
۵۳
-۵

ره۴
شما

۵۳
-۵

ره۴
شما

2۹22۹۳

کوچـه پس کوچه های شـمرون )قصه زندگـی و فرهنگ مردمـی(

مانا طاهری

ــد،  ــه بای ــه را ک ــر آنچ ــم، ه ــال می کنی ــده دنب ــات نوشته ش ــون صفح ــمرون را همچ ــای ش ــی کوچه پس کوچه ه وقت
میگوینــد. کوچه باغ هایــی کــه نمی تــوان فراموشــش کــرد، انــگار بــا یك بــار دیــده شــدن در خاطرهــا مانــده تــا اشــتباه 
ــا آنچــه در بــردارد و پنهــان کــرده را ببینــی. کوچه هایــی شــبیه بــه رگ هــای  گرفتــه نشــود. گویــی وادارت می کنــد ت
بــرگ درختــان یــا ملیلــه کاری زرگرهــا کــه بــا گذشــت ســالیان دراز و بــه دنبــال تغییــرات بســیار و تمــام علــل معلــوم و 
ــده و ارزشــمند اســت. هــزاران حــرف نگفتــه و قصــه ناخوانــده دارد.شــمرون کــه نگاه هــا و  نامعلــوم، بازهــم باقــی مان
ــوده  ــر داســتان ب ــخ و گذشــته ای پ ــا تاری ــادی ای شــکوهمند، ب ــکار هرکــس را به ســوی خویــش می کشــد، روزی آب اف
کــه اکنــون دیگــر ترتیــب و تقــدم دوره هایــش 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 محله هایــی ازاین دســت در تهــران 
ــا آبادی هــای  ــل بازی هــای سرنوشــت و سرگذشــت زندگــی اش، محاســن خــود را در مقایســه ب ــاد اســت-و در مقاب زی
ــی گنــگ و  ــد کــه لذت ــه می کن ــر چشــم ارائ ــگاه داشــته اســت. در هــر نقطــه اش شــگفتی هایی در براب هــم دوره اش، ن
آمیختــه بــه حــزن را در دلهــا برمی انگیــزد. تقویــم ســالهای قدیــم، حلقه هــای گذشــته اش را بــه هــم جــوش داده و زره 
ــا شــیرینی ها و تلخی شــان- همچــون  ــه روزگار سپری شــده- ب ــی ب ــگاه ذهن ــوان آن را درآورد. ن ای ســاخته کــه نمی ت
دورنمایــی اســت کــه خاطــرات فــردی و جمعــی را نقــش داده اســت. آن روزهــا کــه گوشــه و کنــار کوچه هایــش آن را 

ماننــد خطــوط کــف دســت، حك شــده در اختیــار دارنــد.
جســتجو در معــدود مــدارک موجــود و مکتــوب تاریــخ شــمرون، مشــخص می کنــد هــر کوچــه اش چنــد پیــچ دارد، قــوس 
و نمــای بناهــا و ســاختمان هایش بــه چــه ســبکی بــوده اســت و... امــا بــا گفتــن این هــا، چیــزی از آن نگفته ایــم زیــرا 
ــان فضاهــا و حــوادث  ــه اینجــا هســتی می بخشــد هیچ یــك از این هــا نیســت، بلکــه رابطــه ای اســت کــه می آنچــه ب
گذشــته آن اســت. امــروز بعــد از هجــوم مــردم غیربومــی و نــاآگاه از گذشــته ی تاریخــی و وضعیــت جغرافیایــی منطقــه و 
کوچیــدن ســاکنان پیشــین آن بــه مناطــق دیگــر، دسترســی بــه اطاعــات مشــکل شــده. اطاعــات نادرســت و بر اســاس 
ــی  ــا از خاطرات ــی ســند و مــدرک و اظهــارات عــاری از مســئولیت پذیری اســت؛ ام حــدس و تخیــات و شــنیده های ب
کــه دهان به دهــان بــه گــوش می رســد، می تــوان گفــت کــه در زمــان عظمــت شــهری ری و تهــران، شــمرون محــل 
ییــاق اشــراف بــوده، ثروتمنــدان و متمــوالن و کارمنــدان عالی رتبــه در آنجــا خانــه یــا باغــی داشــتند- ماننــد امــروز کــه 
ــه اینجــا منتقــل می شــود- باغ هــای بی شــماری کــه خــوش  ــه ات ب به محــض اینکــه جــز هیئــت حاکمــه شــوی، خان
آب و هوایــی آن شــبیه بــه حومــه پاریــس بــرای ثروتمندانــش، موردتوجــه خــاص و عــام بــود. خانه هایــی بــرای آســایش 
ــرار از مشــکات و  ــردن از زندگــی و ف ــذت ب ــه ل ــل ب ــود مای ــی ب ــراوان. روزی جای ــا مســتخدمین ف ــی ب و خوش گذران
کارهایــی کــه در آن هــا اوقــات بی خیالــی ارجحیــت دارنــد. در آن روزگار کســی صبــح بــه شــمیران نمی آمــد کــه شــب 
برگــردد. بــرای مــردم غیربومــی، یعنــی کســانی کــه بــا خریــد باغ هــا، در هنــگام گرمــی هــوای تهــران در آنجــا بــه ســر 
می بردنــد و بــرای تابســتان گذرانــی می آمدنــد، راه درشــکه تهــران بــه تجریــش راه اصلــی بــود. ســفر بــه شــمیران در 
آن روزهــا، ییــاق رفتــن هرچنــد موقتــی و چنــدروزه ای بــود کــه کاری دشــوار بــه شــمار می آمــد. شــاید بعدهــا همیــن 
رفت وآمدهــا مــردم تهــران را بــه فکــر تهیــه مســکن دائمــی در آنجــا انداخــت و شــمرون و محله هــای مختلــف آن، از 

حالــت ییاقــی و تابستان نشــینی خــارج شــدند و تهــران نشــینان در آن ســاکن شــدند.
ــد تمــام گذشــته آن را  ــد، بای ــوه می کن ــروز جل ــه ام ــزی ک ــم و آن چی ــکان دادن از شــمرون قدی ــان و م ــف بی زم تعری

نیــز دربــر داشــته باشــد. البتــه منظــور گذشــته نزدیــك نیســت کــه بــا گذشــت هــرروز، روزی دیگــر هــم بــه آن اضافــه 
می شــود، بلکــه مقصــود گذشــته بســیار دور اســت. آنجایــی کــه ســایه باغ هایــش بــر هــم می افتــاد و حتــی امــروز در 
نــرده پنجــره خانه هــای به جامانــده، شــیب خیابان هــا، درختــان تبریــزی و چنــار قدبلنــد، صــدای بلبــان و طوطی هــای 
باغ هــا مهــر و نشــانه به جامانــده از قدیــم را می تــوان دیــد. روزگاری آرامــش باغ هــا، سایه روشــن های همیــن درختــان 
ــی  ــود. باغ های ــا ب ــا آن را می شکســت، در آنجــا حکم فرم ــا و آواز پرنده ه ــورد برگ ه ــا صــدای برخ ــه تنه ــکوتی ک و س
ــن  ــد، از محاس ــب می آی ــا عجی ــم خیلی ه ــه چش ــروز ب ــان ام ــوده و باقی مانده هایش ــادی ب ــان روزی ع ــه وجودش ک
اینجاســت. انــگار در گذشــته مــاه چــراغ راهــش بــوده و شــاید چــون امــروز هیچ چیــز و هیچ کــس در آنجــا بــا گذشــته 
ــد. ــا از بیــن رفته ان ــد غــرق شــده اند و ی ــدارد، تعــدادی از فضاهایــش در موجــی از ســاختمان های جدی خــود ارتباطــی ن

ــم  ــنت ها ه ــات و س ــان، خلقی ــت. از زب ــده اس ــی، نمان ــای قدیم ــی در کوچه ه ــانه های کوچک ــز نش ــنتی ج ــت س از باف
اگــر چیــزی مانــده بایــد جســتجو کــرد تــا یافــت. آثــاری هــم از درختــان کهن ســال و باغ هــای مخروبــه باقــی مانــده، 
ــی  ــادآور روزهــای گذشــته، آن روزهای ــی ی ــه بناهای ــان و کهن ــه چشــم می خــورد. تك درخت ــش ب در برخــی گذرگاه های
کــه همه کــس همــگان را می شــناختند و عــاوه بــر آشــنایی، همــه بــا هــم خویشــاوند بودنــد. گویــی همه چیــز آن بــر 

اســاس روابــط واقعــی شــکل گرفتــه بــود.
امــروز گــذر از کوچه هایــش بــا اینکــه تحلیــل رفتــه، کمــی از هــم پاشــیده و زیبایی هایــش کمرنــگ شــده، هنــوز بیانگــر 
ایــن اســت کــه در گذشــته ســاکنین آن از چــه قومــی و ازلحــاظ گروه هــای اجتماعــی، عــادات و فرهنــگ چگونــه بودنــد. 
ــان باغ هــای خــود گشــتند و  ــر شــدند و بعضــی از آن هــا باغب ــا فــروش ملــك خــود فقیرت ــراد خــرده مالکــی کــه ب اف
ــر. باآنکــه محــل وقــوع اتفاقــات و خاطراتــش  ــه باغچه هــای کوچك ت ــد ب تعــدادی از باغ هــای بــزرگ را قســمت کردن
تقریبــًا از میــان رفتــه و از آن آدم هــا و نامهــا اثــر چندانــی نیســت، امــا انــگار اصالــت در رگهایــش باقــی مانــده اســت. 
ــی  ــی از فضاهــای امــروزی کــه حتــی در شــلوغ ترین مکان هایشــان ب ــد خیل محیطــی آشــفته و در هــم نیســت و مانن
امنیت انــد، نیســت. هنــوز آب از ســرش نگذشــته و زمیــن او را از یــاد نبــرده، چشــم انتظار مانــده تــا باالخــره زندگــی اش 
از ســر گرفتــه شــود.در کوچه باغ هایــش کــه قــدرت نهفتــه ای در آن هــا دیــده می شــود، قــدم می زنــم. تنهــا زمانــی کــه 
قــدم می زنــی می توانــی ذهــن را در اختیــار فضــا بگــذاری- مثــل ایــن نظریــه کــه مرکــز احســاس ســر نیســت، بایــد 
از پنجــره درختــی ببینیــم تــا احساســی بــه دســت آیــد نــه اینکــه در مغزمــان تصــورش کنیــم. پــس بــه کوچه هایــش 
مــی روم و بازمانــده خانــه ای کــه روزی صاحبخانــه در ایــوان آن نشســته و نســیم شــامگاهی او را نــوازش مــی داده. در 
ــط  ــروز فق ــا ام ــی اســت؛ ام ــنای دوران جوان ــه آش ــاد محل ــد، و ی ــی می دوی ــه در کودک ــه اش را ک ــراف خان ــر او اط فک
کارت پســتال های کهنــه، شــهرش را در شــکل و شــمایل قدیمــش نشــان می دهــد. حتــی بــرای او کــه می خواهــد گذشــته 
و امــروزش را در حافظــه از هــم متمایــز نگــه دارد راهــی جــز ایــن باقــی نمانــده کــه از اولــش حــرف بزنــد. ازآنجاکــه 
کلمــه ای بــرای بیــان در ذهــن نیســت و انــگار از خاطــرش محــو شــده اســت. دیگــر گاهــی حتــی نــام ســاکنان و لحــن 
صداهــا و خطــوط چهره هایشــان را بــه یــاد نمــی آورد. امــروز مردمــی کــه از خیابان هایــش عبــور می کننــد، یکدیگــر را 
نمی شناســند. دیگــر ماننــد قدیــم به محــض دیــدن همدیگــر، هــزاران فکــر بــه مغزشــان نمی رســد. مثــان روزهــا در 
هــر برخــوردی کــه ممکــن بــود پیــش بیایــد و گفتگوهایــی همــراه بــا زخم زبان هایــی کــه بــرای هــم تــدارک دیــده 
بودنــد. دیگــر اینجــا کســی بــه کســی ســام نمی کنــد. نگاه هــا لحظــه ای در هــم گــره می خورنــد و فــوراً از هــم جــدا 
ــام و  ــده، ن می شــوند. مردمــان و آداب ورســوم اینجــا بارهــا و بارهــا عــوض شــده اند، تنهــا چیــزی کــه از آن باقــی مان
مکانــش اســت. بــه ایــن فکــر می کنــد کــه اینجــا کســی هنــوز هــم بــرای نــوروز توتــك )شــیرینی محلــی( می پــزد؟

گــذر زمــان حســرت تــازه ای در دلــش برمی انگیــزد. می خواهــد بدانــد چــه ســایه ای در اطرافــش افتــاده، می دانــد کــه 
بایــد بــه نیــروی نورهــای دوردســت خیــره شــود. نیروهایــی کــه شــاید فرصــت ایــن را نداشــتند کــه ســوت زنان و فــارغ 
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از غــم و دغدغــه دنیــا از کوچه هــای شــهر او گــذر کننــد و در ایــن پرســه ها چشمشــان بــه صفــای آن آبــادی پــر بــاغ و 
قنــات، موقعیــت طبیعــی، چشــمه ها، راه هــا و مکان هــای پــر آب و درخــت، ســردر خانه هــا، پرده هایــی کــه در دل بــاد 
در پروازنــد و فواره هــای آب بیافتــد. امــا خانــه امــروزش محقــر و خرابــه، لوله هــا دودزده، نوشــته های رنــگ و رو رفتــه 
ــگ زده  ــا زن ــال همه ج ــی اهم ــای پوســیده اســت. در پ ــاط و طناب ه ــده در حی ــای شکســته به جامان ــا، صندلی ه دیواره
و گرفتــه اســت. روزگاری را بــه یــاد مــی آورد کــه مــردم، در همــان خانه هــای تنــگ گلــی بــا نبــود امکانــات در ســرمای 
ــود. زندگــی خانواده هــای گســترده ای در  ــه نب ــا آســودگی و نشــاط بیگان ــا ب ــود، ام زمســتان زندگی شــان اگــر دشــوار ب
آن خانه هــای کوچــك جریــان داشــته کــه حتــی بــا آمــدن عــروس بــه خانــواده یــك اتــاق بــه زوج جدیــد اختصــاص 
ــه کمــك همســایه ها و خویشــاوندان اتاقــی در همــان  ــح محلــی و ب ــا همــان مصال ــود ب ــاق کــم ب ــد و اگــر ات می دادن

ــاختند. ــه می س خان
ــد و  ــگار شــهر ممت ــد. ان ــچ می خورن ــد و پی ــم می چرخن ــی برگرده ــه همچــون کاف ــی ک ــی آورد خیابان های ــاد م ــه ی ب
ــا خطــوط پیچ درپیــچ و خانه هایــی بــر روی ابــری  به هم پیوســته ی او کــه روزی یکپارچــه بــوده و ماننــد لکــه ســبزی ب
ــر  ــرات جبران ناپذی ــوژی و تغیی ــل تکنول ــه دلی ــده اســت. ب ــود، هــرروز بیشــتر کــش آم از گــرد و خــاک رشــد کــرده ب
ــره ای آن کــه حســابی هــم گردوخــاک کــرده، امــروز خانه هــای ســنگی و آجــری، گــرم در زمســتان و خنــك در  زنجی
تابســتان جــای آن را گرفتــه اســت. احســاس می کنــد مثــل تنــه درختــان کهن ســال حیــاط کــه هــر ســال یــك دور بــه 
ــاز و بازتــر رشــد می کننــد. ــا اجــدادی اش ب ــه آب آن اضافــه می شــود، محــات جدیــد همچــون کمربنــدی گرداگــرد محل

یــادش اســت کــه رفت وآمــد در فصــل ســرد بــرای اهالــی دشــوار بــود به ویــژه ســاکنان پیــر کــه بیشــترین مســجد بروهــا 
بودنــد؛ بنابرایــن در هــر محلــه، ســاکنین در نزدیك تریــن جــای مناســب، مســجدی کوچــك می ســاختند. زندگــی در آن 
ــات  ــام عملی ــای انج ــد ادع ــه بیش ازح ــت بی آنک ــش می رف ــی پی ــور اتفاق ــز به ط ــًا همه چی ــت و قب ــی آرام داش جریان
تعیین کننــده داشــته باشــند ولــی حــاال تقویمــش عــوض شــده، محلــه اش را لبریــز از قیمتی تریــن مصالــح ســاختمانی 
ــد  ــری از راه می رس ــس دیگ ــر روز تازه نف ــه ه ــد ک ــو می بین ــیا ن ــن اش ــاران و گران تری ــن معم ــی از خبره تری و طرح های
ــوآوری  ــازه واردان از ن ــه عقــب نماننــد، هــر آنچــه را کــه ت ــرای اینکــه از قافل ــگار ب ــای آن را تهدیــد می کنــد. ان و بقای
ــل دســته بندی  ــژه و قاب ــد. شــکل های وی ــد. آن هــا شــهرش را مثــل شــطرنج دیدن شــنیده اند، در اینجــا انجــام می دهن
و مهره هــای کافــی؛ امــا نظــم ناپیــدای آنجــا چیــز دیگــری بــود. قوانینــی کــه بــر اســاس آن هــا شــهر پیــدا شــده بــود 
ــود.  ــا نب ــی داد، این ه ــق م ــف تطبی ــای مختل ــا زمان ه ــود را ب ــد و خ ــود را گذراندن و دوران شــکل گیری و شــکوفایی خ

آن تــازه واردان نفهمیدنــد کــه بــدون آگاهــی از گذشــته، امــروز را نمی فهمنــد و فــردا را درنمی یابنــد.
ســرعت دگرگونــی سرســام آور شــده و غیبتــی چندســاله و حتــی چندیــن ماهــه از محلــه باعــث می شــود تــا در بازگشــت 
بــه آنجــا، در بازشــناختن محلــه خــود دچــار مشــکل شــود. آن چنــان دگرگــون شــده کــه اگــر درگذشــتگان پنجــاه ســال 
قبلــش را بــه ایــن جهــان بازگرداننــد، بــاورش نمی کننــد چــه رســد بــه نیــاکان و اجــدادش! امــروز برج هایــی بــر آســمان 
و ابرهــای آنجــا ســنگینی می کنــد. تنــوع اشــکال تمام شــدنی نیســت. مکان هــا بــا هــم قاطــی شــده اند. ســاختمان های 
خیلــی کوتــاه و بســیار بلنــد ماننــد دندانه هــای شکســته شــانه مادربزرگــش اســت. او را خــوب بــه خاطــر دارد هنــوز هــم 

ــاد و رنگ پریــده آســمان آنجــا حــس می کنــد. بویــش را در نفس هــای خســته ب
می دانــد کــه شــمرون به رغــم غــرور ناشــی از ایــن رنــگ و جــای تــازه و بیگانــه بــا گذشــته اش، در تــه قلبــش خــود 
ــد باعظمــت و توســعه اش، جــای  ــو و مجتمع هــای بلن ــت قدیمــی، در حصــار محله هــای ن ــرده. باف ــظ ک ــل حف را اصی
ــات در  ــن احساس ــن و متعالی تری ــن محاس ــرای او بهتری ــم ب ــوز ه ــرد و هن ــی را نمی گی ــت رفته قدیم ــی ازدس آن زیبای
آن مــوج میزنــد. شــمرون او وفــادار بــه ایــن بــاور اســت کــه ســاکنان هــر آنچــه شهرشــان تداعــی می کننــد، عزیــز و 

گرامــی مــی دارد.

بــه یــاد دارد گســترش تهــران زمین هــا و روســتاها و باغــات اطرافــش را یکــی پــس از دیگــری بلعیــد و در خــود ادغــام 
کــرد. تصــرف اراضــی قابــل ساخت وســاز، توســط متصرفــان را خــوب بــه خاطــر دارد و خوش خدمتــی و نرمــش ســاکنان 
قدیمــی و خویشــاوندانش در مواجهــه بــا ایــن مســئله، تعــادل آبــادی را ازلحــاظ جمعیتــی، زبــان، رفتــار و اخــاق، کار و 
پیشــه و حتــی اعتقــادات و معاشــرت ها از دســت داد. فرهنــگ غریبــه پرســتی از صفــات بــارز بســتگانش بــود. گویــی 
مــردم در فعالیتشــان بــه تنهــا چیــزی کــه می اندیشــند، محدودتریــن منافعشــان بــود. ایــن اختــاط پیش آمــده، هویــت 
ســاکنان را هــم مخــدوش کــرد، تعــداد جمعیــت هم ســال بــه ســال افــزوده شــد و تمــام این هــا بــا ســیل آن تابســتان 
ــای  ــه در صحبت ه ــاکنان قدیمــی ک ــم باشــند س ــوز ه ــه هن ــر شــد. گرچ ــاد دارد، کامل ت ــه ی ــه آن را هــم خــوب ب ک
ــی  ــا گرم ــردی آن را ب ــد س ــم، بای ــخ نزنی ــم ی ــر می خواهی ــد اگ ــرا می دانن ــد زی ــنی می کنن ــش را چاش ــی، گوی خودمان
خــود جبــران کنیــم. بــا گذشــت ســالیان دراز و بــه دنبــال تغییــرات بســیار بــاز هــم به مــرور خاطراتــش ادامــه می دهــد 
و هنــوز هــم بــه اولیــن جمعــه مهرمــاه هــر ســال دلخــوش اســت کــه بــا همســن و ســاالنش در بــاغ فــردوس جمــع 

ــد: ــل شــعر محلی شــان را بخوانن ــل ســر پ ــاد آخــر هفته هــا و شــب های تعطی ــه ی شــوند و ب
به شم بَِنم که نگارم خونه َدره ِدنبو کاکل زری ِمه من مون لونه دره ِدنبو

قلوپ قلوپ بِچکی اشك و چشمم و تَر کرد ِخلم تو چشم مُن اون دوردونه دره ِدنبو
آهای اجل ِمدونی من ُمون این زمونه کیم یا واسه چی زنده ام و در تاش بهر چی ام

گاهی گداری َسری بما بزن ُمدونیمیترسم که یه وقتبیای وبِنی ِدنیم
می دانــد کــه خوشــبخت اســت کــه هــر روز شــمرون را مقابــل چشــمانش دارد، شــهری کــه دیدنی هایــش پایــان نــدارد 

و حســرت می خــوری از اینکــه بایــد بــروی در حالــی کــه تنهــا نگاهــی گــذرا بــه آن انداختــه ای.
بــا اینکــه از ایــن ســفر بــا انبــاری دل تنگــی بازمی گــردد امــا مواظــب اســت کــه در حــد معینــی راجــع بــه تغییــرات آن 
اظهــار تأســف کنــد. می دانــد شــمرونش جذابیــت دوگانــه دارد کــه از ورای آنچــه شــده می تــوان بــه دل تنگــی آنچــه 

بــوده دوبــاره فکــر کــرد.
شــاید تصــور شــود شــهرش از انطبــاق طرح هــای متوالــی روی هــم شــکل گرفتــه و ســاخته ذهــن اســت و یــا اینکــه 
ــد.  ــه آن هیچ کــدام قــادر نیســتند دیوارهــای آن را ســرپا نگــه دارن ــه ایــن و ن ــه وجــود آمــده، امــا ن برحســب اتفــاق ب
ــان ایــن وآن رابطــه ای وجــود دارد. رابطــه ای از جنــس  ــد اشــتباه گرفتــه شــود، می ــا آنچــه در مــوردش میگوین ــد ب نبای
ــه شــناخت  ــا را ب ــز دیگــری م ــر از هــر چی ــون خــود را نشــان می دهــد بهت ــی. آن طــور کــه شــهر اکن تناســباتی واقع

واقعیــت رهنمــون خواهــد ســاخت.
آبــادی نیاکانــم شــگفتا از آنچــه بــوده ای و داشــته ای و دیگــر نیســتی و نــداری... نــه اینکــه در حبــاب شیشــه ای نگهداری 
شــوی یــا درون ویتریــن آینــه ای محبــوس باشــی یــا روی بالش هــای مخملــی رنگارنــگ بــه نمایــش گذاشــته شــوی، اما 
از گذشــته واقعــی خــود دور افتــاده ای و دیگــر نمی توانــی توقــف کنــی، بایــد بــه راه خــود ادامــه دهــی؛ امــا نمی خواهــم 

روزی در آینــده تنهــا نامــی از تــو باقــی باشــد و دیگــر هیــچ، بایــد مانــا و مانــدگار باشــی.
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