک پیازآبــاده ».پرســیدم« :چــرا اشــک؟» گفــت:
«اشــک واســه بدبختــی ایــن مــردم».
غــروب کرمانشــاه بــودم .گــرگ و میــش هــوا ،تــوی اتوبــوس بــه
ســمت تهــران ،از کنــار کــوه بیســتون کــه گذشــتم ،گوشــی موبایـلام
را از جیـبام درآوردم و بــرای فــرحروز نوشــتم« :در جــادهای گرگ
و میــش ،از کنــار هــر چــراغ روشــن کــه میگــذرم ،نــوری در دلام
روشــن و روشــنتر میشــود .صبــح آفتــاب نــزده ،بــه خورشــید
خواهــم رســید».
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خداحافظ تهران

مرضیه ستوده

تهران -سهراه شکوفه -آغوش عمه

عمــه فاطــی گفــت« :خــواب بابــات زیــر پلکهــای تــو ،بــوی تـنات،
بوی ت ـنام ،بــوی بابــات».
هنــوز بعــد از ســالها ،مــن و عمــه انــگار بــا پیمانــی ســری مــرگ بابــا
را کــه یکهــو ورپریــد بــاور نداریــم .و مــرز میــان خیــال و واقعیــت،
همزمــان در آغــوش هــم ،پنهــان از چشــم دیگــران ،مخــدوش
میشــود کــه لــذت نــاب ســرگیجهآوری دارد .زندگــی ایــن اســت
یــا آن؟
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بگذاریــد از اول بگویــم .از همان اول که در فرودگاه آمســتردام ســوار
هواپیمــای ایــران ایــر شــدم .امــا قبــل از گفتــن احتیــاج بــه محبت شــما
دارم ،کــه محبــت حالــی شــریف اســت ،کــه پیـشداوری نکنــی کــه
چــون بیســتســالی اســت از وطــن دور بــوده و در ممالــک فرنــگ
ســاکن بــودهام ،وطنفــروش شــدهام و باقــی قضایــا ...میدانیــد چــه
میخواهــم بگویــم؟ احتیــاج بــه همدلــی دارم کــه محکــوم نشــوم بــه
کلیگویــی کــه ایــن فقــط میتوانــد کلــوزآپ باشــد از گوش ـههایی
از تهــران مخــوف.
ایــنجــا و آنجــا تــوی فــرودگاه ،وقتــی هندیهــا و ســومالیاییها
و ایرانیهــا یــک جــا جمــع میشــوند کامــا مشــخصاند .نــه بــه
خاطــر رنــگ پوســت و بــو و نــژاد بهخصوصشــان .نــه ،بــه خاطــر
بینظمــی و حجــم چمدانهــا و شــکل بســتهبندیی ســاک و
کیفدســتی و کیســه و توبــره و کولــه و بقچــه و بندیلشــان .جایــی
کــه ایرانیهــا جمــع میشــوند ،بــاز از همــه مشــخصتر اســت ،چــون
مــدام یکدیگــر را هــل میدهنــد ،اصــا بــه هــم کمــک نمیکننــد،
رعایــت یکدیگــر را نمیکننــد و دستشــان برســد ،در همــان چنــد
ســاعت پــرواز بــه یکدیگــر میچپاننــد و نســبت بــه هــم زرنگــی
میکننــد .میدانیــد کــه چــه میخواهــم بگویــم؟
قســمتی کــه ایــران ایــر در فرودگاههــا ایرانیهــا را جمــع میکنــد تــه
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تههــای یــک راهــروی طوالنــی در گوش ـه پرتــی از فــرودگاه اســت.
یکــی از کارمنــدان ایــران ایــر بــا لحــن خشــن حــرف میزنــد ،انــگار
کــه بخواهــد مســئل ه غامضــی را شــیرفهم کنــد .بعــد هــم انــگار کــه
گلـ ه گوســفندی باشــیم ،صــف ســوار شــدن بــه هواپیمــا را بــا انگشــت
نشــانمان میدهــد.
حــاال روی هواییــم .مهمــانداری به چشــم بــرادری خوشچشـم و ابرو
بــا چــرخ نوشــابه از راه میرســد و بــا لحنــی خــوش ســوال میکنــد:
«قرمــز ،مشــکی ،ســفید؟» نمیفهمــم چــه میگویــد .میگویــم:
«بلــه؟» خــودش زود متوجــه میشــود کــه غریــبام .میپرســد:
«کــوال ،ســونآپ ،آبپرتقــال؟» متوجــه میشــوم کــه کاربــرد
بعضــی واژههــا را نمیدانــم و متوجــه نمیشــوم .مهماندارهــای زن،
زیــر کاله خوشترکیــب مهمــانداری لچــک بســتهاند .لچکهــای
مــا زنهــای مســافر آمــاده روی شــانه و گردنمــان اســت.
ســرمهماندار زیــر کالهاش مقنعــه ســر کــرده .زنــی اســت چهــل و
چنــد ســاله ،از آن زنهــای خانــه و زندگــی اســت و زبــر و زرنــگ.
چــاق و خــوشرو اســت .از میــان ردیفهــای تنــگ صندلیهــا
قــل میزنــد و بــدو بــدو میکنــد .بــا دیگــر مهماندارهــا فروتــن
اســت .گاهــی چــای یــا قهــوه را خــودش میگردانــد .اگــر بگویــی
نمیخواهــم ،میــل نــدارم ،ولات نمیکنــد .میگویــد« :وا ،جــان
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شــما نمیشــه .تــو رو خــدا بفرماییــن ».چیــزی دروناش اســت کــه
کالفــهام میکنــد .میدانیــد کــه چــه میخواهــم بگویــم؟
حــاال تــوی هواپیمــا بــاالی ابرهایــم .چــون یــک روحانی تــوی هواپیما
بــود ،توالــت را زنانــه /مردانــه کردنــد .بچههــا آی عــر زدنــد ،آی تــر
زدنــد تــا چاهــک توالــت زنانــه گرفــت .صندلــی مــن نزدیــک توالــت
بــود .بــه همــان خوشچشــم و ابــرو گفتــم ،دارم خفــه میشــوم
گفــت ،هــر چــه بــه خانمهــا میگوییــم پوشــک نیندازیــد و باقــی
قضایــا .خالصــه ،بهرغــم حضــور روحانــی ،بعــد از صــرف ناهــار،
شــکمها کار کــرد و قانــون شکســته شــد و ان و گــه زنانــه و مردانــه
قاطــی پاتــی شــد.
وقتــی رســیدیم ،یکــی از دخترخانمهــای مهمانــدار رفــت پشــت
بلندگــو و آرزو کــرد بــه مــا خــوش بگــذرد و در ضمــن یــادآور شــد
کــه تــا توقــف کامــل هواپیمــا ،مســافرین محتــرم ســرجای خودشــان
بنشــینند کــه تــا آن موقــع ،همــه روی کــت و کــول هــم ســوار بودنــد
و زیــر هــم عــرق میریختنــد .میدانیــد چــه میخواهــم بگویــم؟
تهــران را نمیشناســم ،ایــن غــول بیشــاخ و دم را .تــوی تهــران
غریبــی میکنــم .اتوبانهــای پیــچ در پیــچ ،بــرج و بــارو ،بــرج و
بــارو ،بــرج و بــارو .آلودگــی هــوا و صــدا ،بــه آنــی تســخیرت
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میکنــد ،بــه حقــوقات تجــاوز میکنــد ،میگویــد تــو حــق زندگــی
نــداری .میگویــد تــو اصــا حــق و حقوقــی نــداری .میدانچههــای
بیریخــت بــا تزیینــات دلبههــمزن ،المــپ مهتابیهــای رنگــی
مثــل ســر در کبابیهــا .اینجــا و آنجــا گنبدهــای مســاجد تازهســاز
بــا کاشــیکاریهای چشــمگیر و گلدســتههای بلنــد .ایــن راه از
فــرودگاه تــا خانــه بــود.
بعــد هــم دیــدار خانــواده و فامیــل کــه چنــان در آغــوشات میگیرنــد
و چنــان در بغلشــان میگیــری کــه انــگار نــه انــگار ســالها دور
بــودهای .و آن چنــد نفــر غایــب کــه مــا در عزاداریشــان نبودهایــم،
انــگار جایــی همــان گوشــه و کنارنــد و حــاال و دمــی دیگــر میآینــد.
میدانــی چــه میخواهــم بگویــم؟ نــه ،ایــن یکــی را ممکــن اســت
ندانــی .تــا در غربــت نبــوده باشــی ،تــا خبــر عزیــزی از آن دور دورها،
از آن طــرف آبهــا ،صاعق ـهوار نرســیده باشــد و تــو تــوی گوشــی
تلفــن زوزه نکشــیده باشــی ،نمیدانــی.
حــاال صبحانــه ،نــان ســنگک خشخاشــی ،پنیــر تبریــز و چــای الهیجان
مــزه کــرده اســت و بعــد بایــد بــروم خیابــان و کوچــه و بــازار دنبــال
کار و زندگــی.
مــن قصــد نــدارم بــا دربــاره ترافیــک تهــران ،ایــن معضــل الینحــل،
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ســرتان را درد آورم .میخواهــم بپرســم (چــه طــور بــرای دیگــران
ســوال نیســت) کــه وقتــی مثــا خیابــان ســه الیــن دارد ،یعنــی ســه
ماشــین در ســه خــط جــدا بایــد براننــد ،بعــد در ایــن ســه خــط،
هفــت ،هشــت خــودرو کــه هیــچ خطــی را هــم رعایــت نمیکننــد
و در حالــت تعلیــق گاز ،ترمــز ،بــوق ،گاز ،ترمــز ،بــوق از الی
هــم رد میشــوند ،بعــد راهنمــا هــم نمیزننــد ،چــه طــور بــه هــم
نمیخورنــد؟ چــه طــور ممکــن اســت بــا هــم تصــادف نکننــد؟ البتــه
رانندههــا انــگار علــم غیــب دارنــد ،ذهــن یکدیگــر را میخواننــد
کــه کــی از کــدام طــرف میخواهــد بــرود .در ضمــن پیــش خودمــان
باشــد ،مــن کشــف کــردم تــوی ماشینهاشــان دســتگاهی دارد کــه
باعــث میشــود اســت ماشــینها بــه هــم نخورنــد ،وگرنــه چــه طــور
ممکــن اســت هیچکــس در خــط خــودش نباشــد ،راهنمــا هــم نزنــد،
بعــد هــی گاز ،ترمــز ،گاز ،ترمــز -بــه رانندههــای تهــران بایــد مــدال
داد.
س بــه چشــم مــن مســیح
رانندههــای تاکســی و اتوبــوس و مینیبــو 
بازمصلــوب بودنــد کــه تــاج خــار بــر ســر و چهــار میــخ بــه صلیــب
چکچــک خــون ازشــان میرفــت نــه بــرای رســتگاری خودشــان
یــا بشــر ،بــرای یــک لقمــه نــان .زیــر پــل ســیدخندان ،دوزخ دانتــه را
بــا همــان چهرههــا دیــدم .چهرههایــی کــه مصیبــت و رنــج چنــان از
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انســان بــودن تهیشــان کــرده کــه ویرژیــل بیطاقــت میشــود و روی
برمیگردانــد .زنهــا همــه ریقشــان درآمــده ،کیســههای ســنگین
نــان و ســبزی و میــوه دستشــان ،در صفهــای طوالن ـی مینیبــوس
و تاکســی پیــر میشــوند .وقتــی مینیبوســی از راه میرســید ،همــه
بــا هــم ُهــردود میکردنــد .مینیبــوس یعنــی اتوبــوس کوچــک.
بعــد تــوی همیــن اتوبــوس کوچــک مــردم روی هــم روی هــم
مینشســتند ،میایســتادند ،کلههــا در تنهــا فــرو میرفــت ،انــگار
ماشــین کشــتارگاهی باشــد کــه گوســفند بــه ســاخخانه میبــرد.
زیــر پــل ســیدخندان قیامــت اســت .آدم و دود و ســمنت و آهــن و
اتوبــوس و مینــی بــوس و ماشــین و موتــور و دوچرخــه و سـهچرخه و
گاری و بچهگــدا و بچهگــدا و بچهگــدا و علیــل و دیوانــه و فالگیــر
و باللــی و زغالاختــهای و گل نرگســی و ماشینشــور ،همیــن طــور
همــه بــا هــم ،دیوان ـهوار بــوق میزننــد ،فریــاد میزننــد ،یکدیگــر را
هــل میدهنــد و دور هــم میچرخنــد .بچهگداهــا زیــر دســت و پــا
بــزرگ میشــوند .چالقهــا دســت و پــای چالقشــان را در معــرض
دیــد میگذارنــد ،کــی بــه کــی اســت .محشــر کبــری اســت زیــر پــل
ســیدخندان.
مــن نمیخواهــم از ترافیــک تهــران بگویــم .میخواهــم اعتــراف
کنــم .نمیتوانســتم از ایــن طــرف خیابــان بــروم آن طــرف خیابــان.
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گریــهام میگرفــت ،بــه همیــن ســادگی .اوایــل همــه میخندیدنــد
بــه حــرفام ،بعضیهــا فکــر میکردنــد خــودم را لــوس میکنــم.
ولــی بعــد خودشــان میدیدنــد کــه همیــن مکافــات را دارنــد ،منتهــا
چــون ایــن مکافــات هــر روز ،روزی چنــد بــار تکــرار میشــود،
شــکل مصیبــت و مکافــات دیگــر نــدارد .مثــل کثافــت خــود آدم
کــه آنقــدر عــادی اســت کــه انــگار دیگــر کثافــت نیســت .البتــه
مــن هــم آببنــدی شــدم .روزهــای اول رد شــدن از خیابــان بیســت
دقیق ـهای طــول میکشــید .روزهــای آخــر مــن هــم ویــراژ م ـیدادم
الب ـهالی ماشــینها ،امــا بــا تــرس و لــرز .آقــای کییــرکگارد بیایــد
ببینــد تــرس و لــرز یعنــی چــه .روی تابلوهــای اعالنــات ،آخریــن
پدیدههــای تکنولــوژی و فنــاوری و تمــدن و شــیکی و مدرنــی آگهــی
میشــود کــه چنیــن اســت و چنــان اســت و بیاییــد و بخریــد ،امــا از
خطکشــی و چــراغ راهنمــا خبــری نیســت ،بــه جــز چهارراههــای
اصلــی و میدانهــای بــزرگ .تــازه ،عابــر پیــاده وقتــی از روی
خطکشــی ســفید رد میشــود ،بــاز هــم تامیــن جانــی نــدارد ،مگــر
ایــن کــه پاســبان و مامــور راهنمایــی آن وسطمس ـطها باشــد و هــی
ســوت بزنــد و هــی دســتاش را همچینهمچیــن کنــد و تــازه بــاز
هــم بســتگی دارد رویاش از کــدام طــرف باشــد.
خالصــه ،یعنــی خودتــی و خــدا .یعنــی پیــاده ذهــن ســواره را
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میخوانــد ،بعــد فاصل ـ ه خــود را بــا ماشــینی کــه دارد میآیــد تنظیــم
میکنــد .بعــد میپــرد وســط خیابــان و همزمــان چنــد بــار ایــن کار
را میکنــد و هــی از الی ماشــینها ویــراژ میدهــد .جــان شــما
هنگام ـهای اســت .زنهــای چــادری بــا کیس ـههای خریــد و بچــه بــه
بغــل را تحســین میکــردم .یــک بــار ،یــک کــم انــگار دیــر و زود
شــد و یــک موتــوری نزدیــک بــود بزنــد بــه دختربچـهای کــه نــزد و
ویــژی ویــراژ داد و رفــت .مــن پریــدم بچــه را بغل کــردم ،گریـهزاری
کــردم .مــادر بچــه و دور و بریهــا همــه بــه مــن خندیدنــد .آخــرش
مــن هــم خندیــدم و دختــرک را نــاز کــردم.
بعــد از مدتــی یــاد گرفتــم ذهــن رانندههــا را بخوانــم و فاصلــهام را
میــزان کنــم .امــا نمیدانــم چــرا بعضــی رانندههــا انــگار میفهمیدنــد
مــن غریــبام ،پایشــان را میگذاشــتند روی گاز .گــذر از اتوبــان
کابــوس بــود .اینطــور کــه پیــدا اســت ،چگونگــی آمــد و شــد در
اتوبــان تعلیــم داده نشــده .یعنــی در واقــع فرهنــگ داشــتن اتوبــان
نداریــم ،بهخصــوص پیرمردهــا کــه همــه بــرای یــک لقمــه نــان
مســافرکش شــدهاند و جوانهــای چلغــوز کــه ُگــر
و ُگــر خودشــان و بقیــه را بــه کشــتن میدهنــد .چندیــن بــار مــرگ را
دیــدم .معجزهآســا ماشــینها بــه هــم نخوردنــد ،ولــی خــود خــودش
بــود ،مــرگ بــود .بعــد بــا رنــگ پریــده و تتهپتــه بــرای خانــوادهام
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تعریــف کــردم .بــاور کــن هرهــر میخندیدنــد و میگفتنــد ،مــا ایــن
جــا هیجــان واقعــی داریــم.
روی پــل همــت ،گاهــی یــک ســاعت ،یــک ســاعت ونیــم ماشــینها
ایســتاده حرکــت میکردنــد .روزهــای بعــد بــا خــودم کتــاب بــردم،
امــا نمیشــد خوانــد .از چشــمهایام اشــک میآمــد و حلــق و
گلــوم از دود میســوخت .بچهگداهــا و تنبکــی و چالقچنگکهــا
از ســر و کــول ماشــینهای ایســتای خزنــده بــاال میرفتنــد .جــان
شــما هنگامــهای اســت .بعــد ،ســمنت و مــواد نگهدارنــده ایــن پــل
و خیلــی پلهــای دیگــر ریختــه ،اســکلتاش مانــده ،بعضــی از
آهنپارههــاش ،سیخســیخ زده بیــرون و همانطــور آن بــاال وســط
زمیــن و هــوا تابتــاب عباســی میخــورد.
خــب ،ایــن از خیابانهــا .حــال بشــنوید از پیادهروهــا .عــرض کنــم
کــه هــر شــهرداری کــه آمــده ،بــه ســامتی کلــی دزدی و هیــزی
کــرده و خیابانهــا را بــرای اجــرای پروژههایــش کنــده و ول کــرده
و رفتــه و شــهردار بعــدی آمــده ،بــاز کنــده و ریختــه و رفتــه .هــی
خیابانهــا را کندهانــد ،خــاک و آت و آشــغالاش را ریختهانــد
تــوی پیادهروهــا و ول کردهانــد بــه امــان خــدا .بعــد بــاران میآیــد،
ِگل و ُشــل میشــود ،آدم نمیدانــد پــایاش را کجــا بگــذارد .گاهــی
بایــد از جــوی آب بپــری ،ایــن ورش آشــغال اســت ،آن ورش گل
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و شــل اســت .روی یــک وجــب مثــا پــل آهنــی کــه آدم بتوانــد رد
شــود ،ماشــین پــارک اســت .خــب ،البتــه جــای پارکــی هــم نیســت.
رفتــه بــودم خریــد ،پــایام پیــچ خــورد .برگشــتنی دیــدم دو نفــر تــوی
همــان ماشــینی کــه روی پــل پــارک کردهانــد نشســتهاند .گفتــم
بــروم جلــو ،بــد و بیــراه بگویــم کــه چــرا راه را بســته .آمــدم بکوبــم
بــه شیشــه ،دیــدم دو تــا پســر و دختــر جــوان داشــتند تــوی ماشــین
بســتنی میخوردنــد .تــوی ایــن دنیــا نبودنــد ،راحتشــان گذاشــتم.
بعــد تــا ایــن شــهردار بــرود و از گل بهتــر غضنفــر بیایــد ،پمپبنزینیها
و نــان ســنگکیها ،زمینشــان را فروختهانــد و یکشــبه میلیونــر
شــدهاند و جــاش آژانــس مســکن بــاز کردهانــد یــا بــرج و بــارو
ســاختهاند.
آی کــه گــه بگیرنــد ایــن خیابــان ســعادتآباد را .سرتاســر ایــن
خیابــان ،بنــگاه معامــات ملکــی اســت .البتــه دخترهــای تــرگل ورگل
تــوش نشســتهاند و روی شیش ـهاش هــم نوشــته :آژانــس مســکن .بــاز
یکــی درمیــان آب انــاری اســت و کبابخانــه .روزهــای اول هــی
خیابــان را پیــاده گــز کــردم ،شــاید تــوی میــدان کتابفروشــی باشــد.
مــن هــم کــه مثــل بورخــس ،کــوری و شــهرت بــا هــم آمــده ســراغام،
از دور هــی کبابخانــه را میخوانــدم کتابخانــه .خالصــه ،گوشــهای
از میــدان یــک تابلــوی قنــاس قهــوهای رنــگ بــود .رویاش نوشــته
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بــود کتابخانــه .مــن هــر چــه جهــت تابلــو را گرفتــم ،حتــی ایــ 
ن
طــرف و آنطــرفاش را هــم رفتــم و برگشــتم کتابخانــه ندیــدم .از
مــردم ،از کاس ـبهای محــل پرســیدم ،انــگار از مریــخ آمــده بــودم.
بــا تعجــب میپرســیدند ،کــدام تابلــو؟

میخواهــم از دماونــد بگویـم ،ایــن بچهگداهــا نمیگذارنــد ،ذهنام را
مغشــوش میکننــد .راح ـتام نمیگذارنــد .راح ـتات نمیگذارنــد.
دماونــد .در هــر چرخــش ،در پیــچ هــر کــوی و بــرزن ،در هــر گــذر،
چشــمام بــه دماونــد میافتــد .از هرطــرف چشــمتات بــه دماونــد
میافتــد .همــه جــا هســت ،بیاعتنــا و باوقــار .نوعــی خوشــی زیــر
پوسـتات مـیدود .نوعــی آشــنایی کــه بــه مــن میگویــد متعلــق بــه
جایــی هســتم .بــه ایــن حــس ســخت نیازمنــدم و بــرای لحظاتــی از
یــک ســرگیجه خیالــی نجــات پیــدا میکنــم و بـیآن کــه یــادم مانــده
باشــد کــه از کــی چشــم رو بــه دماونــد گردانــدهام ،حافظ ـهام شــکل
خوشترکیــب و شــکوهاش را حفــظ کــرده اســت .شــکل بلنــدای
ســفیدش ،کبــودی لخــت و سرســختاش ،حــس ژرف تنهایـیاش و
ایــن ترکیــب خــوش آبــی و ســفید و کبــودش را کــه پیــدا و ناپیــدا و
دو ِر دور اســت .دور از پلیــدی ،بلندتــر از تمــدن ،تنهاتــر از خــدا.
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یــاد دکتــر شــریعتی هــم همــان حــس دیــدار آشــنا ،حــس امنیتبخش
تعلــق بــه جایــی و کســی را بــه مــن میدهــد .ســالها اســت خــودم
را سانســور کــردهام کــه بگویــم شــریعتی بــه ســختی صخرههــا و
لطافــت برفهــای دماونــد بــود ،دور از پلیــدی و در میانــه بــود ،پــاک
و بیغــش .نرســیده بــه حســینه ارشــاد ،نمیدانســتی از کجــای خیابــان
شــروع میشــد ،همــه جــا بــود ســیل خروشــان صــدایاش ،لحظــه بــه
لحظــه انــگار نزدیکتــر و محکمتــر تســخیرم میکــرد .صــدایاش
اکــو داشــت .میرفــت و برمیگشــت .در شبســتان حســینیه میپیچیــد
و در حجرههــا و دریچــه قلـبام گــرپ گــرپ میکــرد .ریتــم داشــت
لحـناش .همــان ریتــم بیتابــی سرشــت انســان بــه ســوی زیبایــی .ریتم
پــر شــکوه ســمفونیهای بتهــوون کــه گویــی بــه افــاک میکوبــد.
ریتــم رقــص سرخپوس ـتها دور آتــش .همــان ریتــم قلــب از مــدار
گریختــه آهــوی گــم کــرده مــادر ،ریتــم قلــب آدمــی کــه بــه وقــت
عاشــقی شــفاف میشــود .همــان ریتــم آشــنا.

بــازار تجریــش باشــور و حــال اســت .تــوی بــازار تجریــش آدم روی
آدم راه مــیرود .انــگار همیشــه جشــنواره اســت .نمایشــگاه اســت.
جشــن خرمنکوبــی اســت .ایــن طــرف آبهــا ،هــر از چنــد گاهــی
بــه مناســبتی ،از قبــل و بــا برنامهریــزی ،آدمهــا را دور هــم جمــع
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میکننــد .امــا تجریــش خــود بــه خــود اســت .غلغل ـه اســت .قســمت
میــوه و ترهبــارش مثــل شــنبهبازارهای هلنــد اســت .غرفههــای میــوه
و ســبزی را خوشگلخوشــگل چیدهانــد و تــو جــرات نــداری دســت
بزنــی بهشــان ،غرفهدارهــا بــا لهجههــای مختلــف و لحــن خشنشــان
جلــویات را میگیرنــد و اگــر چانــه بزنــی ،جــرت میدهنــد .بــه
یکیشــان کــه شــکل آنتونیــو بنــدراس بــود گفتــم« :ببخشــید آقــا،
چــرا شــما ایــن قــدر دریــده و خش ـناید؟» گفــت« :از وقتــی آمــدم
تهــران ای نجــور شــدم ».گفتــم« :ولــی خیلــی بااســتعداد هســتید ».کــه
نفهمیــد منظــورم چــه بــود ،امــا کمــی نــرم شــد.
زنهــا و دخترهــا در بــازار طالفروشهــا وول میزننــد .بیشــتر
چادریانــد .گاهــی از زیــر چــادر مشــکی ،دســتی ســفید و تپــل کــه
النگویــی زینــتاش کــرده اســت چشــم را خیــره میکنــد .شــور
جنســی در هــوا مــوج میزنــد .نگاههــا گــره میخــورد .نگاههایــی
خریــدار و شــهوتآلود از ورای روپوشهــا روی تــن مینشــیند.
احســاس میکنــم گونههایــم گل انداختــه .بــوی ســمنوی تــازه
بیقــرارم میکنــد .ســمنو دیگــر فقــط مــال عیــد یــا نــذری نیســت.
همیشــه هســت .ســطل ســطل میفروشــند .یــک ســطل میخــرم،
قاشــقک هــم میدهنــد .همــان جــا ایســتاده ،بــا لــذت غریبــی،
تقریبــا همــهاش را میبلعــم .چشــمهایم را میبنــدم ،چشــم درون
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میگشــایم ،دســت در گــردن پروســت ،بــوی ســمنو مــرا میبــرد بــه
زمــان بــاز یافتــه کودکــی و شـبهای ســمنوپزان .چنــان زنــده و حــی
و حاضــر اســت کــه در ایــن بازآفرینــی تــاب ایــن همــه خوشــبختی را
نــدارم .انــگار کــه بابــا نمــرده ،انــگار کــه جنــگ نشــده ،انــگار حمیــد
را نکشــتهاند ،انــگار بیســت ســال غربــت نکشــیدهام ،انــگار طــاق
نگرفتــهام ،انــگار بچــهام افســردگی نگرفتــه ،انــگار بابــاش نمــرده،
انــگار زنبابــا و عمــه و عمــوی بچــه ارثاش را نخوردهانــد .انــگار
انــگار انــگار آدم آدمتــر بــوده .راســتی ،یــک عمــر بــه ایــن فکــر
کــردهام و همیــن شــگفتزدهام کــرده اســت کــه آن کــه حمیــد را
کشــت ،آیــا بــه چش ـمهاش نــگاه کــرده بــود؟ بــه کرکهــای پشــت
ل ـباش چــی؟ تــازه شــانزده ســالاش شــده بــود .نــه ،نــه ،نــه .حتمــا
گونــی ســرش کشــیده بودنــد .هیــچ دژخیمــی قــادر نیســت بــه روی
دریــا شــلیک کنــد .چشـمهای حمیــد آبــی بــود ،مــوج داشــت .بغــض
کــه میکــرد ،دریــا طوفانــی میشــد.

وول میزنــد بچـه :بچهگــدا ،بچــه باربــر ،بچــه کاســب ،بچــه پاانــداز،
بچــه مطــرب .گدایــی شــغل اســت .ایــن بچههــا رســما صاحــب دارند،
بهپــا دارنــد ،درآمــد دارنــد .باربرهــاِ ،چســقل ِچســقل ،ریزهمیــزه،
ســیاهچرده و یــک چیــزی بــه پــس و پشتشــان اســت مثــل روپــوش
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نارنجــی .دنبــال زنهایــی کــه خریــد کردهانــد راه میافتنــد و بــا
صــدای نازکشــان میگوینــد« :خانــم بارتــان را بیاوریــم؟» خیلــی
کوچکانــد .گریــهام میگیــرد.
صــدای ســاز و آواز و بــزن و برقــص و دیــوار گوشــتی دایــرهوار مــن
را بــه ســمت خــودش میکشــد .میبینــم مــردم دوال شــدهاند و
چیــزی را نــگاه میکننــد .از وســط دســت و پاهــا ،میبینــم چیــزی
وول میخــورد ،ایــن طــرف آن طــرف میپــرد .یــک لحظــه از ســرم
میگــذرد میمــون اســت .امــا نــه ،بچــه مطــرب بــود .میرقصیــد،
قشــنگ میرقصیــد ،تمــام و کمــال ،ســبکپا و لونــد .پســر بچــه
شــش ،هفــت ســالهای بــود ،ریــزه و ســیهچرده ،امــا زبــل و چابــک
میرقصیــد .قشــنگ میرقصیــد .باباکــرم میزدنــد .دو نفــر بودنــد،
یکــی تمپــو مــیزد ،دیگــری آکاردئــون .پســرک ســر و شــانه کــه
میلرزانــد ،قــر کمــر کــه میآمــد ،مــردم شــاباش میدادنــد.
تصنیــف باباکــرم خوانــده نمیشــد ،فقــط ِرنــگ پرکرشــمه بــود و
قــرو قمیشهــای پســرک کــه در اوج قــر کمــر ،یکهــو ســری بــاال
میکــرد و چشــمی خمــار ،بعــد باســن نداشــته را ایــن ور و آن ورش
میکــرد و بــا صــدای زیــر ،همچــون چکاوکــی در دام ،میخوانــد:
«بابــا کــرم ...دوس ـتات دارم ...آخ ،بابــا کــرم »...نشســتم همــان جــا
بــه گریــه کــردن .بــرادرم اول ســربه ســرم گذاشــت ،بعــد داد زد ســرم
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کــه پاشــو ،خــودت را جمــع کــن .بــا گریــه التمــاس کــردم ،بیــا بچــه
را ببریــم خانــه .کارهایــش را درســت کنیــم ،مــن بــا خــودم ببــرماش
کانــادا .بــرادرم گفــت« :آنوقــت بایــد ایــن دو تــا داداشهــاش را
هــم بــا خــودت ببــری و تــوی کوچــه پشــتی هــم بقیــه پســرخالههاش
را کــه یــک دار و دســتهاند و ایــن کاسبیشــان اســت ».حــاال آن
لحظــه احساســاتی شــدم و گریـهام گرفــت ،بمانــد .امــا یــادم نمـیرود
بــرق چشــمهاش ،پیــچ و تــاب تــناش کــه لرزانلــرزان خــودش را
میکشــاند تــا کرشــمههای پــر شــور چهــار مضــراب و لونــدی زنانــه
را میرقصانــد در تختهبنــد تــن کوچــک و انــدام نحیـفاش و زنــگ
صــدایاش و زنــگ صــدایاش ...بــر مــا چــه رفــت ،باربــد؟
یــادش بهخیــر هوشــنگ گلشــیری .بغــض روی بغــض غمبــاد اســت.
یــادت بهخیــر ،گلشــیری .دیرزمانــی اســت کــه باربــد غمگینتــر
از غــم مینــوازد کــه شــبدیز مــرده اســت .همــه جــا گــرد مــرگ
پاشــیدهاند .مــرگ غــرور و عــزت نفــس .مــرگ کودکــی ،مــرگ
جوانــی ،مــرگ امیــد .گــرد مــرگ پاشــیدهاند همــه جــا.

ایــن تهــران را نمیشناســم ،ایــن آدمهــا را هــم .همــه یــا کاسـباند یــا
بــه کاســبی فکــر میکننــد یــا بــا هــم کاســبی میکننــد :زن و مــرد و
61

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

پیــر و جــوان .امــروزه ،دنیــا بــر ایــن پاشــنه میچرخــد .ولــی چــرا ایــن
قــدر چهــرهاش زشــت اســت ایــن جــا .ریــز و درشــت هموغمشــان
ایــن اســت کــه یــک پولــی از یــک جایــی کســب کننــد ،حــاال بــه
هــر قیمتــی .در دربهدریهایــی کــه کشــیدهام و در دیگــر کشــورها
زندگــی کــردهام ،هیچکجــا مثــل تهــران ،اختــاف طبقاتــی ایــن قــدر
زشــت و زننــده و کریــه نیســت ،نوعــی توهیــن و تحقیــر لحظــه بــه
لحظــه اســت بــه منزلــت آدمــی.

صبحهــا ،هــر روز تلویزیــون نــگاه میکــردم ،یعنــی گــوش مـیدادم.
ی مصــری ،قــرآن میخوانــد .صــدا را بــه دلخــواه بلنــد
یــک قــار 
میکــردم .صــداش رنــگ داشــت .قــدرت صــدایاش باالتــر از
پاواراتــی ،گرمتــر از امکلثــوم و گیراتــر از شــجریان بــود .بــاال کــه
میگرفــت ،رنگینکمــان میشــد .پاییــن کــه میگرفــت ،انــگار
قلـبام ســالها منتظــر ایــن لحظــه بــوده تــا انــدوه ســرریز کنــد ،چــون
آبشــار و در رنگیــن کمــان بعــدی بــاال ،بــاال ،باالتــر بــرود و از وجــد
دیوانــه شــود .قــاری مصــری ،بــه اتفــاق جهــان میگرفــت ،چــون
خوبــرو هــم بــود.
ایــن قــرآن گــوش کــردن مــن ،شــده بــود مکافــات بــرای خانــوادهام.
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خــب صــدا بلنــد بــود و بــه همــه جــا میرســید .همینطــور کــه صــدای
موزیــک همســایهها میآمــد و ســوزان روشــن و شــهرام ش ـبپره از
صبــح تــا شــب ،تــوی ماهــواره ،بپربپــر میکردنــد .مامــانام بایــد مــدام
توضیــح مـیداد کــه چــرا دختــر از فرنــگ برگشــتهاش قــرآن گــوش
میدهــد .یکــی از همســایهها گفتــه بــود« :همــه را بــرق میگیــرد،
مــا را چــراغ نفتــی».
خودمانایــم ،مــردم خیلــی بــه کار هــم کار دارنــد .تــوی مهمانیهــا،
حــالام بــد میشــد ،نفــسام میگرفــت .خــب در ایــن مســابقهها و
چشــم همچشــمیها ،باالخــره یکــی ســر اســت ،یکــی تــه .چشــم
وچــار آدم را در میآورنــد .هــی ســوالهای خصوصــی میپرســند.
مــن چــون طــاق گرفت ـهام و پســرم نرفتــه دانشــگاه و دوبــاره شــوهر
نکــردهام و ســر و پــز امــروزی هم نــدارم ،باعث خفت و سرشکســتگی
خانــوادهام بــودم .بدریزمــان صــداش را انداخت ـه بــود تــوی گلــوش
و بــه مامــانام گفتــه بــود« :دختــر و نــوهات آن جــا ول میگردنــد کــه
چــی؟»
ناگفتــه نمانــد ،خوبــی زندگــی در ممالــک فرنــگ این اســت کــه آدم
حــق انتخــاب دارد کــه بــا کــی رفــت و آمــد کنــد یــا نکنــد .ولــی در
تهــران ،آنطــور کــه مــن دیــدم ،اگــر هــم نخواهــی قیافــه بعضیهــا
را ببینــی ،امــکان نــدارد .خســتگیناپذیر و نســتوه ،از دور انگشــتی
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بهــت میرســانند .در ایــن انگشترســانی هــم بســیار بــا اســتعدادند و
پشــتکار دارنــد و اهدافــی چندگانــه را دنبــال میکننــد .میدانیــد کــه
چــه میخواهــم بگویــم؟
یعنــی چــون بیستســالی نبــودهام ،ایــن روابــط بــرایام ایــن همــه
آزاردهنــده اســت؟ ایــن ســبعیت اســت .خشــونت و آزار اســت ،نــه
بــه جســم ،بــه روح و روان یکدیگــر .بــه چهرههــا خیــره میشــدم،
بــه نگاههــا ،بــه حرکــت دســتها ،نشســت و برخاســتها .همــه
عصبیانــد .چشــمها حالتــی تهدیــد کننــده دارد .رفتارشــان بــا آن
چــه در همــان لحظــه میگوینــد ،هماهنــگ نیســت .نوعــی خشــونت
خزنــده و رونــده مــیرود بــه همهجــا ،همــه روانیانــد.
بقــال و چقــال و قصــاب هــم خشـناند ،هــم بیتربیــت .خــب مــن کــه
جرینگجرینــگ پــول م ـیدادم بــرای یــک بســته دســتمال کاغــذی
یــا یــک کیلوپرتقــال ،پــس چــرا همچیــن میکردنــد؟
جــان شــما ،پرتقالفروشــه شــاهکار بــود .جلــوی چشــمهای آدم،
پرتقــال لـکدار میانداخــت تــوی کیسـهات .سـه انگشـتاش را دور
پرتقــال طــوری میرقصانــد کــه تــو نمیدیــدی لــک اصــا کجــا
اســت.
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در تهــران ،در بخــش تــازه بــه دوران رســیدهها ،تــا دلات بخواهــد
نمایشــگاه اســت .نمایشــگاه کتــاب ،نمایشــگاه نقاشــی ،و چیچـیگاه ِ
گل و بلبــل اســت .آنهــا کــه دستشــان بــه دهانشــان میرســد،
از دم ،فرزندانشــان کالس میرونــد .جرینگجرینــگ پــول اســتاد
میدهنــد .کالس نقاشــی ،موســیقی و از همــه بیشتــر و مهمتــر،
کالس شــاعری ،داستاننویســی و فیلمنامهنویســی (ایــن کالس
خیلــی سوکســه دارد) .نســل مــا ،بابــا نهنهمــان میخواســتند مــا
دکتــر و مهنــدس و وکیــل بشــویم ،امــا حــاال در هم ـ ه خانههــا ،پــدر
مادرهــا فکــر میکننــد هنرمنــدی کشــف نشــده ،شــاعری شــوریده
یــا نویســنده بزرگــی را دارنــد پــرورش میدهنــد .میدانیــد کــه
چــه میخواهــم بگویــم؟ بعــد ،ایــن بچههــا هــی زودزود بــزرگ
شــدهاند ،حــاال هــی نمایشــگاه پشــت نمایشــگاه ،کتــاب پشــت کتــاب
چــاپ میکننــد .کــی بخیــل اســت ،اینهــا را میگوینــد رشــد
فرهنگــی .مــن فقــط شــگفتیام را از وجــود ایــن همــه اســتاد و هنرمنــد
ی و شــرکت در ایــن نمایشــگاهها و چــاپ
بیــان میکنــم .برگــزار 
ب فــوت و فــن دارد .امــا ســخت نیســت .هفــت خــوان رســتم
کتــا 
کــه نیســت .از قبــل ،بــا برنامهریــزی در چنــد گردهمایــی و بســیج
شــرکت میکننــد و همــکاری میکننــد و بعــد هــم بــا هماهنگــی
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در آن جامعــه بُــر میخورنــد و ریتــم و نفــس آن جــا را میگیرنــد
تــا آثارشــان بــه بهتریــن شــکل مطــرح شــود .البتــه ،ایــن مســئله را مــا
فرنگنشــینان بایــد بــا دیــد مــدارا و درک بیشــتری نــگاه کنیــم ،چــون
ایــنجوانهــا کــه دیگــر جــوان هــم نیســتند دارنــد عاقلــه میشــوند
و آن جــا زندگــی میکننــد دیگــر.
از نمایشــگاه مــوزه هنرهــای معاصــر میزنــم بیــرون .بــا خــردک
ذوقــی کــه دارم و انــدک آشــنایی بــا ســبکها چیــزی دســتگیرم
نمیشــود .زیــادی مدرنانــد .ژاپنیهــا هــم هنرنمایــی کــرده بودنــد.
ردیــف ردیــف ،ســیخ و ســهپایه و کماجــدون و دیــگ و دیگبــر.
هنرهــای تجســمی .بازدیــد کننــدگان ،چــه زن چــه مــرد ،خودشــان
هنرهــای تجســمیاند .زنهــا تقریبــا یــک شــکلاند .جلــوی موهــا
مــش زرد یــا بنفــش اســت .دماغهــا بیشــتر عملــی و ســرباال .دور
لبهــا مــداد قهــوهای و همــه لبهــا هــم قلــوهای .بعضیهــا از ایــن
آمپولهــا زدهانــد کــه لبهــا کمــی پــف میکنــد و انــگار روی هــوا
دارنــد مــاچ میدهنــد« .بــده مــن لبــو ،ســگمصبــو ».ایــن را روزگار
گذشــته ،پســرخالهام ِرنــگ میگرفــت و میخوانــد .همــه حســابی
چیتانفیتانانــد .روپــوش و روســری بــه آن شــکل در کار نیســت.
بــا ســلیقه و خوشفــرم یــک چیــزی بــه سرشــان اســت ،یــک چیــزی
هــم بــه برشــان (ایــن بخــش شــاهکار زنهــا اســت) مردهــا مــوی
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بیشــتر دم موشــی دارنــد و یــک چیــزی مثــل ریــش یــا انــگار بــا مــداد
کنتــه روی چانهشــان هاشــور زدهانــد .همــه هــم بچــه خرپــول .همــه
موبایــل دارنــد .همــه کفشهاشــان بــه شــدت نوکتیــز اســت .همــه
میرونــد کافهگالســه و کافــه التــه و کیــک فرانســوی میخورنــد.
یــک چیــز یکدســت دل بههــم
زن تــوی هــوا اســت .قیافــه مامــور حفاظــت مــوزه خــودش جــان
میدهــد بــرای  Turist Attractionیعنــی ایــن انیفورمهــای دولتــی
و ارتشــی بــا صــورت دو تیغــه برازنــده اســت ،نــه بــا یــک مــن ریــش
و پشــم.
از آن طــرف خیابــان ،میآیــم ایــن طــرف ،ایــن جــا هــم بــرای
ی
خــودش مــوزهای اســت .شــما ســر نمیزنیــد؟ اینجــا خان ـه قدیم ـ 
مصادرهشــدهای اســت کــه رواننژندهــای زمــان جنــگ را نگهــداری
میکننــد .جسمشــان همــه ســالم اســت .دیوانــه هــم نیســتند .درد
هــم ندارنــد .نــگاه گمشــد ه کســی را دارنــد کــه آرمــاناش ســوخته،
باورهایــش ریختــه و بــه گــه کشــیده شــده و در کثافــت تکثیــر
شــده اســت .مــات و مبهوتانــد .مــن هــم مــات میشــوم .حیــرت
میکنــم .چیــزی کــه دلات را ســخت آتــش میزنــد ،چــه طــور
هنــوز ایــن همــه مهربانــی ازشــان میتــراود؟ ایــن جــا دیگــر قانــون
محــرم ،نامحــرم کارگــر نیســت .کســی کاری بــه کارم نــدارد .بــا
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همهشــان اخــت میشــوم .تــوی پیژامــه حالتــی خودمانــی دارنــد.
گاهــی قهقهــه خنــدهای ترســناک میشــود .گاهــی نگاهــی را تــاب
نمــیآورم .دلام میخواهــد دســت بکشــم بــه ســر و سینهشــان،
بپیچــم بــه دســت و پاهــای عاطــل و باطلشــان ،کام ببخشــم .دســت
بکشــم بــه لبهــای مرطــوب بیحالتشــان ،لبخنــد بکشــم روی
صورتهــای مــات و مبهوتشــان .مــادری میآیــد بــه پســرش
ســر بزنــد .چــادری اســت .بیســت ســال اســت دارد گریــه میکنــد
ی شــده .میرویــم
بــرای قاس ـماش .قاســم دیگــر موهــاش جوگندم ـ 
زیــر درخــت زبانگنجشــک مینشــینیم .مــادر نــان و کتلــت آورده
بــا ســبزی خــوردن .ریحونهــای پرپــرش خوشــگل و خوشــبو اســت.
میزنــم زیــر گریــه .قاســم هــی خردهنــان میریــزد ،مــن هــی جمــع
میکنــم ،قاســم را نــاز میکنــم .مــادر میگویــد ،اســتغفراهلل.
بــه جلسـه نقد و بررسـی جایــزه یلــدا و یکی ،دو جلسـ ه داســتانخوانی
و کتابفروشــیهایی کــه پاتــوق هســتند ســرکی کشــیدم .راســتش
تــو ذوقام خــورد .در جلسـه نقــد و بررســی ،اگــر مــن را هــم حســاب
کنیــد ،ســی نفــر هــم نمیشــدیم .البتــه ،همــه آدمهــای مهــم و مطــرح
و آیندهســاز بودیــم .بــرای ایــن ســی نفــر چندتایــی صندلــی بــود و
یــک میــز بیریخــت و شــش ،هفــتتــا عــکاس .چــه دوربینهایــی!
عکاسهــا دخترهــای جــوان خوشــگل ،خوشهیــکل ،همــان طــور
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گفتــم ،جلــوی موهــا مــش ،دمــاغ عملــی ،خــط دور لــب قهــوهای
چلیکچلیــک عکــس میانداختنــد از مــا ،مــن هــم کــه بدعکــس.
بگذریــم .نمیدانــم چــرا فضــا و حــال و هــوا عیــن فیلــم پدرخوانــده
بــود .هــر آن نزدیــک بــود از جایــی شــلیکی شــود .خودیهــا انــگار
خیانــت کــرده بودنــد .نمیدانــم بــه دلیــل نگاههــای مدیــا کاشــیگر
بــود یــا موهــای چــرباش یــا چــی کــه مــن تــرس بــرم داشــته بــود،
یــک جــوری همــه چیــز مافیایــی بــود .شــیوا ارســطویی دیرتــر از
همــه آمــد ،نشســت ردیــف اول و بعــد ویــژژی رفــت ،بــدون ایــن
کــه بــه کســی نــگاه کنــد یــا یــک کالم بــا کســی حــرف بزنــد .یــک
آقــای جوانــی هــم آمــد ،هیکلدرشــت و چهارشــانه .بــا موهــای بلنــد
پریشــان و کیــف سامســونایت .رفــت گرفــت گوشــهای نشســت،
رویاش را هــم کــرد بــه دیــوار .پرســیدم ،ایشــان؟ گفتنــد ،مهــدی
یزدانیخــرم .گفتــم ،آهــان .یکــی هــم بــود الغــرو ،گیسهــاش تــا
تــوی کمــر (فکــر کنــم ســو ِء تغذیــه داشــت) هــی میرفــت اتــاق
فرمــان و میآمــد .خــودم شــناختماش ،آبکنــار بــود .از روی آن
عکـساش شــناختم کــه دارد جــای دو ِر دوری را تــوی دوربیــن نــگاه
میکنــد .ناتاشــا امیــری بــا آن چشــم و ابــروی باحــال و لبهــای
قلوهایــش و آن حالــت اثیریــش آن وســط ایســتاده بــود ،چنــد نفــر
هــم دورش را گرفتــه بودنــد و او را در فشــار قــرار داده بودنــد .ناتاشــا
هــم هــی میگفــت« :نمــیرم کــه نمــیرم .منظــورش آن بــاال بــود
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کــه یعنــی نظــر نمیدهــد».
حــاال عکاسهــا هــم چلیکچلیــک عکــس میگیرنــد .کــت و
شــلوار آقــای رود راوی (ایــن اســم بهــش بیشــتر میآیــد تــا اســم
خــودش) انــگار دیگــر بــرایاش کوچــک شــده بــود .بدجــوری
کهنــه بــود ،امــا تمیــز و اطــو کشــیده بــود .مــن دیگــر نــا نداشــتم تــوی
آن فضــای یاجوجماجــوج گریــهام بگیــرد کــه هنــوز نویســندههای
مــا ایــن قــدر فقیرنــد .تــف بــه ایــن مملکــت بیایــد .بعــد نمیدانــم
چــرا کاو ه میرعباســی ،قبــل از ایــن کــه از رمــان «نامهــا و ســایهها»
حــرف بزنــد ،هــی از ســروانتس میگفــت و هــی از خیــال و هــی
از ســروانتس و هــی از نامهــا و ســایهها .یعنــی تخیــل ســروانتس را
بــا تخیــل محمدرحیــم اخــوت برابــری میکــرد؟ خــب همــه فارســی
حــرف میزدنــد ،همــه هموطــن بودنــد ،امــا مــن هیچجــوری
ســردرنمیآوردم کــه چــی بــه چــی اســت .مدیــا کاشــیگر کــه چشــم
میگردانــد ،میترســیدم .بعــد بقیــه را نــگاه میکــردم ،میدیــدم
بیخیــال نشســتهاند .تقــوی ســرش روی شــان ه ســناپور خــواب بــود.
ســناپور هــم خــودش ویــران و زرد و زار چــرت م ـیزد .حــاال ایــن
همــه عــکاس بــرای ایــن چندتــا و نصفــی آدم کــم بــود ،آقای ســهیلی
هــم آمــد کــه یــک ماسماســک هــم ســر دوربینــش بــود ،از آنهــا کــه
باهــاش کهکشــان را ســیر میکننــد .هــی مــا را ســیر کــرد و عکــس
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انداخــت .کــتاش خیلــی شــیک بــود ،بــا کفشهــاش ســت بــود،
مــارک دار ،از آن گرانقیمتهــا .آدم غ ـماش میگیــرد ،زیــر یــک
ســقف فرهنگــی باشــد ،بــا کــت شــلوار آقــای رود راوی و ســر و
پــز آقــای ســهیلی .حــاال ایــن همــه عــکاس ،آخــر شــب تــازه بهــزاد
کشــمیریپور آمــده ،بــا کیــف گنــد ه خبرنــگاری و دوربیــن و آل و
اوضــاع.
بدجــوری آنشــب دلام گرفتــه بــود .بــه قــول ســلینجر ،ایــن یــار
جانـیام ،بابــا ادبیــات را ولــش ،مــن دلام میخواهــد بــه یکــی احتــرام
بگــذارم.
آخریــن رمانهــا و مجموعــه داســتانهای تــازه چــاپ شــده را
خوانــدم .ایــن طــور کــه مــن دســتگیرم شــد ،بدجــوری مسئلهشــان
زبــان اســت .فــرم و زبــان کمرشــان را شکســته .در واقــع ،کســی حرفی
بــرای گفتــن نــدارد .متفکــر نداریــم .متفکرهــا از تخیــل تهیانــد ،هــی
زبــان زبــان میکننــد .بعــد یــک مشــت مصالــح میریزنــد و باهــاش
داســتان میســازند .یــک مشــت عــدم قطعیــت (ایــن خیلــی مد اســت)،
یــک فرقــون جریان ســیال ذهــن و رویاهــای سوررئالیســتی (ایــن دارد
از مــد میافتــد) زمــان درهــم و برهــم زیــر ســقف چنــد صدایــی و
راویهــای کوتــاه بلنــد از همــه رقــم (یادتــان باشــد ،دانــای کل خیلــی
اُمل ـی اســت) .ایهــام و ابهــام خیلــی جذابیــت دارد و ایــن کــه معلــوم
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نباشــد کــی بــه کــی بــود .خالصــه ،اینهــا را ســر هــم میکننــد ،بعــد،
فنــاوریاش میکننــد مثــل قدیمهــا کــه زنهــای بیــکار مینشســتند
بــرودریدوزی و منجــوقدوزی میکردنــد ،صنعتگــری را هــم
قاطــیاش میکننــد ،یعنــی هــی واژههــا را تــراش میدهنــد و بــاز
تــوش فــوت میکننــد و بعــد مدعــی میشــوند عــرق ریــزی روح
اســت.
رهــا کنــم .ایــن ریــه آلــوده بــه چــرک و کثافــت تهــران را ،ایــن
غربــت ســنگین مضاعــف را کــه در ســینه ســنگینی میکنــد ،میبــرم
در کوچــه پــس کوچههــای کــردان ،درآغــوش عموجــان ،رهــا
میکنــم خــودم را .مثــل گذشــتهها ،در گــوشام زمزمــه میکنــد:
فلــک جــز عشــق محرابــی نــدارد.
ســینه بــه ســینهاش میفشــارم ،میگــذارم قل ـبام همزمــان بــا ضربــان
قلـباش بکوبــد و بعــد جــادوی انفجــار بغــض تــا مرهــم اشــک .امــا
نمیشــود دیگــر مثــل بچهگیهایــم در میــان بازوهایــش پنهــان
شــوم .عمــو نحیــف شــده اســت و مــن ظرافــت کودکــی را از دســت
دادهام.
عموجــان ،ایــن شــوخ شــیرین خســته .دیگــر دارد نسـلاش ور میافتد.
یعنــی بهرغــم ظلــم و ســتمی کــه بــر او رفتــه ،مهــرورزی را از یــاد
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نبــرده و گویــی بــا مهــر بـیزوالاش ،طلســم ظلــم و ظلمــات را باطــل
میکنــد .آرامــش نگاهــش بــه همــان آرام ـی گذشــتهها اســت .چــه
طــور؟ بــا ایــن همــه بــا و مصیبــت! چــی درونشــان ذخیــره دارنــد
ایــن آدمهــا کــه مــن از درک و دریافــتاش ناتــوانام .تســلیم چــه
هســتند بــا ایــن همــه عــزت نفــس و غــرور؟ کجــا مقــام گرفتهانــد
کــه بیاعتنــا بــه لشــکر ظلــم ،عــزت بــر عــزت مینهنــد؟ پســرش،
نویــد دســته گلاش ،در جنــگ مفقــود شــد .ســعید کــه دســتی بــه
طراحــی داشــت ،معتــاد و وبــال گــردناش اســت و زناش ،مهتــاب
خانــم ،ســکته کــرده و چالقچنــگک افتــاده روی تشــکچه وســط
اتــاق ،همــان جایــی کــه ســالها مینشســت ،شــاید نویــدش از در
درآیــد کــه اگــر آمــد ،او اولیــن نفــر باشــد کــه ببینــدش .حــاال وقتــی
قضــای حاجــت دارد ،عمــو بــرایاش لگــن میگــذارد .وقتــی مهتــاب
گریــهاش میگیــرد ،عمــو بشــکن میزنــد ،میخوانــد« :غروبــا کــه
میشــه روشــن چراغــا»...

فاصل ـهی خان ـ ه بــرادر تــا خان ـ ه مــادر را بــا بــرادر قدمزنــان میرویــم.
یــک کوچــ ه دارو درخــتدار اســت .برگهــای درختهــا همــه
خــاک و خلیانــد .دلام میخواهــد دســتمال بــردارم و درختهــا
را گردگیــری کنــم .نــم بارانــی میزنــد .بیبــوی خــوب خــاک.
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بیبــوی نوازشــگر هــوای بارانــی کــه میپیچــد بــه جســم و جــان،
همــه جــا دوده ماســیده اســت .قطرههــای بــاران ،چــرب و ســیاه،
چکچــک جمــع میشــود در چالــه چولههــا ،منتظــر تــا شــتک
کنــد بــه ســرتا پــای آدم .بــرادر شــانه بــه شــانهایم .ســوت میزنــد.
بــا ســوت  Moonlightرا میزنــد کــه مــن وقتــی اول بــار عاشــق
شــدم ،دســتام میانداخــت و بــرایام بــا ســوت مــیزد .شــانه بــه
شــانهایم .خــودم را کمــی کــج میکنــم ،پنــاه میگیــرم زیــر
بازویــش .بــازو و ســینهاش ،مثــل ســفالینه کــه گرمــای خورشــید را
در خــود نگــه م ـیدارد ،گــرم و مــواج اســت .احســاس میکنــم ایــن
همــه ســال عاریــه زندگــی کــردهام .گرمــی و محکمــی بــازویاش
بــه یــادم م ـیآورد کــه ســالها محــروم بــودهام .میگــذارم ســرم بــه
دوار بیفتــد .میگــذارم خــون در رگهایــم برقصــد ،جمــع شــوم،
ذخیــره کنــم ایــن گرمــای ســعادت را بــرای زمهریرهــای تورنتــو.
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ایستگاه ۹.۴۵

هما ارشاد
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آخریــن بــاری کــه بــه اصفهــان رفتــه بــودم ،شــاید پنــج ســال داشــتم.
دور میــدان نقــش جهــان بســتنی ســنتی خــورده بــودم و مســموم شــده
بــودم .تنهــا خاطــرهام از نصـ ِ
ـف جهــان حالــت تهوعــی شــکرک زده
اســت.
بــا ماشــین ســاعت دو نصــف شــب راهــی شــدیم .اتوبوســی کــه تــوی
شــب جــاده کویــری را طــی میکنــد ،حامــل خبــر خوبی اســت :طلوع
آفتــاب جایــی میــان جــاده ،وســط ناکجــا و بــاد خنــک اول صبــح کــه
روی صــورتات خواهــد وزیــد .آن جــا کــه اتوبــوس کنــار یــک
مســجد و توالــت عمومــی نیمهمتــروک بــرای نمــاز صبــح میایســتد.
دو ،ســه روزی مانــده بــود بــه روز  ۲۱رمضــان .روزی کــه رســیدیم
بــه اصفهــان روز ضربــت خــوردن بــود و فــردای اولیــن شــب احیــاء و
اصفهــان نیمهتعطیــل بــود.
تاکســی گرفتیــم و گفتیــم ،میرویــم هتــل نگیــن جــی .راننــده گفــت،
اگــر رزرو نکردهایــد کــه ببرمتــان یــک هتــل دیگــر .هنــوز از الک
محافظـهکارم بیــرون نیامــده بــودم ،هنــوز بــاد زیــر پرهایــم را نگرفتــه
بــود ،هنــوز بــوی خانــه م ـیدادم ،هنــوز خطرهــای ســفر را بــه جــان
نخریــده بــودم و پیــش خــودم خیــال میکــردم ،ایــن مــردک اصفهانی
نرســیده میخــواد از مــا یــک لقمــه درســت و حســابی بگیــره .گفتــم،
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رزرو کردیــم و راســت هــم گفتــم ،چــون روشــا پــول هتــل را بــرای
دو شــب ریختــه بــود بــه حســاب.
هتــل تقریبــا جایــی بــود کــه شــهر تمــام میشــد .بعدتــر فهمیدیــم
جایــی شــبیه دروازهغــار تهــران اســت .خــود هتــل معمولــی بــود:
راهروهــای ســنگی و پتوهــای گلبافــت و ملحفههایــی کــه بــوی
وایتکــس میدادنــد ،درســت مثــل همــه هتلهــای ســه ســتاره دیگــر،
بــا کرههــای کوچــک و مرباهــای قالبــی بــرای صبحانــه .تــوی آن
گرمــای  ۴۰درجــه رفتــن و دیــدن مســجد و مــوزه کابــوس بــود،
خــواب چهــل ســتون دیــدن را ترجیــح مــیدادم.
بــا آوای خشــمگین زبــان ِچکــی از خــواب بیــدار شــدم .هانینــکا
داشــت بــا تلفــن بــا ســفارت چــک حــرف مــیزد .تلفــن را قطــع
کــرد و برگشــت طــرف مــن و گفــت ،دو روز دیگــر ویزایــش تمــام
میشــود.
هیچکــس تــوی هتــل آدرس پلیــس گذرنامــه را نمیدانســت .از
 ۱۱۸آدرس را گرفتیــم و راه افتادیــم .تــوی راه فکــر میکــردم ،اگــر
ویزایــش را تمدیــد نکننــد ،چــه؟ اگــر بــه حکــم جاسوســی بگیرندش،
چــه؟ آن وقــت بــا مــن چــه کار میکننــد؟
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خانمــی دم در ســفارت نشســته بــود .دامــن پــایام بــود و اصــرار
میکــردم کــه بایــد بــا هانینــکا بــروم تــو .گفتــم ،ایــن دختــر یــک
کلمــه هــم فارســی بلــد نیســت .زن چــاق کــه مقنع ـهاش را تــا روی
چانــهاش بــاال کشــیده بــود بــه مــن نــگاه میکــرد و ســر تــکان
مـیداد .گفــت ،ایــن جــوری کــه بــا دامـنام راه مـیروم ،فرشــتهها را
زیــر پایــم میکشــم .وقتــی ناخنهــای الک زدهام را دیــد ،گفــت:
«دســتکش داری؟»
تــوی آن گرمــا ،حتــی تصــور پوشــیدن دســتکش هــم دیوانــهام
میکــرد .گفتــم« :نــه ».و زن مطمئــن شــد کــه نمــاز نمیخوانــم.
ســری تــکان داد و گفــت« :از خــدا نمیترســی؟» مــن چــادری را
کــه بــه زور ســرم کــرده بــودم بــاال کشــیدم و گفتــم« :حــاال میتوانــم
بــروم؟»
اولاش ،ســروان پشــت باجــه گفــت ،ویــزا را تمدیــد نمیکنیــم.
هانینــکا زد زیــر گریــه .ســروان پشــت باجــه گفــت ،بگــذار از جنــاب
ســرهنگ بپرســم .گفتنــد ،برویــم اتــاق جنــاب ســرهنگ .جنــاب
ســرهنگ ســوال پشــت ســوال میپرســید ،بازجویــی ســرپایی مثــل
عمــل ســرپایی .کارمــان پیــش جنــاب ســرهنگ بــا کمــی عشــوه و
کمــی دروغ درســت شــد .امــا داســتان تمــام نشــد .دو تــا عکــس
پرســنلی الزم بــود کــه هانینــکا حتــی یــک دان ـهاش راهــم نداشــت.
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گفتنــد ،برویــد و پسفــردا بــا عکــس بیاییــد.
ســاعت  ۷عصــر بــود کــه راه افتادیــم ســمت میــدان امــام .میــدان
نقــش جهــان نیمهتعطیــل بــود .مســیر بــازار دور میــدان را گرفتیــم و
راه افتادیــم بــه گشــتن .هــوا گــرگ و میــش بــود .رفتیــم تــوی اولیــن
بقالــی بــازار کــه آب بگیریــم .مغازهدارهــا کنجــکاو بودنــد بداننــد
هانینــکا کجایــی اســت .مشــغول انتخــاب بیــن آب و هــزار نوشــیدنی
دیگــر بــودم و هانینــکا در حــال توضیــح دادن ایــن کــه دیگــر روی
کــره زمیــن خبــری از چکســلواکی نیســت و او متعلــق بــه ســرزمین
تاریخــی چــک اســت .آخــر ســر مثل روشــا یک بطــری آب دسـتام
گرفتــم.
از در مغــازه بیــرون میآمدیــم کــه مــرد جوانــی بــا هیجــان ســر راهمان
ســبز شــد .بیمقدمــه و باعجلــه شــروع کــرد بــه حــرف زدن بــا هانینکا.
مــا هــم وارد بحــث نشــدیم و گوشـهای بــرای خودمان ایســتادیم .پســر
وســط حرفهایــش یــک چیزهایــی بــه روســی چکــی میگفــت کــه
هانینــکا را حســابی ســر ذوق آورده بــود .جایــی میــان حرفهایــش
گفــت کــه تــوی هلنــد بازیگــر اســت ،ایــن را خــوب یــادم اســت .هــر
چنــد کــه بعدتــر خــودش گفــت همچیــن حرفــی نــزده و اصــا هــم
برایــش مهــم نبــود چــه گفتــه و چــه نگفتــه .لهجــه اصفهانــی دلنشــینی
داشــت و میتوانــم بگویــم قیافـهاش خــوب نبــود ،امــا صــورتاش از
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آن صورتهایــی بــود کــه یــاد آدم میمانــد .همانقــدر ســریع کــه
پیدایــش شــده بــود ،ناپدیــد شــد و رفــت .مــا هــم راهمــان را گرفتیــم
و رفتیــم .بــرای مــن و روشــا عجیــب بــود کــه یکــی از هیــچ کجــا
بیایــد و شــماره بدهــد و بگیــرد و دعوتمــان کنــد بــه جایــی کــه بــه
قــول خــودش شــبیه کافــه پــراگ تهــران اســت و بــه نظــر مــن هــزار
بــار از آن جــا بهتــر .یادمــان آمــد بایــد برویــم و  ۲تــا عکــس پرســنلی
بگیریــم بــرای ویــزا .هــوا تاریــک شــده بــود و ســاعت تقریبــا ۸.۳۰
بــود.
تاکســی دور میــدان بــزرگ و تاریکــی نگــه داشــت و راننــده از تــوی
ماشــین بــه چراغهــای روشــن طبقــه دوم ســاختمانی اشــاره کــرد و
گفــت ،آن جــا عکاســی اســت و درش از تــوی کوچــه اســت ،شــاید
بــاز باشــد .جلوتــر از روشــا و هانینــکا پیــاده شــدم و دویــدم ســمت
کوچــه ،بــه امیــد ایــن کــه عکاســی بــاز باشــد و البتــه اطمینــان داشــتم
کــه بســته اســت و بــاز بــود .عکاســیِ یگانــه ازه انینــکا عکســی بــا
حجــاب کامــل اســامی گرفــت.
بــه اصــرار هانینــکا ،کــه بــه گمــانام از پســره خوشــش آمــده بــود،
زنــگ زدم بــه حامــد .بــه تاکســی گفتیــم جلفــا و جلــوی کلیســا پیــاده
شــدیم .در ایســتگاه  .۹.۴۵روبـهروی در کلیســا حــوض بزرگــی اســت
و مجســمه مــردی قدیــس وســط حــوض و جوانهایــی کــه لــب
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حــوض نشســتهاند و سرشــان گــرم اســت و آغوشهایشــان گشــوده.
بایــد ســنگفرش خیابــان را بگیریــم و برویــم جلــو.
بــه اولیــن پیــچ کــه رســیدیم ،فکــر میکنــم خــود رضــا چلنگــر را
دیدیــم کــه ازش پرســیدیم ،کافــه هرمــس جلوتــر اســت؟ چلنگــر
هــم کــه انــگار میخواســت بــه روســی جوابمــان رابدهــد گفــت،
جلوتــر خانمهــا .همــان طــوری نصفــه و نیمــه و تنــد حــرف م ـیزد،
همــان طــور کــه حرفهــای ســرمربی ســپاهان را ترجمــه میکــرد .از
چلنگــر گذشــتیم و از پســر موبوری کــه دختری را در آغوش داشــت.
ـچ بوسـههای مخفــی و ناشــیانه ،بــه یــک پنجــره
ســر آخــر ،بعــد از پیـ ِ
نــور رســیدیم ،بــه المپــی کــه خدایــاناش امبروســیا میخوردنــد.
حامــد را دیــدم کنــار دو پســرک کلــهزرد .گــرم صحبــت شــدیم.
دو پســرک کلــهزرد لهســتانی ترکمــان کردنــد و سفرشــان را بــه
شــیراز پــی گرفتنــد .آنقــدر حــرف داشــتیم کــه انــگار  ۱۰ســال اســت
همدیگــر را میشناســیم.
نااهــل اگــر بیایــد بــه خیابــان جلفــا ،جــادو را نمیبینــد .از آن پیــچ
بوس ـهها نمیتوانــد بگــذرد و چلنگــر آدرس اشــتباهی بهــش خواهــد
داد .در هرمــس برایــش امبروســیا ســرو نمیکننــد و مــرد قدیــس
حتــی یــک صفحــه از کتــاباش را برایــش نخواهــد خوانــد.
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آن شــب بــا خامــوش شــدن چراغهــای هرمــس کافــه را تــرک کردیم
و پرســهزنان بــا قهقهههایــی سرمســت جلفــا را پیمودیــم .همــه بــا
هــم تاکســی گرفتیــم کــه مثــا مــا برویــم هتــل و حامــد هــم بــرود
خانــه خــودش .ســاعت یــک شــب بــود ،آســمان اصفهــان نهچنــدان
درخشــانتر از تهــران ،امــا افــق جلفــا غــرق در نــور مــاه بــود .راننــده
تاکســی کمــی مســت بــود .گفــت ،کجــا میرویــد .گفتیــم ،نگیــن
جــی و همــه خندیدیــم ،حتــی راننــده تاکســی .تا خــود جــی خندیدیم
و مــن آرزو میکــردم کاش ایــن راننــده ارمنــی مســت هــم مثــل باقــی
اصفهانیهــا آدرس بلــد نبــود.
شــب داســتان کوتاهــی خوانــدم از موراکامــی بــه نــام «اتفــاق اتفــاق
اتفــاق».
فــردا ،کمــی زودتــر از روز قبــل از خانــه بیــرون آمدیــم و قصــد میدان
امــام را کردیــم .راه افتادیــم تــوی بــازاری کــه دیگــر در روز ۲۱
رمضــان تعطیــل بــود .ســانه و بیحــواس راه میرفتیــم کــه پســری
بــا قدمهــای تنــد و جــدی خــودش را رســاند بــه مــا و شــروع کــرد
بــه حــرف زدن کــه دوســت خارجیتــان دوســت دارد فــرش ایرانــی
ببینــد؟ دوســت خارجیمــان خــودش را گرفتــه بــود و مــا هــم فکــر
ِ
بــازاری خارجــی ندیــده افتادهایم.پســر گفــت،
کردیــم گیــر یــک
الزم نیســت چیــزی بخــرد ،شــما هــم بیاییــد مــاه رمضانــی یــک چایــی
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دور هــم میخوریــم .ولــی نگفــت کــه چایشــان چــه جــور چایــی
اســت .گفــت ،اگــر نرویــم چــه و اگــر خــر شــویم و راهمــان را کــج
کنیــم بــه ســمت مســجد شــاه چــه و اگــر نرویــم و آن دو اســتکان
چــای طالیــی را نخوریــم چــه و-
پســر جلــو افتــاد و رفــت تــوی حجــرهای کــه بزرگتریــن حجــره
آن کنــج بــازار بــود و درخشانترینشــان .پشــت ســرش همیــن طــور
کــه بــا کمــر خــم از طاقــی حجــره رد میشــدیم ،یــک در جادویــی
دیگــر بــاز شــد .مــرد جــوا ِن روســی دراز کشــیده بــود روی قالــی ســبز
پســته ِ
ای کــف مغــازه و مثــل بچههایــی کــه تــوی بــرف میخواهنــد
بــا بدنشــان پروانــه بکشــند ،همینطــور کــه خوابیــده بــود بــال
م ـیزد .پســر مثــل ماهــی ســبک در دریاچ ـهای از آب ســرد و زالل
از ایــن ســوی دریــای فــرش بــه آن ســوی دریــای فــرش شــیرجههای
کوچــک و دلفریــب مـیزد .دعــوت شــدیم تا روی ســه تــا چارپایهای
کــه طــرف دیگــر حجــره بــود بنشــینیم .همــی طورکــه رنــگ زرد
و اخرایــی مغــازه راه ابریشــم چشــمانمان را فریــب مــیداد ،نــوری
طالیــی از راهــروی پشــت حجــره تــا میــان اتــاق درخشــیدن گرفــت
و جــوان ثابتقــدم بــا ســینی چــای آمــد تــو .بــه عمــرم چــایای بــه
خوشطعمــی آن چــای راه ابریشــم نخــورده بــودم .از ایــن طــرف
اســتکان کوچــک چــای آن طــرفاش را کــه نــگاه میکــردی ،دنیــا
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هنــوز شــفاف بــود ،امــا بــا یــک تهرنــگ طالیــی اخرایــی .و دنیایــی
کــه از آن ســوی اســتکان میدیــدی ،دنیــای نقــش و نــگار فرشهایــی
بــود کــه پســر خــوش ســر و زبانــی در مغــازه بــرای خارجیهــا رمــز
گشاییشــان میکــرد .پســر گفــت ،اس ـماش شــانتی اســت .آخــرش
هــم نفهمیــدم شــانتی یعنــی چــه ،امــا آنطــور کــه بــه نظــر میرســید،
شــانتی خیلــی خــوب معنــی گرههــای قالــی را میفهمیــد و بــا
انگلیســی روان و آن لهجــه اصفهانــی شــیریناش حســابی هــوش از
ســر فرنگیهــا بــرده بــود .نمیدانــم ایــن داســتانهایی کــه از فــرش
ایرانــی میگفــت راســت بــود یــا دروغ .هرچنــد کــه بــه شــانتی و
آن شــیرینی عقــلدزدش نمیآمــد دروغ بگویــد یــا دســتکم
همانطــور کــه ســخنور خوبــی بــود دروغگــوی بهتــری بــود.
یــک ســاعتی غــرق شــده بودیــم در دریــای گرههــای عنابــی و نقــش
گلبوتههــای طالیــی و نمیدانــم تــوی چایشــان زعفــران داشــت
کــه خنــده رهایمــان نمیکــرد یــا چــی .دل کنــدن از مغازهشــان،
خودشــان ،فرشهاشــان و آن دو اســتکان چــای درخشــان ســخت
بــود و بدتــر خیــال آن کــه اگــر برویــم بیــرون و ســربرگردانیم شــاید
ایــن حجــره جادویــی دیگــر در ایــن کنــج بــا رنگهــای گــرم و
جــان بخ ـشاش دیگــر ندرخشــد .شــاید کــه ســحر باطــل شــود .امــا
جــاده مســافر را میخوانــد .مــا کــه رفتیــم ،پســر بــور هنــوز میــان
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ابریشمهــای دســتباف شــنا میکــرد.
بــه ســمت فوارههــای وســط میــدان میرفتیــم کــه دیدیــم حامــد از
روبــهور بــا قدمهایــی پرشــور و ماجراجویانــه بــه ســمت و ســویی
نامعلــوم میرفــت .بــه قــول خــودش داشــت تــوی میــدان نقــش جهــان
میتابیــد .داشــت دنبــال توریســتهای خارجــی جدیــد میگشــت
کــه مــا را دیــد .نشســتیم روی نیمکتــی و شــروع کردیــم بــه زدن همان
حرفهــای ده ســاله.
همــان موقــع دو ،ســه توریســت مجارســتانی رد شــدند .حامــد
کــه وظیفــهاش یافتــن مســافران ســرزمین جادویــی بــود ،شــروع
کــرد بــه مجارســتانی یــک چیزهایــی بلغــور کــردن کــه زیــاد بــه
مــذاق توریســتها خــوش نیامــد .یکــی از مجارســتانیها آمــد و
گفــت ،میخواهــد بــا مــا عکــس بگیــرد .احســاس دختــر کولــی
آفتابســوختهای را داشــتم در لبــاس عشــایری کــه یــک اروپایــی
در ســخنرانی خانوادگـیاش عکــس او را نشــان خواهــد داد و از واژه
ِ
شــرق باکــره در مــوردش اســتفاده خواهــد کــرد.
بعــد به ســمت ســی و ســه پل رفتیــم .غروب بــود و زایندهرود خشــک.
هنــوز ازش بــوی آب میآمــد و بــوی ماهــی .صــدای خندههــا و
جیغهــای زنانــه و عشــوهگرانه میآمــد .صــدای قصههایــی کــه
85

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

بایــد در رود زاینــده جــاری میشــدند و حــاال در بســتر خشــکیدهاش
بــه گل نشســته بودنــد .از آن ســر ســی و ســه پــل کــه بیــرون میرفتیــم
شــب بــود.
شــب در هتــل کوثــر کبــاب نعنــا خوردیــم .از در هتــل کــه تــو
میرفتیــم ،هــر کــه مــارا میدیــد لبخنــدی مــیزد و میگفــت،
حامــد جــان مهمــان جدیــد داری؟ و مــا هــم خوشــحال بودیــم کــه
راهنمایمــان چــه قلمــرو گســتردهای دارد .بعــد از شــام حامــد
دعوتمــان کــرد خانـهاش و هانینــکا اصــرار برویــم پــل خواجــو .امــا
انــگار پــل خواجــو نصفشــب ســر از سیســیل درآورده بــود .پلیسها
داشــتند میدویدنــد و پســرکهایی کــه تــا ثانیــهای پیــش آرام
پرســه میزدنــد ،حــاال داشــتند بــا تمــام جانشــان فــرار میکردنــد.
قدیمیتریــن پــل زاینــدهرود حــاال در ایــن نقطــه از تاریــخ زندگـیاش
داشــت بــوی علــف و عــرق نامرغــوب و هروییــن را نفــس میکشــید.
وقتــی بــه خانــه حامــد رفتیم،فهمیــدم کــه دلاش پیــش روشــا مانــده،
امــا فرصــت حتــی بــرای یــک شــب عاشــقی هــم کــم بــود.
صبــح ویــزای هانینــکا را تمدیــد شــده تحویــل گرفتیــم .اتاقمــان را
در هتــل را تحویــل دادیــم و تــوی البــی نشســتیم تــا یکــی از دوســتان
حامــد بیایــد دنبالمــان و برویــم خان ـهاش و وســایلمان را بگذاریــم.
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رهــاب ،دوســت حامــد ،کاروانســرا دارند وســط کویر و شــغلاش هم
همیــن توریســم و ایــن داســتانها اســت .وســایلمان را گذاشــتیم تــوی
ماشــین رهــاب و رفتیــم پی رســتوران .آخرش ســر از هتلــی درآوردیم
پشــت میــدان امــام .بعــد از ناهــار ،رهــاب گفــت دلاش هــوس چــای
کــرده و دوســتی دارد کــه تــوی میــدان مغــازه فرشفروشــی دارنــد.
دوبــاره گذارمــان افتــاد بــه مغــازه شــانتی .حــاال داشــت قصههایــش را
از فــرش ایرانــی بــرای یــک مــرد جاافتــاده سوییســی تعریــف میکرد.
ســراغ شــناگر دیــروزی را گرفتــم و گفــت آخــرش فــرش نخریــده،
بــا تــن خیــس از مغــازه رفتــه بیــرون.
چــای طالییمــان دس ـتمان بــود و رهــاب کنــار اســی لمیــده بــود.
شــما تصــور کــن مانــی حقیقــی اگــر نــوه گلســتان نبود ،میشــد اســی.
اســی بــه جــای چــای عــرق میخــورد و بــه جــای ســیگار ســیگاری
میکشــید .میگفــت میخواهــد بیایــد تهــران ،ســرایدار یــک خانــه
اعیانــی شــود در پاســداران.
غرق خنده بودیم.
رهــاب روز آخــری ،اصفهــان تاریخــی را نشــانمان داد :مســجد امــام،
کلیســای جلفــا و چهــل ســتون و -تقریبــا ســاعت  ۹شــده بــود کــه
حامــد زنــگ زد و گفــت ،بیاییــد شــب آخــر یــک بــار دیگــر برویــم
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هرمــس.
بــه کافــه کــه رســیدیم ،حامــد کنــار دو پســر اتریشــی خــوش بــر و
رو نشســته بــود .ثانیــه هــا زود میگذشــت و قلبهــای همهمــان
تندتــر مـیزد .بــرای شــیراز بلیــت رزرو کــرده بــودم .ســاعت  ۱۱بــود
و اتوبــوس ســاعت  ۱۲حرکــت میکــرد.
داســتان ســفر دو پســر اتریشــی داســتان یــک ماشــین کــروک،
جادههــای بیانتهــا و موزیکهــای جــاز دهــه هفتــاد بــود ،جادههایــی
کــه تــا ترکمنســتان ادامــه داشــت.
هــر بــار کــه بــه ســاعت نــگاه میکــردم ،زودتــر جلــو میرفــت.
دیگــر مطمئــن بودیــم کــه  ۱۵دقیقــهای بــه اتوبــوس نمیرســیم،
امــا هانینــکا بنــای رفتــن داشــت .جــاده مســافر را میخوانــد .مانــدن
قدمهایمــان روی ســنگفرشهای جلفــا دیگــر غیرممکــن بــود
.جــادو بــه نیمهشــب رســیده بــود.
نمیدانــم حــاال بعــد از هــزاران ســال اگــر بــه اصفهــان برگــردم ،مثــل
همــان ســالهای دور اســت یــا نــه .نمیدانــم حجــره شــانتی هنــوز
میدرخشــد یــا نــه .حامــد هنــوز تــوی میــدان میتابــد یــا نــه .هرمــس
بعــد از پیــچ بوس ـهها امبروســیا ســرو میکنــد یــا نــه .و آن چایهــای
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طالیــی-
کاش یک استکان دیگر چای مینوشیدم.
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سفرنامه اصفهان

مهرداد رشیدی

۱
مــن بــا گذشــته خــودم هــم مشــکل دارم چــه برســد بــه گذشــته
بشــریت .همیــن جــوریاش هــم احســاس میکنــم گذشــتهام را بــه
دوش میکشــم ،حــاال ســمانه گیــر داده کــه گذشــته آبــاء و اجدادمــان
را هــم بــارم کنــد .مــا را برداشــته بــا تــور آورده اصفهــان کــه مثــا
تاریــخ را بــا نگاهــی بــه بناهــای تاریخــی بازنگــری کنیــم .بیخیــال،
ســمانه .رهــا کــن ،یــار موافــق .آخــر بــه مــن چــه کــه فــان پادشــاه
در فــان دوره در فــان جــای اصفهــان چــه جــوری ریــده؟ ســمانه
صنایعدســتی خوانــده .بناهــای تاریخــی و طبیعــت دو چیــزی هســتند
کــه ســمانه را بــه قــول خــودش بــه وجــد میآورنــد .همیــن دو چیــزی
کــه مــرا ِک ِرخــت میکننــد .ایــن آدمهــا هســتند کــه مــرا بــه وجــد
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میآورنــد .دوســت دارم بنشــینم بــا ســمانه و دوســتانام در اتاقــی ســه
در چهــار و صحبــت کنیــم .دربــاره هــر چــی دم دس ـتمان باشــد ،از
فیلــم و داســتان و فیلــم گرفتــه تــا فیلــم و اقتصــاد و فیلــم و سیاســت و
فیلــم و دندانهــای مصنوعــی پیــرزن همســایه و از همــه چــی بگذریــم
تــا برســیم بــه صحبــت دربــاره فیلمهایــی کــه دیدهایــم .ایــن اواخــر
ِورد زبــان ســمانه شــده بــود :بســیار ســفر بایــد تــا پختــه شــود خامــی.
مــن خیلــی ایــن حــرف را قبــول نــدارم ،امــا بحثــی نکــردم باهــاش.
«بچههــا ،ایــن میــدون در ســده یازدهــم هجــری قمــری یعنــی ســده
هفدهــم میــادی یکــی از بزرگتریــن میوانهــای جهــان بــوده.
شــوالیه ژان شــاردن فرانســوی میــدون نقــش جهــان رو زیباتریــن
میــدون دنیــا میدونســته .دوره شــاه عبــاس و جانشــیناش ،ایــن میــدون
محــل بــازی چــوگان ،رژه ارتــش ،چراغانــی و محــل نمایشهــای
گوناگــون بــوده .دو دروازه ســنگی چــوگان کــه از اون دوره باقــی
مونــده از انجــام ورزش چــوگان تــوی اون دوره حکایــت میکنــه.
اینهــا قدیمیتریــن دروازههــای چــوگان دنیــا هســتن»...
واقعــا چــه طــور تورلیدرهــا میتواننــد مــدام ایــن حرفهــا را تکــرار
کننــد ،آن هــم بــا یــک همچیــن اشــتیاقی؟ کنــار آبنمــای وســط
میــدان ایســتادهایم .روبهرویمــان مســجد شــیخ لطــفاهلل اســت،
پشــت ســرمان عمــارت عالیقاپــو ،ســمت راسـتمان مســجد دیگــری
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اســت کــه اس ـماش را تورلیــدر گفــت ،امــا یــادم نمیآیــد و ســمت
چپمــان بــازار قیصریــه .دور تــا دورمــان اســبها کالســکههای
قدیمــی زهــوار دررفتـهای را میکشــند .بیچــاره اسـبهایی کــه بایــد
مــدام چیــزی را از گذشــته بــه دوش بکشــند.
«وای مهــرداد حجرههــای دورتــادور رو ببیــن .خدایــا بیعدالتــی
نیســت ایــن همــه زیبایــی رو یــه جــا جمــع کــردن؟» ایــن دیالوگــی
اســت کــه گوگــوش تــوی فیلــم «در امتــداد شــب» بــه ســعید
کنگرانــی میگفــت .آن جــا جــواب مـیداد ،امــا ایــن جــا نــه« .خیلــی
قشــنگه ســمانه ».چــه کار کنــم دیگــر؟ کاری از دسـتام برنمیآیــد.
نمیتوانــم بزنــم تــوی ذوقاش.
نــگاهام بــه مــردی میافتــد کــه روی نیمکتــی نشســته و ســیگار
میکشــد .چــه قــدر قیاف ـهاش آشــنا اســت برایــم .تورلیــدر هنــوز بــه
هــم میبافــد .ســمانه بــه طــرفاش م ـیرود ،امــا مــن نــه .گــروه آرام
بــه ســمت عمــارت عالیقاپــو حرکــت میکنــد ،امــا مــن پشــت بــه
عالیقاپــو کنــار مــرد مینشــینم .مــرد اصــا متوجــه مــن نمیشــود.
او را قبــا دیــدهام ،مطمئـنام .حالـتاش حیــن ســیگار کشــیدن مثــل
هیــچ کــس نیســت .بــه جایــی خیــره میشــود و محیــط اطــراف هــر
چــه قــدر هــم ســعی کنــد نمیتوانــد رویاش تاثیــری بگــذارد تــا ایــن
کــه ســیگارش تمــام شــود .آهــان .اهــواز .زیتــون کارمنــدی .تــوی
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آرایشــگاه دیــدماش .گفتــم« :کاش مــن هــم میتونســتم ایــن قــدر
بیخیــال ســیگار بکشــم ».و در آینــه بــه آرایشــگر نگاهــی کــردم تــا
مثــا خیــر ســرم تاثیــر کالمام بیشــتر شــود ،ولــی آرایشــگر از تــوی
آینــه چیــزی بــرام تعریــف کــرد کــه فهمیــدم زر مفــت زدهام .گویــا
هفــت ســال پیــش ،پســر بــزرگاش تــوی دعــوا چاقــو میخــورد و
بــه رحمــت خــدا مــیرود .مــرد رضایــت میدهــد ،آن هــم بــدون
گرفتــن دیــه .ســه ســال پیــش ،پســر دیگــرش تــوی دعوایــی در
اصفهــان از تــرس ایــن کــه سرنوشـتاش مثــل بــرادر بزرگتر نشــود،
پارهآجــری را بــه ســمت طـ ِ
ـرف دعــوا پــرت میکنــد .حــاال پســرش
بــه ســن قانونــی رســیده و ســه مــاه دیگــر اعــدام میشــود .مــدام بــه
اصفهــان مـیرود ،امــا بیفایــده اســت .خانــواده طــرف حتــی بــا دیــه
هــم حاضــر بــه رضایــت نیســتند.
وقتــی آرایشــگر حرفهــاش تمــام شــد ،دوبــاره بــه ســیگار کشــیدن
مــرد نــگاه کــردم .بــه خــودم گفتــم ،حتمــا بیخیــال ســیگار کشــیدن
بایــد جــور دیگــری باشــد نــه جــوری کــه آن مــرد میکشــد .دوســت
دارم ازش بپرســم آیــا امیــدی بــرای گرفتــن رضایــت هســت یــا
نــه .معلــوم نیســت زل زده بــه فوارهایــی کــه جلویمــان اســت یــا
بــه مســجد شــیخ لطــفاهلل کــه پشــت فــواره اســت« .همــه رفتــن
عالیقاپــو .بیــا دیگــه ».آخــر ســمانه جــان ،االن کار دارم .تــو را بــه
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خــدای بــزرگ ،بــه خــدای عالیقاپــو قســم میدهــم بیخیــال مــن
شــو .بگــذار مــن ســر صحبــت را بــا ایــن مــرد بــاز کنــم .ببینــم کارش
بــه کجــا رســیده« .بیــا دیگــه .ایــن قــدر ب ـیذوق نبــاش ».اَه ...ریــدم
بــه آن شــوالیه فرانســوی .گــور بابــای عالیقاپــو .از کنــار مــرد بلنــد
میشــوم و مــیروم بــه ســمت ســمانه .ســمانه بــا شــوقی کودکانــه
دســتام را میکشــد .برمیگــردم و نگاهــی بــه مــرد میکنــم .نــه،
فایــده نــدارد .از پلههــای عالیقاپــو بــاال میرویــم .پلههــا بــه شــکل
داالنــی ،باریــک و گــرد بــه ســمت بــاال میرونــد .تاریـ ِ
ـک تاریــک
اســت .چــه خــوب کــه آن موقــع بــرق اختــراع نشــده بــود« .ســمانه
یــواش .نمیخــواد پلههــا رو دو تــا یکــی بــاال بــری .بــذار احســاس
کنیــم داریــم روی پلههــای تاریــخ راه میریــم ».ســمانه میایســتد.
«چــی؟» اگــر قیاف ـهاش پیــدا بــود ،بــه احتمــال زیــاد میتوانســتم آن
حالــت متعجـ ِ
ـب خوشــگل چش ـمها و لبهــاش را ببینــم« .بیــا بریــم
مهــرداد .فیلممــون نکــن ».چشــمهام کمکــم بــه تاریکــی عــادت
میکنــد.
بــذار بغـلات کنــم ،ســمانه .آغــوشات مثــل ماشــین زمــان میمونــه.بــذار تــوی زمــان ســفر کنــم تــا بهتــر حقیقــت ایــن بنــای تاریخــی رو
درک کنــم.
-بازی درنیار مهرداد.
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نه به جون سمانه اگه بخوام-ببند دهنات رو .فقط بغلام کن.میبنــدم دهــانام را .مگــر میشــود دســتور ملکــه را اجــرا نکــرد.
بغــلاش میکنــم .دل میدهــد بــه کار .خــودش را رهــا میکنــد
تــوی بغــلام .میکشــماش تــوی خــودم .احســاس میکنــم کســی
از پلههــا پاییــن میآیــد .چیــزی بــه ســمانه نمیگویــم .خــوب
کــه چشمچشــم میکنــم ،میبینــم مــردی اســت بــا لباســی شــبیه
لبــاس پادشــاهان در فیلمهــای تاریخــی .یعنــی واقعــا آغــوش ســمانه
ماشــین زمــان اســت؟ روح پادشــاه گیــر ندهــد کــه چــرا در عمــارت
مــا همدیگــر را بغــل میکنیــد؟ خــدا شــاهده اگــر روح شاهنشــاه
بخواهــد زر مفــت بزنــد ،بــه ســبک فیلمهــای رزمــیِ آقــام ،چــو یــان
فَــت ،جفــت پــا م ـیروم تــوی دهــاناش .ایــن همــه زن داشــتهاند در
حرمسرایشــان ،حــاال عیــن ایــن آدمهــای تــوی کــف ،زل زده بــه مــا
کــه همدیگــر را بغــل کردهایــم؟ اصــا بگــذار پــدرش را دربیــاورم.
همیــن کــه روح شــاه ســرگردان میخواهــد از کنارمــان رد شــود،
موهــای ســمانه را از صــورتاش کنــار میزنــم و میبوســماش.
حــواسام هســت هــم شــاه را حســابی بچزانــم و هــم ســمانه چیــزی
نفهمــد .دوســت نــدارم ســمانه بترســد .ســمانه آرام خــودش را از مــن
میکشــد بیــرون .برمیگــردم بــه زمــان حــال و دیگــر خبــری از
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آن روح ندیدبدیــد نیســت .از پلههــا بــاال میرویــم .خــوب اســت
کــه یکدفعــه نــور زیــاد نمیشــود .نیــازی نیســت آدم دســتاش
را یکهــو بگــذارد روی چشــمهاش .وقتــی بــه صحــن عالیقاپــو
میرســیم چنــد تــا روح ســرگردان دیگــر بــا همــان لباسهــای
شاهنشــاهی بیــن بچههــای تــور وول میخوردنــد« .مهــرداد ،ازت
خواســتم زودتــر بیــای بــاال واســه ایــن کــه امشــب بچههــای تئاتــری
میخــوان قســمتی از زندگــی شــاه عبــاس رو بازســازی کنــن...
قیافــهاش رو نیــگا ...ســوپرایز شــدی ،نــه؟» گفتــم« :اوهــوم ،واقعــا
شــدم .اون هــم چــه شــدنی!» ســمانه رفــت ســمت بچههــا و مــن از
بیــن دو روح ســرگردان رد شــدم تــا برســم بــه لبــه صحــن عمــارت
کــه مشــرف بــه میــدان بــود .از بــاال نگاهــی بــه میــدان انداختــم .مــرد
دیگــر کنــار آبنمــا نبــود .بــر میــدان مســلط بــودم .واقعــا میــدان
زیبایــی بــود .چراغهــای میــدان یکییکــی روشــن شــدند.
شــوالیه فرانســوی ســوار اســب اســت .بــه احتــرام مــن و عظمــت
میــدان کالهاش را از ســر برمـیدارد .بــرای لحظـهای احســاس غــرور
میکنــم .پــس از آن مردانــی ســوار بــر اســب از چهــار طــرف بــه
ســمت مرکــز میــدان یــورش میآورنــد .دیگــر از آبنمــای وســط
میــدان خبــری نیســت .دســت راســتام را بــاال میگیــرم .وقتــی
دســتام را رهــا میکنــم ،بــازی چــوگان شــروع میشــود .صــدای
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اذان فضــای میــدان را پــر میکنــد .نگاهــی بــه قدیمیتریــن دروازه
چــوگان دنیــا میانــدازم ،مــردی از آن بــه دار آویختــه شــده اســت.

۲
«احــداث بــاغ چهــل ســتون کــه بالــغ بــر  ۶۷۰۰۰متــر مربــع مســاحت
داره ،دوره شــاه عبــاس یکــم آغــاز شــد و وســط اون عمارتــی ســاخته
شــد .در ســلطنت شــاه عبــاس دوم ،ســاختمون تکمیــل شــد .تــوی
ســاختمون مرکــزی ،تغییــرات کلــی داده شــده و تــاالر آینــه ،تــاالر
 ۱۸ســتون ،دو اتــاق بــزرگ شــمالی و جنوبــی تــاالر آینــه ،ایوانهــای
طرفیــن ســالن پادشــاهی و حــوض بــزرگ جلــوی تــاالر بــا تمــام
ِ
تزیینــات نقاشــی و آینــهکاری و کاشــیکاری دیوارهــا و ســقفها
بعــدا اضافــه شــده»...

آخه این چرت و پرتهای تورلیدره به چه دردمون میخوره؟مهرداد ،این قدر غر نزن.بیا جدا از تور بریم بگردیم.97

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

نــه .اصــا نمیخــواد تــو بیــای تــو .بشــین همیــن جــا روبــهرویحــوض بــه تصویــر ســتونها نــگاه کــن.
بعدش؟وقتــی برگشــتم نظــرت رو دربــاره تصویــر ســتونها تــوی حــوضبهــم بگــو.
در همیــن حیــن کــه ســمانه داشــت خــرم میکــرد ،تورلیــدر آمــد
طرفمــان و گفــت« :چیــزی شــده؟» ســمانه هــم گفــت ،نــه .مهــرداد
کمــی ســرش درد میکنــد و حوصلــه نــدارد بیایــد داخــل و از ایــن
جــور حرفهــا .تورلیــدر گفــت« :مهــرداد جــان ،میتونیــد بشــینید
روی ایــن صندلیهــای جدیــد .خیلــی مــدرن هســتن ســمانه جــون،
نــه؟» «وای ،آره .اصــا دقــت نکــرده بــودم ».مــن دقــت کــرده بــودم.
اصــا مالــی نبودنــد .پرســیدم« :ببخشــید قبــا جــای ایــن صندلیهــا
چــی بــود؟» «نیمکتهــای چوبــی پوســیده .مــال صــد ســال پیــش
بــودن .ایــده ایــن صندلیهــا مــال چنــد تــا مهنــدس خوشذوقــه».
گفتــم« :مســئولین هــم قبــول کــردن؟ خــوب چــرا همونــا رو مرمــت
نمِــن کــرد و گفــت« :گاهــی مرمــت جــواب
نکــردن؟» کمــی مِ 
نم ـیده .بایــد خــراب کــرد و دوبــاره ســاخت ».گفتــم« :شــنیدن ایــن
حــرف از راهنمــای بناهــای تاریخــی خیلــی جالبــه ».ســمانه پریــد
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وســط و بــا اشــاره بــه ســمت بچههــا بــه تورلیــدر حالــی کــرد کــه
برونــد بهتــر اســت و از مــن هــم خواســت بنشــینم روی صندلیهــای
مــدرن و بــه تصویــر تــوی حــوض فکــر کنــم تــا برگردنــد.
ســمانه نگذاشــت بزنــم تــوی پ ـ ِر ایــن تورلیــدره کــه فکــر میکنــد
ماتحــت آســمان پــاره شــده و او ازش افتــاده پاییــن .اگــر کســی
دســت بزنــد بــه یکــی از ســتونهای چهــل ســتون از تمــام دنیــا
کمپیــن تشــکیل میشــود بــرای ســر و صــدا کــردن کــه البتــه خیلــی
هــم خوبــه ،امــا وقتــی نیمکتهــای چوبــی محوطــه چهــل ســتون را
بــا صندلیهــای فلــزی عــوض میکننــد آب از ِ
آب همیــن حــوض
هــم تــکان نمیخــورد کــه هیــچ ،تــازه میگوینــد بهبــه ،چــه
صندلیهــای مدرنــی.
روی نیمکــت میشــود دو تایــی نشســت ،آن هــم بــا فواصــل
مختلــف .امــا وقتــی روی دو تــا صندلــی کنــار هــم مینشــینید ،یکــی
از قبــل فاصلــه دو نفــر را مشــخص کــرده و نمیشــود کاریاش
کــرد .نیمکتهــا بــه آدمهــا اجــازه میدهنــد بــا فاصلههــا بــازی
کننــد .آدمهــا گاهــی زودتــر از آن کــه رابطــه شــکل بگیــرد ،فاصلــه
را کــم میکننــد و همیــن بــه رابطــه شــکل میدهــد .اصــا چــرا راه
دور برویــم .همیــن روزهــای او ِل مــن و ســمانه .البتــه روی نیمکــت
چوبــی نمیشــود باســن را ُســراند .بایــد بلــد باشــی آرامآرام حرکــت
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کنــی کــه باس ـنات ســاییده نشــود .اولیــن بــار وقتــی روی نیمکــت
رفتــم طــرف ســمانه ،آرام خــودش را کشــید کنــار کــه تــوی ذوقام
نخــورد .نیمکتــی بــود تــوی پــارک زیتــون اهــواز .مــن هــم اصــا بــه
روی خــودم نیــاوردم و خیلــی پرانــرژی بــه صحب ـتام دربــاره فیلــم
«ســکوت برههــا» ادامــه دادم و کمــی کــه گذشــت ،دوبــاره باس ـنام
را ســاباندم روی نیمکــت و ســمانه هــم دوبــاره خــودش را عقــب
کشــید .دوبــاره صحبــت و همــان جــور تــا ایــن کــه ســمانه گفــت:
«مهــرداد ،نیمکــت تمــام شــد ».هــر دو زدیــم زیــر خنــده .نگذاشــت
بهــش نزدیــک بشــوم ،امــا همیــن کــه خندیدیــم ،یعنــی کار درســت
پیــش رفتــه بــود .نشــان بــه آن نشــان کــه دفعــه بعــد خــودش پیشــنهاد
داد روی همــان نیمکــت بنشــینیم و روی همــان نیمکــت بــرای اولیــن
بــار بوســیدماش ،هــر چنــد کــه او مــرا نبوســید .نامــرد-
اصــا تــوی َکــتام نمــیرود ،یعنــی میشــود مهنــدس باشــی ،آن
هــم از نــوع خــوشذوقاش ،آن وقــت بــه جــای نیمکتهــای چوبــی،
صندلیهایــی بگــذاری کــه جــای باســن گودتــر از لبههــا اســت .باســن
کامــا در ایــن صندلیهــا ثابــت میشــود .احتمــاال ایــن مهندسهــا
پیتــزا را هــم بــه قرمهســبزی ترجیــح میدهنــد .مســئولین چــه جــور
قبــول کردنــد؟ یعنــی حــاال کــه کســی بــه ایــن خــرابکاری اعتــراض
نکــرده ،اگــر کل چهــل ســتون هــم خراب شــود ،بــرایام مهم نیســت.
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اصــا  ۶۷۰۰۰متــر مربــع بــاغ چهــل ســتون تــوی ماتحـتام .تــاالر ۱۸
ســتون ،تــاالر آینــه ،ایوانهــای طرفیــن بــه همــراه تمــام آینهکاریهــا
و کاشـیکاریهای دیوارهــا تــوی ماتحـتام .اگــر دسـتام برســد بــه
مســئولین ،میدانــم چــه کارشــان کنــم .یعنــی هــر جــور شــده یــک
نیمکـ ِ
ـت پوســیده چوبــی جــور میکنــم .آن وقــت شــلوار مســئولین
را میکشــم پاییــن و مینشانمشــان روی نیمکــت و هــی بــه ایــن ور
و آن ور میسرانمشــان تــا خــوب باسنشــان ســاییده شــود .بعــد
برادههــای باسنشــان را بــه جــای پنیــر پیتــزا میریــزم تــوی پیتــزا و
پیتــزا را میکنــم تــوی حلــق مهندسهــای باذوقشــان.
چرا سر پا ایستادی؟ صندلیهاش رو دوست نداری؟چه زود برگشتی؟اومدم که پیش همسرم باشم.-قربونات بره همسرت.
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۳
دو تــا شــیر ســنگی دو طــرف پــل خواجــو هســت کــه وقتــی پشــتیکیشــون وایســی ،میتونــی بــرق چشــمای اون یکــی رو ببینــی.
ســمانه ،جــو ِن مهــرداد ،شـبمون رو خــراب نکــن .حــاال کــه قبــولکــردی از تــور بزنیــم بیــرون ،تورلیــدر بــازی در نیــار.
ازش میخواهــم بــه صــدای آوازی گــوش دهیــم کــه زیــر پــل
خواجــو پیچیــده اســت .چــه قــدر دوســت دارم روزی شــجریان زیــر
پــل خواجــو بــدون میکروفــون بخوانــد .آرام ســیگاری میکشــم و
پیــاده راه میافتیــم بــه طــرف ســی و ســه پــل .تــوی راه کلــی حــرف
میزنیــم .بســتنی میخوریــم و از کنــار چنــد تــا پــل دیگــر هــم
میگذریــم کــه اسمشــان را بلــد نیســتیم.
دیروز توی منارجنبان به چی میخندیدی ،مهرداد؟وقتــی تورلیــدره گفــت دیگــه منارهــای منارجنبــان نمیجنبــه،یــاد فیلــم ســوتهدالن افتــادم .اون جــا کــه بهــروز وثوقــی میگفــت،
ســاعته دیگــه زنــگ نمیزنــه ...زنــگ زده ،واســه همیــن دیگــه
زنــگ نمیزنــه .بعــد بهــروز وثوقــی رو دیــدم رفتــه بــاالی منــاره
ســمت راســتی و شــهره آغداشــلو کــه بــه منــاره چپــی تکیــه داده.
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وقتــی بهــروز منــاره رو لرزانــد ،ســینههای آغداشــلو لرزیــد .بعــد هــر
دوتاشــون غشغــش خندیدنــد.
دیوانه.وقتــی بــه ســی و ســه پــل میرســیم ،چراغهایــش همگــی روشــن
شــدهاند .تعــداد پلهــای ســی و ســه پــل مثــل خــوره بــه جــانام
میافتــد .در کنــار زاینــدهرود بــیآب کمــی عقــب میزنــم تــا
بتوانــم همــه پــل را در یــک نظــر ببینــم ،آن وقــت شــروع بــه شــمردن
میکنــم .پلهــای اول و آخــر را راحــت میشــمارم ،امــا در میانــه
پــل دچــار تردیــد میشــوم کــه یکــی کــم شــمردهام یــا یکــی زیــاد.
دقت کن ،مهرداد .از پساش برمیآی.تمرکــز میکنــم .بــه پــل بیســت و شـشام کــه میرســم ،خوشــحالام
کــه توانســتهام قســمت ســختاش را پشــت ســر بگــذارم کــه ســمانه
لــپام را میبوســد .شــمردن را رهــا میکنــم .بیاختیــار میخنــدم.
یــک ســال از ازدواجمــان میگــذرد و ایــن اولیــن بــاری اســت کــه
مــرا در یــک مــکان عمومــی میبوســد .دوســت داشــتم بگویــم بســیار
ســفر بایــد تــا پختــه شــود خامــی ،امــا نمیگویــم .فقــط نــگاهاش
میکنــم .میخنــدم .میخنــدد .ازم قــول میگیــرد دومیــن ســالگرد
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ازدواجمــان را برویــم شــیراز ،آن هــم بــا تــور و مــن هــم بایــد بــه
حرفهــای تورلیــدر گــوش دهــم و ُغــر هــم نزنــم .میدانــد ِکــی و
کجــا ازم قــول بگیــرد.
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ترکمننامه

غزل فیض

۱
یــک چهارگــوش بــزرگ بــا گلهــای ریــز رنگــی کــه میــاناش
بــه هــم میآمیزنــد و پراکنــده بــه حاشــیه ســورمهای ســاده رانــده
مــی شــوند ،حاشــیهای کــه بــه ریشــه هــای پُــر گــره ختــم میشــود.
ریشــهها را بــه دنــدان میگیــرم ،طعــم اســکله زنــده میشــود در
دهــانام .روســریهای رقصنــده در بــاد ،آویختــه بــه طنــاب ،کنــار
اســکله و فروشــندههایی کــه گاه و ب ـیگاه قیمــت را فریــاد میزننــد
و نگاههایــی کــه از البــهالی روســریهای ترکمــن بــه هــم گــره
میخورنــد و بــاز میشــوند ،گــره مــی خورنــد و بــاز میشــوند و
ایــن بــازی تمامــی نــدارد.
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«بذار من بخرم برات».
«نه ،خودم میخرم».
ســاحل ســنگی ترکمــن (بــه ســکون «ک» بخوانیــد و بخندیــد،
همانطــور کــه ن .تلفــظ میکــرد و مــا میخندیدیــم) ،صحــرا و
اســکله بــزرگ چوب ـیاش کــه تــا میــان دریــا پیــش م ـیرود در مــن
زنــده میشــود بــاز .چوبهــای رنــگ و رو رفتــه کــف اســکله
کــه از آفتــاب گــرم شــدهاند و زمینگیرمــان میکننــد ،نردههــای
ضــربدری ســفید و آبــی کنــاره اســکله تکیهگاهمــان میشــوند و
بــاد روزهــای نخســت پاییــز روســری بــه ســرمان نمیگــذارد.
روســری را بــه تــنام میپیچــم ،بــوی دریــا میدهــد ،بــوی چــوب
نمکشــیده و هیــزم ســوخته .میکشــماش روی صــورتام ،روی
چشــمهایم .چشــمهای مــورب ترکمنــی دختــرک نقــش میبنــدد
پیــش رویام ،ابروهــای پرپش ـتاش کــه بــا احتیــاط برداشــته شــده،
بینــی پهــن امــا ظریفاش ،لبهــای کوچــک و باریـکاش و صورت
گــرد گندمگونــی کــه پیچیــده شــده در یکــی از همیــن روســریهای
گلدار بــزرگ .ریش ـههای روســری را گــره کــرده دور انگش ـتاش.
موهــای ســیاه و بــراقاش از زیــر روســری بیــرون مانــده و پیراهــن
زرد کمرنــگاش روی زمیــن میکشــد .دلــم میخواهــد اســماش
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ســولماز باشــد .آمدهانــد عکــس عروســی بگیرنــد کنــار ســاحل،
مــردش هــم چشــمهای ترکمنــی دارد ،صورتــی پهــن و لبخنــدی
پهنتــر از خوشــیِ حلقــه کــردن دسـتاش دور کمــر همســرش .اســم
او هــم اگــر گاالن باشــد ،بــه هــم مــی آینــد .گونههــای هــر دو ســرخ
اســت از خجالــت.
فروشــنده حــاال گوش ـههای پاییــن ســمت چــپ و راســت روســریها
را میگیــرد و میچســباند بــه گوشــههای باالیــی ،بــا دنــدان گیــره
را از روســریها جــدا میکنــد و دســتآخر هــم طنابــی را کــه
روســریها ازش آویــزان بودنــد بــاز میکنــد و میپیچــد دور بقچــه
روســریها .خورشــید کــه غــروب مــی کنــد ،مـیرود کــه بــه ســیاهی
جــاده نخــورد .مــا میمانیــم در ســیاهی ســاحل و دراز میکشــیم روی
اســکله و بیهیــچ حرفــی بــه بــاد و مــوج گــوش میدهیــم .روســری
را تــا میزنــم و بیاختیــار زیــر لــب آوازی زمزمــه میکنــم کــه
روی اســکله بــا هــم خواندیــم.
یقیــن دارم کــه چشــم آنهــا هــم تــر شــد آن شــب .روســری را تنهــا
میــان کمــد رهــا میکنــم.
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۲
بیســت کیلومتــری گــرگان .از آن شهرســتانها اســت کــه از هــر
جــا بــه هــر جــایاش بــروی ،کرای ـهات میشــود هــزار تومــان .شــهر
یــک بلــوار اصلــی بیشــتر نــدارد ،بــا کوچههایــی غالب ـاً خاکــی کــه
جویهــای باریکــی دو نیمشــان میکنــد.
تــه یکــی از همیــن کوچههــا ،در زنــگ زدهای اســت کــه همــراه
چرخانــدن کلیــد ،نیمتنــهات را میانــدازی رویاش تــا بــاز شــود و
برســاندت بــه حیــاط جلویــی خانــه مجــردی دو پســر .از آن خانههــای
قدیمــی معمولــی شهرســتانهای ایــران .دستشــویی ســمت راســت
حیــاط و ســمت چــپ یــک پنجــره قــدی کــه پش ـتاش آشــپزخانه
اســت .در اتــاق از از چــوب و شیشــه بــود و کهنــه .دو جیــن کفــش
پشــتاش جــا میمانــد و مــا میرویــم داخــل .فرشــی قدیمــی و
گلدرشــت و رنــگ و رو رفتـهای پهــن زمیــن اســت .یــک در بــزرگ
بــا شیشــههای چهارخانــه رنگــی هــم بــه حیــاط پشــتی راه دارد و
نــور خورشــید را در هــزار رنــگ میتابانــد روی فــرش .کپــهای
رختخــواب ،دو مبــل کهنــه کنــج اتــاق و کمــی آن طرفتــر بــاز
پنجــرهای قــدی رو بــه حیــاط پشــتی اســت کــه میشــود بنشــانیاش
در قــاباش ،آفتــاب بتابــد پشـتاش و نیــم تنـهاش را در سایهروشــن
عکاســی کنــی .روســری ترکمــن هــم اگــر داشــته باشــد ،دیگــر
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تکمیــل میشــود .پنکــه ســقفی خاکگرفتــه از ســقف معلــق اســت
و یــک دســته ســیم ســرگردان از دیــوار بیــرون زدهانــد منتظــر ،شــاید
کــه چراغــی روشــن کننــد .خانــه دیگــر چــه میخواهــد مگــر؟ بــوی
قدیــم میدهــد ،بــوی بچگــی .کردکــوی .بیســت کیلومتــری گــرگان.

۳
ِ
تنــگ هــم دو طــرف بــازار را پــر کردهانــد.
غرفههــای کوچــک و
چارپایههــای کوتــاه میانشــان جایــی اســت بــرای نشســتن فروشــندهها
و چشــم دوختنشــان بــه رهگــذران .نــور بعدازظهــر از البــهالی
پنجرههــای ســقف گنبدیشــکل میتابــد و ردش بــا هال ـهای از گــرد
و غبــار بــه چشــم میآیــد .بــوی خــاک میدهــد بــازار ،بــوی خــاک
آب خــورده .هــر از گاهــی فروشــندهها بــا آبپــاش آب میپاشــند
کــف بــازار کــه از عبــور مــردم کمتــر خــاک بلنــد شــود ،حاصـلاش
میشــود بــوی
خاک آب خورده ،بوی شروع باران.
همهشــان کا ِر دســت اســت ،روتختیهــا و رومیزیهــای چهلتکــه
کــه تلنبــار شــدهاند روی هــم .خــودش ورقشــان میزنــد تــا انتخــاب
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کنــی .بــر اســاس رنــگ همــه را چیــده ،از کمرنــگ بــه پررنــگ.
کالههــای بــزرگ بــا پشـمهای صــاف و بلنــد یــا کوتــاه و فرفــری کــه
بــوی گوســفند میدهنــد .کالههــای کوچــک ســوزندوزی شــده کــه
آینههــای گــرد و ریــز دوختــه شــده بهشــان چشــمات را میگیــرد.
جورابهــای کلفــت و بلنــد جاجیمــی رنگارنــگ و باالپوشهــای
ابریشــمی و ظریــف زنانــه بــا طرحهــای ســنتی بتهجقــه و قــوچ بــه
دیــوار آویختــه شــده .هــر کــدام را بخواهــی ،بــا صبــر و حوصلــه
مــیآورد تــا ببینــی .گیوههایــش را درمــیآورد ،مــیرود روی
روتختیهــا میایســتد ،پایــی بلنــدی میکنــد و کاله آویختــه بــه
میــخ را م ـیآورد پاییــن .دســتی رویاش میکشــد و فوتــی میکنــد
تــا غبــارش را بگیــرد و دودســتی میگــذاردش تــوی دسـتات .آینــه
کوچ ـکاش را میگیــرد مقاب ـلات و شــروع میکنــد بــه تعریــف و
تمجیــد.
امــا غرفــه آخــر مخصــوص گردشــگران اســت ،بــرای عکاســی بــا
لباسهــا و کالههــا و زیــورآالت ترکمنــی .از آن غرفــه جــز صــدای
خندههایمــان و شــاتر دوربیــن و لبــاس عــوض کردنمــان و مردمــی
کــه حیــران نگاهمــان میکننــد چیــزی بــه یــاد نــدارم .لباسهــای
محلــی انــگار بهمــان میآیــد .تنبــوری هــم بــه دیــوار آویختــه .از
خجالــت آن هــم درمیآییــم ،نصــف عکسهــا تنبــور بــه دس ـتایم.
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۴
رفتــن بــه شــمال بــا قطــار حــال دیگــری دارد ،گرچــه قطــار شــب
حرکــت میکنــد و گــذر از خشــکی تهــران بــه ســبزی شــمال ناپیــدا
اســت ،امــا همیــن کــه در ســیاهی ،ســرت را از پنجــره قطــار بیــرون
ببــری ،بــاد نفـسات را ببــرد و پــر شــوی از بــوی جنــگل ،همیــن کــه
ــرت یــک تــاب
رطوبــت صــورتات را خنــک کنــد و موهــای ف ِ َ
بیشــتر بخــورد ،یعنــی شــمال دارد میرســد ،یعنــی داری
میرسی شمال.
از قطــار درجــه دو تهران-گــرگان بــا بلیــت  ۳۳۳۳تومانــیاش ،دو
کوپــه بــه هــم چســبیده ســهم مــا میشــود .یکــی هــم مــا را بــس بــود،
آن قــدر کــه میچپیــم بــه هــم .البتــه دو نفرمــان هــم در ترافیــک
ولیعصــر گرفتــار شــدند و از قطــار جــا ماندنــد.
تخــت طبقــه ســوم را بایــد بــاز کنــی ،یــک نفــر بــرود بــاال ،چمدانهــا
را دســت بــه دســت برســانی بــه او کــه بچینــد آن بــاال .بایــد مرتــب
بچینــد کــه وقتــی قطــار ترمــز میکنــد ،پاییــن نریــزد .ســفر سـهروزه و
چمــدان بــه ایــن بزرگــی ،آخــر؟ نردبــان هــم زیــر صندلــی اســت ،ســه
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پلــه بیشــتر نــدارد .پنجــره تــا نیمــه بیشــتر بــاز نمیشــود .اگــر شــب
بــاز بگــذاریاش ،طبقــه ســومی ســردش مــی شــود .پــرده را گــره بــزن
شــاید چیــزی از ورســک ببینیــم .تخــت طبقــه دوم را کــه بــاز میکنی،
آینــهای پشــتاش اســت ،یــک تــرک بــزرگ خــط انداختــه روی
آینــه .طبقــه اولــی ،طبقــه ســومی را از تــوی آینــه میبینــد ،میخندنــد،
تــرک آینــه میافتــد وســط لبخندشــان.
مامــور قطــار بلیــت را او ِل شــب چــک میکنــد .هــر کــس بایــد
ســرجای خــودش بنشــیند .دو ،ســه ســاعت بعــد دس ـتاش را از الی
در کوپــه مــیآورد تــو و مالفههــا را پــرت میکنــد ســمتمان،
یعنــی وقــت خــواب اســت ،خنــده و مافیــا و پانتومیــم و جیــغ و داد
تعطیــل .نمیفهمــد خــواب روزمرگــی اســت و ســفر مــا ،یعنــی فــرار
از روزمرگــی بــرای بــا هــم بــودن و بلنــد خندیــدن .نمیفهمــد-
ــرد و صدایــی
صــدای ترمــز قطــار صــدای تلــق و تلــوقاش را م 
یب ُ َ
فریــاد میزنــد« :نمــاز ،نمــاز »...کمــی جلوتــر مقصــد مــا اســت.
تخــت طبقــه ســوم را بــاز میکنــد و مــیرود بــاال .چمدانهــا را
دســت بــه دســت مــی کنیــم پاییــن« .امممــم ،اممممــم» یعنــی بگیــر
چمــدانات را .حــرف نمیزنــد .وقتــی از خــواب بیــدار میشــود
حــرف نمیزنــد تــا چیــزی نخــورده .دلیــل علمــی هــم بــرایاش دارد.
میخندیــم بــا چشــمهای پفکــرده از کمخوابــیِ دیشــب .دو تــا
112

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

تاکســی میگیریــم از راهآهــن و راهــی خانــه میشــویم.

۵
«نسبتتان؟»
پیراهــن ســبز کمرنــگ ،شــلوار ســبز پررنــگ ،کمربنــدی کــه زیــر
شــکماش پنهــان اســت ،ســبیل پرپشــت و پالکــی به ســینه که اسـماش
رویاش حــک شــده :ســروان دنکــوب.
ســوال از ایــن بدتــر هــم داریــم؟ انگشــت اشــارهاش را بــه ســمتمان
میگیــرد کــه یعنــی بیاییــد تــو ،همــه تــان.
یــک جــاده آســفالت ماشــینرو وســط النــگدره اســت کــه دو
طــرفاش را دار و درخــت پــر کــرده و تــک و تــوک نیمکتهایــی
آن وســط بــرای بســاط پهــن کــردن بــه چشــم میخــورد .تــازه از
ماشــین پیــاده شــدهایم و چشــممان هنــوز بــه دنبــال گوشــه امنــی
بــرای اطــراق اســت کــه ظاهــرا ً جنــاب ســروان کــه از مگسپرانــی
خســته شــده تصمیــم بــه پرانــدن مــا میگیــرد.
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در چشــم بههمزدنــی آســتین مانتوهــا پاییــن میآیــد ،روســریها
جلــو کشــیده میشــود .عــرق نداریــم امــا دو دســت ورق را کنــار
درختــی گــم و گــور میکنیــم .کارت حافظــه دوربینهــا را هــم
جاســازی میکنیــم تــوی جورابهایمــان.
همیشــه خــاک چمــدان را کــه میگیــری بــرای ســفر مجــردی،
همزمــان بایــد چانــه هــم بزنــی کــه «مواظبایــم ،بــزرگ شــدیم
دیگــه ».امــا گاهــی بــزرگ شــدن کمــکات نمیکنــد ،ســراغ
بزرگتــرت را کــه میگیرنــد ،میخواهــی بمیــری...
«از کجا آمدهاید؟ نسبتتان؟ محل اقامتتان؟»
ســوالها را کــه پشــت هــم ردیــف میکنــد ،یــکآن احســاس
میکنــم کل موجودیتمــان خــاف قانــون اســت.
«آقا ،پدر من خبر دارد من کجا و با کی هستم».
«پــدرت میدانــد؟ یــک عــده دختــر و پســر نامحــرم بــا هــم ،اص ـ ً
ا
معلــوم هســت چــه میکنیــد؟ شــب کجــا میخوابیــد؟ از تهــران
آمدهایــد ،آره؟ بفرســتمتان شــب بازداشــتگاه بخوابیــد تــا حالتــان
جــا بیایــد؟»
114

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

پشــت ســر هــم و بــا لهجــه غلیــظ مازندرانــی همــه اینهــا را میگویــد.
لهجــهاش را دوســت دارم .نمیفهمــم چــه میگویــد .مهــم هــم
نیســت ،محــو لهجــهاش شــدهام .دخترهــا از اتــاق میرویــم بیــرون
و پســرها میماندنــد کــه شــاید بتواننــد جنــاب ســروان را رام کننــد.
کارت حافظــه دوربیــن جابهجــا شــده و حــاال روی پــام را بــه خــارش
انداختــه .میلنگــم کــه بیشــتر از ایــن جابهجــا نشــود .زیرچشــمی هم را
نــگاه میکنیــم ،نگــران بابــت شــب خوابیــدن در بازداشــتگاه .بــا خنــده
میآینــد و صدایمــان میکننــد تــوی اتــاق .جنــاب ســرهنگ یــک
تعهدنامــه بــی ســروته بــا جملهبنــدی افتضــاح نوشــته و میخواهــد
انگشــت بزنیــم و امضــا کنیــم ،همــراه بــا اســم و آدرسمــان .یعنــی
بــا ایــن تعهدنامــه ،مــا کنــار هــم قانونــی میشــویم .همســفر چــپ
دس ـتمان فکــر میکنــد بایــد انگشــت ســبابه چ ـپاش را بزنــد پــای
کاغــذ ،ایــن هــم دردســر میشــود .عصبانیــت لهجــه جنــاب ســروان
را غلیظتــر میکنــد« :فکــر کردیــن مــن مســخره شــمام؟ اص ـ ً
ا پــاره
کــن اون برگــه رو».
یکدفعــه میخنــدد ،مــا هــم .بــه خیــر میگــذرد باالخــره .اســم و
آدرس و شــمارهها و اثــر انگش ـتمان میمانــد پیــش جنــاب ســروان
دنکــوب و یــک عکــس یــادگاری جلــوی پاســگاه بــا انگش ـتهای
اســتامپ خــورده هــم میمانــد بــرای مــا .راهــیِ پیــدا کــردن
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گوش ـهای بــرای پهــن کــردن بســاطمان میشــویم کــه راهراه بنفــش
و ســفی ِد نوســتالژیکی چشــم همهمــان را میگیــرد :تــوپ پالســتیکی
بچگیهایمــان .یــک دوالیــه درســت میکنیــم و وســط جنــگل
فوتبــال بــازی میکنیــم .بــه لطــف جنــاب ســروان دیگــر از کســی
نمیترســیم .کمــی بعــد جنــاب ســروان تمــاس میگیــرد کــه« :اگــه
غــذا نداریــد ،زنــگ بزنــم ســفارش بــدم براتــون ».بــاورم نمیشــود
تــا ایــن حــد قانونــی شــده باشــیم کــه نهــار را مهمــان نیــروی انتظامــی
باشــیم.
از النــگدره همینهــا میمانــد برایمــان ،بــه اضافــه اساماسهــای
جنــاب ســروان ،حــاوی پیامهــای اخالقــی و جمــات قصــار کــه تــا
شــب حوالهمــان میشــود.

۶
جــای خوابمــان تنــگ اســت و رخــت خــواب ناکافــی .لباسهــا
شــب هــا مچالــه میشــوند زیــر ســرمان کــه بیبالــش نمانیــم .صبــح هــا
پشــیمان میشــویم از دیــدن چروکهایشــان .ســفره بلنــدی داریــم
کــه همهمــان دورش جــا میشــویم ،نــان بربــری تــازه کردکــوی،
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اگــر کســی همــت کنــد و بخــرد ،یــک ســینی پــر از لیوانهــای چــای
و خامــه و کــره و مربــا بســاط صبحمــان اســت .ظرفهــا را دو نفــری
میشــوییم :یکــی میشــوید و دیگــری آب میکشــد .ظرفهــا پــای
ظرفشــویی تمــام میســود ،امــا حرفهــا کــش میآیــد تــا تــوی
اتــاق .مســواک بــه دســت در صــف میایســتیم و چانــه میزنیــم ســر
نوبــت حمــام وهمزمــان خرجهــا را تقســیم میکنیــم و دســت بــه
جیــب میشــویم.
اینهــا همــه تکراریهــای آن ســه روز بــود ،تکراریهایــی کــه
هرگــز تکــراری نشــدند ،هرگــز تکــرار نشــدند و نمیشــوند .ســفر آن
جایــی تمــام میشــود کــه چمــدان را میبنــدی ،آن جــا کــه کارت
حافظــه دوربینهــا را رد و بــدل میکنــی کــه مبــادا عکســی در دوربین
کســی جــا بمانــد و بــه تــو نرســد .آن جــا کــه کیسـههای خــواب را بــا
دقــت تــا میکنــی کــه جــای کمتــری بگیــرد .آن جــا کــه خانـهای را
جــارو میزنــی کــه میخواهــی تــرکاش کنــی .ســفر قبــل از رفتــن
تمــام میشــود.
عکسهــای آخــر را هــم شــبانه و در تاریکــی روی ریــل قطــار در
راه آهــن کردکــوی بــا ســه پایــه میگیریــم .شــادی ســفرمان را بــا
یــک آلبــوم عکــس روی فیسبــوک بــا بقیــه قســمت میکنیــم ،امــا
هیچکــس مکالمههــای زیــر عکسهــا را نمیفهمــد جــز خودمــان،
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چــرا کــه هــر چــه نوشــته میشــود ،از ســفر میآیــد و فقــط مــا از آن
باخبریــم.
امــروز نقشــه جغرافیــا هــم حتــی دردش میآیــد از پراکندگــی
خانههــای مــا چنــد نفــر در ایــن دنیــا. ..امــا هنــوز در عکسهایمــان
در دنیــای مجــازی یــک لوکیشــن روی نقشــه مشــترک اســت و آن
ترکمــن (بــه ســکون «ک» بخوانیــد و بخندیــد) صحــرا اســت.
چمدانهــا را دســت بــه دســت میدهیــم پاییــن .صبــح اســت ،هنــوز
چیــزی نخــورده ،پــس حرفــی هــم نمــی زنــد -راه آهن-تهــران.
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زن که نباید تنها سفر کند

مهتاب میرطاهری

زمســتان ســال  ۸۶بعــد از ســفری طوالنــی ،از نپــال بــه ایــران و بــه
خانـهام در ســاری برگشــتم و کتــاب انگلیسـیزبان راهنمــای ســفر در
ی پلنــت ( )Lonely Planetاســترالیا
«ایــران» را از انتشــارات لونلــ 
بــا خــودم آوردم .از خوانــدن اطالعــات دقیــق و جالــباش دربــاره
ایــران بســیار هیجــانزده بــودم .از ایــن کــه تــا آن موقــع ایرانگــردی
نکــرده بــودم حســرت میخــوردم و بــا خوانــدناش اشــتیاقام بــه
ســفر بــه مناطــق گوناگــون وطـنام هــر لحظــه بیشــتر میشــد .تصمیــم
گرفتــم همانطــور کــه خــارج از ایــران ســفر میکنــم ،یعنــی بــا یــک
کولهپشــتی و وســایل نقلیــه عمومــی و ارزانقیمــت ،داخــل ایــران هــم
همانجــور ســفر کنــم .بــا خــودم فکــر کــردم ،اگــر مــن توانایــی تنهــا
ســفرکردن در هــر گوشــه دنیــا را دارم ،قطعـاً در ایران خیلــی راحتتر
و بــا خیــال آســودهتر تنهــا ســفر میکنــم؛ فقــط کافــی اســت مقصــد
و بهتریــن مســیر را انتخــاب کنــم .از آن جایــی کــه شــمال کشــور
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بــزرگ شــدهام ،کویــر و کویرنشــینان همیشــه جذابیــت خاصــی برایــم
داشــتهاند .از طــرف دیگــر ،مطالــب و توصیفهــای جالبــی تــوی
کتــاب درمــورد کاروانســراهای دشــت کویــر منطقــه بیابانــک اســتان
اصفهــان نوشــته شــده بــود .نویســندههای ایــن متنهــا هــم عمومــا
توریس ـتهای خارجــی بودنــد کــه بــه آن جــا ســفر کــرده بودنــد.

همــه اینهــا مصمــمام کــرد کــه بــه کاروانســرای آتِشــونی در
روســتای گرمــه حوالــی خــور ســفر کنــم .بــه ســختی .از طریــق ۱۱۸
توانســتم شــماره تلفــن کاروانســرا را پیــدا کنــم و از دو مــاه جلوتــر
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بــرای  ۴تــا  ۷فروردیــن  ۸۷اتــاق رزرو کــردم .امیــدوار بــودم تــا آن
موقــع همســفری پیــدا کنــم ،ولــی از آن جایــی کــه آن ســالها هنــوز
کویرنــوردی بــاب نشــده بــود و کســی آن جــا را نمیشــناخت ،هیـچ
کــس بــه مــن و کتــابام اطمینــان نکــرد و بهرغــم نگرانیهــای
خانــواده و دوســتان و سعیشــان بــرای پشــیمانکردنام ،صبــح زود
روز چهــارم نــوروز  ۸۷بــا یــک کولهپشــتی کوچــک بــه مقصــد
دامغــان راهــی ترمینــال ســمنان شــدم .مســیر حرکــت را از قبــل بــه
کمــک نقشــه راههــای ایــران و کتــاب لونلــی پلنــت خــودم کامــ َ
ا
بررســی كــرده بــودم .بنابرایــن بایــد خــودم را بــا اتوبــوس از ســاری بــه
دامغــان میرســاندم و از آن جــا بــا اتوبوسهــای بیرجنــد میرفتــم و
ســر راه تــوی دامغــان پیــاده میشــدم و بعــد از آن جــا میرفتــم خــور
و از خــور هــم بــا هــر ماشــین ســواری یــا وانتــی کــه راهــی روســتای
گرمــه بــود میتوانســتم خــود را بــه کاروانســرا برســانم.
از ایــن کــه بــه ایــن
خوبــی برنامهریــزی
کــرده بــودم و مســیرها
و راههــا را میدانســتم
خیلــی خوشــحال بــودم.
احســاس میکــردم
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همــه چیــز تحــت کنتــرلام اســت .اولیــن قســمت ســفرم بــه بهتریــن
شــکل انجــام شــد .بلیــت اتوبــوس ســاری-دامغان دو هــزار و هشــتصد
تومــان بــود و اتوبــوس هــم ســاعت هشــت صبــح راه افتــاد .بلیــت
صندلــی کنــاری را هــم خریــده بــودم تــا راحــت باشــم .مســیر ســاری
بــه دامغــان یکــی از زیباتریــن و چشـمنوازترین مســیرهایی بــود کــه بــه
عمــرم دیــده بــودم ،بــا ایــن کــه جادههــای زیــادی تــوی دنیــا دیــدهام.
تغییــر پوشــش گیاهــی از اســتان مازنــدران بــه ســمنان کامـ ً
ا مشــهود
بــود .جنگلهــای ســبز و انبــوه کوههــای «کیاســر» و شــالیزارهای
منطقــه «چهاردانگــه» مازنــدران کمکــم تبدیــل شــدند بــه دش ـتهای
پهــن و مراتــع زیبــای منطقــه «ترمــا دره» و کوههــای ســنگی و خاکــی
ســمنان .همهچیــز زیبــا و آرام و دلنشــین بــود و مــن محــو تماشــای
منظــره و آدمهایــی بــودم کــه در ایســتگاههای روســتاهای بیــن راه
پیــاده و ســوار میشــدند.
امــا مصائــبام وقتــی
شــروع شــد کــه تــوی
ترمینــال دامغــان از
اتوبــوس پیــاده شــدم و
فهمیــدم تــوی ایــن ترمینال
غیــر از اتوبوسهایــی کــه
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از ســاری میآینــد و بــه ســاری برمیگردنــد هیــچ وســیله نقلیــهای
بــرای هیــچ کجــای دیگــر وجــود نــدارد .پــس اتوبوسهایــی کــه
راهــی بیرجنــد بودنــد کجــا توقــف میکردنــد؟ یــک لحظــه احســاس
غریبــی کــردم ،چــون تمــام مســافران اتوبوســی کــه ســوارش بــودم
کســی را داشــتند کــه بــه استقبالشــان آمــده بــود و همــه مشــغول
عیــد مبارکــی و خوشــحالی بودنــد ،جــز مــن .از یکــی پرســیدم،
ترمینــال یــا ایســتگاه اتوبــوس دیگــری جــای دیگــری از شــهر هســت؟
گفــت نــه ،ولــی راهنمایـیام کــرد کــه بــروم انتهــای جــاده کمربنــدی
جنــوب شــهر کنــار جــاده بایســتم و جلــوی ماشــینهای ســواری یــا
اتوبوسهــای راهــی بیرجنــد را بگیــرم و ســوار شــوم .البتــه بالفاصلــه
ازم پرســید ،بــا کــی ســفر میکنــم و وقتــی گفتــم تنهــا هســتم ،طــوری
نگاهــم کــرد کــه انــگار جرمــی مرتکــب شــدهام .بــه هــر حــال ،بــا
تاکســی دربســت خــودم را رســاندم جنــوب شــهر .روز چهــارم عیــد
بــود و شــهر غــرق ســکوت .از رنــگ و روی شــهر کمــی دلســرد شــده
بــودم ،همــه جــا زرد و خاکــی بــه نظــر میرســید .ســاختمانها بیشــتر
نمــای آجــر بهمنــی یــا آجــر گــری داشــتند و بــا اینکــه عیــد بــود
اثــری از گل و ســبزه نبــود .ولــی خیابانهــا پهــن و عریــض و نوســاز
بودنــد و همــه جــا تمیــز بــود.
باالخــره بــه نقطــه موردنظــر رســیدم ،همانجایــی کــه ماشــینهای
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ســواری و اتوبوسهــای راهــی بیرجنــد میایســتادند تــا مســافر پیــاده
و ســوار کننــد .دو تــا مغــازه بقالــی نوســاز کنــار هــم آن جــا بــود کــه
چــای و آب داغ میفروختنــد و دیگــر هیــچ .هیــچ چیــز دیگــری
آن جــا نبــود .پســر جوانــی پشــت پیشــخوان مغــازه اولــی نشســته
بــود ،چــای ســفارش دادم و روی صندلــی تــوی مغــازهاش نشســتم
و نقش ـهام را بــاز کــردم تــا مســیرها را دوبــاره بررســی کنــم .از پســر
راجــع بــه اتوبوسهــای بیرجنــد پرســیدم ،چیــز زیــادی نمیدانســت
و رفــت برایــم ســوال کنــد .خیلــی زود بــا چنــد نفــر دیگــر برگشــت،
یکجــوری کــه انــگار همــه بــرای تماشــای مــن آمــده بودنــد ،نــه
بــرای جــواب دادن بــه ســؤالام .همــه میخواســتند بداننــد چــرا
تنهــا هســتم .حتــی یکیشــان بهــم خیــره شــد و پرســید ،خارج ـیام.
خارجــی نبــودم ،ولی راسـتاش داشــت احســاس بیگانگــی و خارجی
بــودن بهــم دســت م ـیداد ،چــون بــاورم نمیشــد کــه هموطنانهــام
بــه جــای راهنمایــی و جــواب دادن بــه ســوالهام ،میخواســتند از
زندگــی و وضعیــت تأهــل و کســب و کارم بداننــد .مجبــور شــدم بــا
صــدای بلنــد و تنــد جوابشــان را بدهــم .صاحــب مغــازه هــم کــه
از کارش پشــیمان شــده بــود ،همــه را بیــرون کــرد و بعــد از ایــن کــه
معــذرت خواســت ،علــت تعجــب و رفتــار ناپســند دوســتهاش را
ایــن طــوری توضیــح داد کــه تــا بــه حــال توریســت ز ِن تنهــا ندیدهانــد
و فکــر کردهانــد شــاید «دختــر فــراری» باشــم .اولیــن بــار بــود کــه بــار
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تحقیرآمیــز «دختــر فــراری» مثــل توهیــن کوبیــده شــد بــه ســرم و از
رفتــار آن آدمهــا بهشــدت دلگیــر شــدم .تمــام شــور و شــوق ســفرم
یکدفعــه فــرو ریخــت و بیمهــری و کملطفــی هموطنهــام،
همانهایــی کــه روی یــاری و مهماننــوازی و معرفتشــان حســاب
میکــردم ،دلام را ســرد کــرد .پســر جــوان صاحــب مغــازه متوجــه
تغییــر حــالام شــد و ســعی کــرد حقیقــت تلخــی را کــه بهــم نشــان
داده بــود بهزحمــت شــیرین کنــد .بــرای همیــن گفــت« :البتــه از
کفشهــای گــرون و کولــه خارجیتــون معلومــه آدم حســابی
هســتین ،ولــی آقاتــون چــه طــوری اجــازه داده تنهایــی ســفر کنیــن؟»
واژههــای «کفــش گــرون» و «کولــه خارجــی» و «آدمحســابی» و
«آقاتــون» یکــی بعــد از دیگــری محکــم تــوی ســرم میخوردنــد و
از ایــن همــه پررویــی و قضــاوت ناعادالنــه عصبانــی و غمگیــن شــده
بــودم .بــا خــودم کلنجــار رفتــم کــه جــواباش را بدهــم یــا رهــاش
کنــم کــه چشـمام افتــاد بــه دیــوار .عکــس مظهــر مردانگــی و اخــاق،
امــام علــی ،کنــار عکــس مظهــر مــرام و معرفــت فیلمهــای فارســی،
بهــروز وثوقــی ،روی دیــوار مغــازهاش بــود و کنارشــان هــم بــا دســت
نوشــته بودنــد« :خــوش آمدیــد» .کاش بــه چیــزی کــه بــه در و دیــوار
مغــازهاش آویــزان کــرده بــود اعتقــاد داشــت .کاش واقعــا خــوش
آمــده بــودم.
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در همیــن پریشــانحالی ،یکدفعــه صــدای آشــنایی مــن را از آن
دنیــای بیگانــه ،بــه دنیــای آشــنا و قشــنگ خــودم برگردانــد .مــردی
بــا لهجــه غلیــظ مازندرانــی بــا صــدای بلنــد حــرف مــیزد .پریــدم
بیــرون و روبهرویــش ایســتادم و پرســیدم« :شــما مازندرانــی هســتین؟»
بــا تعجــب نگاهــم کــرد و گفــت ،بلــه .شــیداهلل راننــده کامیــون بــود و
اهــل روســتای امــره از توابــع ســاری .بــار کامیــوناش خــوراک دام و
طیــور بــود و مقصــدش یــزد .برایــش گفتــم کــه منتظــر اتوبوسهــای
بیرجنــدم و توضیــح داد کــه درســت آمــدهام ،ولــی مشــکل اینجــا
اســت کــه ماشــینهای ســواری اص ـ ً
ا مطمئــن نیســتند و اتوبوسهــا
هــم حوالــی ســاعت چهــار یــا پنــج بعــد از ظهــر بــه دامغــان میرســند
و تــازه ســاعت یــازده صبــح بــود .بــا ایــن حســاب مــن تــا ســاعت
ده شــب هــم بــه خــور نمیرســیدم .هنــوز فکــرم را جمــع نکــرده
بــودم کــه شــیداهلل باجنــاقاش را صــدا زد و ازش خواســت ماشــین
ســواریای کرایــه کنــد و بــه جنــدق بــرود و آن جــا منتظرشــان بمانــد
و بــه جــای باجنــاقاش مــن را ســوار کــرد .شــیداهلل بــا زن ،خواهــر زن،
باجنــاق و پســر کوچ ـکاش ،میــاد ،بــا کامیــوناش ســفر میکــرد.
گفــت بــار یــزد بــه پسـتاش خــورده و تصمیــم گرفتــه خانــوادهاش را
بــرای ســفر عیــد همــراه خــودش ببــرد .تــا خــود جنــدق فقــط موزیک
بــود و آواز شــادی و رقــص و شــیرینکاریهای آقــا میــاد و میــوه
و آجیلخــوران و البتــه نصایــح برادرانــه و خواهرانــه آنهــا کــه «زن
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نبایــد تنهــا ســفر کنــد».
جنــدق شــمالیترین
شــهر منطقــه بیابانــک
اســت و درســت وســط
دشــت کویــر ســر راه
کاروانســرای قدیــم
قــرار دارد .جــز یــک
خیابــان اصلــی و یــک میــدان و چنــد خیابــان فرعــی و چنــد درخــت
نخــل خــاک گرفتــه و آبانبــار گلــی چیــز دیگــری بــه چشــم
نمیخــورد .غبــار کویــر شــهر را پوشــانده بــود و پرنــده در شــهر پــر
نمـیزد .البتــه انتظــاری هــم نمیشــد داشــت ،روز چهــارم عیــد بــود و
همهجــا تعطیــل .بــا کامیــون دم در تنهــا تاکســی تلفنــی شــهر توقــف
کردیــم .طبع ـاً بســته بــود ،ولــی روی کاغــذ بــا دســت نوشــته بودنــد:
در صــورت بســته بــودن درب منــزل را بزنیــد .مــردی بــا پیژامــه گشــاد
خاکســتری همــراه پســربچهای ده یــازده ســاله آمــد بیــرون .گفتــم
راننــده مطمئــن میخواهــم کــه تــا خــور مــن را ببــرد .پیرمــرد هــم
ن کــه تنهــا هســتم تعجــب کــرد ،ولــی ایــن بــار مجبــور شــدم
از ای ـ 
بــه دروغ بگویــم همســرم و دوســتانام از تهــران راه افتادهانــد و قــرار
اســت در خــور بــه هــم ملحــق بشــویم ،تــا شــاید این جــوری خــودم را
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از شــر باقــی ماجــرا راحــت کنــم .پیرمــرد پســرش را دنبــال راننــدهای
مطمئــن فرســتاد و مــن از فرشــتههای نجــاتام ،شــیداهلل و خانــوادهاش،
خداحافظــی کــردم و گفتــم نگــران مــن نباشــند و بــا خیــال راحــت بــه
سفرشــان ادامــه بدهنــد .چیــزی نگذشــت کــه دور و ورم پــر از آدم
شــد .مردهــای پیژامهپوشــی کــه یــا بــرای دیــدن مســافرغریبه آمــده
بودنــد یــا آمــده بودنــد نظــر بدهنــد چــه کســی شایســتگی رســاندن
مــن را تــا خــور دارد .بینشــان اختالفنظــر بــود .نظــر مــن تقریبـاً نــه
پرســیده شــد ،نــه کســی بــا مــن حرفــی زد ،ولــی همــه همزمــان بــا هــم
حــرف میزدنــد .گاهــی بــه خاطــر لهجهشــان متوجــه حرفهایشــان
نمیشــدم ،ولــی خلــوص نیتشــان معلــوم بــود و بــا تمــام وجــود
احســاس میکــردم قطع ـاً بعــد از اینهمــه شــور و مشــورت بهتریــن
راننــده را برایــم انتخــاب میکننــد .ناگهــان یکــی گفــت« :امیــر
یزدانــی کجاســت؟» همــه ســاکت شــدند و آفریــن گفتنــد بــه ایــن
انتخــاب .بــا موتــور فرســتادند دنبــال امیــر یزدانــی .جوانــی تــر و تمیــز
بــا لباســی آراســته و لبخنــد بــه لــب وارد جمــع شــد .یکــی ســوییچ
ماشــیناش را خالصانــه تقدیــم کــرد و دیگــری کارت بنزیـناش را بــا
مهربانــی داد و ســرانجام مــن بــا راننــده منتخــب اهالــی جنــدق و پــژو
 ۴۰۵یکــی دیگــر و کارت پــر از بنزیــن دیگــری راهــی خــور شــدم.

128

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

امیــر یزدانــی متولــد
یــزد بــود ،ولــی در
زادگاه مــادرش
جنــدق
یعنــی
زندگــی میکــرد.
اصــ ً
راننــده
ا
نبــود.
آژانــس
لیســانس حقــوق
داشــت و داشــت تــاش میکــرد عضــو کانــون وکال شــود .متیــن و
خــوشرو بــود و از زندگــی کویــر و مردمــاناش برایــم کلــی حــرف
زد .در طــول راه ،چندیــن بــار ایســتاد تــا از جــاده و مناظــر کویــری و
شــترهای وحشــی رهــا در کویــر عکــس بگیــرم .البتــه او هــم دلاش
طاقــت نیــاورد و از مخاطــرات ســفر یــک زن تنهــا را باهــام حــرف
زد .بهطــور کلــی ،جــاده دامغــان بــه جنــدق و از آن جــا بــه خــور
جــادهای بــود باریــک ،صــاف و کویــری بــا آبادیهــای بســیار کــم و
کوچــک .گاهــی کســی تــوی چــادری کنــار جــاده تــوی ظرفهــای
پالســتیکیِ پنــج و ده و بیســت لیتــری بنزیــن میفروخــت .آبانبارهای
خشــک و متروکــه تنهــا چیزهایــی بودنــد کــه در طــول جــاده بــه
چشــم میخوردنــد .امیــر یزدانــی راضــی نشــد مــن را خــور پیــاده
ن کــه پــول بیشــتری بگیــرد ،مــن را تــا
کنــد .بــرای همیــن بــدون ای ـ 
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دم در کاروانســرای روســتای گرمــه رســاند ،حتــی نگــران برگشــتنام
هــم بــود .بهــش اطمینــان دادم کــه از مســیر کــم رفــت و آمــد شــمال
برنمیگــردم و از گرمــه بــه تهــران مــیروم کــه مســیر شــلوغتر و
راحتتــری اســت.
ناحیــه خــور و بیابانک
در کنــارۀ جنوبــی
کویــر بــزرگ نمــک
اســت و گردشــگران
ایرانــی و خارجــی
زیــادی بــه ایــن منطقــه
ســفر کردهانــد .جناب
ناصرخســرو قبادیانــی
از ایــن منطقــه بــا نــام «ســه ده« یــاد کــرده کــه منظــورش همــان ســه
روســتای «بیاضــه»« ،گرمــه» و «اردیــب» بــوده اســت .بــه گفتــه ناصــر
خســرو ایــن روســتاها ســر راه اصفهــان بــه نیشــابور قــرار گرفتـ ه و بــه
گفتــه مــن ســر راه دامغــان بــه یــزد .حــاال بایــد دیــد در طــول راه مــن
بیشــتر ماجــرا داشــتم یــا جنــاب ناصرخســرو؟
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سفرنام ه شهر سوخته

شبنم میری

از دروازهای کــه نیســت ،وارد شــهری میشــوم کــه ســوخته .شــهری
کــه دیوارهایــش آنقــدر کوتــاه اســت کــه «دیــوار» خواندنشــان مثــل
شــوخی بیمــزهای اســت کــه حتــی ترغیــبات نمیکنــد لبخنــدی
زورکــی بــه لــب بیــاوری .دیوارهایــی کــه اگــر کمــی تخیـلات را بــه
کار بگیــری ،فیالفــور بــاال میرونــد و سقفهایشــان بــا حصیرهــای
بافتــه پوشــیده میشــوند .کوزههــای شکســته تقریبــاً مثــل خــاک
زیــر پاهایــت خــرد میشــوند .یکــی از هــزاران کــوزهای کــه سـ ِ
ـنگ
ِ
الجــوردی درو ِن آن ،گردنبنــد مادربــزرگ شــد و بعدهــا دوبــاره
ناپدیــد شــد .شــهر همیــن طــور پیــش چشــمام شــکل میگیــرد.
همینطــور کــه دیوارهــا قــد میکشــند ،میتوانــم طــرح کمرنــگ
هیــکل مــردی را کــه بــه دیــوار تکیــه زده ببینــم .نمیتوانــم فرامــوش
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کنــم کــه ایــن جــا شــهر مــردگان اســت و ایــن مــرد یکــی از بیشــمار
جســدهایی اســت کــه در  ۳۱۰قبر کشــف شــده یــا  ۲۱۰۰۰قبر کشــف
نشــده آرمیــده اســت .تــاش میکنــم کــه او را بــا گوشــت و ماهیچــه
و لبــاس و نــه بــه شــکلِ اســکلتی لخــت و عریــان بــا دندانهــای بیــرون
زده از جمجمــه تصــور کنــم .بــا قدمهــای بلنــد بــه خانــه کاهگلــی
نزدیــک میشــوم .میتوانــم از او ســوالی هــم بپرســم ،امــا بــه کــدام
زبــان؟ شــش هــزار ســال قبــل بــه چــه زبانــی گفتوگــو میکردنــد؟
نمیدانــم .امــا چــون تمــام پوســت و گوشــت و خــون ایــن مــرد
متعلــق بــه تصــورات مــن اســت ،پــس میتوانــم بهراحتــی از او بــه
زبــان خــودم ســوال بپرســم.
با صدای بلند از او میپرسم« :دکت ِر شهر کجاست؟»
خیــره نــگاهام میکنــد .پیــش خــودم فکــر میکنــم شــش هــزار ســال
قبــل بــه دکتــر چــه میگفتنــد :پزشــک یــا پ ِِچشــک؟ مــرد دســتی
بــه زانــو میگــذارد و بلنــد میشــود .بعــد راه میافتــد .بایــد بــروم
دنبــالاش .تصــوراتام نمیخواهنــد بــا مــن بلنــد حــرف بزننــد،
برعکــس گامهایــش کــه گویــی میخواهنــد یــک کیلومتــر راه را
بــا بیســت قــدم طــی کننــد .تــاش میکنــم ازش دور نشــوم .عاقبــت
کســی پیــدا خواهــد شــد کــه دکتـ ِر شــهر را نشــانام بدهــد ،اگــر ایــن
نشــد ،یکــی از آن جســدهای مدفــون در قبرهــای دوقلــو ،کــه یکــی
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جایــگاه آرامــش ابــدی مــرده اســت و دیگــری بــرای فریــب ارواح،
یــاریام خواهنــد کــرد.
مــرد بعــد از مدتــی میایســتد ،رو بــه خانـهای خشــتی ،خانـهای خشــتی
بــا دری از حصیــر و بالفاصلــه وارد خانــه میشــود .بیــرون میایســتم
و انتظــار میکشــم .خبــری نمیشــود .بــاد تــوی حصیرهــا میپیچــد.
حصیرهــا بــرایام دســت تــکان میدهنــد ،انــگار تنها آنها حضــورم را
جــدی گرفتــه باشــند .نمیدانــم بایــد همچنــان انتظــار بکشــم یــا وارد
شــوم .آخــر مگــر آدم در تصــوراتاش هــم کمــرو میشــود؟ نکنــد
مــرد فری ـبام داده؟ زنــی از کنــارم میگــذرد .یــک َدم برمیگــردد
و بــا یــک چشــم بــه مــن خیــره میشــود .چشــم دیگــرش زیــر انبــوه
موهــای ســیاهاش گــم شــده .ایــن یکــی بایــد ز ِن قبــر شــماره ۶۷۰۵
باشــد .چشــماش عفونــت کــرده و نمیدانــد کــه تنهــا همیــن مــرد،
مــردی کــه بـهزودی وارد خانـهاش خواهــد شــد ،میتوانــد گلولـهای
قیرگــون بــا رگهــای مطــا جایگزیــن چشــم عفونــت کــردهاش
کنــد .زنــی کــه بعدهــا نامــش بــه  ۶۷۰۵تغییــر میکنــد و مــن را بــه
شــهر ســوخته میکشــاند .شــهری کــه همیشــه نــاماش ســوخته نبــوده،
زمانــی شــاید بــه گمــان مورخــان آن را ارتــه میخواندهانــد .نامــی
کــه از سنگنبشــتههای ســومریان بــه دســت آمــده و همانطــور کــه
ســوخته و ارتــه را زیــر لــب میگویــم و بــا هــم قیاسشــان میکنــم
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پشــت ســر زن وارد میشــوم و مــردی را میبینــم کــه روی حصیــر
نشســته و جــوری بــه دیــوار تکیــه زده کــه انــگار ســالها اســت بــا
آن ردای زربافــت کــه در تاریکــی درخشــش تاروپــودش چشــم را
میزنــد همــان جــا مانــده .چشــمهایش را میبینــم کــه مثــل تیلــه
گــرد و بــراق اســت ،امــا هیــچ بــه مــن نــگاه نمیکنــد .ایــن جســدهای
متحــرک شهرســوخته توانایــی باالیــی بــرای نادیــده گرفتــن زندههــا
دارنــد .شــاید فکــر میکننــد مــن یکــی از آن ارواح ســرگردانی
هســتم کــه جایــم قبــ ِر خالــیِ کنــا ِر مردههــا اســت .نمیدانــم مــن
میــان مــردگان روحــی ســرگردانام یــا آنهــا ارواح ناآرامــی هســتند
کــه بــه ســکوت دورهام کردهانــد.
ایــن پــا و آن پــا میکنــم .خبــری از مــرد راهنمــا نیســت .مــرد گلولهای
گــرد و قیرگــون را از کــوزهای سرگشــاد بیــرون مـیآورد .گلولـهای
قیرگــون بــا رگههــای طالیــی کــه خونــی زریــن درونشــان جریــان
چشــم زن بــرق میزنــد .شــاد اســت یــا میگریــد؟
دارد .یگانــه
ِ
نمیدانــم ،شــاید هــر دو .همیشــه تجربــه دیــدن زندگــی گذشــته
کمکــی بــه کشــف حقیقــت نمیکنــد ،وقتــی حتــی نمیفهمــی
زنــی از شــعف چشــماش تــر میشــود یــا از غــم .پــس چــه طــور
میتوانســتم راز ســوختن شــهر را بدانــم؟
از خانــه بیــرون میزنــم .تخیــات نمنــم جــان میگیرنــد و شــهر را
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آن طــور کــه بایــد میبینــم .انــگار مــن بــه جــای زن چشــمی تــازه
پیــدا کــرده بــودم ،چشــمی کــه نمیدانســتم بــا آن بعدهــا چههــا
دیــده .شــهری بــا بناهــای ِگلــی ،محاصــره شــده بــا بیــد مجنــون ،افــرا
و ســپیدار .نمیتوانــم خــوب افــرا را تصــور کنــم .یــادم نمیآیــد
افــرا چــه جــور درختــی بــود .امــا همــان ســپیدار و بیــد مجنــون
کافــی اســت کــه بــه شــهر جــان بدهــد .لولههایــی ســفالین از کنــار
دیــوار خانههــا میگذرنــد و بــه جایــی نامعلــوم روانــه میشــوند.
اگــر میتوانســتم بفهمــم کــه آب اســت یــا فاضــاب ،بهتــر میشــد.
میشــد فهمیــد کــه بیشــتر بــه دسترســی آســان بــه آب فکــر میکننــد
یــا بــه خــروج فاضــاب از خانههایشــان ،شــاید هــم هــر دو  .ناگهــان
یــادم میافتــد کــه ایــن جــا شــهری اســت کــه بارهــا غــارت شــده،
از زمــان پیدایــش تــا مــرگ ناگهان ـیاش و امــروزه روز هــم غــارت
میشــود کــه اســکلت مردههــا آن طــور وحشــتزده درون خــود
جمــع شــدهاند و خــدا میدانــد چنــد غارتگــر را بــاالی تخــت خــواب
ابـ ِ
ـدی خــود دیدهانــد کــه کــوزه جواهراتشــان را بــه یغمــا میبــرد.
کــه اگــر غارتگــری نبــود چــه طــور آن ســنگ الجــوردی بــه دســت
مادربــزرگ مــن رســید؟
از کنــار بناهایــی کــه بــا خشــت خــام ســاخته شــدهاند میگــذرم.
روبـهرویام کاخ شــهر ســوخته قــد علــم میکنــد .کاخــی کــه خیــال
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هــم نمیتوانــد بازســازیاش کنــد .همانطــور متــروک و پرگــرد و
خــاک پیدایــش میکنــم و میگــذارم بیهیــچ دخــل و تصرفــی ظاهــر
کنون ـیاش را حفــظ کنــد .وارد کاخ میشــوم .مــردی پشــت بــه مــن
روی چیــزی خــم شــده .صــدای پــایام را کــه میشــنود برمیگــردد
و میبینــم کــه چیــزی در آغــوشاش دارد .نزدیــک میشــوم .تکــه
چــوب نـ ِ
ـازک آغشــته بــه رنگــی را کــه تــوی دسـتاش اســت کناری
میگــذارد و جامــی ســفالین را از آغــوش بیــرون میکشــد و بــه
طــرفام دراز میکنــد .آن را دودســتی چســبیده .نمیخواهــد جــام را
بــه مــن بدهــد ،تنهــا میخواهــد نشــانام بدهــد و همانطــور کــه جــام
را بــه دســت دارد میخنــدد ،بلندبلنــد ،مثــل دیوانههــا .انــگار صــدای
خنــدهاش تــوی کــوزهای بــه بزرگــی کاخ میپیچــد .شــماره قبــر ایــن
ـرح بــز شــاخدار روی جــام بــرایام آشــنا
یکــی را نمیدانــم ،ولــی طـ ِ
اســت .میشناس ـماش .بــزی در حــال پریــدن .در واقــع ،پنــج بــز کــه
پیدرپــی گرداگــرد جــام نقــش شــدهاند .خــودش هــم نمیداندکــه
ایــن اولیــن انیمیشــن دنیــا اســت .خنــدهدار اســت اگــر ایــن را بهــش
بگویــم ،حتــی اگــر او زاییــده خیــال هــم باشــد ،بــاز هــم گفتــن چنیــن
چیــزی بالهــت تــام اســت .بــاز بــه بــز در حــال پــرش خیــره میشــوم
و میپرســم -گویــی از خــود -کــه چــرا نقــش بــز؟ شــاید مــرد روزی
بــزش را مــرده پیــدا کــرده ،پــس نقــش بــز را روی ســفال میکشــد
تــا دوبــاره پــرش بــز را تماشــا کنــد .شــاید هــم اص ـ ً
ا ایــن طــور کــه
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مــن مــرد را دیوانــه تصــور میکنــم نبــوده باشــد .کســی بــوده کــه
از ســامت عقــل برخــوردار اســت و تنهــا بــا دیــدن چرخــش چــرخ
کوزهگــری بــه ایــن فکــر افتــاده کــه میتوانــد بــزی را روی جــام
ســفالینی نقــش کنــد تــا بــاال و پاییــن بپــرد و زنــده بماند .دشــوار اســت
تصــور چنیــن حیاتــی در ممــات .حتــی در تخیــات هــم بــا ذهــن آدم
قــرن بیســت و یکمــی نمیتــوان چنیــن مــردی را فهمیــد .مــردی پنــج
هزارســاله کــه پیدرپــی جــاماش را رنگآمیــزی کــرده ،لعــاب داده
و شــاید بارهــا و بارهــا آن را روی چــرخ ســفالگری گذاشــته تــا بــز
چمــوشاش را جانــدار ببینــد.
از کاخ بیــرون میزنــم .صــدای نفسهــای مــرد نقــاش را -اگــر بشــود
او را چنیــن نامیــد -پشــت ســرم حــس میکنــم .مــرد شــروع میکنــد
بــه گفتــنِ پنــج پنــج پنــج .گویــی پنــج حرکــت بــز را میگفــت کــه
بــه ســوی درخــت میجهیــد تــا برگــی بــه دهــان گیــرد و مــن پنــج
ـج» مــرد
حرکــت بــه ســوی در خان ـهای برم ـیدارم تــا از صــدای «پنـ ِ
در امــان بمانــم ،همینطــور از صــدای شــهری مــرده کــه بــه مســاحت
یــک و نیــم کیلومتــر مربــع محاصــرهام کــرده .شــهری ســاخته شــده
بــر روی آبرفتهــای مصــب رود هیرمنــد کــه بــه دریاچــه هامــون
میریــزد ،دریاچــهای کــه بــه زودی بــه مردههــای بیســت و یــک
هزارتایــی میپیونــدد ،بــا پنجــاه و شــش کیلومتــر فاصلــه از شــهر
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زابــل کــه آن هــم از تابــش تنــد آفتــاب میســوزد و بــدل بــه شــهر
ســوخته ثانــی میشــود.
خانــه امنــی کــه واردش شــدهام خانــه زنــی اســت خوابیــده بــر حصیــر
کــه بــر ســینهاش ســنگی الجــوردی اســت .ســنگ را میشناســم،
ســنگ مادربــزرگ اســت .حــاال چــارهای نــدارم کــه بگویــم «ســنگ
الجــوردی مادربــزرگ» ،امــا ایــن ســنگ متعلــق بــه ایــن زن اســت،
زنــی کــه شــاید اکنــون ســاکن قبــر شــماره  ۱۳۰۶باشــد .نــاماش را
نمیدانــم و امیــدوار بــه دانســتناش هــم نیســتم .صــورتاش خیــس
عــرق اســت ،انــگار گــر گرفته در خــواب .خــواب کدام آتشســوزی
را میبینــد کــه اینطــور برافروختــه اســت؟ اولیــن آتشســوزی
شــهر یــا آخری ـناش؟ کســی جــوابام را نمیدهــد .مردههــا بــا مــن
حــرف نمیزننــد ،مگــر دیوانهترینشــان کــه یکســره «پنــج» را
تکــرار میکنــد هنــوز .پنــج حرکـ ِ
ـت بــز مــردهاش را ،یــا از آن بهتــر،
بــز همیشــه زنــدهاش .چــه طــور میشــود حتــی از یکیشــان پرســید،
چــرا ایــن شــهر ســوخت؟ کــدام خشــت خــام کــج گذاشــته شــد کــه
تمامشــان پختنــد؟ «خــام بُــدم ،پختــه شــدم ،ســوختم» ورد زبــان ایــن
خش ـتها اســت .تیــغ آفتــاب ســرم را میســوزاند .دیوارهــا نشســت
کردهانــد و حصیــری بــاالی ســرم نیســت .صــدای خــرد شــدن ســفال
زیــر پاهایــم بــاز میگردانــدم بــه حقیقـ ِ
ـت لخــت ،حقیقتــی کــه در
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آن خبــری از درخــت ســپیدار و افــرا و بیــد مجنــون نیســت .انــگار کــه
از اول هیــچ نبــوده باشــد ،جــز خاکــی زار مثــل رازی کــه مــن از آن
ســردرنمی آورم و در دلاش دفــن شــده .مثــل شــعله «ســوخته» کــه
همیشــه دامــن «شــهر» را میگیــرد .شــهر ویــران و رازهایــش را رهــا
میکنــم و از همــان دروازهای کــه نیســت از شــهر خــارج میشــوم.
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سفرنامه هرمز

هادی کیکاووسی

همــه جــا ســرخ بــود .طلــوع آفتــاب ،دریــا ،زمیــن ،تـنام ،دردی کــه
بیوقفــه در اســتخوانهام میپیچیــد و موجهایــی کــه یکــی در میــان
از روی مــن میگذشــتند همــه ســرخ بودنــد .کجــا بــودم؟ مریــخ؟
خرچنگــی پسپســکی از روی دس ـتام گذشــت .اگــر مــرده بــودم،
پــس چــرا خرچنــگ نیـشام نــزد .گفتم،خرچنــگ کــه نیــش نمیزند
و از خوشــی ایــن عقوبــت از روی شـنها بلنــد شــدم .بــا تمــام توانــی
کــه داشــتم بلنــد شــدم و دیــدم مقابـلام کوهــی اســت رنگــی .اگــر در
بهشــت بیــدار شــده بــودم ،میتوانســتم حتــی خفگ ـیام را فرامــوش
کنــم .چنــان راحــت پذیرفتــم مرگــم را کــه مدتــی همانطــور تکیــه
دادم بــه طلــوع و بــه رنگهــا خیــره مانــدم کــه بودنشــان روی آن
کــوه عجیــب بــود :زرد ،ســفید و قرمــز.
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ناگهــان حــس کــردم بــه طــرز عجیبــی ســالمام ،ایــن کــه هیچوقــت
تــا بــه ایــن درجــه ســالم و قبــراق نبــودهام .تنهــا اتفاقــی کــه افتــاده بــود
ایــن بــود کــه پاچــه شــلوارم جــر خــورده بــود و کفشهایــم پــایام
نبودنــد .بهشــت بــا آدم چنیــن کاری میکنــد .برگشــتم .دریــا هنــوز
ســرخ بــود ،پــس خــواب نبــودم .بیــرون زمــان بــودم و تنهــا تصویــری
کــه یــادم مــی آمد شکســتن قایــق بــود و فریادهــا .دوازده نفــری بودیم
در آن قایــق مســقف کــه از بندرعبــاس بــه ســمت قشــم میرفــت و
ناگهــان در میانــه راه قایــق از وســط تــرک خــورد و آب همــه را در
خــود کشــید و مــن گیــج میــان آب دســت و پــا مـیزدم و دیگــر هیــچ
یــادم نمانــده تــا بیــداری مقابــل کــوه نــور .بــاز دســت کشــیدم بــه
تـنام .تــازه واقعــه یــادم افتــاده بــود .چیــزیام نشــده بــود .فقــط جیبــم
درد میکــرد .از پــای کــوه ،جــادهای آســفالت میگذشــت کــه
پشــت تپههــای ســیاه درخشــان گــم میشــد .دســتام را گذاشــتم
روی چشــمهایم و آفتــاب را دیــدم کــه کمکــم بــاال میآمــد .بــه
نظــر واقعــی میرســید.
بعد اتفاق دیگری افتاد.
دیــدم حیوانــی دواندوان از کــوه بــه ســمت مــن م ـیدود .خش ـکام
زد .بــا اینحــال ،بــا فــرض ایــن کــه در بهشــت هســتم ،همانطــور
ســرجایم قــرص مانــدم و حتــی لبخنــدی هــم بــه لــب آوردم .انــگار
142

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

حیــوان پیکــی باشــد کــه خبــری خیــر بــه پایــش بســته باشــند .حیــوان
کــه بــه جــاده رســید ،ســرعتاش را کــم کــرد و خرامانخرامــان از
مقاب ـلام گذشــت .آهــو بــود ،آهــوی واقعــی .انــگار مــرا نمیدیــد.
مــات مانــدم بــه آهــو کــه مســتقیم میرفــت ســروقت ســاحل ســرخ.
ناامیــد بــه پاهــای الغــرش خیــره شــدم کــه هیــچ خطــی بــرای مــن
نداشــت .بعــد دیــدم خــم شــد و از دریــا آب خــورد ،آب شــور.
پس غرق شده بودم.
گفتــه بودنــد ســفر دریایــی در هــوای طوفانــی خطــر دارد و مــن بــه
لجاجــت انجــام کاری حتمــا بایــد بــه قشــم میرفتــم و اصــرار کــردم
و اصــرار کردنــد و عاقبــت ناخــدا راه افتــاد و شــد ایــن.
آهــو همچنــان از آب دریــای ســرخ مینوشــید و دریــا تمــام
نمیشــد .افتــادم تــوی همــان جــادهای کــه از میــان صخرههــای
رنگــی میگذشــت و نگاهــم همینطــور بــه دریــا بــود کــه شــاید
نشــانی از قایــق را بــا خــود بــه ســاحل آورده باشــد .در میــان راه،
بــه درختــی خشــک برخــوردم کــه ماهیهایــی از شــاخههایش
آویــزان بــود .ماهیهــا خشــک شــده بودنــد و چشمهایشــان پــوک
بــود ،انــگار ســوخته باشــند از حرارتــی .فلسهاشــان امــا هنــوز در
نــور خورشــید میدرخشــید .بعــد آن ســوتر ،زیــر درختــان اســتوایی،
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اســتخوانها را دیــدم ،اســتخوانهایی بــزرگ کــه کنــار جــاده افتــاده
بــود .بــه اســتخوانهای دیــوی میمانســت .دســت کشــیدم بــه یکــی
از دندههــا .اســتخوانها گــواه زندگیانــد یــا مــرگ؟ نمیدانــم ،امــا
بــوی خوبــی داشــتند ،بویــی کــه بــا بــاد شــور درمیآمیخــت و مثــل
عطــر لیمــو زیــر دمــاغام میخــورد.
بــاز هــم بــه راه عجیبــی کــه پــای در آن گذاشــته بــودم ادامــه دادم.
چــارهای نبــود .بــا ایــن حــال ،سرخوشــی عظیمــی قلقل ـکام م ـیداد.
کــه بــودم و کجــا؟ پابرهنــه و بــا شــلواری پــاره در بیابانــی عجیــب
میرفتــم و بــا خــودم فکــر میکــردم ،پــس بقیــه کجــا هســتند و
نمیدانســتم منظــورم از بقیــه دقیقــاً چــه کســانی اســت .درســت در
همیــن اثنــاء بــود کــه از پــس صخــرهای نارنجــی غــاری ظاهــر شــد،
غــاری کــه انــگار جــواب تمــام ســواالتام دروناش بــود .شــاید ایــن
بقیــه درون غــار بودنــد .بــا ایــن فکــر وارد غــار شــدم و منتظــر غولــی
بــودم کــه از من ســه ســوال بپرســد تا بــه زندگــی برســم .از دل ظلمات
غــار ،خنکــی ســکرآوری بــر مــن وزیــد .تکیــه دادم بــه دیــوار .دیواره
غــار یــخ بــود و بعــد کــه چش ـمام بــه تاریکــی عــادت کــرد ،دیــدم
غــار ســفید اســت .بلورهایــی ســفید ایــن جــا و آن جــا تمــام غــار را
پوشــانده بــود .بــه ســردخانهای طبیعــی میمانســت کــه در انتظــار مــن
بــوده باشــد و از بــروز چنیــن تصــوری چنــان دهشــتی بــه مــن دســت
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داد کــه از غــار زدم بیــرون و تمــام ســاحل ســرخ را دویــدم و همـهاش
چشــم بــه پشــت ســر داشــتم و غــار را میدیــدم کــه چــه واکنشــی
بــه فــرار مــن نشــان میدهــد و هیــچ نبــود جــز جیــغ مرغــان دریایــی
بــاالی ســرم و پرندگانــی صورتــی میــان آبهــا کــه در ســکوت بــا
مــوج بــاال و پاییــن میشــدند .جلوتــر بــه الکپشــتی بــزرگ برخوردم
کــه تخمهایــش را بــا بالههایــش البــهالی ماســهها دفــن میکــرد.
الکپشــت هــم هیــچ توجهــی بــه مــن نکــرد .بــه دس ـتهایم نــگاه
کــردم .یعنــی واقعــاً نامریــی شــده بــودم؟ همانطــور کــه مریــی
و نامریــی بــودنام را بــه دنــدان تســت میکــردم ،خــود را مقابــل
قلعـهای دیــدم ،قلعـهای عظیــم کــه دیوارهــای ســنگیاش خورشــید را
از مــن میپوشــاند .مقابــل قلعــه توپــی جنگــی بــود .پــس در بهشــت
هــم امــکان جنــگ وجــود داشــت .بعــد گلولههــای تــوپ را دیــدم
کــه انــگار هــزار ســال بــود آن جــا افتــاده بودنــد ،رویشــان مرجــان
روییــده بــود .بــه در قلعــه رســیدم .در چوبــی قلعــه بســته بــود و هرچــه
فشــار دادم بــاز نشــد کــه نشــد .بــار دیگــر ســعی کــردم ،ایــن بــار دو
دســتی .بــاز نمیشــد.
و بعد کار احمقانه ای کردم ،در زدم.
منتظــر چــه بــودم؟ اعتــراف بــه گناهــان؟ همانطــور پشــت در مانــدم
کــه صدایــی تقریبـاً مــن را بیهــوش کــرد .برگشــتم و دیــدم پیرمــردی
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بــا ردایــی ســفید بــه دیــوار قلعــه تکیــه داده ،انــگار مثــل همــان تــوپ
ســالها همــان جــا بــوده باشــد .یــک بــز ،تکشــاخ ،کنــار پیرمــرد
روی خاکهــا میچریــد.
پیرمــرد گفــت« :بیــا ایــن جــا ».کــور بــود .چش ـمهایش ســفید بــود،
انــگار دو عــروس دریایــی در کاســه چشــمهایش میرفتنــد و
میآمدنــد .دســتهایم را در دســت گرفــت.
گفت« :تو را یک جایی دیدهام».
گفتم« :این جا کج ااست؟»
گفت« :قلعه».
گفتم« :قلعه چی؟»
گفت« :قلعه پرتغالی».
گفتم« :پرتغال؟»
و نگــران بــودم کــه ماجــرا بــه نارنگــی ختــم شــود .تبدیــل شــدن
ناگهانــی بــه نوعــی از مرکبــات کــه فقــط در عالمــی دیگــر میشــود
مشــاهده کــرد و بــه پوســتم دســت کشــیدم.
146

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

گفت« :قلعه پرتغالیهای هرمز».
گفتم« :هرمز؟»
گفت« :ها! این جا هرمز است».
و شــاید از نابــاوریام بــود کــه دیــدم دسـتاش را بلنــد کــرد رو بــه
بــز و بــز تکشــاخ بــه آن ســو نــگاه کــرد و از پــس دیــوار قلعــه،
خانههــای بلوکــی و ســیمانی ظاهــر شــدند کــه نامرتــب کنــار هــم
روییــده بودنــد.
گفت« :از کجا میآیی؟»
گفتم« :غرق شدهام».
گفت« :بسم اهلل الرحمن الرحیم».
گفتم «:خسته شدهام دیگر».
گفــت« :چــون دور خــودت چرخیــدی .ایــن جزیــره مثــل دایره اســت.
مثــل مــاری کــه دمــش را مــی خــورد .مــاری خــوش خــط و خــال کــه
وقتــی بشناسـیاش ،دیگر ترســی نــدارد».
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گفتــم« :چشــم بــاز کــردم و دیــدم کوهــی رنگــی مثــل یــک جعبــه
مــداد رنگــی جلــوم اســت».
گفت« :دیگر چه دیدی؟»
گفتــم« :آهویــی کــه از آب دریــا میخــورد ،ماهیهــای ســوخته
کــوری کــه بــه شــاخه آویــران بودنــد .غــاری برفــی در ایــن گرمــا.
اســتخوانهای یــک دیــو و حــاال هــم ایــن قلعــه».
گفت« :آن کوه خوردنی است».
گفتم« :پس البد این هم دروازه بهشت است ؟»
گفــت« :ایــن کــوه  ۷۲رنــگ دارد .ایــن را ببیــن ».و خــاک ســرخ را
نشــانام داد.
گفــت« :مــا بــه ایــن میگوییــم ِگلَــک .ایــن خــاک خوردنــی اســت.
البتــه ضدزنــگ هــم ازش میســازند».
گفتــم« :خاکــی کــه هــم خوردنــی اســت و هــم ضدزنــگ ازش
درمیآیــد؟»
گفــت« :آن ماهیهــای چشــم دریــدهای کــه بــه درخــت ســوخته
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بودنــد و دیــدی بــه همیــن خــاک آغشــته بودنــد .بعــد از چنــد روز
از همانهــا یــک مربــای شــور تهیــه میکننــد بــه اســم ســوراغ ،بــا
ماهــی ممــغ .شــما میگوییــد ســاردین».
گفتم« :مربای شور با ساردین».
ســاردینها را دیــدم کــه در ســطح آب دســتهجمعی تــوی هــم
میغلطیدنــد .وقتــی زیــاد روی ســطح بمانــی ،تبدیــل بــه مربــای شــور
خواهــی شــد.
گفت« :و توی آن کوه آهو هست».
گفتم« :آب شور می خورند؟»
گفــت« :آب شــیرین کــه نیســت .آهــو بــه قــدرت خــدا مـیرود لــب
دریــا و ُس ـماش را میزنــد تــوی آب و بعــد آب شــیرین میشــود».
گفتم«:جادو می کند؟»
گفــتُ « :س ـماش آب را تصفیــه میکنــد و آهــو هــم بــه همیــن زنــده
میمانــد».
گفتم« :و آن غار برفی».
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گفــت« :هــا ،تــو هــم فریــب خــوردی ،نــه؟ آن غــار از نمــک اســت،
جــوان .تــوی هرمــز زیــاد اســت».
گفتم« :استخوانهای دیو».
گفــت« :نهنگــی ســالها قبــل ایــن جــا بــه گل نشســت .از آن نهنــگ
فقــط ایــن اســتخونها مانــده .نهنگهــا گهگــدار بــه وسوســه نــور
تــن میدهنــد .نورهــا گولشــان میزننــد و بــه ِگل مینشــینند
.ســاحل فریــبکار اســت».
پرسیدم« :این قلعه چی؟»
گفــت« :ایــن یکــی داســتاناش مفصلتــر اســت .ایــن ســنگهای
ســخت مرجانــی و ســاروجی حــاال  ۵۰۰سالشــان اســت».
با دستاش بند بز را جست که تازه توی دستاش میدیدم.
گفــت« :دریاســاالر آلبوکــرک ایــن قلعــه را ســاخت ،وقتــی هرمــز
را اشــغال کــرد .میگوینــد ســاختناش ســی ســال طــول کشــید.
دریاســاالر اعتقــاد داشــته هرکشــوری کــه ســه نقطــه را در اختیــار
داشــته باشــد بــر دنیــا حاکــم میشــود :مــاالگا ،عــدن و هرمــز .هرمــز
 ۱۱۵ســال در اشــغال پرتغالیها بود .تــا ســال  .۱۰۰۱مثــل حکایتــی
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از هــزار و یکشــب کــه امــام قلیخــان آزادش کــرد .ایــن خــاک
بیخــود ســرخ نشــده .خونهــا داده تــا از دســت اجنبــی خــاص
بشــود .آلبوکرک از همیــن جــا بــه شــاه اســماعیل نامــه مینوشــت
و تهدیــدش میکــرد .از بــاالی دژ میشــود تمــام جزیــره را دیــد.
همینطــور تنگــه را .تنگــه هرمــز .درســت آن جــا اســت .ببیــن».
و انگشت به سوی قبله کشید.
گفــت« :حــاال میتوانــی بــروی تــو ».و بــه در اشــاره کــرد کــه دیــدم
تــا نیمــه بــاز شــده ،گــو از اول همیــن شــکل بــاز بــود و مــن ندیــده
بــودماش.
گفــت« :میبینــی چــه باصفــا اســت ».و دریــا را نشــانام داد کــه مثــل
حریــری در بــاد نــرم مــوج میخــورد.
رفتــم درون قلعــه .از میــان دروازه هــای تــو در تــو گذشــتم .دیوارهای
قلعــه مثــل دندانهــای نامرتــب غولــی روی هــم ســوار شــده بــود .در
حیــاط قلعــه تابلــوی راهنمایــی زنــگ زده بــود کــه نشــان از وجــود
تاالرهــا ،آبانبــار ،انبــار خواربــار ،کلیســا ،میخانــه ،انبارهــای مهمات،
زنــدان و ســربازخانه داشــت .مثــل هــزار و یکشــب بــود .نمیشــد
بــاور کــرد کــه در ایــن قلعــه رو بــه ویرانــی زمانــی چنیــن مکانهایــی
151

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

وجــود داشــته .تاقهــای هاللــی بــا آدم حــرف میزدنــد و ســتون
هــای آهکــی کلیســا هــم هنــوز وعــظ و خطــاب در خــود داشــت.
معلــوم بــود قلعــه را بــه معمــاری زمــان خــود ســاخته بودنــد .پنجــره
هــای بزرگــی کــه بــا خــاک و ســنگ پــر شــده بودنــد و مــی شــد
هنــوز از تصــور درخشــش آفتــاب از البــه الی پــرده هــا در سرســرای
بــزرگ لــذت بــرد.
بعــد پلــه هــای ســنگی را دیــدم کــه بــه پشـتبام میرفــت .همانطــور
کــه از پلههــا بــاال میرفتــم ،ناگهــان چنــد نفــر از داالنــی بیــرون
آمدنــد کــه بــه نظــرم رســید ســربازان پرتغالــی هســتند .حقیقتـاً تــرس
بــرم داشــت ،امــا دیــدم انــگار آنهــا هــم ترســیدهاند .مــرد خانــواده
داشــت بــه پاهایــم نــگاه میکــرد و البــد پارگــی شــلوارم را میدیــد.
بعــد همگــی شــروع کردنــد بــه پچپــچ .از پلههــا بــاال رفتــم .پــایام
تیــر کشــید روی ســنگهای خــارا و مرجانــی .تــازه یــادم افتــاد
پابرهن ـهام.
از بــاالی پش ـتبام تمــام جزیــره پیــدا بــود .همــان هرمــز کــه بــه بــه
قــول پیرمــرد مثــل مــاری بــه دور خــود پیچیــده بــود .در مرکــز جزیــره
کــوه رنگــی بــود و دریــا کــه یــک طــرفاش ســرخ بــود و طــرف
دیگــرش آبــی .چنــان یکــه خــوردم از ایــن زیبایــی کــه ســرم گیــج
رفــت و تکیــه دادم بــه برجــک کوچــک نیمهمخــروب و بــه خانههــای
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کوچــک و دلنشــین جزیــره چشــم دوختــم و بــه نخلهایــی کــه بــاد
میرقصاندشــان.
بعــد از پاییــن گویــا صــدای همــان چنــد نفــر را شــنیدم کــه داشــتند از
دریــا میگفتنــد ،از طوفــان شــب پیــش و صــدای مــردی را واضــح
شــنیدم کــه گفــت « :نــه بابــا ،همهشــان مردنــد ،جــز یــک نفــر کــه
هنــوز مفقوداالثــر اســت».
بــاد تــوی نخلهــا میپیچیــد و خــاک ســرخ را بــه هــوا میبــرد.
زیــر دنــدانام شــن بــود .بــاد انــگار مــرا بــا خــود میبــرد در کشــاکش
موجهــا و چیــزی در مــن بیــدار میشــد .زنــده بــودم مــن .ایــن زیبایــی
زنــدهام کــرده بــود.
روی دیــوار برجــک کســی بــا ذغــال نوشــته بــود« :پایــان جایــی اســت
کــه از آن شــروع میکنیــم دوبــاره».
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سرخ بیبر
زمین
ِ
ِ

مجید سجادی تهرانی

احمــد میخواســت بــرای تحویــل قطعــی دریچههــای بنــد کاکارضــا،
در نزدیکــی خــرم آبــاد ،بــرود لرســتان .گلمهــر ،همســرم ،دو هفتــه
رفتــه بــود مأموریـ ِ
ـت کاری و موقت ـاً مجــرد بــودم .قــرار شــد مــن و
ســیاوش هــم بــا احمــد برویــم.
احمــد و ســیاوش ســه ســال از مــن کوچکترنــد و مجردنــد و از
دوســتان قدیمــی .از اکیــپ دوســتانی کــه همــه مهندسانــد ،امــا
بــا هــم ،نــه در دانشــگاه یــا محــل کار ،کــه در صــف ســینماهای
جشــنوارههای دهــه هفتــاد و جلســات نمایــش فیلــم ســینماتک
مــوزه هنرهــای معاصــر و فرهنگســرای اندیشــه و ارســباران ،دوســت
شــدهایم .مهندسهــای ســینهفیل.
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ســاعت چهــار صبــح بــود کــه احمــد آمــد دنبــالام .ســیاوش را کــه
برداشــتیم ،چهــار و نیــم شــده بــود .خوبــی زود راه افتــادن ایــن بــود
کــه وقتــی بــه کاکارضــا رســیدیم ،هنــوز ظهــر نشــده بــود .جلســه
احمــد کــه تمــام شــد ،بعــد از ناهــار و اســتراحت ،تمــام بعدازظهــر
و شــب را توانســتیم در فلکاالفــاک ،بازارهــای قدیمــی خرمآبــاد
و ییالقهــای خــوش آب و هــوای حومــه شــهر بگردیــم .تابســتان
امســال خرمآبــاد ،مثــل اکثــر جاهــای ایــران ،از همیشــه گرمتــر بــود.
ســفر بــه شــهرهای مختلــف ایــران بــرای مــن همیشــه یــک حــس
دارد؛ حــس حســرت،از شــهری کــه بــوده و حــاال دیگــر نیســت .اگــر
خــرمرود کــه از میــان خرمآبــاد میگــذرد ،خشــک نشــده بــود،
شــاید ایــن حــس حســرت بــه حداقــل میرســید .میشــد حــدس
زد وقتــی رودخانــه آب داشــته باشــد ،تماشــای منظــره شــهر و پــل
صفــوی ،کــه از نظــر معمــاری (و البتــه سرنوشــت) بیشــباهت بــه پــل
خواجــوی اصفهــان نیســت ،از بــاالی فلکاالفــاک محشــر اســت و
همینطــور گــردش اطــراف دریاچــه کیــ ِوی پــر آب.
وقتــی خشــکیِ رودخانــه را میگــذاری کنــار بازارهــای قدیمــی
کــه در حجرههــای کوچــک و مخروبهشــان ،پیرمردانــی بیــکار
نشســتهاند و خنزرپنزرهــای بــیارزش و مســتعملی دورشــان را
گرفتــه ،بــه ایــن نتیجــه میرســی کــه توســعهای کــه شــهر بابــت
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خشــک شــدن رودخانــه و تخریــب محیــط زیسـتاش قیمــت گزافــی
بــرای آن پرداختــه ،تغییــر چندانــی هــم در ســطح زندگــی شــهروندان
بــه وجــود نیــاورده اســت .البتــه اگــر مثــل ســیاوش حــواساش جمــع
باشــد ،میتوانــی از میــان همــان خنزرپنزرهــای بـیارزش یــک جفــت
پوتیــن ســاقدار نــوی ارتــش آمریــکا را پیــدا کنــی کــه معلــوم نیســت
چهطــور ســر از آ ن جــا درآورده.
راه کــه افتادیــم کلــه ســحر ،احمــد گفــت بــه تنهایــی رانندگــی کردن
در ایــن مســیر عــادت دارد و مــا میتوانیــم تــا وقتــی بــرای صبحانــه
تــوی مجتمــع آفتــاب توقــف میکنیــم بخوابیــم .امــا مثــل همیشــه
آنقــدر حــرف بــرای زدن داشــتیم کــه خــواب یادمــان رفــت .قبــل از
صبحانــه ،بحــث اصلــی حــول و حــوش ازدواج بــود .احمــد و ســیاوش
رابطههایــی داشــتهاند ،امــا حــاال بــه قــول خودشــان  availableشــده
بودنــد و دغدغــه ازدواج داشــتند .در همیــن راســتا ،کلــی پشــت ســر
روانکاوهــا و تأثی ـ ِر بیشــت ِر وقتهــا مخربــی کــه در رابطههــا دارنــد،
بدگویــی کردیــم.
اصــوالً خــوردن صبحانــه مفصــل در مســافرت از واجبــات اســت.
بعــد از صبحانــه بــود کــه مســابقهی سفرنامهنویســی نشــر نــوگام را
برایشــان تعریــف کــردم .مــا ،ســه نفــر ،بــه همــراه گلمهــر و چهــار
دختــر دیگــر ،تعطیــات نــوروز ،ســفری داشــتیم بــه جزیــره هرمــز .از
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وقتــی طــرح نــوگام را خوانــدم ،میخواســتم از ســفر هرمــز بنویســم.
ـرخ بیبــر» عنــوان اولیــه نوشــتهام بــود .ســیاوش بــا
«هرمــز ،زمیــنِ سـ ِ
عنــوان خیلــی حــال کــرد .او تمایــات چــپ دارد ،هرچنــد در بــورس
ســرمایهگذاری میکنــد و از ایــن کار ســود زیــادی هــم تــا بــه حــال
بــه جیــب زده اســت .احمــد راســت اســت .ســیاوش بهــش میگویــد
کاپیتالیســت ،جــوری کــه انــگار فحــش باشــد .احمــد بــا ایــن کــه
تمایــات راســتی دارد ،امــا در طــول ســفر بــرای تمــام چوپانهایــی
کــه در مســیر دیدیــم ،از پشــت فرمــان ،دســت تــکان داد و بیدلیــل
و بادلیــل میایســتاد تــا بــا محلیهــا گــپ بزنــد و حتــی اگــر جــا
داشــتیم و وســایلمان را روی صندلــی عقــب ولــو نکــرده بودیــم،
بــدش نمیآمــد پیرمــردی را از دو راهــی اَلِشـتَر تــا کاکارضــا برســاند.
احمــد از مســیر فرعــی بروجــرد  -چغلونــدی  -الشــتر که بــه کاکارضا
و از آن جــا بــه جــاده کرمانشــاه  -خرمآبــاد م ـیرود خیلــی تعریــف
کــرده بــود .همینطــور از سرســبزی و جنگلهــای بلــوط بیــن راه
بهخصــوص در فصــل بهــار .امــا در ایــن فصــل ســال ،بــا گرمــا و
خشکســالی شــدید امســال ،چیــز زیــادی از ایــن مســیر رؤیایــی باقــی
نمانــده بــود .تپههــا زرد شــده بودنــد و درختهــای بلــوط بیرنــگ و
ـم تــازه درو شــده چــرا میکردنــد
رو .گوســفندها در مــزارع گنــد ِم دیـ ِ
و تــک و تــوک چادرهــای عشــایر ،دیگــر مثــل قدیــم ســیاهچادر و
157

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

از مــوی بافتــه شــده بــز ســیاه نبودنــد ،از برزنــت بودنــد .البتــه در راه
برگشــت در مســیر خرمآبــاد  -کرمانشــاه چنــد ســیاهچادر عشــایری
چشــمنواز هــم دیدیــم.
گفتــم ،میخواهــم ســفرنامهام را بــا حســن دریاپیمــا شــروع کنــم،
یعنــی ایــن طــور« :حســن دریاپیمــا در صفحــه فیسبــوکاش بیــش
از ششــصد ف ِ ِرنــدز دارد کــه اکثرشــان بچــه تهــران هســتند؛ کســانی
کــه بــرای یــک ســفر اگزوتیــک رفتهانــد بــه هرمــز و آن جــا حســن
راهنمایشــان بــوده و شــب را در خانــه مــادر حســن ماندهانــد کــه
در حیــاطاش بــه توصیــه احمــد نادعلیــان ،از معروفتریــن هنرمنــدان
محیطــی ایــران ،از نقــش و نگارهــای بومــی الهــام گرفتــه شــده و بــا
چــوب و ُکنــده و حصیــر وسـطاش تختــی چــون صحنــه گــرد تعزیــه
و روحوضــی ســاختهاند ،بــرای شبنشــینی و گربههــای گــوشدراز
هرمــز ،کــه در تمــام بخــش مســکونی جزیــره فــراوان بــه چشــم
میخورنــد ،در آن میپلکنــد».
احمــد گفــت« :شــروع کــه خوبــه .اگــه ایــده خواســتی ،بگــو تــا بهــت
بــدم ...حســن خیلــی روی هرمــز غیــرت داشــت .یــه بــار کــه جلــوش
از قشــم و پیشــرفتاش تــوی ایــن چنــد ســال تعریــف کــردم ،ناراحت
شــد .گفــت ،در عــوض قشــم اصیــل نیســت ،خــراباش کــردن .هرمز
امــا اصیــل مونــده».
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«در نــگاه ایرانــی همیشــه اصالــت و توســعه در مقابــل هــم قــرار
گرفتهانــد .انــگار نمیتــوان همزمــان اصیــل بــود و مــدرن .در هرمــز،
ماشــین خیلــی کــم پیــدا میشــود .بــا آن کــه جــاده ســاحلِ شــمالی
کــه رو بــه بندرعبــاس اســت ،هــم پهــن اســت و هــم آســفالت خوبــی
دارد .همــان جــادهای کــه در بهتریــن نقط ـهاش ،چنــد ســال قبــل بــه
منظــور جــذب گردشــگر ،چهــار تُــن خــاک رنگــی جزیــره را بــرای
ســاختن فــرش خاکــی بــه کار بردنــد و حــاال بیشــتر آن خاکهــای
برگشـتناپذیر را آب بــا خــود بــرده اســت .در هرمــز ،موتــور ســلطان
جزیــره اســت و بــرای جابهجایــی گردشــگران هــم از موتورهــای ســه
چــرخ اســتفاده میکننــد .در چهــار روزی کــه هرمــز بودیــم ،حســن
هــر روز بــا یکــی از همیــن موتورهــا مــا هشــت نفــر را دور جزیــره و
جاهــای بکــر آن میگردانــد».
احمــد بــرای ســیاوش از دبــی یــک باکــس ســیگار مارلبــورو آورده،
امــا او نخــی بهمــنِ کوچــک کــه در مجتمــع آفتــاب خریــده بــود
گیرانــد .پنجــره را پاییــن داد .گفــت« :وقــت زیــادی بــرای نوشــتن
نــداری ،پِلَ ـنات بــراش چیــه؟» ســیاوش مهنــدس صنایــع اســت.
«مشــکل بتــوان حــق کالم را دربــاره تمــام آن چــه مــا در آن چنــد روز
بــا حســن در هرمــز تجربــه کردیــم ،در ســفرنامهای بــا محدودیــت دو
هــزار کلمــه ادا کــرد .میتــوان از آن ســفر چندیــن داســتان کوتــاه
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نوشــت؛ از ســفر دریایــی از بندرعبــاس تــا هرمــز بــا کروزهایــی کــه
برخــاف انتظــار مــا تمیــز و ســالم بودنــد .از وقتــی در اســکله پیــاده
شــدیم و پســر بچههــای تــازه بالــغ بــا موتورهــای ســه چرخشــان
دورمــان را گرفتنــد و همــه خانــه مــادر حســن را میشــناختند .از تعداد
بیشــمار مســجد در مســاحتی کوچــک و صــدای بلندگوهــا کــه انگار
صــدای یکدیگــر را منعکــس میکردنــد .از خانــواده حســن ،مــادر و
بــرادر معلــول ذهن ـیاش کــه چش ـمهایش وقتــی نــگاهات میکــرد،
گاهــی میخندیــد و گاهــی آدم را میترســاند .از مهماننــوازی
مــادر حســن و صبحانههایــی کــه برایمــان آمــاده میکــرد .از انبــا ِر
خــاک ســرخ هرمــز ،یکــی از اصلیتریــن جذابیتهــای ایــن جزیــره،
کــه مثــل تمــام ســرمایههای طبیعــیِ ســرزمین ایــران ،مثــل نفــت ،بلــد
نیســتیم آن را بــه ســرمایهای بــا ارزش افــزوده تبدیــل کنیــم و شــروع
میکنیــم بــه فروختـناش تــا تمــام شــود .از «آموزشــی» ،جایــی میــان
کوههــای رنگــی و دریــا کــه آن طــور کــه حســن میگفــت متعلــق
بــه بســیج اســت ،بــا تعــدادی ســنگر و اتــاق بیاســتفاده.
امــا در گوشـهای یکــی از زیباتریــن بافتهــای نمکــی جزیــره شــکل
گرفتــه .در مســیری کــه از چشــمهای در دامنــه کــوه شــروع میشــود
ِ
چــرب مملــو
و بــه اســتخر طبیعــی کوچکــی میرســد ،آب شــور
از امــاح ،از میــان بلورهــای نمــک عبــور میکنــد و زمیــن هــزار
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رنــگ اســت .هرکــدام از مــا تکـهای از آن بلورهــا کندیــم بــه عنــوان
ســوغات .یــا از ســاحل صخــرهای بســیار مرتفــع جنوبــی ،کنــار تختــه
ســنگی ،عکاســی را دیدیــم ،نزدیــک غــروب ،کــه در فرورفتگــی
کوچــک و خطرناکــی سـهپایهاش را علــم کــرده بــود و میخواســت
شــب را آن جــا بگذرانــد ،بــه انتظــار صبــح ،تــا از منظــره طلــوع در
آن چشــمانداز بینظیــر عکاســی کنــد .تنهــا کمکــی کــه توانســتیم
بکنیــم ایــن بــود کــه بطــریای آب بهــش دادیــم و فنــدک ســیاوش
را .فندکــی کــه یــادگار یکــی از رابطههــای تمــام شــدهاش بــود کــه
اول بــا دودلــی و بعــد بیافســوس آن را بــه پســر عــکاس داد.
بهخاطــر فقــر شــدید جزیــره و بیــکاری ،مردهــا یــا کــوچ میکننــد
یــا معتــاد هســتند .یکــی از معــدود شــغلهای جزیــره خشــک کــردن
ماهیهــای ریــز روی خــاک اســت در محوطــه متعفنــی کــه مــرد و
زن جــوان هرمــزی در چــادری آن جــا زندگــی و کار میکننــد.
یکــی از اصلیتریــن چیزهایــی کــه دوســت دارم دربــاره آن بنویســم
زنــان هرمــز هســتند .هــر چی ـ ِز انســانی خوشــایندی در هرمــز مربــوط
بــه زنــان اســت .میتــوان از ســهیال خانــم نوشــت کــه در خانــهاش
از گردشــگران بــا غذاهــای محلــی اســتقبال میکنــد ،آن هــم چــه
غذاهایــی .قلیــه ماهــیاش بینظیــر اســت و البتــه مهماننوازیــش.
یــا زنهایــی کــه بــه کمــک احمــد نادعلیــان ،کــه نیمــی از ســال
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ســاکن هرمــز اســت ،بــرای خــود اقتصــاد محلــی کوچکــی درســت
کردهانــد ،یعنــی نقاشــی پشــت شیشــه .چنــد طــراح محلــی خــوب
بــرای ایــن نقاشــیها در جزیــره هســت کــه یکیشــان زنــی اســت
بــه نــام کنیــز کــه از همــه معروفتــر اســت و البتــه مــردی هــم در
میانشــان اســت .زنهــا طرحهــای بومــی را کــه نادعلیــان تاییــد
میکنــد بــا مرکــب مرکبماهــی پشــت شیشــه میکشــند و آنهــا را
بــا خاکهــای رنگیــن هرمــز رنگآمیــزی میکننــد .ایــن نقاش ـیها
نــزد گردشــگران محبوبیــت خاصــی دارنــد و بــه همیــن دلیــل و
باتوجــه بــه محدودیــت منابــ ِع جزیــره شکوفاییشــان دردســرهایی
بــرای نادعلیــان بهوجــود آورده اســت .زنهــا بیشــتر از مردهــا
لباسهــای محلــی و بهخصــوص شــلوارهای محلــی نقشدارشــان
را حفــظ کردهانــد .هرمــز جزیــرهای اســت کــه زنهــا ســرپا نگ ـهاش
داشــتهاند .اگــر بخواهــم دربــاره همــه اینهــا بنویســم ،خیلــی بیشــتر
از دو هــزار کلمــه خواهــد شــد .بــا ایــن محدودیــت شــاید فقــط بشــود
از حســن دریاپیمــا نوشــت».

ِ
آب پشــت بنـ ِد کاکارضــا حتــی آنقــدر جمــع نشــده بــود کــه بشــود
دریچههــای شــرکت احمــد را امتحــان کــرد .قــرار اســت ِ
آب مــازاد
پشــت ایــن بنــد را از راه تونلــی کــه ســپاه از میــان کــوه کنــده بــه
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زمینهــای کشــاورزی آن ســوی کــوه برســانند .امــا ایــن آب کفــاف
زمینهــای ایــن ســوی کــوه را هــم نمیدهــد و از همیــن حــاال
کشــاورزان اعتــراض بابــت بســتن ِ
آب پشــت بنــد را شــروع کردهانــد.
احمــد ،بعدازظهــر بعــد از ایــن کــه دریچههــای غیرقابــل کنتــرل را
تحویــل داد ،در خرمآبــاد بــه مــا ملحــق شــد .شــب ،همــراهِ غالمــی،
سرپرســت کارگاه شــرکت احمــد ،بــه رســتورانی رفتیــم خــارج
از شــهر بــه نــام شــبهای ربــاط در نزدیکــی ربــاط نمکــی .چنــد
پســر جــوان آن جــا را میچرخاندنــد؛ ســاختمان و فضــای بــزرگ
و خوبــی کــه معلــوم بــود بهــش نمیرســند .تختهــا ،پشــتیها و
فرشهــای ماشــینی کثیــف و کهنــه بودنــد و در فضــای بســته ســالن
ســولهمانندی کــه چهــار طــرفاش پنجــره داشــت ،بیــن تختهــا
پــرده کشــیده بودنــد بــرای زوجهایــی کــه بــه آن جــا میآمدنــد.
مــا روی تختــی در فضــای بیــرون نشســتیم .هــوا چنــد درجــهای از
شــهر خنکتــر بــود و گوشــت و جگــر رســتوران ،تــازه .بــه ســفارش
احمــد ،جگــر بــا َوز خوردیــم .جگرهــای درشــت بریــده شــده را در
َوز ،چربــی توریماننــد شــکم گوســفند ،میپیچاندنــد و روی آتــش
کبــاب میکردنــد .بــو و مــزه چربــی طعــم خاصــی م ـیداد بــه جگــر
کــه حتــی ســیاوش ،کــه درآســتانه گیاهخــوار شــدن اســت ،یــک
ســیخ دیگــر هــم ســفارش داد.
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بعــد از غــذا ،قلیــان ســفارش دادیــم .بــه پســرهای جــوان رســتوران
نــگاه میکــردم .هرکــدام بــرای خودشــان یــک قلیــان چــاق کــرده
بودنــد و دور هــم روی تختــی نشســته بودنــد .همــه ُکــرد بودنــد.
موســیقی کــردی گذاشــته بودنــد و زیــاد توجهــی بــه مــا نداشــتند.
میرفتنــد بــرای خودشــان جگــری ،جوجـهای بــه ســیخ میکشــیدند،
روی منقــل کبــاب میکردنــد و میآمدنــد روی تخــت میخوردنــد
و میگفتنــد و میخندیدنــد .گاهــی هــم بــا گوســفندی کــه بســته
شــده بــود کنارشــان تــا بــرای فــردا ذبــح شــود بــازی میکردنــد.
معلــوم بــود چــرا ای نجــا اینقــدر درب و داغــان اســت ،هرچــه را در
میآورنــد درجــا میخورنــد.
یــک روز کامــل گــپ زده بودیــم و حــاال کمــی ســکوت دلپذیــر
بــود .بــا خــودم فکــر کــردم ،احمــد آن وقتــی کــه رســیدیم بــه بنــد،
جلــوی کارفرمــا و مشــاور پــروژه چــه قــدر رفتــارش عــوض شــد .یــاد
حســن دریاپیمــا افتــادم ،آن روز کــه رفتیــم قلعــه پرتغالیهــا بــرای
بازدیــد و خداحافظــی .یــادم باشــد آن روز را حتمــاً در ســفرنامهام
بیــاورم.
«حســن در قلعــه راهنمــا اســت .او کــه در طــول آن چهــار روز هرچــه
میگفتیــم گــوش میکــرد و کارهایمــان را انجــام مـیداد ،در واقــع
آن جــا رییــس اســت .بــا مــا طــوری حــرف میزنــد کــه انــگار معلمــی
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بــا شــاگرد تنبلهــای کالساش .ســتونهای اســتوانهای آبانبــار را
نشــان دخترهــای معمارمــان میدهــد و میگویــد ایــن ســتونها چــرا
دایرهانــد ،کــی میدانــد و مــا بایــد مثــل بچــه تنبلهــا همدیگــر را
نــگاه کنیــم ،بــه جدی ـتاش لبخنــد بزنیــم و منتظــر بمانیــم کــه تمــام
گزینههــای درســت مــا را رد کنــد و گزینــه خــودش را کــه پــس و
پیــش شــده همــان چیــزی اســت کــه مــا گفتهایــم ،بهعنــوان گزینــه
درســت معرفــی کنــد .مــا را بــاالی قلعــه بــرد تــا از آن بــاال نــگاه
کاملــی بــه جزیــره داشــته باشــیم« :کــی میدونــه هرمــز شــبیه چیــه؟»
هیــچ کــس نمیدانــد .ایــن یکــی دیگــر واقع ـاً ســوال ســختی اســت.
حســن توضیــح میدهــد کــه هرمــز شــبیه لنگــر اســت ،لنگــری کــه
مناطــق مســکونی تنهــا در بخــش باریــک دســته آن جمــع شــده و بقیــه
جزیــره کوهســتانی و غیرقابــل ســکونت اســت».
قــرار شــد از خرمآبــاد بــه کرمانشــاه برویــم بــه دیــدن بیســتون و
طاقبســتان و خریــد ســوغات و جمعــه صبــح از مســیر همــدان
یکراســت برویــم فــرودگاه امــام اســتقبال گلمهــر کــه از ســفر
میآمــد .ریـشام را کــه مـیزدم ،پســرها کلــی دسـتام انداختنــد کــه
چــه قــدر بــه خــودش میرســد کــه میخواهــد بــرود اســتقبال بانــو.
عســلِ الشــتر ،خیــار شــور صیفیکاریهــای اطــراف همــدان و روغــن
حیوانــی و شــیرینیهای محلــی کرمانشــاه :نــان برنجــی و خرمایــی و
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کاک گرفتــه بودیــم بــرای خانــواده ،دوســتان و محــل کارمــان .فقــط
یــک هفتــه وقــت دارم بــرای نوشــتن ســفرنامه .دوشــنبه روز تعطیــل
اســت و وقــت خوبــی بــرای ایــن کار.

عکسها:

 -1نمای عمومی از منطقهی مسکونی هرمز
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 -2موتــور ســه چرخــی کــه حســن بــا آن مــا هشــت نفــر را دور
جزیــره چرخانــد

167

مجموعه سفرنامه

از پیازآباد تا شهر سوخته

 -3انبار خاک سرخ
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 -4حسن دریاپیما
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 -5منطقهی «آموزشی»؛ ورودی
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 -6منطقهی «آموزشی»؛ مسیر تا چشمه
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 -7منطقهی «آموزشی»؛ بلورهای نمک
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 -8منطقهی «آموزشی»؛ خاک رنگارنگ
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