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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 زره
ای 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

نیــز دربــر داشــته باشــد .البتــه منظــور گذشــته نزدیــک نیســت کــه بــا گذشــت هــرروز ،روزی دیگــر هــم بــه آن اضافــه
میشــود ،بلکــه مقصــود گذشــته بســیار دور اســت .آنجایــی کــه ســایه باغهایــش بــر هــم میافتــاد و حتــی امــروز در
نــرده پنجــره خانههــای بهجامانــده ،شــیب خیابانهــا ،درختــان تبریــزی و چنــار قدبلنــد ،صــدای بلبــان و طوطیهــای
باغهــا مهــر و نشــانه بهجامانــده از قدیــم را میتــوان دیــد .روزگاری آرامــش باغهــا ،سایهروش ـنهای همیــن درختــان
و ســکوتی کــه تنهــا صــدای برخــورد برگهــا و آواز پرندههــا آن را میشکســت ،در آنجــا حکمفرمــا بــود .باغهایــی
کــه وجودشــان روزی عــادی بــوده و باقیماندههایشــان امــروز بــه چشــم خیلیهــا عجیــب میآیــد ،از محاســن
اینجاســت .انــگار در گذشــته مــاه چــراغ راهــش بــوده و شــاید چــون امــروز هیچچیــز و هیچکــس در آنجــا بــا گذشــته
خــود ارتباطــی نــدارد ،تعــدادی از فضاهایــش در موجــی از ســاختمانهای جدیــد غــرق شــدهاند و یــا از بیــن رفتهانــد.
از بافــت ســنتی جــز نشــانههای کوچکــی در کوچههــای قدیمــی ،نمانــده اســت .از زبــان ،خلقیــات و ســنتها هــم
اگــر چیــزی مانــده بایــد جســتجو کــرد تــا یافــت .آثــاری هــم از درختــان کهنســال و باغهــای مخروبــه باقــی مانــده،
در برخــی گذرگاههایــش بــه چشــم میخــورد .تکدرختــان و کهنــه بناهایــی یــادآور روزهــای گذشــته ،آن روزهایــی
کــه همهکــس همــگان را میشــناختند و عــاوه بــر آشــنایی ،همــه بــا هــم خویشــاوند بودنــد .گویــی همهچیــز آن بــر
اســاس روابــط واقعــی شــکل گرفتــه بــود.
امــروز گــذر از کوچههایــش بــا اینکــه تحلیــل رفتــه ،کمــی از هــم پاشــیده و زیباییهایــش کمرنــگ شــده ،هنــوز بیانگــر
ایــن اســت کــه در گذشــته ســاکنین آن از چــه قومــی و ازلحــاظ گروههــای اجتماعــی ،عــادات و فرهنــگ چگونــه بودنــد.
افــراد خــرده مالکــی کــه بــا فــروش ملــک خــود فقیرتــر شــدند و بعضــی از آنهــا باغبــان باغهــای خــود گشــتند و
تعــدادی از باغهــای بــزرگ را قســمت کردنــد بــه باغچههــای کوچکتــر .باآنکــه محــل وقــوع اتفاقــات و خاطراتــش
تقریبـ ًا از میــان رفتــه و از آن آدمهــا و نامهــا اثــر چندانــی نیســت ،امــا انــگار اصالــت در رگهایــش باقــی مانــده اســت.
محیطــی آشــفته و در هــم نیســت و ماننــد خیلــی از فضاهــای امــروزی کــه حتــی در شــلوغترین مکانهایشــان بــی
امنیتانــد ،نیســت .هنــوز آب از ســرش نگذشــته و زمیــن او را از یــاد نبــرده ،چشـمانتظار مانــده تــا باالخــره زندگـیاش
از ســر گرفتــه شــود.در کوچهباغهایــش کــه قــدرت نهفتـهای در آنهــا دیــده میشــود ،قــدم میزنــم .تنهــا زمانــی کــه
قــدم میزنــی میتوانــی 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 کوچههایــش
م ـیروم و بازمانــده خان ـهای کــه روزی صاحبخانــه در ایــوان آن نشســته و نســیم شــامگاهی او را نــوازش م ـیداده .در
فکــر او اطــراف خانــهاش را کــه در کودکــی میدویــد ،و یــاد محلــه آشــنای دوران جوانــی اســت؛ امــا امــروز فقــط
کارتپســتالهای کهنــه ،شــهرش را در شــکل و شــمایل قدیمــش نشــان میدهــد .حتــی بــرای او کــه میخواهــد گذشــته
و امــروزش را در حافظــه از هــم متمایــز نگــه دارد راهــی جــز ایــن باقــی نمانــده کــه از اولــش حــرف بزنــد .ازآنجاکــه
کلمـهای بــرای بیــان در ذهــن نیســت و انــگار از خاطــرش محــو شــده اســت .دیگــر گاهــی حتــی نــام ســاکنان و لحــن
صداهــا و خطــوط چهرههایشــان را بــه یــاد نم ـیآورد .امــروز مردمــی کــه از خیابانهایــش عبــور میکننــد ،یکدیگــر را
نمیشناســند .دیگــر ماننــد قدیــم بهمحــض دیــدن همدیگــر ،هــزاران فکــر بــه مغزشــان نمیرســد .مثــان روزهــا در
هــر برخــوردی کــه ممکــن بــود پیــش بیایــد و گفتگوهایــی همــراه بــا زخمزبانهایــی کــه بــرای هــم تــدارک دیــده
بودنــد .دیگــر اینجــا کســی بــه کســی ســام نمیکنــد .نگاههــا لحظـهای در هــم گــره میخورنــد و فــوراً از هــم جــدا
میشــوند .مردمــان و آدابورســوم اینجــا بارهــا و بارهــا عــوض شــدهاند ،تنهــا چیــزی کــه از آن باقــی مانــده ،نــام و
مکانــش اســت .بــه ایــن فکــر میکنــد کــه اینجــا کســی هنــوز هــم بــرای نــوروز توتــک (شــیرینی محلــی) میپــزد؟
گــذر زمــان حســرت تــازهای در دلــش برمیانگیــزد .میخواهــد بدانــد چــه ســایهای در اطرافــش افتــاده ،میدانــد کــه
بایــد بــه نیــروی نورهــای دوردســت خیــره شــود .نیروهایــی کــه شــاید فرصــت ایــن را نداشــتند کــه ســوتزنان و فــارغ
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از غــم و دغدغــه دنیــا از کوچههــای شــهر او گــذر کننــد و در ایــن پرسـهها چشمشــان بــه صفــای آن آبــادی پــر بــاغ و
قنــات ،موقعیــت طبیعــی ،چشــمهها ،راههــا و مکانهــای پــر آب و درخــت ،ســردر خانههــا ،پردههایــی کــه در دل بــاد
در پروازنــد و فوارههــای آب بیافتــد .امــا خانــه امــروزش محقــر و خرابــه ،لولههــا دودزده ،نوشــتههای رنــگ و رو رفتــه
دیوارهــا ،صندلیهــای شکســته بهجامانــده در حیــاط و طنابهــای پوســیده اســت .در پــی اهمــال همهجــا زن ـگزده
و گرفتــه اســت .روزگاری را بــه یــاد مـیآورد کــه مــردم ،در همــان خانههــای تنــگ گلــی بــا نبــود امکانــات در ســرمای
زمســتان زندگیشــان اگــر دشــوار بــود ،امــا بــا آســودگی و نشــاط بیگانــه نبــود .زندگــی خانوادههــای گســتردهای در
آن خانههــای کوچــک جریــان داشــته کــه حتــی بــا آمــدن عــروس بــه خانــواده یــک اتــاق بــه زوج جدیــد اختصــاص
میدادنــد و اگــر اتــاق کــم بــود بــا همــان مصالــح محلــی و بــه کمــک همســایهها و خویشــاوندان اتاقــی در همــان
خانــه میســاختند.
بــه یــاد مــیآورد خیابانهایــی کــه همچــون کالفــی برگردهــم میچرخنــد و پیــچ میخورنــد .انــگار شــهر ممتــد و
بههمپیوســتهی او کــه روزی یکپارچــه بــوده و ماننــد لکــه ســبزی بــا خطــوط پیچدرپیــچ و خانههایــی بــر روی ابــری
از گــرد و خــاک رشــد کــرده بــود ،هــرروز بیشــتر کــش آمــده اســت .بــه دلیــل تکنولــوژی و تغییــرات جبرانناپذیــر
زنجیــرهای آنکــه حســابی هــم گردوخــاک کــرده ،امــروز خانههــای ســنگی و آجــری ،گــرم در زمســتان و خنــک در
تابســتان جــای آن را گرفتــه اســت .احســاس میکنــد مثــل تنــه درختــان کهنســال حیــاط کــه هــر ســال یــک دور بــه
آن اضافــه میشــود ،محــات جدیــد همچــون کمربنــدی گرداگــرد محلــه آبــا اجــدادیاش بــاز و بازتــر رشــد میکننــد.
یــادش اســت کــه رفتوآمــد در فصــل ســرد بــرای اهالــی دشــوار بــود بهویــژه ســاکنان پیــر کــه بیشــترین مســجد بروهــا
بودنــد؛ بنابرایــن در هــر محلــه ،ســاکنین در نزدیکتریــن جــای مناســب ،مســجدی کوچــک میســاختند .زندگــی در آن
جریانــی آرام داشــت و قبــ ً
ا همهچیــز بهطــور اتفاقــی پیــش میرفــت بیآنکــه بیشازحــد ادعــای انجــام عملیــات
تعیینکننــده داشــته باشــند ولــی حــاال تقویمــش عــوض شــده ،محل ـهاش را لبریــز از قیمتیتریــن مصالــح ســاختمانی
و طرحهایــی از خبرهتریــن معمــاران و گرانتریــن اشــیا نــو میبینــد کــه هــر روز تازهنفــس دیگــری از راه میرســد
و بقایــای آن را تهدیــد میکنــد .انــگار بــرای اینکــه از قافلــه عقــب نماننــد ،هــر آنچــه را کــه تــازهواردان از نــوآوری
شــنیدهاند ،در اینجــا انجــام میدهنــد .آنهــا شــهرش را مثــل شــطرنج دیدنــد .شــکلهای ویــژه و قابــل دســتهبندی
و مهرههــای کافــی؛ امــا نظــم ناپیــدای آنجــا چیــز دیگــری بــود .قوانینــی کــه بــر اســاس آنهــا شــهر پیــدا شــده بــود
و دوران شــکلگیری و شــکوفایی خــود را گذراندنــد و خــود را بــا زمانهــای مختلــف تطبیــق م ـیداد ،اینهــا نبــود.
آن تــازهواردان نفهمیدنــد کــه بــدون آگاهــی از گذشــته ،امــروز را نمیفهمنــد و فــردا را درنمییابنــد.
ســرعت دگرگونــی سرســامآور شــده و غیبتــی چندســاله و حتــی چندیــن ماهــه از محلــه باعــث میشــود تــا در بازگشــت
بــه آنجــا ،در بازشــناختن محلــه خــود دچــار مشــکل شــود .آنچنــان دگرگــون شــده کــه اگــر درگذشــتگان پنجــاه ســال
قبلــش را بــه ایــن جهــان بازگرداننــد ،بــاورش نمیکننــد چــه رســد بــه نیــاکان و اجــدادش! امــروز برجهایــی بــر آســمان
و ابرهــای آنجــا ســنگینی میکنــد .تنــوع اشــکال تمامشــدنی نیســت .مکانهــا بــا هــم قاطــی شــدهاند .ســاختمانهای
خیلــی کوتــاه و بســیار بلنــد ماننــد دندانههــای شکســته شــانه مادربزرگــش اســت .او را خــوب بــه خاطــر دارد هنــوز هــم
بویــش را در نفسهــای خســته بــاد و رنگپریــده آســمان آنجــا حــس میکنــد.
میدانــد کــه شــمرون بهرغــم غــرور ناشــی از ایــن رنــگ و جــای تــازه و بیگانــه بــا گذشــتهاش ،در تــه قلبــش خــود
را اصیــل حفــظ کــرده .بافــت قدیمــی ،در حصــار محلههــای نــو و مجتمعهــای بلنــد باعظمــت و توســعهاش ،جــای
آن زیبایــی ازدســترفته قدیمــی را نمیگیــرد و هنــوز هــم بــرای او بهتریــن محاســن و متعالیتریــن احساســات در
آن مــوج میزنــد .شــمرون او وفــادار بــه ایــن بــاور اســت کــه ســاکنان هــر آنچــه شهرشــان تداعــی میکننــد ،عزیــز و
گرامــی مـیدارد.

بــه یــاد دارد گســترش تهــران زمینهــا و روســتاها و باغــات اطرافــش را یکــی پــس از دیگــری بلعیــد و در خــود ادغــام
کــرد .تصــرف اراضــی قابــل ساختوســاز ،توســط متصرفــان را خــوب بــه خاطــر دارد و خوشخدمتــی 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 معاشــرتها از دســت داد .فرهنــگ غریبــه پرســتی از صفــات بــارز بســتگانش بــود .گویــی
مــردم در فعالیتشــان بــه تنهــا چیــزی کــه میاندیشــند ،محدودتریــن منافعشــان بــود .ایــن اختــاط پیشآمــده ،هویــت
ســاکنان را هــم مخــدوش کــرد ،تعــداد جمعیــت همســال بــه ســال افــزوده شــد و تمــام اینهــا بــا ســیل آن تابســتان
کــه آن را هــم خــوب بــه یــاد دارد ،کاملتــر شــد .گرچــه هنــوز هــم باشــند ســاکنان قدیمــی کــه در صحبتهــای
خودمانــی ،گویــش را چاشــنی میکننــد زیــرا میداننــد اگــر میخواهیــم یــخ نزنیــم ،بایــد ســردی آن را بــا گرمــی
خــود جبــران کنیــم .بــا گذشــت ســالیان دراز و بــه دنبــال تغییــرات بســیار بــاز هــم بهمــرور خاطراتــش ادامــه میدهــد
و هنــوز هــم بــه اولیــن جمعــه مهرمــاه هــر ســال دلخــوش اســت کــه بــا همســن و ســاالنش در بــاغ فــردوس جمــع
شــوند و بــه یــاد آخــر هفتههــا و ش ـبهای تعطیــل ســر پــل شــعر محلیشــان را بخواننــد:
به شم ب ِ َنم که نگارم خونه َدره دِنبو کاکل زری مِه من مون لونه دره دِنبو
من اون دوردونه دره دِنبو
قلوپ قلوپ بِچکی اشک و چشمم و تَر کرد خِلم تو چشم ُ
آهای اجل مِدونی من ُمون این زمونه کیم یا واسه چی زندهام و در تالش بهر چی ام
گاهی گداری َسری بما بزن ُمدونیمیترسم که یه وقتبیای وبِنی دِنیم
میدانــد کــه خوشــبخت اســت کــه هــر روز شــمرون را مقابــل چشــمانش دارد ،شــهری کــه دیدنیهایــش پایــان نــدارد
و حســرت میخــوری از اینکــه بایــد بــروی در حالــی کــه تنهــا نگاهــی گــذرا بــه آن انداختـهای.
بــا اینکــه از ایــن ســفر بــا انبــاری دلتنگــی بازمیگــردد امــا مواظــب اســت کــه در حــد معینــی راجــع بــه تغییــرات آن
اظهــار تأســف کنــد .میدانــد شــمرونش جذابیــت دوگانــه دارد کــه از ورای آنچــه شــده میتــوان بــه دلتنگــی آنچــه
بــوده دوبــاره فکــر کــرد.
شــاید تصــور شــود شــهرش از انطبــاق طرحهــای متوالــی رویهــم شــکل گرفتــه و ســاخته ذهــن اســت و یــا اینکــه
برحســب اتفــاق بــه وجــود آمــده ،امــا نــه ایــن و نــه آن هیچکــدام قــادر نیســتند دیوارهــای آن را ســرپا نگــه دارنــد.
نبایــد بــا آنچــه در مــوردش میگوینــد اشــتباه گرفتــه شــود ،میــان ای ـنوآن رابط ـهای وجــود دارد .رابط ـهای از جنــس
تناســباتی واقعــی .آنطــور کــه شــهر اکنــون خــود را نشــان میدهــد بهتــر از هــر چیــز دیگــری مــا را بــه شــناخت
واقعیــت رهنمــون خواهــد ســاخت.
آبــادی نیاکانــم شــگفتا از آنچــه بــودهای و داشــتهای و دیگــر نیســتی و نــداری ...نــه اینکــه در حبــاب شیشـهای نگهداری
شــوی یــا درون ویتریــن آینـهای محبــوس باشــی یــا روی بالشهــای مخملــی رنگارنــگ بــه نمایــش گذاشــته شــوی ،اما
از گذشــته واقعــی خــود دور افتــادهای و دیگــر نمیتوانــی توقــف کنــی ،بایــد بــه راه خــود ادامــه دهــی؛ امــا نمیخواهــم
روزی در آینــده تنهــا نامــی از تــو باقــی باشــد و دیگــر هیــچ ،بایــد مانــا و مانــدگار باشــی.

