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عنوان کت ��اب «روزگاری در شورآباد» 1عنوان ��ی رمزگونه و نشانهگر است.
آدم���ی را به یاد شورآب ��اد ،روستایی در جنوب تهران میان ��دازد .اما تا به
این فکر کن ��ی ،نویسنده هشدار میدهد« :ای ��ن شورآباد سوای شورآباد
فشافویه است که معتادان به مواد مخدر را به آنجا میفرستند»؛ بلکه
یک���ی از شهره ��ای حاشیه کوی ��ر ،زادگاهم قم است ک ��ه تاروپود وجودم
وابست���ه به آن است .از طرفی واقعیت دیگ ��ر آن است که این «شورآباد»
ً
توسعا همۀ ایران است؛ آبش ،سرزمینش در و دیوارش آدمی را میگیرد،
نمکگی���ر و میخکوب میکن ��د ،با آنچنان عشقی و ش ��وری و هیجانی و
حالی به حالیشدنی که وصفناپذیر است.
تقدیم کتاب به خوانندگان نیز پیامی دارد؛ نه شعارگونه ،بلکه حقیقتی
از صمی���م دل و ب ��ن دن ��دان نویسن ��ده ک ��ه میخواه ��د آن ��ان که ب ��ه این
سرزمین و فرهنگ دیرپای ��ش دل بستهاند ،پیوسته بر سر پیمان باشند.
عه���د ّ
مودت با ای ��ن آب و خاک همیش ��ه ماندن ��ی و دوستداشتنی را
حف���ظ کنند« :این کتاب ر ا به ایرانی ��ان آزاده و میهنپرست ،آنها که در
هر ح���ال و در هرجا که باشند ،سرزمین نیاکان خود را دوست میدارند
ته ��ای عزی ��ز و فرهن ��گ واالی ��ش را ارج مینهند و در ای ��ن پندار با
و سن 
فردوسی بزرگ همصدا هستند که:
همه جای ایران سرای من است

که نیک و بدش از برای من است».

روی سخ ��ن از نویسن ��دهای توان ��ا و جامعهشناس ��ی آزم ��وده ،بسی���ار
صمیم���ی ،حقیقتبی ��ن و حقیقتگوس ��ت؛ بهوی ��ژه ای ��ن نویسن ��دۀ
مردمشن���اس ،دربارۀ شهر و مردم شهر خود سخ ��ن میگوید و با توجه به

نـقــــــــدوبـــــرریسکـتـــاب

آشنای���ی تمام ب ��ه زادوبوم خود آنچ ��ه دیده و آنچه بر س ��ر او آمده است،

روزگاری در شورآباد

یکای���ک و صحنهبهصحنه دقیق و موشکافانه چون کارگردانی مجرب،

سیدعلݡی ملکوتݡی

چکی ��ده :کت ��اب روزگ ��اری در شورآب ��اد نوشت ��ه حسی ��ن شهی ��دی
شورآب ��ادی ،دربرگیرن ��ده مجموعه یادبوده ��ا و خاطرا ت ��ی از دوران کودکی
نویسن ��ده آن م ��ی باش ��د .نویسن ��ده در مقا ل ��ه حاضر ب ��ه ط ��ور مبسوط به
توصیف کتاب ،نثر و محتوای آن پرداخته است .در این راستا ،برای آشنایی
بیشتر مخاطب با محتوای کتاب ،بعد از ارائه توضیحات و یادداشت های
کوتاه ��ی از خ ��ود پیرامون ه ��ر یک از فص ��ول ،گزیده بعض ��ی از بخش های
کتاب را به تصویر می کشد.
کلی ��دواژه ه ��ا :روزگ ��اری در شورآب ��اد ،حسین شهی ��دی شورآب ��ادی ،معرفی
کتاب ،خودسرگذشتنامه.
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اختی���ار فض ��ا و صحنه را با توج ��ه به هماهنگی زم ��ان و مکان در دست
دارد .رویدادهای دوران کودکی را که در ذهنش به صورت یاد و خاطره
نق���ش بسته است ،ب ��ه وجهی گیرا و همهپسند به ز ب ��ان میآورد و با قلم
 آن ودیع ��ۀ الهی  -چون نقشبندی زبردس ��ت به آنچه از ذهن به زبانآمده به روانی و رسایی نقش میزند.
نویسن���ده کت ��اب ،تنها به بی ��ان خاط ��رات و رخدادهای زم ��ان کودکی
التف���ات نکرده ،همۀ پیشامدها از دی ��د جامعهپژوهی و انسانشناسی،
محک خورده ،ارزیابی شده است .تشریح همۀ صحنههای زندگی در
ً
 .1شورآب���اد جنب���ه کنایی دارد که حتما چنین است .قم سرزمین���ی در حاشیه کویر و نمکزار ،بیشتر
آبهای سطحی شور و آبهای عمقی شورتر که امروزه آب شیرین از علیآباد ساوه میآورند ،با
این همه در چشم نویسنده مالحت دارد و شیرین و دوستداشتنی ،زادگاه است.
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ای���ن دوره  -چ���ه تلخ و چ���ه شیری���ن  -از دیدگاه نویسن���ده درخور نقد و

فاجع���ۀ بسی ��ار دردن ��اک در چهارسالگ ��ی در زندگ ��ی نویسن ��ده روی

نظر و شایست���ۀ بررسی است و در این گذرگاه هیچ نکت ه و دقیقهای دور

میده���د .سایۀ پ ��در از سر او و خانوادهاش کوت ��اه میشود« :یادم هست

نمانده است.

طرفه���ای عصر بود ،آفتاب از صحن حی ��اط به دیوارهای بلند سمت

نویسن���ده از سن یازدهسالگی به صالحدید برادر ،برای تحصیل و دیدن
فضاه���ای بازتر آموزشی به ناچ���ار و با اکراه ،زادگاه خ���ود را ترک میکند؛
ام���ا در ط���ول عم���ر پرب���ارش پیوسته عاش���ق ی���ار و دیار اس���ت؛ برخالف
فراموشکاران این زادوبوم ،دقیقهای از فکر و ذکر شهر خود دل نمیکند:
«آفت���اب رو ب���ه زردی میرفت و دستهای گنجشکه���ا روی دیوار گاراژ

شرقی خانه ما باال میرفت که برادر بزرگم با حالتی گرفته گفت :حسین
بیا برویم یک جایی با تو کار دارم» (ص  .)2 - 1دو برادر کوچک و بزرگ
ب���ه خان���ۀ مرد ب ��زرگ و مهت ��ر خویشان ،حاج ��ی سیدحس ��ن میروند که
سمت مرشدی و رهبری دارد تا جویای خبر مرگ پدر شوند:
برادرم در آستانۀ در اتاق ،هراسان و ناشکیب پرسید:

ب���ه چ���پ و راس���ت میپریدن���د و از صدای دلن���واز خود فض���ا ر ا پر کرده

پدرم طوری شده؟ حاجی سیدحسن جواب کوتاهی به او داد که

بودند . ...یادم هست من با چه قلب پراندوهی این پرندگان کوچک را

م���ن در آن موقع از آن سردر نیاوردم؛ این قدر یادم هست که برادرم

مینگریست���م و به آزادی آنها حسرت میبردم که در همان جا میمانند

به محض شنیدن خود را به اتاق مجاور رسانید و با صدای بلند

و ناچار نیستند خانه و کاشانه و عزیزان خود را ترک کنند» (ص.)253

شروع به گریستن کرد .بعدها دانستم که حاجی در جواب برادرم

خاط���رات دوران کودک���ی نویسن���ده هج���ده بخش اس���ت .سرفصل هر

گفته بود« :اناهلل وانا الیه راجعون» .پدرم در یک سانحه اتومبیل در
نزدیکی تهران زندگی را بدرود گفته بود( ...ص.)3

بخش���ی ،عنوانی مناس���ب با موضوع و محت���وا دارد :بی���داری غمانگیز،
حاج���ی سیدحس���ن ،انس���ان حقیقی ،فرشتگ���ان انساننم���ا ،پیه گرگ،
پیشرف���ت یا نابسامان���ی ،مکتبخانه ،روابط انسان���ی ،نرگس ،محله پنج
تن ،ع���زاداری ماه محرم ،عید و شادمانی ،مکتب و کوچه ،کرامت اهلل،
عبداهلل ،مرد خدا ،گنج محبت ،آغاز تنهایی.

م���رگ پدر یا مادر برای فرزن ��دان حقیقتی بسیار دردن ��اک و جبرانناپذیر
ً
اس���ت؛ خصوص ��ا آن ک ��ه خ ��رد باشند و ب ��ه سرانج���ام نرسی ��ده باشند،
آشفتگ���ی و سرگشتگی ب ��ر نظام خان ��واده سایه میافکن ��د و همه چیز را
دره���م میری ��زد .نویسنده با اینک ��ه هنگام مرگ پدر بی ��ش از چهار سال

نث���ر کتاب در کمال روانی و رسای���ی و جاافتادگی است؛ همین قدر که
چند سطری مطل���ب را خواندی ،دیگر دل از آن نمیکنی ،پروردهگویی
و لطاف���ت نثر ت���و را با خود میبرد؛ ب���ه گونهای که دوس���ت داری بارها و
بارها آن را بخوانی.
ام���ا مضمونپ���ردازی و محت���وا لون���ی دیگ���ر دارد .توجه به ی���ک سلسله
مفاهی���م و مضامی���ن بکر و تازهی���اب تو را در افقی سی���ر میدهد که دیگر
خاط���رۀ محض نمیخوانی؛ گوی���ی فصلی از داست���ان بلند و پرکششی

نداشته ،زمان و موقعیت یتیمی را که بر او و خانواده گذشته است ،به
خوب���ی در یافت کرده« :اگر بخواهم احس ��اس خود را پس از مرگ پدرم و
گذشت ایام در چند جمله بیان کنم ،باید بگویم دورانی سرد و بینور و
پراز غم و توأم با دشوار یها و نارساییهای زندگی بود .پس از این واقعه
خان���ه ما سرای مات ��م شد و نبودن پ ��در و س ��رور در آن بهخوبی احساس
میشد» (ص  .)9از دست رفتن پدر تأثیر محسوس و اندوهی عمیق در
ای���ن خانواده داشت که گذشت زمان نیز بهسختی توانست سایۀ مرگ
پدر را کمرنگ کند .یاد و خاطرۀ این واقعۀ جانگداز تا سالیان ،سنگین

اس���ت .واقعیته���ا ،رویداده���ا هم���ه صحنهه���ای حقیق���ی و زن���ده،

و جانگ���زا بود« :این جو غمانگیز سالی ��ان سال بر خانه ما حکمفرما بود؛

در حقیق���ت قهرم���ان اصلی داستان خ���ود اوست؛ تجس���م صحنهها و

هرچن���د به حک ��م قانون طبیع ��ت ،گذشت زم ��ان رفتهرفت ��ه از شدت و
ّ
حدت آن میکاست ،ولی هرگز فراموش نمیشد» (ص.)25

گوی���ای زندگی فصلی اس���ت که نویسنده شاهد و ناظ���ر آن بوده است؛
رخداده���ا را به دست خود میآفرین���د و در نهایت صداقت و امانت ،به
شیوهای نو و مطلوب مینگارد.

انسان حقیقی
اه ��ل ک ��ام و ن ��از را در کوی رن ��دی راه نیست

در ای���ن یادداش���ت ،بخشه���ا (سرفصله���ا)ی نامبرده ،ب���ه نوعی باهم

رهروی باید جهان سوزی نه خامی بیغمی

ارتب���اط معنای���ی دارند و ت���ا پایان داست���ان (روایت) یا خاط���ره  -هرچه
دوس���ت دار ی���د بنامید  -مکم���ل یکدیگرن���د؛ ولی بررسی هم���ۀ آنها در
این وجیزه نمیگنج���د؛ بنا گزیر برای آشنایی با محتوای کتاب ،گزیدۀ
بعضی از بخشها بررسی میشود.

بیدار ی غمانگیز
ش���رح هج���ران و مرگ نابهنگام پ���در که فرزندان خ���رد داشت .نخستین
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حافظ
قهرم���ان این بخش کتاب ،معلمی است ک ��ه خلق و خوی فرشته دارد.
آسیبه���ای تعلیم و تربیت به سبک غربی در او راه ندارد .تأثیر رفتاری
معل���م در دانشآموز ،کمتر از پ ��در و مادر نیست ،بلکه افزون از آن است.
ً
اص���وال تأثیرپذی ��ری شاگ ��رد در دوران کودکی و نوجوان ��ی از معلم ،بسیار
شگفتانگیز و وصفناپذیر است .رفت ��ار ،گفتار ،سکنات و حرکات او
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ب���رای دانشآم���وز همه الگو و ماندنی است که «با شی���ر اندرون شود و با

چن���د نف���ر از بچهها زدن ��د زیر خن ��ده . ...آموزگ ��ار از جای ��ش برخاست و

ج���ان به در شود» .به هنگ���ام آموزش نقش معل���م و جایگاهش در دل و

لحظهای به من خیره شد؛ سپس با چشمانی که از شدت خشم نزدیک

جان شا گرد رشد و سازندگی به بار میآورد .این یک طرف قضیه است

ب���ود از حدق ��ه بیرون بزند ،متوج ��ه آن بچه شد و با لحن ��ی که نزدیک به

و جنبۀ مثبت آن از جنبۀ منفی آن دیگر سخن نگوییم که در آن مورد نیز

فریاد بود ،به او گفت:

پای معلم سختگیر است .پرورش به دنبال آموزش ،کاری بس حساس

 -سا ک���ت! جانور مگر کسی از تو چی ��زی پرسید؟ تو هم که آقات نمرده،

و «شکافتن مو» است .در این بخش سخن از معلمی به میان میآید که

هیچ پخی نیستی.

آشن���ا به شیوۀ تعلیم و تربیت به سب���ک غربی نیست و از پیامدهای آن
نیز مصون اس���ت .معلمی سوختهدل که هم���ۀ مصیبتهای سخت و
توانفرس���ا بر گردهاش سنگینی میکند ،ول���ی دم فرو میبندد و در عین
ح���ال ب���ا شکیبایی آنچ���ه را باید و شای���د از شا گردانش ف���رو نمیگذارد.
نویسن���ده در بررسی روحیات و من���ش واالی این معلم در یافتی روشن و
موشکافانه دارد و در ذرهبین ارز یابی تیزبینانهاش این گونه دیده است
و جلس���های از کالس درس او را ک���ه صفحهای از دوران کودکی اوست،
یادداشت میکند:
« ...پس از مرگ پدرم ،کالس سوم دبستان بودم و به مدرسهای میرفتم
ک���ه چندان از خانهمان دور نب���ود .معلمی داشتیم به ن���ام آقاسیدرضی
ک���ه میگفتند از س���ادات حسینی است .مردی ب���ود میانسال با اندامی
نحیف و صورت استخوانی با گونههای فرورفته .بیشتر وقتها چهرهای
دره���م داش���ت و چون از ی���ک دلدرد کهنه رنج میبرد ،اکث���ر اوقاتی که
در ک�ل�اس بود ،روی صندل���ی مینشست و در حال���ی که دستهایش
را روی دل���ش میفش���رد ،به طرف پایین خم میشد ت���ا شکمش را فشار
ده���د و در هم���ان حال از بچهها درس میگرف���ت .میگفتند زن جوان و
یک فرزند خردسالش ز یر آوار مانده و مردهاند و او با مادر پیر و سه فرزند
دیگ���رش زندگی میکن���د . ...روزی ،زن���گ آخر درس فارس���ی داشتیم.
آقاسیدرض���ی سر کالس آمد و اشاره به من ک���ه در نیمکت جلو نشسته
ب���ودم ک���رد و گفت درس جدید را بخ���وان .درس تازه شع���ری از بوستان
سع���دی دربارۀ یتیمنوازی بود .من ایستادم و شروع به خواندن کردم .از
بیت اول که میگوید:

ً
آقاسیدرض ��ی که معموال آدمی آرام و مهربان ب ��ود و کمتر اتفاق میافتاد

این طور از جا به دررود ،به من گفت:
 تا همین جا بس است بنشین.  ...درس تمام شد .برید خونههاتون.خواستم با شاگردها بیرون بروم گفت:
 حسین تو بمان کارت دارم.بچهه���ا برخ�ل�اف معمول با سکوت از ک�ل�اس بیرون رفتن ��د .آمد مقابل
نیمکت من ایستاد و دستش را گذاشت روی شانهام .من که همچنان
آهست���ه گر ی ��ه میکردم ،س ��رم را بلن ��د کردم .دی ��دم اش ��ک در چشمان
آقارض���ی حلقه زده .چند لحظه ایستاد ،سپس با صدای مالیمی شروع
ب���ه ح���رف زدن کرد« :پسرجان گر ی ��ه نکن .م ��ن دردت را میدانم؛ چون
خ���ودم در کودک ��ی یتیم ش ��دم .خدا خودش ب ��زرگ اس ��ت ،یقین بدان
خودش کارساز خواهد بود .غصه نخور جانم؛ باز هم باید شکر کنی که
سایۀ مادرت بر سرت هست .نمیدانی بیمادری چه درد بدی است!
االن بچههای من مادر ندارند ،بیا ببین از درد بیمادری چه میکشند؟
میدان���ی غم و رنج م ��ادرت از دیدن غصه تو چندی ��ن برابر میشود؟ تو
باید ب���ه فکر او باشی؛ من کاری جز دعا از دستم ساخته نیست .خدا را
به خون ناحق ریختۀ جدم ابیعبداهلل  ...که خودت هماسم او هستی،
قس���م میده ��م که در دنیا و آخ ��رت سرفرازت کن ��د .از دیدن چشمهای
اشکآل���ود و شنیدن دع ��ای ملتمسانۀ آقاسیدرض ��ی ،بغض من بیشتر
ترکید» (ص .)28 - 27

«پدرمرده را سایه بر سر فکن/غبارش بیفشان و خارش بکن»،

بررس���ی روحیات معلمی دردمند که با هم ��ۀ وجود ،به درد دل کودکی

گذشت���م؛ به بیت دوم و س���وم آنجا که میگوید« :مرا باشد از درد طفالن

ی برده و او را یاری و همراهی میکند ،از زبان حال کودک شاگرد
یتیم پ 

خبر/که در خردی از سر برفتم پدر»

س���وم دبست ��ان خواندنی است« :ت ��ا آن روز من هم مانن ��د بچههای هم

رسی���دم .بغض گلویم را فشرد ،نتوانستم تاب بیاورم ،بیاختیار زدم ز یر
گری���ه .آموزگار که بنا به رسم معمول���ش روی صندلی نشسته و سرش رو
به پایین بود ،سربلند کرد و گفت« :چته؟ چرا گریه میکنی؟».

س���ن و سال خودم ،معلم را یک موج ��ود نیرومند و مسلط بر همه چیزی
میدانست ��م؛ ولی هنگام ��ی که دیدم او هم تا ح ��د گریستن به حال من
متأثر شد و ملتمسانه دست به دعا و تضرع برداشت ،درد خود را بزرگ و
درمانناپذیر دانستم» (ص« .)28دیگر من هرگز محبتهای این انسان

م���ن هیچ نگفتم و همانطور که ایستاده بودم ،سرم را روی سینهام خم
کرده ،آهسته و بیصدا گریستم .یکی از شا گردان که معروف به پرحرفی
و مزهپرانی بود ،گفت:

بزرگ���وار را که به گفت ��ۀ نویسندۀ کتاب اسرار التوحی ��د خود «سوختهای»
دردمند بود ،ول ��ی این طور صمیمانه برای دیگ ��ران غمخواری میکرد،
فراموش نکردم و نخواهم کرد» (ص.)29

 -آقا ،آقاش مرده.
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داست ��ان خواندنی این معل���م ،دلسوخته را از جم���ع دلسوختگان رها

هم���ان قوم بنیانگ ��ذاری و استوار و برنامهریزیش ��ود .تمدن و فرهنگ و

نمیکند و تا پایان راه ادامه دارد« :بعدها شنیدم یکی دو سال پس از آن

معتقدات دینی هر قوم در شکلبخشیدن به موازین تربیتش مؤثر است

در اث ��ر همان دل درد کهنه ب���درود زندگی گفت .تربتش از شمع رحمت

و چیزی نیست که قابل تقلید از دیگران باشد» (ص.)33

الهی پرن���ور و روانش شاد باد .در عین تنگدست���ی و محنتزدگی انسان
واقع ��ی ب���ود( »...ص .)30سخ���ن دیگر اینکه اگ���ر تنها معل���م را فداکار و
وظیفهشن���اس بدانی���م و در ترازوی نیکیها بسنجی���م که جامع صفات
انسان���ی باش���د ،کافی نیس���ت؛ طرف دیگ���ر دانشآموز نیز بای���د ارزیاب،
حقشن���اس و حقگ���زار باش���د .قدردان���ی شاگ���رد ،ارزش واقع���ی معلم را
نمایانت ��ر نشان میدهد« :من آنقدر که خود را مدیون محبتهای این
چ ی���ک از نزدیکان و بستگ���ان به جز
معل���م شری���ف میدان���م ،مدیون هی 
م ��ادرم نمیبین���م .شانزده یا هفده س���ال داشتم که توانستم م���زار او را در
مشهد اردهال زی���ارت کنم .در گورستانی او را به خاک سپرده بودند که

بنابراین تربیت ،دستاوردی از غرب یا شرق نیست؛ فرهنگی از ماست
و ر یشۀ کهن از ما دارد .خصوصیتی است که نمیتوان از دیگران گرفت.
فرهنگ غربی ،عاریتی است .اصیل نیست .ریشه در آب و خاک ایران
ن���دارد ،تقلی ��د کورکوران ��ه از آن بنیاده ��ای فکری و اخالقی ،م ��ا را درهم
میر ی���زد .ما را بیهو ی ��ت و دستنشاندۀ دیگ ��ران میکند؛ چشمبسته
تسلی���م خواستها ،غرضها و نیتهای شوم دیگران میکند .بههوش
باشی���م ک���ه سرمایۀ بزرگ ملی و معنوی را که خ ��ود داریم ،از بیگانه تمنا
کنیم که چیزی جز انحطاط و بیهویتی دستگیرمان نمیشود.

حصار نداشت و به صحرای وسیع و دلانگیزی که تا دامنۀ افق گسترده

«تم���دن که ��ن و فرهنگ اصیل م ��ا که عرف ��ان ایران رنگ خ ��اص به آن

ب���ود و به کوههای آبیرنگ دوردست خت���م میشد ،پیوسته بود؛ گویی

بخشید و در نهاد فرد فرد هر ایرانی متجلی است ،مبانی اساسی تربیت

آن آرام ��ش خاطری ک���ه در زندگی دنیا نصی���ب آقاسیدرضی نشده بود،

مردم این مرز و بوم است .اگر مردم ایران به طور آ گاه یا ناخودآ گاه تحت

در آرامگ���اه ابدیش به او داده بودند» (ص .)30در حقیقت در این بخش

تأثیر و پیرو تعالیم مردانی چون جال لالدین ،حکیم ابوالقاسم فردوسی،

«آقاسیدرض���ی» الگوی���ی تمامعی���ار از یک معلم نمونه اس���ت و بهانهای

نظام���ی گنج ��وی و یا سعدی و حافظ ،عط ��ار و ابوسعید ابوالخیر و دهها

ب ��رای نمود روابط نزدیک و نیکوی بی���ن معلم و شاگرد که امروزه انجمن

بزرگم���ردی چون آنان نبودند ،چه بسا که نام ایران ما هم مانند بسیاری

اولیاء و مربیان یا خانه و مدرسه به طور نظری به دنبال آن هستند و برای

از کشوره���ا ک ��ه در دنیا به وج ��ود آمدند و در اثر طوفان ح ��وادث راه زوال

بهدستآوردن آن کمتر توفیق داشتهاند( .ص.)30

پیمودند ،تا کنون بارها از صحنۀ روزگار محو شده بود» (همان).

«آقاسیدرض���ی و امث���ال او از دانشگ���اه تربیت معل���م و دانشسرای عالی

فرشتگان انساننما

درنیامده بودن���د و درس روانشناسی کودک نخوانده بودند ،ولی حرفۀ

در بخ���ش فرشتگ ��ان انساننم ��ا ،سخ ��ن از مردمان ��ی س ��اده ،صمیمی و

خ���ود را از بسی���اری از همک���اران دانشگاهدیدۀ خود بهت���ر میدانستند.

بیغ���ل و غ ��ش است با استغن ��ای طب ��ع ،گشادهدست ��ی و دریادلی ،به

مبنای کارشان پیروی از سنتهای اصیل ملی و قومی و درک محیطی

مص���داق گفت ��ۀ حافظ ،شاعر همیش ��ۀ تاریخ« ،خشت زیر س ��ر و بر تارک

بود که در آن زندگی میکردن���د؛ گرفتار تئور یها و نظرات انتزاعی وارده

هف���ت اختر پای» .آن ��ان در جوار نویسنده میزیستن ��د و او با سعۀ صدر،

از دنیای غرب نبودند» ( ص.)32

فروتن���ی و حقشناس ��ی خاص خود خاط ��ره و یاد آن ��ان را در طول زندگی

نویسن���دۀ آشنا و مسلط به نحوۀ تعلیم و تربیت در شرق و غرب ،کار برد
ای���ن دو را از یکدیگ���ر جدا میدان���د و میگوید :از زمانی ک���ه ما ایرانیها
مثل بیشتر کشورهای دنبالهرو ،به دنبال بهرهگیری از تکنیک و صنعت
مغربزمی���ن «شیفت���ۀ تمدن و نح���وۀ ز یستن غربیها شدی���م و به رسوم
مل���ی و میهنی خ���ود پش���ت کردی���م ،دوران سرگشتگ���ی و نابسامانی ما
در بسی���اری از شئ���ون از جمل���ه در کار تعلیم و تربی���ت فرزندانمان شروع
ش���د» (ص .)32اعتق���اد راس���خ نویسنده آن است که بای���د کار تعلیم و
تربی���ت از یکدیگر ج���دا باشد .اگر پیشرفت دان���ش ،تکنولوژی غربی را
ب���رای آموختن علوم م���ادی و آسایش و رفاه زندگی به ک���ار گیریم ،امری
ً
درس���ت است؛ ول���ی مسئلۀ تربی���ت کام�ل�ا از آن متف���اوت و جداست.
تربی���ت «تغییرات مطلوب���ی است» برگرفته از اخ�ل�اق و آداب و منش ما
ایرانیها که ر یشۀ دامنهدار در فرهنگ ما دارد و هیچ ارتباطی با فرهنگ
غرب���ی ندارد« .تربیت هر ق���وم باید با توجه به کیفی���ات مادی و معنوی
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فراموش نمیکند .اینان قهرمانان صحنۀ فراموشنشدنی دوران کودکی
او هستن���د که خ ��ود را پیوسته مدی ��ون محبتهای آن ��ان میداند و قلم
توانای���ش ب���رای همیشه تا م ��رز بیفرجام آن ��ان را مانا و برق���رار کرده است.
از ویژگیه���ای آشک ��ار نویسن ��ده ای ��ن اس ��ت که دچ ��ار آف ��ت فراموشی و
حقناشناسی نیس ��ت؛ سپاسگزار و رهین لطف و محبت است .از همۀ
کسان���ی یاد میکند که در کودکیاش در او تأثی ��ر گذاشتند و به نوعی به
او یا خانوادهاش دل سوختهاند و خدمت کردهاند :در این میان ،ابتدا از
عم���ۀ مهتر خود میگوید« :عمۀ من بهراستی زنی پارسا ،مهربان و پاکدل
ب���ود .بهحق بای ��د بگویم فرشت� �های بود در کالب ��د انسان ب ��ا وجود عالقه
زائدالوصف���ی که تنها به پسر خود داش ��ت؛ از روزی که پدرم درگذشت،
ت���ا مدتی مدید بیشتر اوقاتش را در خانۀ ما میگذراند .به مادرم دلداری
م���یداد ،کمک ��ش میک ��رد و یکای ��ک ما را ب ��ه صبر و حوصل ��ه و گذشت
هرچ���ه تمامت ��ر مورد ن ��وازش و تسل ��ی قرار م� �یداد .من هی ��چ وقت چهرۀ
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دوستداشتنی ،پرمهر و آرامبخش این زن فداکار و باوقار را از یاد نمیبرم

را بهتفصی ��ل بنویسم ،فصل مبسوطی میشود که مجال آن نیست؛ ولی

و نسب���ت به او سپاسگ���زارم .روح ایمان و توکل چن���ان در وجودش رخنه

از آنج���ا که میخواهم طرز زندگی و حال را تا حدی با هم مقایسه کنم و

یافته و چنان سنگینی و متانتی به او بخشیده بود که چون کوهی استوار

از آن نتیجۀ کلی بگیرم ،ناچار به قسمتی از آن اشاره میکنم» (ص.)41

در مقابل مشکالت زندگی میایستاد و خم به ابرو نمیآورد» (ص.)36

«خات���ون و دخترش هر کدام یک پاچال یا دستگ���اه کاربافی داشتند .از

عم� �هام مدتها مبتال به رماتیسم مزمن بود .در این سالهای اخیر عمر،

سپی���دهدم تا شامگاه صدای کاربافی آنها از ورای دیواری که خانۀ ما را

ب ��ه شدت آن افزوده ش���ده بود و نمیتوانست بهآسان���ی حرکت کند؛ اما

از خانه آنها جدا میکرد ،به گوش میرسید؛ حتی نیمروز گرم تابستان که

هی���چ وقت لب به شکایت نمیگشود و شک���ر میکرد و میگفت :راضی

شه���ر در سکوت محض فرو میرفت و هر کس در گوشهای به استراحت

هستم به رضای خداوند« .باالخره هرکسی باید به نوعی از این دنیا برود؛

میپرداخت ،صدای کاربافی از خانۀ خاتون قطع نمیشد .مادر و دختر
ً
در انج���ام این ک ��ار کامال خودکفا بودند؛ یعنی از ق���دم اول که خرید پنبه

رفت .حاال ماندن من پیرزن علیل به چه درد میخورد؟» (ص )37

باش���د تا بافت ��ن کر ب ��اس و رنگکردن آن هم ��ه را خود انج ��ام میدادند»
ً
(ص« .)41ی ��ک ت ��وپ کر ب ��اس معموال بیس ��ت روز الی یک م ��اه بر روی

آنها ک���ه از ما بهتر و عزیزتر بودند ،سالهاس���ت رفتهاند .برادرم در جوانی

دیگر شخصیت این بخش ،سکینه خاتون است؛ همسایۀ دیواربهدیوار
خانۀ نویسنده که در دوران کودکی تأثیر فراوانی در ذهن و روح او گذاشته
ب���ود؛ ب���ه گون���های که قسم���ت مهم���ی از این بخش ،ب���ه ای���ن زن فداکار
اختص���اص دارد .او زنی دریادل ،بینیاز به مکن���ت و ثروت دنیا ،چشم
و دل سی���ر و قانع به دسترنج خ���ود است :خاتون همراه با دختر بیوۀ خود
کارباف���ی میکرد ،گذران زندگیشان از اندک وجه کرباسبافی به دست
میآمد« :اگر بخواهم نحوۀ زندگی قناعتبار و پرمناعت این مادر و دختر

کارگ���اه بود .پس از پایینآمدن از کارگاه میبایست به رنگ آبی یا ملهای
(رنگ مایل به خاکی) درآید تا بهتر قابل فروش باشد( ».ص .)42خاتون
توپ کر ب ��اس آمادهشده را به بازار میبرد و از چند خریدار قیمت میکرد
تا چند قران بیشتر بفروشد .قیمت رایج این توپ کرباس بین  25تا سی
ق���ران میشد که در واق ��ع بیش از نصف آن مایۀ اولیه ک���ار بود« .یک ماه
زحم���ت و مرارت و دوندگی در گرم ��ای طاقتفرسای تابستان یا سرمای
زمستان در پاچال یخزدۀ کاربافی ،برای  25تا سی قران در نظر بگیرید با
ته ��ا و پایینبودن سطح زندگی در آن ایام زندگیکردن
ی قیم 
همۀ ارزان 
ب���ا چنین مبل ��غ ناچیزی چه کار دش ��واری بود! با این ح���ال این خانوادۀ
منیعالطب ��ع و قناعتپیشه ،طوری ظاهر را حفظ میکردند که بهراستی
ستودن���ی بود .محال بود یک کلم ��ه شکوه و شکایت از نداری یا نیستی
از زب���ان ای ��ن م ��ادر و دختر شنی ��ده شود .شنی ��دن داست ��ان خرسندی و
ً
سازگ���اری این خانواده با وجود تنگدست ��ی و محرومیت مادی ،حقیقتا
برای بیشتر نسل امروزی اعم از غنی و فقیر باورنکردنی است» (ص.)43
آن���ان ک���ه از کوچکتر ی ��ن ناراحت ��ی و کمتر ی ��ن محرومی ��ت روی دره���م
میکشن���د ،آنان ک ��ه تنها ث ��روت و برخ ��ورداری از آن را دلیل خوشبختی
میدانند و تحت تأثیر تفکر غربی به جای «تالش در معاش» و همت در
یه ��ای خیالی یا واقعی خود را نتیجۀ کامیابی دیگران
کسب آن «ناکام 
میدانن���د»؛ البته منظ ��ور سخن نویسنده تأیید مالان ��دوزان و متکاثران
خالفکار نیست که حقوق مسلم جامعه را نادیده میگیرند و برای کسب
ثروت و قدرت از هیچ کاری رویگردان نیستند.
«در آن روزگ ��ار دیگر مبارزات طبقاتی نردب ��ان خودنمایی و خودستایی
و جاهطلب ��ی و اعم ��ال و اغ ��راض سیاس ��ی و فرمانروای ��ی ب ��رای گروه ��ی
از م���ردم نب ��ود .ما برای خود مکتب ��ی داشتیم اصیل ،و مبتن ��ی بر توکل و
بزرگمنشی و سعۀ صدر و انساندوستی متکی بر اصالت ماده ...که از
یه ��ای مادیگرای مغربزمین در قرن
خصوصیات بعضی از ایدئولوژ 
اخیر اس���ت .بیشتر جهانگردان و خارجیانی 2ک ��ه در اوایل قرن حاضر یا
 .2ب���رای مطالع���ه درب���ارۀ یکی از این خارجیان ،ر.ک ب���ه :کنت ژوزف دوگوبینو؛ س ��ه سال در ایران؛
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اواخ���ر قرن گذشته به ایران مسافرت کردهان���د ،...معترفاند که در این

احساس غر ب ��ت میکنم .از خودم میپرسم پس کجاست آن سکوت و

کش���ور اختالف طبقاتی به معنی غرب���ی آن در میان مردم وجود نداشته

آرام���ش؟ و آن برخوردهای دلپذیر انسانی؟ کجاست آن کوچههای آرام

و م���ردم  ...در کم���ال صل���ح و صفا و ب���رادری با یکدیگ���ر میز یستهاند»

ب���ا خانههای زیبای سنتی؟ کجاست آن بازارهای مسقف با نور مالیم

(ص« .)44این اسالم ،اصلی را در مقابل ما گذاشته بود که جای حرف

آرامبخ���ش که ب ��وی دلانگیز ادو ی ��ه و گیاهان معطر فض ��ای باوقار آن را

باق���ی نمیگذاشت« :بهره هرکسی از زندگی به قدر کوششی است که از

عطرآ گین میکرد؟ ...کجاست آن شبهای مهتابی آرام که وقتی برای

خ���ود نشان میدهد .»...باتوجه به این اصل هم خود آسودهخیال بود و

خفت���ن به ب���ام خانه میرفتی ،سکوتی مطل ��ق و در عین حال گویا ،همه

هم آسایش دیگران را مختل نمیکرد» (همان).

ج���ا را فراگرفته ب ��ود؟! گاهگاه بانگ خروس همسای ��ه یا و قوق سگی از

بر مبنای اصل مناعت طبع و قناعت و توکل به ذات پروردگار ،هر کس
از سکینهخات���ون ک���ه دستپ���روردۀ اصیل این مکتب ب���ود ،میپرسید

3

باغهای اطراف شهر و یا صدای موزون زنگ قطار شترهایی که از خارج
شهر بار میآوردند ،درهم میشکست؟» (ص.)66 - 65

حالت چط���ور است ،امورت چگونه میگ���ذرد ،میگفت« :الحمدهلل...

یاده���ا و خاطره ،نویسنده را ب ��ه دوران خوش و فرحبخش کودکی زادگاه

صدب���ار شکر ز یر سایۀ موال امیرالمؤمنین؟ع؟ سالمتی دار یم ،آبرو و عزت

خ���ود میبرد و قلم حال و هوای لطی ��ف و پرجذبۀ عرفانی را که شهد آن

دار یم ،رزقمان میرسد ،دیگر چه میخواهیم؟ چه بسا مردم که همینها

از نظ���ر او با هیچ چی ��ز قابل مقایسه نیس ��ت ،بازمیگو ی ��د« :در آن روزگار

را ندارند ،خدایا به کریمیت شکر ،ما شا کر هستیم» (ص .)45داستان

نزدیکیه���ای سحر از صدای مناج ��ات مالحبیب چاووش که از پشت

خاتون و دخترش بسیار دلانگیز و عبرتآموز و خواندنی است و نمادی

ب���ام مسجد جامع سیدصادق برمیخاست ،از خ ��واب بیدار میشدم.

از همۀ خوبیهایی که در یک تن جمع میشود؛ با همۀ قناعتپیشگی

مالحبی���ب صدای گرفت ��ه و باحالتی داش ��ت؛ خوشآواز نب ��ود ،ولی در

و بودج���ۀ ناچیز در انظار و به گون���های زندگی میکردند و درمیآمدند که

صدای���ش ح ��زن و گیرندگ ��ی خاصی وج ��ود داش ��ت ک ��ه آدم را به خود

نش���ان تهیدستی را در جبین آنان نمیدی���دی؛ گویی کالم علی؟ع؟ در

میکشی���د .هن ��وز آواز او در گوش ��م طنینانداز است ک ��ه در دل شب در

زندگ���ی شعارشان بود که میفرمای���د« :هرکس تنگدستی خود را نمایان

دستگاه دشتی میخواند:

سازد ،قدر و منزلت خویشتن را پایین میآورد» (ص.)46

منم غریب دیار و تویی غریبنواز
بههر کمند کهخواهیبگیروبازمبند

در ای���ن بخ���ش ،هش���دار نویسن���ده در تغیی���ری اس���ت ک���ه خواست���ه ی���ا

ب���ه ق���دری این ص ��دا و نوای مح ��زون آن در روح غم ��زدۀ آن وقت من اثر

پیشرفت یا نابسامانی
ناخواست���ه در نح���وۀ زندگی م���ردم پدید آم���ده است .زندگ���ی پرماجرا و
تحمیل���ی صنعت���ی بیهیچ ضابط���ه و قاعدۀ اصول���ی رفتهرفته جایگاه
خ���ود را در می���ان مردم باز ک���رده است و عرص���ۀ زندگی مردم ام���روز را با
تاختوت���از خ���ود درمینوردد و به پیش م���یرود .در این بلبشوی به قول
بعضیه���ا پیشرف���ت و تجدد با اب���زار تکنولوژی بیح���د و افراطی ،معیار
خوب انسانی و فضایل اخالقی فراموش میشود و در این معامله نابرابر،
ز یانکار جامعهای است که دچار چنین تغییری شده است.
ً
«مث�ل�ا همین شهر شورآباد که من چشم در آن گشودم ،در دوران کودکی
م���ن دارای هم���ان برج و ب���ارو و حصارها و محال تی بود ک���ه در کتابها
و سفرنامهه���ا و سنده���ای تار یخی ب���رای آن نوشته بودن���د؛ اما این شهر
از بیس���ت ،س���ی سال پیش ب���ه این طرف ب���دون اغراق ن���ه تنها نزدیک
بیس���ت سی برابر بزرگت���ر شده ،بلکه دگرگونیهای بنی���ادی در همه چیز
آن از خ���وراک و پوش���ا ک و سبک خانهسازی گرفته ت���ا طرز تفکر و بینش
و زندگ���ی روزم���رۀ مردم پدی���د آمده است؛ ب���ه طوری ک���ه مقایسه وضع
ام���روزی آن ب���ا گذشته ب���ه راستی غیرقاب���ل تصور است .وقت���ی آن همه
هیاه���و و آدم و رف���ت و آم���د وسایط نقلی���ه و جار و جنج���ال را میبینیم،
ترجمه ذبیحاهلل منصوری؛ تهران :فرخی.1385 ،
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کرمنمایوبهحالغریبخودپرداز
به شرط آن که ز کارم نظر نگیری باز

میگذاش���ت که میپنداشتم از عرش اعل ��ی به زمین فرود میآید» (ص
 .)67 -66آنچ ��ه نویسن ��ده در این مورد میگوید ،گو ی ��ای این واقعیت
است که رهایی و گذر سریع از زندگی سنتی را تحولی ناگهانی ،تحمیلی
و به دور از انتظار میداند و افراط در بهرهوری از زندگی صنعتی و افزون
از ظرفیت کاری را ناروا میشناسد که چهارچوبه زندگی سالم و با آیین
را دره���م میری ��زد .بنابرای ��ن گذر شتابان ��ه از مظاهر سنت ��ی و استقبال و
بهرهگی���ری بیحد و غیرضرور از مظاهر م ��ادی و ماشینی ،امور معنوی را
مخت���ل میکن ��د و آن را تحت تأثیر قرار میده ��د« :تحول عظیمی که در
نح���وۀ ز یستن پیدا ش ��ده ،کیفیتی است که بیشوکم دنی ��ا به آن دچار
ش���ده است .نوع بشر در راهی افتاده است ک ��ه خواهناخواه باید تا پایان
ب���رود . ...کار این همه جنجال و فشار و شتاب و ازدحام و تغییر ماهیت
زندگ���ی و غرقشدن در تکنول ��وژی و بهرهگیری در علوم و حصر و حذف
معنوی���ات ،سرانجام به کجا خواهد رسید؟ بر خ�ل�اف تصور بسیاری از
م���ردم ک���ه مسیر تمدن کنون ��ی را بیچون و چرا به نفع بش ��ر میپندارند و
آرزو میکنن���د که این مسیر شتاب بیشت ��ری پیدا کند تا به زعم خود به
 .3منظ���ور «بازاره���ا» (بازارچهها) گذرهای مسقفی بود که در هر محله یکی یا چند تایی از آن وجود
داش���ت و دکانهای ز یر گذر مص���ون از باد و باران و تابش پرتوی مستقیم خورشید بود و کسبه در
آنها بهراحتی خرید و فروش میکردند.
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خوشی و خوشبختی کامل برسند ،معتقدم که پایان این راه جز نا کامی

و بدون توجه به طبیعت او ایجاد و گسترش یافته و سبب دگرگونیهای

و ویرانی و سرگشتگی چیز دیگری نیست» (ص .)68 -67

بنی���ادی و زیانبخش شده است ،بهاجمال ای ��ن دگرگونیها گذشته از

وظیفۀ مهم و رسالتی که نویسنده در برابر همنوعان خود دارد ،این است
ک���ه الگوی���ی را بنمایاند و برای این وضع زندگ���ی مادی و معنوی گذشته
را  -که خود شاهد آن بوده است  -برای نسل امروز بازگو کند تا امروزیان
پی ببرند ،مقایسه کنند و نتیجه بگیرند« :زمان کودکی و محیطی که من
به سر میبردم ،زندگی خیلی ساده و ابتدایی و دور از تجمل و زیادهطلبی

اینک���ه نی ��روی تطابق انسان را ب ��ا محیط زیست او کاه ��ش داده ،او را از
نظ���ر بدن���ی غیرمق ��اوم و شکنن ��ده ب ��ار آورده اس ��ت ،از لح ��اظ روانی نیز
اختال له ��ای عظی ��م در او پدی ��د آورده است .در جوام ��ع صنعتی شده
و پیشرفت ��ۀ امروزی ،تع ��داد دیوانگان و اف ��راد مبتال به بیم ��اری روانی و
عصبی هر سال افزایش قابل توجهی پیدا میکند» (ص.)70

و رف���اه بود .مردم ساده و کم میخورند ،ساده میپوشیدند و گرفتار زواید

در ای���ن بخش ،به اقتضای موضوع ،بحث گسترده و خواندنی است در

زندگی نبودند .وسایل خانه عبارت بود از :چند تخته فرش و چند دست

عوض فرصت برای ارائه کوتاه است؛ بهناچار بهاجمال عرضه میشود:

رختخ���واب و مق���داری وسایل پخ���ت و پز و چند تکه رخ���ت و لباس که
همیش���ه در حد احتیاج بود و تعدد و تنوعی نداشت .زندگی دشوار و دور

آرامش درون برای
«اگ���ر این حقیقت را بپذیریم که سع ��ادت چیزی جز
ِ

انس���ان نیست ،ناچار به پذیرفتن ای ��ن واقعیت هستیم که هر قدر دامنۀ

از تنپ���روری و تنعم و فراوانی بود؛ روحی���ه مردم به مراتب بهتر و شادابتر
ً
از ام���روز ب���ود .این همه سرخوردگی و احس���اس محرومیت که طبعا منجر

ته ��ا و توقعات آدمی محدودت ��ر و آن خواستها سهلالوصولتر
خواس 
باش���د ،آرامش خاطر زودتر و آسانتر حاصل میشود» (ص  .)78در این

ب���ه بیمار یه���ای روان���ی و عصب���ی میش���ود ،در جامعه دی���ده نمیشد؛

م���ورد انسان وابسته ب ��ه تعلقات رها نیس ��ت ،آزاد نمیتوان ��د بیندیشد.

چ���ون نیازهای مادی محدود ب���ود و مردم ق���در آن چیزهایی که داشتند

انسان شیئی است؛ بندۀ اشیاء است؛ هرکه و هرچه میخواهد باشد و

میدانستن���د و از آن لذت میبردند .کالم معروف عرب که میگوید« :هر
ً
چی���ز را میتوان از ض���د آن شناخت» ،کامال منطبق ب���ا واقعیات است .تا

«ب���ه هر منظوری که عنوان گردد ،ج ��ز بردگی و بندگی نیست» .به جای
آنک���ه شیئی در خدم ��ت او برای آسایش و آرامش باش ��د ،او در خدمت

گرسنگی در کار نباشد ،قدر طعام شناخته نمیشود و تا تشنگی به انسان

شیئ���ی است .ب ��ه هرحال ماشی ��ن و تولی ��دات آن و زندگ ��ی شتابآمیز

فش���ار نی���اورد ،آب سرد و گوارا ل���ذت نمیبخش���د .دشوار یهای زندگی

مصرف���ی ،مج ��ال سادهزیست ��ن و وابستهنبودن و بسی ��اری از جنبههای

وقتی آسان برآورده شد ،نیازها کم میشود؛ لذات آن هم کمتر محسوس

خوب و مثبت را از آدمی گرفته است.

میشود و چون احساس خوشی رو به کاهش گذاشت ،زندگی یکنواخت
میشود و مالل به آن هجوم میآورد . ...تجربههای جامعهشناسی نشان
داده اس���ت ک���ه همیشه رفاه م���ادی و آسای���ش روانی انسان ،ب���ه موازات
یکدیگر در حرکت نیستند( ».ص .)69 -68

4

محلۀ پنج تن
یک���ی از بخشهای شیرین و خاطرهانگیز برای نویسنده ،شرح و توضیح
محل���های است که در کودکی در آن ساکن بوده است؛ با عنوان «محلۀ
پن���ج تن» .آنچه از خاطرات تل ��خ و شیرین نویسنده به قلم آمده است و

امروز یه���ا دل نسوزند که چون پدرانشان از وسایل رفاهی عصر حاضر

ابت���دا تا انتهای این کت ��اب عبرتآمیز و در عین ح ��ال شیرین را شامل

و آسایشطلب���ی بینصی���ب بودن���د ،در سختی و گرفت���اری و تیرهروزی

اس���ت ،در خانۀ پدری و در این محل ��ه روی داده است .جزئیات موارد

ب���ه سر میبردن���د .چنین نیس���ت؛ دیروز یها به آنچ���ه داشتند و امکان

و رویداده ��ا موبهمو و نکتهبهنکته از ذهن و زبان دوران کودکی نویسنده

فراهمآمدنش را در دست داشتند ،خشنود بودند و در آرامش ،خستگی

نق���ل شده است .ترسی ��م حکشده در سلوهای مغ ��زی و نقش ماندنی

تن را به در میبردند و آسودگی خیال نسبی داشتند.

سط���ر ب���ه سطر در این کت ��اب ،شرح ی ��اد و خاطرههای یادگ ��ار ماندنی از

همانط���ور ک���ه بی���ان نویسنده ب���ا توجه به اص���ل پیشرفت و نی���از نسبی
جامع���ه ،منک���ر عل���وم م���ادی ،ب���ه دور از هرگونه اف���راط و اس���راف در حد
متع���ادل نیس���ت ،واقعیت این است که کار به ای���ن جا ختم نمیشود.
افزو نخواهیه���ای ع���دهای ز یادهطل���ب می���دان مییابد و ب���ا تأسف،
ع���وارض منف���ی ای���ن دستاوردها ب���س ز یانب���ار میش���ود؛ از جمله محو
ط گ���رم و دوستانۀ افراد نسبت ب���ه هم و نابودی
سنته���ای نیک���و و رواب 
بسیاری از خویها و خصلتهای پسندیده.

«محل���ۀ پنج» اس ��ت که در حد مجال و گوشههای ��ی بهاختصار میآید:
«محل���ه م ��ا یعنی «پن ��ج تن» یک ��ی از بزرگتر ی ��ن و آبادتر ی ��ن محلههای
شورآباد بود .عالوه بر سه بازارچه و یا به اصطالح محلی خودمان «گذر»
و ی���ک تکی ��ه و یک مسج ��د بزرگ و دو مسج ��د کوچک ،حم ��ام (زنانه و
مردان���ه) ،سلمانی (دال ک ��ی) و دکانهای نانوای ��ی و قصایی و مایحتاج
دیگ���ر ک���ه ارک ��ان الزم ب ��رای کاملب ��ودن یک محل ��ه به شم ��ار میرفت،
دکانه���ای دیگر مثل حالجی ،حلوایی ،قن ��ادی ...در آن وجود داشت
و ای���ن خود دلیل اهمی ��ت و آبادانی محله به حس ��اب میآید ،و یکی از

«عقیدۀ بسی���اری از ز یستشناسان و جامعهشناس���ان بر این است که
علوم مادی و تکنولوژی مدرن تا آنجا که مربوط به بهزیستی انسان بوده
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 .4این مطلب برمیگردد به مقالهای که از استاد شهید مرتضی مطهری خواندم .گویا موضوع مقاله
«انسان شیئی» بود که با تأسف مأخذ را به یاد ندارم.
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روزگاری در شورآباد

ویژگیه���ای این محل قهوهخانۀ معتب���ر آن بود که همیشه هیاهویی در

«محله پن���ج تن را سالها پیش ب ��رای احداث یک خیاب ��ان ...بیقواره

آن ب���ه پا بود و محل دادوست���د و معامالت و شور و مشورتهای اهالی و

وی���ران کردن ��د .آن مسج ��د رؤیاانگی ��ز روحان ��ی ،آن سقاخان ��ه ب ��ا تکیۀ

محلههای دیگر ب���ود .این قهوهخانه از همان بناهای سنتی قدیمی بود

پربرکتش ،آن گذرگاههای پررفتوآمد با عطر نانواییها و خوراکیهای

ک���ه جذبۀ خاص خود را دارند؛ بنابراین ک���ار و اندیشه در محیط آن ،آن

رنگی���ن ،دک ��ان است ��اد اسماعی ��ل ،کارگ ��اه است ��اد آهنگ ��ر ،قهوهخان ��ۀ

ط���ور که باید جا میافتد و به فعالیت درمیآی���د .در آن روزگار این قبیل

آسیدجالل همه تبدیل به آوار شد و روی هم فرو ریخت .به جای تمام

قهوهخان���ه در حک���م باشگاه ی���ا انجمن محله به شم���ار میرفت و بیشتر

آنها یک خیابان بیهویت مثل همه خیابانهایی که در بیشتر شهرهای

کارهای مردم در آن رتق و فتق میشد» (ص.)129

ایران احداث کردهاند ،یعنی دو ردیف دکان با درهای کرکرهای و چند

در بررس���ی دکانه���ای محل ،شخصیته���ای صاحبان آنه���ا بررسی و

المپ نئون جای آنها را گرفت» (ص .)156

ارز یاب���ی میش���ود که :خل���ق و خ���وی ،خصوصیت جسمان���ی ،چاقی،

می���راث فرهنگی ،آثار ب ��اارزش باستانی قومی ،ملی و وطنی است که در

الغ���ری ،کوتاه���ی و بلندی ،پیری و جوانی درخ���ور توجه است و ارز یابی

این سالهای اخیر ،شاهد شم ��اری از این تخریبهای ناگوار بودهایم:

اینکه عم���وم این شخصیته���ا انسانهایی نجبی���ب و شریف ،قانع و

تخری���ب مدرسه علمیه مالمحمدصادق در محله الوندیه ،تخریب باغ

خونگرم و خوشزبان و چشم و دل سیر بودند.

وقفی زنبیلآباد ،تخریب طاق شبستان ضلع غربی مسجد امام حسن

«منظ���ره دکان حلوایی از دو جهت در ضمیر من باقی مانده :یکی بابت
خصوصی���ات صاحب آن و دیگر از جه���ت خار قالعادهبودن نحوۀ کار

عسکری؟ع؟ ،ویرانی چندین عصارخانۀ معتبر و بزرگ شهر که تخریب
هر یک ضربهای به میراث فرهنگی و شناسنامۀ ملی و وطنی است.

ای���ن دکان ک���ه امروز ب���رای نمونه یک���ی از آنه���ا را نگاه داشتن���د؛ یکی از

«ی���ادم هست چن ��د سال پیش هم ��راه یک ��ی از نویسندگ ��ان سرشناس

بهتری���ن تماشا گاهها برای نس���ل جوان خودم���ان و جهانگردان خارجی

دنی���ا به بازدی ��د آثار تاریخی اصفه ��ان رفته بودی ��م؛ و او شوقی داشت تا

میتوانست باشد.

عصارخان���ۀ سنتی روغن من ��داب » را به همسر خود نش ��ان دهد .برای
5

دک���ان حلوایی شام���ل دو قسمت ب���ود :قسمت جلو که مش���رف بر گذر
ب���ود و کاالهای آمادهش���ده ،از قبیل حلوا ،شی���ره ،سکنجبین [در آن] به
ف���روش میرفت و قسمت عق���ب که در جداگانهای ب���رای آمدورفت به
گ���ذر داشت و محل روغنکشی (عص���اری) و پختن حلوا و شربتهای
گونا گ���ون بود . ...فض���ای نیمهتار یک و آغشتۀ ب���ه دودۀ این عصارخانه
و دور گشت���ن بالانقطاع قاط���ر لنگ و پاتیلهای ب���زرگ مسی که بر روی
کورههای اطراف گاهی در جوش و خروش بودند ،توأم با بوهای مختلفی
ک���ه در ه���وای این محوطه به ه���م آمیخته بودند ،چن���ان خاطرۀ زندهای
در ذه���ن م���ن باقی گذاشت که اکنون پس از گذش���ت زمانی نزدیک به
نی���م قرن ،گویی همین دیروز شاهد آنه���ا بودهام . ...از این کارگاها انواع
مختلف���ی وجود داشت که با بازس���ازی آنها میت���وان مجموعۀ متنوع و
جال���ب توجهی ب���ه وجود آورد که ع�ل�اوه بر ارزش تار یخ���ی منبع خوبی

رفتی���م؛ ولی با کمال شگفت ��ی دیدیم آن قسمت از ب ��ازار و عصارخانه را
وی���ران کردهاند ت ��ا خیابان بکشن ��د .آن نویسنده از مشاه ��ده این وضع
ب���ه حدی خشمگین شد که چی ��زی نمانده بود مرا به ب ��اد ناسزا بگیرد.
میگف���ت که دیگر کی و کجا میتوان چنی ��ن بنای دلانگیزی به وجود
آورد؟ میگفت میخواهید خیابان بساز ی ��د ،بروید آن طرف زایندهرود
در آن دش���ت وسی ��ع و بیانتها هرک ��اری دلتان میخواه ��د بکنید؛ چرا
ای���ن آث���ار گرابنه ��ا را از میان میبر ی ��د؟ بگذری ��م از اینکه یک ب ��ار هزینۀ
خرابک���ردن را متحمل میشوید و یک بار هزین ��ۀ نوسازی را .میگفت
در هم���ه جای دنیا شهره ��ا قسمتهای قدیم و جدی ��د دارند و قسمت
ً
قدیمی معموال گرامیتر از قسمت جدید است .شما چرا به عکس عمل
میکنید؟ البته جوابی نداشتم بدهم» (ص .)157 -156

مرد خدا

برای درآمد مستمر باشد» (ص .)132-131
توصی���ف محل���ه «پنج ت���ن» و بررس���ی صاحبان ح���رف و دک���انداران و
منشه���ا و شخصیته���ای آنان ،فص���ل بسیار جال���ب و جاذبی است.
خوانن���ده به همراه نویسن���ده به فضای زمانی و مکان���ی شصت ،هفتاد
س���ال پی���ش راه مییابد و دلمشغ���ول در آن حال و هواس���ت؛ اما بنا گاه
زن���گ تخریب محل���ه «پنج ت���ن» به سبب توسع���ه شه���ر و خیابانکشی
ب���ه ص���دا درمیآید که :محلههای ت���و در تو تا منتهاالیه نی���از به توسعه و
خیابان کشی دارد .بر س���ر عملیشدن این تصمیم است که تعلقات و
دلبستگی نویسنده به خانۀ محل فرومیر یزد.
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ای���ن منظ���ور به بازار قدیمی اصفهان که ای ��ن عصارخانه در آن واقع بود،
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بخشی که عنوان «مرد خدا» دارد ،دربارۀ پزشکانی است که به مداوای
اهال���ی شه���ر میپرداختند .چ ��ون نویسن ��ده در دوران خردسالی مدتی
دچار تب نوبه بوده است و به ناگزیر نیازمند مراجعه به طبیب ،با خلق
و خ���وی و نح ��وۀ برخورد با بیم ��اران و مماشات و رعایت ح ��ال آنان بهتر
آشنای���ی داشت ��ه است .گوش� �های از ای ��ن ارزیابی و برداش ��ت نویسنده
بهاجمال میآید.
 .5من���داب :گیاه���ی علفی از خانواده شب بود که گلهای درش���ت به رنگ زرد یا صورتی کمرنگ
دارد .میوۀ آن کمی دراز و مخروطی است و از دانۀ آن روغن میگیرند (فرهنگ سخن)
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«حکیمی که م���را اغلب نزد او میبردند ،مع���روف به «حکیم پنجعلی»
ب���ود و محکم���هاش در محل���های ب���ه همین ن���ام در مجاور محل���ۀ ما قرار
داش���ت .وی پیرمردی بود بلندقامت و بار یکان���دام با ر یش سفید که
لب���ادۀ چوچونچ���ۀ 6سفید میپوشید؛ ب���ا بیماران ب���ا مهربانی و عطوفت
بسیار رفتار میکرد .شهرت تام و تمامی به تقوا و پرهیزگاری داشت .وی
از بیم���اران مطالبۀ حق معاینه یا حق معالجه نمیکرد؛ هر کس هر مبلغ
داشت و یا هر مبلغ که میخواست ،به او بدهد موقع رفتن روی طاقچه
ً
کن���ار در خروج���ی میگذاشت و میرف���ت .معموال بین یک ق���ران و نیم و
دو ق���ران؛ حکی���م هم بدون آنکه توجهی بکن���د ،میگفت« :خدا بر کت
بده���د .خدا خودش شفا بدهد» .گاهی ه���م که بیمار خیلی درمانده و
بیپن���اه به نظ���ر میرسید ،چیزی از او نمیگرف���ت ،بلکه میرفت جلوی
طاقچ���ه از آن پولهایی که دیگران گذاشته بودند ،مبلغی برمیداشت
و ب���ه بیم���ار یا همراه او م���یداد و میگفت« :بیا قابلی ن���داره ،این را بگیر
همی���ن امشب یک نخوداب برای���ش درست کن بده بخ���ورد ،انشاءاهلل
خ���وب میشود .مرتضی عل���ی هم کمک میکند .نذر ک���ن اگر بچهات
خوب شد ،یک سوره قرآن برای پدر ما بخوانی .ما همه روسیاه و محتاج
دعایی���م» (ص .)216البت���ه نویسنده از طبیب جوش���ی و عصبانی اهل
روستای کهک نیز سخن میگوید که مجال بازگو نیست.
پزشک���ان عموم���یای ک���ه در آن موق���ع و بعد از آن ب���ه م���داوای بیماران
میپرداختند ،اهالی روستای کهک (کوهک) بودند؛ همان بخشی که
ام���روزه شهر ش���ده است .مردم قم معتقدند آب ای���ن روستا طبیبپرور
اس���ت؛ چه اینک���ه از دوران قاجار یه به بعد ،به ن���ام گروهی 7از پزشکان
برمیخور یم که همه از این روستا بودهاند.
نث���ر ز یبا و رسا و مستوفای کت���اب و مفاهیم جاذب و محتوایی که از سر
درد و س���وز دل و عشق به زادگاه خ���ود برخاسته ،شوق خواندن به توالی
این کتاب را برمیانگیزد.

 .6چوچونچه :قسمی کتان ،قسمی جامۀ کتانی که به روسیه کنند (لغتنامه دهخدا).
 .7ر.ک ب���ه :فرهن ��گ عام ��ه و بخش که ��ک ،طبابت در که ��ک و پزشکان قدیمی آن؛ ب���ه کوشش آقای
عبداهلل شکری؛ قم :خرم .1387 ،نیز ر.ک به :سیدعلی ملکوتی؛ «روستایی با موقعیت ممتاز»،
ماهنامه کوثر قم؛ س اول ،ش .1387 ،5
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