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وقتــی کوچهپسکوچههــای شــمرون را همچــون صفحــات نوشتهشــده دنبــال میکنیــم ،هــر آنچــه را کــه بایــد،
میگوینــد .کوچهباغهایــی کــه نمیتــوان فراموشــش کــرد ،انــگار بــا یکبــار دیــده شــدن در خاطرهــا مانــده تــا اشــتباه
گرفتــه نشــود .گویــی وادارت میکنــد تــا آنچــه در بــردارد و پنهــان کــرده را ببینــی .کوچههایــی شــبیه بــه رگهــای
بــرگ درختــان یــا ملیلـهکاری زرگرهــا کــه بــا گذشــت ســالیان دراز و بــه دنبــال تغییــرات بســیار و تمــام علــل معلــوم و
نامعلــوم ،بازهــم باقــی مانــده و ارزشــمند اســت .هــزاران حــرف نگفتــه و قصــه ناخوانــده دارد .شــمرون کــه نگاههــا و
افــکار هرکــس را بهســوی خویــش میکشــد ،روزی آبــادیای شــکوهمند ،بــا تاریــخ و گذشــتهای پــر داســتان بــوده
کــه اکنــون دیگــر ترتیــب و تقــدم دورههایــش گــم شــده اســت .ماهیــت روســتایی خــود را تــا چنــد دهــه پیــش هــم
حفــظ کــرده بــود .محلــه شــمرون در ابتــدا روســتایی بــود متصــل بــه شــهر-که البتــه محلههایــی ازایندســت در تهــران
زیــاد اســت-و در مقابــل بازیهــای سرنوشــت و سرگذشــت زندگ ـیاش ،محاســن خــود را در مقایســه بــا آبادیهــای
ه ـمدورهاش ،نــگاه داشــته اســت .در هــر نقط ـهاش شــگفتیهایی در برابــر چشــم ارائــه میکنــد کــه لذتــی گنــگ و
آمیختــه بــه حــزن را در دلهــا برمیانگیــزد .تقویــم ســالهای قدیــم ،حلقههــای گذشــتهاش را بــه هــم جــوش داده و
زرهای ســاخته کــه نمیتــوان آن را درآورد .نــگاه ذهنــی بــه روزگار سپریشــده -بــا شــیرینیها و تلخیشــان -همچــون
دورنمایــی اســت کــه خاطــرات فــردی و جمعــی را نقــش داده اســت .آن روزهــا کــه گوشــه و کنــار کوچههایــش آن را
ماننــد خطــوط کــف دســت ،حکشــده در اختیــار دارنــد.
جســتجو در معــدود مــدارک موجــود و مکتــوب تاریــخ شــمرون ،مشــخص میکنــد هــر کوچـهاش چنــد پیــچ دارد ،قــوس
و نمــای بناهــا و ســاختمانهایش بــه چــه ســبکی بــوده اســت و ...امــا بــا گفتــن اینهــا ،چیــزی از آن نگفتهایــم زیــرا
آنچــه بــه اینجــا هســتی میبخشــد هیچیــک از اینهــا نیســت ،بلکــه رابط ـهای اســت کــه میــان فضاهــا و حــوادث
گذشــته آن اســت .امــروز بعــد از هجــوم مــردم غیربومــی و نــاآگاه از گذشــتهی تاریخــی و وضعیــت جغرافیایــی منطقــه و
کوچیــدن ســاکنان پیشــین آن بــه مناطــق دیگــر ،دسترســی بــه اطالعــات مشــکل شــده .اطالعــات نادرســت و بر اســاس
حــدس و تخیــات و شــنیدههای بــی ســند و مــدرک و اظهــارات عــاری از مســئولیتپذیری اســت؛ امــا از خاطراتــی
کــه دهانبهدهــان بــه گــوش میرســد ،میتــوان گفــت کــه در زمــان عظمــت شــهری ری و تهــران ،شــمرون محــل
ییــاق اشــراف بــوده ،ثروتمنــدان و متمــوالن و کارمنــدان عالیرتبــه در آنجــا خانــه یــا باغــی داشــتند -ماننــد امــروز کــه
بهمحــض اینکــه جــز هیئــت حاکمــه شــوی ،خان ـهات بــه اینجــا منتقــل میشــود -باغهــای بیشــماری کــه خــوش
آب و هوایــی آن شــبیه بــه حومــه پاریــس بــرای ثروتمندانــش ،موردتوجــه خــاص و عــام بــود .خانههایــی بــرای آســایش
و خوشگذرانــی بــا مســتخدمین فــراوان .روزی جایــی بــود مایــل بــه لــذت بــردن از زندگــی و فــرار از مشــکالت و
کارهایــی کــه در آنهــا اوقــات بیخیالــی ارجحیــت دارنــد .در آن روزگار کســی صبــح بــه شــمیران نمیآمــد کــه شــب
برگــردد .بــرای مــردم غیربومــی ،یعنــی کســانی کــه بــا خریــد باغهــا ،در هنــگام گرمــی هــوای تهــران در آنجــا بــه ســر
میبردنــد و بــرای تابســتان گذرانــی میآمدنــد ،راه درشــکه تهــران بــه تجریــش راه اصلــی بــود .ســفر بــه شــمیران در
آن روزهــا ،ییــاق رفتــن هرچنــد موقتــی و چنــدروزهای بــود کــه کاری دشــوار بــه شــمار میآمــد .شــاید بعدهــا همیــن
رفتوآمدهــا مــردم تهــران را بــه فکــر تهیــه مســکن دائمــی در آنجــا انداخــت و شــمرون و محلههــای مختلــف آن ،از
حالــت ییالقــی و تابستاننشــینی خــارج شــدند و تهــران نشــینان در آن ســاکن شــدند.
تعریــف بیزمــان و مــکان دادن از شــمرون قدیــم و آن چیــزی کــه امــروز جلــوه میکنــد ،بایــد تمــام گذشــته آن را

