
0 

 

 

 ی سغد و خوارزمسفرانمه

 
 

 

 

 

 دکتر شروین وکیلی

 مهندس پویان مقدم

 دکتر   علیرضا )پدرام( فرحی

  



1 

 

 

 

 ی سغد و خوارزمسفرانمه

 

 شروین وکیلی

 پویان مقدم

 علیرضا )پدرام( فرحی



2 
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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر آن است هدیهکتابی که در دست دارید 

هرنوع  بازپخش آن هیچ ایرادی ندارد و ،ای رایگان استکه محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل دارید از روند تولید و  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استاستفاده

انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش غیرانتفاعی آن یاری رسانید، 

اعالم  (sherwin_vakili@حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به مبلغ مورد نظرتان را 

 ای از کتابها شود. نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی( چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 وکیلیبه نام: شروین 

هایشان و فایل صوتی و تصویری کالسها و سخنرانیاین نویسنده نوشتارهای دیگر همچنین برای دریافت 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگراممی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 سفرنامه سُغد و خوارزم

 

مهندس پویان مقدم و دکتر علیرضا )پدرام( –که همراه با دو تن از دوستان  بود ۱۳۸۸نوروز سال  

شد، زمین سفر کردیم، همان جایی که زمانی سغد و خوارزم نامیده می ی شمال شرقی ایرانبه گوشه -فرحی

و تا قرنی پیش هم بخشی از خراسان بزرگِ ایران بود. حاال البته، به لطف تزارهای روس و بلشویکهای سرخ، 

شان هنوز ی درخشان تنها چند کشورِ کوچک و فقیر باقی مانده، و مردمی شریف که بسیاریاز این پیشینه

 شان را در یاد دارند.ی پرآوازهشتهگذ

اند و مرزهایشان ها استثنایی بود. این کشورها به تازگی استقالل یافتهسفری که رفتیم از برخی جنبه 

بعد از سالها جنگ داخلی و تنش قومی، تازه بر شهروندان خارجی باز شده است. مسیری هم که پیمودیم 

مان را بنویسیم، شاید که به در مسافران بعدی دمند دیدیم که سفرنامهطوالنی و حساب شده بود. از این رو سو

 بخورد، یا ایرانیان با خواندنش از خویشاوندانشان در آنسوی مرزهای قراردادی یادی کنند. 

داشتیم و مان به ثبت رخدادها عالقه داشتیم. من و پویان یادداشتهایی بر میاز ابتدای کار، هر سه 

دشوار عکاسی را بر دوش گرفته بود. وقتی بازگشتیم و دست به نوشتن بردیم، دریغمان آمد پدرام مسئولیت 

بینید محصول فعالیت هر سه نفرمان است. برای آن که ای که میکه این ترکیب را به هم بزنیم. پس سفرنامه
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وایت را کنار هم کرد، تصمیم گرفتیم متن را در هم نیامیزیم و هردو رلحن روایت من و پویان تفاوت می

ی نوشتاری دوستمان پدرام به مراحل انتشار این کتاب نرسید، و از این رو روایت او را در بیاوریم. سفرنامه

ها معلوم باشند، گزارش هر روز سفر را به دو بخش تقسیم عکسها غنیمت شمردیم. برای آن که نویسنده

 ی عکسها هم که به پدرام تعلق دارد. ایم. همهی هریک را در ابتدایش نوشتهایم و نام نویسندهکرده

 

 ۱۳۸۹آذرماه 

 شروین وکیلی
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 سایت های اینترنتی به درد بخور )به قلم پویان(:

 زیر مراجعه کنیدبرای به دست آورن نقشه و محل های دیدنی و مشخصات هتل های ازبکستان به سایت 

http://www.pagetour.org/ 

Wikitravel   وWikipedia  وwikimapia  که به ترتیب میشود اطالعات سفر و مکان، واژه ها و

انگلیسی بسیار ارزشمند و آموزنده wikipediaموقعیت جغرافیایی مکان ها را در آن ها یافت و به خصوص 

 است.

سایت میراث جهانی یونسکو هم برای یافتن مکان های باستانی بسیار مهم هر کشور از جمله کشور های 

 آسیای میانه بسیار مفید است.

http://whc.unesco.org/en/list 

 کیلومتر شد. ۳۸00کل مسیر رفت و برگشتمان، حدود مسیر نهایی سفر ما: 
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 مارس 20 -جمعه  اسفند ۳0روز اول: 

 روایت شروین

 

هایمان را با آن روادیدهای رنگارنگ از سفارت ترکمنستان گرفتیم، هنوز فکر وقتی باالخره گذرنامه           

سفری که در واقع دو سه هفته پیش بود تازه به فکر انجامش افتاده کردیم سفرمان شروع شده باشد. نمی

مان تا تابستان به چند دلیل برنامهبودیم. قرار اولمان این بود که در تعطیالت عید نوروز به چین برویم. اما به 

ها در فصل تعطیالت یک بحث بود، و البته خورگرفت مهمی که تابستان ی گران بودن هزینهتعویق افتاد. مسئله

ی ی دوم اسفند بود که به این نتیجه رسیدیم برنامهداد هم عامل اصلی بود. به هر حال، هفتهدر چین رخ می

ای کوتاه بینمان انجام شد. غروب همان روزی که سفر چین را رها عد مکالمهچین را عقب بیندازیم، و ب

گشتیم. حرف کشید به از کالس اسطوره شناسی به خانه بر می -ام هم هستکه همسایه –کردیم، با پویان 

 "بیا بریم آسیای میانه! "مان خالی شده. بعد همین طوری گفتم:ی نوروزیاین که برنامه

 "بریم! "اش گفت:همان لحن خونسرد همیشگی و پویان هم با

دوستمان پدرام چند روزی بعد خبر سفر را شنید و اعالم آمادگی کرد که بیاید. به این ترتیب بود که شدیم 

اما برای این که تصویری در سه نفر. سه نفری که در جریان سفرمان القابی فراوان را برایش ابداع کردیم. 

د نیست معرفی کوتاهی از ایشان بکنم. دوستم پویان مقدم، مهندس راه و ساختمان موردشان داشته باشید، ب

ی رسد و در همین حدود است که در کانون خورشید و موسسهمان به ده سال پیش میی دوستیاست. سابقه

اش عالوه بر این که ساختمانهای عجیب و غریب بسازد، ی اصلیکنیم. دغدغهخورشید با هم کار می

شگری و سفر به گوشه و کنار جهان است. دوست دیگرمان پدرام، دندانپزشک قابلی است و ردپای گرد



8 

 

ی خورشید به جا گذاشته است. او هم اهل سفر و ماندگاری را در دهان بخش مهمی از اعضای موسسه

ی ر موسسهگردشگری است و کمی دورتر از پویان با خورشید در ارتباط است. ما سه نفر گذشته از این که د

ی فرهنگی و هنری مشابهی هم داریم و تمدن ایرانی و هایی داریم، تا حدودی سلیقهخورشید همکاری

ی همسفرانم در سر دانم که با این حرفها تصویر ذهنی دقیقی دربارهاش برایمان مهم و جذاب است. میسابقه

 چیز دستگیرتان شود: ندارید. اما نگران نباشید، کافی است به تصویرها بنگرید تا همه

 

 

 پویان مقدم )راست(

 پدرام فرحی )میان(

 شروین وکیلی )چپ(

 

 

روبرو شده در روزهای پیشین با دو بدقولی پیاپی کنسول ترکمنستان ی شروع سفرمان بود، که نقطهجمعه  تا

ای که قرار بود کارهای اداری مربوط به گرفتن ی مسافرتیدو بار سفرمان به تعویق افتاده بود. موسسهبودیم و 

یکی از  اش. مرد را دریکی دو منشی یک مرد میانسال تشکیل شده بود و روادید را انجام دهد، در واقع از

سش در برابر کاردار ترکمنی که علنا هایمان به سفارت ترکمنستان دیدم و از حالت چاکرمآب و چاپلومراجعه

 کرد هیچ خوشم نیامد. وقتی البالی حرفهایم به او بازخورد دادم و گفتم بهتر است به عنوانبه او توهین می

این  و دلیل "ایرونی عزت داشت گذشته... اون دوره که" تر رفتار کند، با بی خیالی گفت:ایرانی محترمانه یک

 داشتند!ها احترام خودشان را نگه نمیایرانی این بود که برخی از دلیلشگذشتن هم معلوم بود، 
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شدیم و به آغاز کردن سفری در راستای مادِ باستان داشتیم کم کم از گرفتن روادید مایوس می 

ام اسفند بود که کارهایمان ر روز سیکردیم که ناگهان همه چیز جورشد. ظه)کردستان و آذربایجان( فکر می

 شکارا ازآو ی کذائی جوان مودب و خوبی بود به سامان رسید، آرش، شوهر خواهر همان مدیر موسسه

ما هم به همین دلیل نتوانستیم زیاد به او سخت بگیریم. بخش  .شفتگی و بدقولی خویشاوندش شرمنده بودآ

پرداخت کردیم و همراه با مادرم که زحمت رساندمان را بر  دادیم به اوی پولی را که باید به آژانس میعمده

دانستیم که دقیقا ی شرق تاختیم. پدرام صبح با آنجا تماس گرفته بود و میعهده گرفته بود، به سمت پایانه

 .رودسر ظهر ماشینی از آنجا به قوچان می

ی بودند که به دالیلی هایبیشتر خراسانییافتیم و سوار شدیم. همسفرانمان  سر وقت رسیدیم و پدرام را هم   

 ای باخانواده مانزمانِ تحویل سال را برای بازگشتن به شهرشان برگزیده بودند. در صندلی جلویینامعلوم 

ی انبساط خاطر همه هایش مایهیک کودک نوزاد بسیار زیبا و خوش اخالق نشسته بودند که بازیها و خنده

 شد.

را هیچکدام  خوشبختانه نام و کمک راننده موفق شدیم دو تا فیلم ناب آموزنده ببینیم. در راه با لطف راننده 

بود بی سر و ته با داستان، فیلمنامه، فیلمبرداری، و نورپردازی  فیلمیاولی  .کردم اننفهمیدم و تکه پاره نگاهش

کردند، و البته قادر به ماستمالی زی میی بسیار ماهر ناامیدانه در آن با بهترین کیفیت باافتضاح، که چند هنرپیشه

ای شبانه های بود در تخطئه و شماتت جوانانی که در پارتیکردن ضعفهای فیلم نبودند. فیلم بیشتر بیانیه

زدند. کردند و دختران و پسرانی که بدون حضور عاقد و ناظر و محلل با هم چند کلمه حرف میشرکت می

این پیام را به تمام  کوشیدپلیسی، احساسی، رمانتیک، اخالقی، و مستند که میی عجیبی بود از فیلمهای آمیزه

 ی دنیا مخابره کند.زبانهای زنده و مرده
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عدش فیلم دیگری پخش شد که دست بر قضا نام آن را هم نفهمیدم. هردو را به عنوان آزمونی ب  

سنی در حدود خودم داشت.  ،کردم. فیلم هندیشناسانه و البته تالشی در راستای زهد و ریاضت نگاه جامعه

کرد و همان دوبلور مشهورِ آلن دلون به آمیتابا چان در حالی که هنوز نوجوانی بیش نبود در آن بازی می

ایرانی و رقص و  یزد. از فیلمهای هندی عهد بوق بود که به ضرب و زور دوبلهزیبایی جایش حرف می

ای به همان اندازه خنک و چرند بود در ضرورت ازدواج کردن. داستان ی بیانیهیک این شد.آوازش تماشایی می

نالیدند و در انتهای کار پس از شد که در ابتدای کار از مجرد بودن مییک مشت پسر و دختر مربوط میبه

از ثانیه رقص و آو ۳0حد فراز و نشیب بسیار همه ضربدری با هم ازدواج کردند. هر از چندگاهی هم در 

این فیلم زمانی رقص و آواز هم داشته و بعد آن را سانسور  رفت تا به بیننده اطالع دهد کهآمد و میمی

 .اندکرده

ای در کنار مردی جوان، اتوکشیده و بسیار مودب زمان به نسبت طوالنی سفر تا قوچان را در صندلی            

بیند. در صندلی رود، در همین اتوبوس میکه به قوچان میاین دو فیلم را هر بار  گفتنشسته بودم که می

یکی از بارهایی که خوابم  ( نشسته بودند وhyperactiveی بیش فعالش )ام مادری مهربان با دختربچهکناری

دو با شیفتگی و دقت کامل مفتون  گرفته بود و نزدیک بود از راننده بخواهم صدای فیلم را کم کند، دیدم هر

کرد، چون سرگرم وول خوردن روی صندلی، پرتاب کردن اند. دختربچه البته زیاد فیلم را نگاه نمیشدهفیلمها 

 اش به اطراف، زمزمه کردن آواز، حرف زدن با خود، و گهگاه باال آوردن و دستشویی رفتن بود!دمپایی

یکی از توقفها از رستورانی خوردیم. درایستادیم و خرت و پرتهایی را که داشتیم  یکی دو بار در راه             

 بین راهی چند ظرف ماست خریدیم و دسته جمعی با نان خوردیم که خیلی چسبید. بعد هم مراسم نوشیدن
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زمین را بار دیگر متحد ایران یینی دوغ را اجرا کردیم و با پدرام و پویان عهد اخوت بستیم تا در اولین فرصتآ

 این طرف و آن طرف پالس بودند بتوانند در کنار هم دوغ بنوشند! ن خلق اهلل کهی دویست میلیوکنیم تا همه

نوروز مبارک، " گفت:عصرگاه بود که تلفن همراهم زنگ زد و صدای شادمان مادرم آذردخت را شنیدم که می 

ی حظهبرخاستیم و با پدرام و پویان روبوسی کردیم و عید مبارکی گفتیم. همسفرانمان ل "سال تحویل شد!

 یافت... تحویل سال را چندان تحویل نگرفتند و حرکتمان در دو سال پیاپی تداوم

باالخره حوالی نیمه شب به قوچان رسیدیم. شهری که چند باری پیش از آن گذارم به آنجا افتاده بود. از میان 

  -بیوفیزیکش را گرفته، که حاال دکترای را مهدی –ام یکی از دوستان خوب دانشگاهی مردمش دست کم

ام حسین رجایی، که بیشتر در خورشید توانم نام ببرم، و البته خویشاوندان دوست و همکار خوب و دیرینهمی

 .شودبا نام رهام شناخته می

 ی مسافرتی سوار کرد، چندان مسئول بود که چند مسافرخانه و مرکز اسکانمرد مسافرکشی که ما را از پایانه

را زیر پا گذاشت تا شب برایمان جایی بیابد. مرکز اسکان مسافران نوروزی از جا دادنمان در ایرانگردان 

ناگهان دریافتم فیلم  "دونید که، شما مجرد هستید!می" مدارس و خوابگاههای شهر خودداری کرد و گفت:

شود. دردسرتان ندهم، میای پخش و مشاهده ایرانی چرندی که در اتوبوس دیده بودیم در چه زمینه هندی و

یکی از اش دریافتن جایی برای ما ناکام ماند، نزدیک بود به خانه ی مهربانمان که آخرش هم درراننده

خوابها را پهن کردیم روستاهای اطراف شهر دعوتمان کند. سپاس گفتیم و پیاده شدیم و در میدان شهر کیسه

 و خوابیدیم.
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 مارس 20 -جمعه  اسفند ۳0روز اول: 

 روایت پویان

 

ما برای سفر به آسیای میانه واقعاً وقت زیادی صرف نکردیم، نه برای برنامه ریزیش و نه برای تدارکاتش. 

بیفتیم، من درگیر برنامه ریزی سفر به چین بودم و کالً این سفر در پیش از این که در فکر سفر آسیای میانه 

آمد. هر سه روز قبل از نوروز، پیش  20، حدود  ۱۳۸۸چین در عید نوروز  پی فراهم نشدن امکان سفر به

نفرمان بسیار درگیر بودیم، پس با شروین قرار گذاشتیم، سفرمان با حد اقل امکانات و با امکان تصمیم گیری 

تغییر در طول سفر انجام شود و کامالً اکتشافی باشد. در فرصت کمی که داشتم، شاید من و شروین هر و 

کداممان در حد یک روز وقت گذاشتیم تا در سایت های مختلف اینترنتی کمی اطالعات جمع کنیم. سایت 

و چند سایت دیگر.  و در طول یک  UNESCOو WIKIPEDIAو  WIKITRAVELهایی مانند؛ 

ساعته هم، تقسیم بندی اولیه برای کارها را انجام دادیم. پیگیری ویزا با من بود. پدرام، اتوبوس به جلسه دو 

مرز و هواپیما های برگشت را چک میکرد و شروین هم باید با کنسول گری های سه کشور ترکمنستان و 

و تاجیکستان صحبت کند و با توجه به مسیر سفرمان امکان سنجی کند که اوضاع راه ها چگونه  ازبکستان

است و چه امکاناتی در مسیرمان قرار دارد و احتماالً چه مشکالتی خواهیم داشت. مسیر سفرمان را هم به 

آباد و بعد مرو ) نام  صورت تقریبی چنین درنظر گرفتیم که با وسیله ای به مرز باجگیران برسیم، و بعد اشک

کنونیش ماری شده( و از آنجا به کونیه اورگنج . از مرز، به ازبکستان وارد شویم و بعد از گشتن اورگنج و 

خیوه به دریاچه آرال برویم. سپس عزیمت به سمت بخارا و سمرقند و تاشکند و از آنجا از مرز خجند وارد 

یم و بعد، یا زمینی یا هوایی برگردیم ایران. طول سفرمان را تاجیکستان شویم و پس از خجند به دوشنبه برو

 هزار تومان تخمین زدیم. 500روز و هزینه مان را حدود  ۱5
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 کیلومتری!( 5500نقشه سفرمان قبل از برنامه که در اجرا خیلی عوض شد ) مسیری 

 

پدرام اطالعاتی راجع به هواپیما به دست آورد که در مورد تاجیکستان، متوجه شدیم، تنها پرواز تاجیک ایر 

 دالر. 250قیمتی حدود از تهران به دوشنبه وجود دارد و  برعکس .  روزهایش هم سه شنبه و شنبه است با 

دشت "کنسولگری، خانم اکبری، آژانس برای ویزا، من به کنسولگری ازبکستان زنگ زدم و از طریق منشی 

 به من معرفی شد. با آژانس تماس گرفتم و بعد از کمی صحبت اطالعات زیر را به دست آوردم. "... 



15 

 

ترکمنستان و ازبکستان تنها به افرادی ویزای توریستی میدهند که دعوت نامه از یک فرد تبعه کشورشان داشته 

دالر، ویزای توریستی یک ماهه می  50سخت است ولی تاجیکستان با باشند، به همین دلیل گرفتن ویزایشان 

 دهد.

هزار تومان برای هر نفر، میتواند ویزای سه کشور را  200بعد از صحبت با آژانس مربوطه، معلوم شد؛ با 

برایمان، بگیرد. من هم چون واقعاً زمان پیگیری ویزا را به صورت شخصی نداشتم، با آژانس قرار گذاشتم 

ایمان ویزاتهیه کند، با این شرط که طول مدت ماندنمان در ازبکستان را در طول هفته بعد مشخص کنیم. بر

چون اگر قرار میشد زمینی برگردیم باید دوباره به ازبکستان بر میگشتیم و اگر قرار بود با هواپیما از دوشنبه 

از جمع شدن اطالعات پدرام در مورد پرواز روزه ازبکستان نیاز داشتیم. بعد  6به تهران برگردیم، به ویزای 

ها متوجه شدیم پرواز تاجیکستان معموالً خلوت است و میشود از خود دوشنبه بلیت بگیریم. پس من تلفنی 

 روزه میخواهیم. 6به آژانس خبر دادم که ما برای ازبکستان ویزای 

د چون کاری بیشتر از حضور شخصی نکته: اگر خواستید مسیر ما را بروید بهتر است، با آژانس کار نکنی

خودتان انجام نمیدهد، باید اول ویزای توریستی تاجیکستان را بگیرید و بعد به کنسول گری ازبکستان مراجعه 

کنید و ویزای ترانزیت ازبکستان را بگیرید و بعد با این دو ویزا به کنسولگری ترکمنستان بروید که ویزای 

 ما میدهد. حد اقل هم یک ماه زود تر از سفر اقدام کنید.روزه ترکمنستان به ش 5ترانزیت 

دالر، برای ازبکستان گفته میشد میتوان در  70دالر است و ازبکستان،  55قیمت ویزای ترانزیت ترکمنستان 

شروین هم  روزه. 6روزه بگیرید یا یک ویزای یک بار ورود  ۳طول دو ماه، ویزای ترانزیت دو بار ورود 

 سول تاجیکستان گرفت.اطالعاتی از کن

آژانسی که ما با او قرار داد بسته بودیم، بسیار سهل انگار بود و عمالً کار ویزا های ما را با تاخیر انجام داد و 

 ۳0چون ویزاهای ترکمنستان و ازبکستان و تاجیکستان به هم وابسته بود، ویزای ترکمنستان ما تا صبح روز 
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از گرفتن پاسپورت هامان از کنسول گری ترکمنستان متوجه شدیم مسئول  اسفند، به طول انجامید و تازه بعد

 آژانس به اشتباه بجای ویزای شش روزه ازبکستان برایمان دو تا ویزای سه روزه گرفته.

، مدیر  "آقای نجف ..."به کنسول گری مراجعه کنیم، آرش، داماد  ۱0دیروز قرار شد امروز صبح ساعت 

نجا باشد و گذرنامه هایمان را از آقای دولت، کارمند کنسول گری ترکمنستان در ، هم آ "دشت ..."آژانس 

 تهران بگیرد و در ازای باقی مانده پول به ما تحویل دهد.

نکته: در هنگام قرارداد بستن با آژانس ها به عنوان پیش پرداخت مبلغ ناچیزی را به ایشان بدهید، چون بسیار 

 فشار شما است. بدقول هستند و این تنها اهرم 

رفتار کارمند ترکمن کنسول گری ، آقای دولت بر خالف دیروز خیلی سرد نبود، ویزا ها را گرفتیم و تازه 

متوجه شدیم، ویزای ازبکستانمان اشتباه است و بجای یک ویزای شش روزه دو تا ویزای سه روزه داریم و 

 عمالً سه روز بیشتر نمیتوانیم در ازبکستان بمانیم.

امروز صبح رفته ازبکستان و من  "نجف... "جر و بحث با آرش شروع میشود، آرش میگوید من هیچ کاره ام،

را فرستاده تا در ازای گرفتن مابقی پول ، پاسپورت ها را تحویل دهم، بعد از ساعتی گفتگو باالخره قرار شد، 

ز این بابت ضرری کردیم، سندش را هزار تومان از پولش نزد ما بماند و ما هم متعهد شویم هر جا ا 200

 ببریم و پس از کسر ضرر و زیان، باقی مانده پول را تا یک ماه دیگر تحویل دهیم. 

تلفنی با پدرام تماس داشتیم، او مستقیم به پایانه شرق می آمد و ما هم جداگانه رفتیم. در پایانه بلیت اتوبوس 

ل تحویل میشود و انگار مسافران نوروزی ترجیح گرفتیم. سه ساعت دیگر سا ۱2:00قوچان برای ساعت 

 میدهند در این زمان، سفر نکنند چون ترمینال خلوت است.

 شروع سفر، تهران به قوچان:

 راه افتادیم. سال تحویل داخل اتوبوس بودیم. و حرکت و حرکت. ۱2:۱5پدرام هم به ما ملحق شد و ساعت 
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 شب به قوچان رسیدیم. ۱2:۳0ساعت 

 

 کودکی خندان در ردیف جلویی اتوبوس

از اتوبوس که پیاده میشویم، با آقایی اهل جعفر آباد باال از توابع قوچان، که با پیکان قراضه اش مسافرکشی 

 گیران هستند یا نه. خبری از ماشین ها نیست.میکرد، به میدان فلسطین رفتیم تا ببینیم ماشین های باج

پس به دنبال مسافر خانه گشتیم ولی نه مسافرخانه ها جا داشتند و نه مدارسی که برای مسافران نوروزی  

آماده شده بود، برای سه مرد مجرد مهیا بودند. به همان میدان فلسطین برگشتیم و وسط میدان درون کیسه 

 خواب هایمان خوابیدیم. 
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  مارس 2۱ - ۸۸فروردین  ۱ شنبه روز دوم:

 شروین روایت

 

آمدند. من و ورزش به میدان شهر میبیدار شدیم که گروه گروه برای  صبح با سر و صدای مردمی             

وگیر شدیم و دور میدان دویدیم و کل و کشتی گرفتیم. مردم مهربانی که برای ورزش از جَ پویان هم کمی

کردند. وقتی شان هم دعوت میگذشتند، گذشته از سالم و احوالپرسی هر از چندگاهی ما را به خانهآنجا می

یکی از همان رهگذران ورزشکار را دیدیم  پزی شهر به حرکت در آمدیم،ها را بستیم و در جستجوی کلهکوله

بود، با مان نماید. از آن کوهنوردهای قدیمیکه با ماشین دنبالمان آمد تا اگر بتواند کمکی بکند و همراهی

و  اری کردیمزاین گروه باقی مانده است. سپاسگایرانی که هنوز در همان اخالق خوب و جوانمردی مرسوم

  پزی کوچک اما تر و تمیزی رفتیم و دلی از عزا در آوردیم.به کله

بندی نشد، اما فکر کنم و پویان گپی در مورد اهداف سفرمان زدیم که البته درست جمع با پدرام             

خواستم مییافته بودیم. برای من، اولویتها روشن بود. پیش از هرچیز،  مان به آماجهای روشنی دستهرکدام

ایرانی ترکیه )مشخصا به تازگی قونیه(  این بخشهای زمین را ببینم. پیش ازایران ییافته بخشهای تازه استقالل

ایرانِ کنونی را هم به نسبت خوب گشته بودم.  ِی شمال هند را دیده بودم، و خودشده ایرانیو سرزمینهای 

مشاهده نکردن و نفهمیدنِ آسیای میانه را گناهی نابخشودنی  ایرانی بود و رویایم وحدت مجدد تمام اقوام

زمین بودند، و دور ایران بود که به نظرم وارث بخشی از فرهنگ دانستم. بنابراین هدف اولم، دیدن مردمیمی

 ایفا کنند. این تمدن نقشی نبود که بار دیگر در آفرینش دورانی تازه در

اشتیاقی دیرینه بود برای دیدن سرزمینهای کهن سغد و مرو و خوارزم. جاهایی که  دومین اولویتم،             

این  در موردشان بسیار خوانده و نوشته بودم، اما هنوز آثار باستانی و مردمش را ندیده بودم. به خصوص در
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ه در مورد شد کهمچنین حدود یک سالی می میان، دیدن شهرهای باستانی و آثار دیرینه را در نظر داشتم.

اندیشیدم و چشم داشتم که در فراغتِ این سفر بتوانم این مفهوم را صورتبندی مفهومی به نام من پارسی می

 هم سر و سامانی بدهم.

تر بودند. اخیرا چند ماهی بود به سفرِ درست و حسابی نرفته بودم و از زندگی اولویتهای بعدی، فروپایه 

غنیمت  -داداگر دست می-گشت و گذار در طبیعت و مناطق وحشی را این رو  شهری خسته شده بودم. از

یک  زدم وقت زیادی را در ماشین بگذارنیم و صرف ترابری کنیم،دانستم. در ضمن، چون حدس میمی

یاد بگیرم.  ی کامل آموزش صوتی زبان چینی را همراه آورده بودم و قصد داشتم در حد امکان چینی همدوره

این که زبان  ماه به زمان حرکتمان به سوی چین نمانده بود و قانع کردن جمعیت زیاد آنجا برایبیشتر از سه 

این درسها را داشت،  ای ازیاد بگیریم! پویان هم نسخه این بود که خودمان چینی تر ازیاد بگیرند، سخت ما را

این فکر کنم به نفع  هی وقت ندارد، واین زبان و تمرین گرو اما خیلی زود تصریح کرد که برای مکالمه به

 ی چینی پیدا کند!این سفر لهجه پدرام هم تمام شد که نزدیک بود در

راه تا مرز باجگیران چندان سریع گذشت که درست متوجهش نشدیم. تا به خودمان آمدیم، در برابر              

مرز باجگیران بود. در درون اداره هفت سین ایستاده بودیم، که  ساختمانی به نسبت کوچک با رونمای سنگی

ایرانی به راستی خوب و دوستانه بود. به  قشنگی چیده بودند و همه جا تمیز و مرتب بود. برخورد مرزداران

کردند به دردمان بخورد در اختیارمان گذاشتند. فکر میکه سرعت کارهایمان را انجام دادند و اطالعاتی را 

گیر، فاسد، بداخالق، نامرد و خطرناک هستند رشوه ها مردمیشد، آن بود که ترکمنیچیزی که مرتب تکرار م

این که به دردسر  کردند که همه باجگیر هستند و برایو باید به هر ترتیب از آنها پرهیز کرد. همچنین تاکید می

در مورد راهبردمان در  کمی این ماجرا نگران شدیم که نیفتیم بهتر است باجها را بدهیم و بگذریم. آنقدر از

این حرفها و نظر دوستانم قانع  مورد رشوه با هم گپ زدیم. من که اصوال از باج دادن اکراه دارم، زیر تاثیر
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 شدم که بهتر است در صورت لزوم باج را بدهیم و خودمان را درگیر نکنیم. پس از خرید منات که پول رسمی

احتماال عالقمند به  -ریاضیدان  این سرزمین مردمی این که در آن هم .چیز را فهمیدیم یکترکمنستان بود، 

داشت و  چون اسکناسهایشان واحدهایی نجومی کنند.زندگی می -و محاسبات عددی بزرگ فیزیک کیهانی

 شان صد هزار منات بود! توانستیم با دویست و بیست هزار تومان سه میلیون منات بخریم. هر اسکناس

آخرین بخشی که پشت سر گذاشتیم، واحد بهداشتی بود که اندرزمان داد با روسپیان مراوده              

لباس کار "نکنیم، تا با پلیسهای باج بگیرِ آن سامان درگیر نشویم. بعد هم دلسوزانه پرسید که در هر حال، 

 "خواهید؟می

 خوب، هدفمان از سفر چیز دیگری بود و نمیخواستیم!

یک  از مرز گذشتیم و وارد سرزمین ترکمنستان شدیم. دل توی دلمان نبود. هر لحظه انتظار داشتیم             

یغما ببرند و خودمان را هم به کا کا ب )ته دیگِ  جوخه از ترکمنهای دیوسیرت سرمان بریزند و اموالمان را به

 سیبری بیفتد. اسم مرز باجگیران هم البته در کا گ ب در ترکمنستان( تحویل دهند و از آنجا سر و کارمان به

 دانند...ها فارسی نمیکنند؟ شکر خدا که خارجیدانم چرا اسمش را عوض نمیاین مورد موثر بود. نمی

یغماگران نداشتند. در واقع چندتایی پسر نوجوان بودند با چشمان مغولی  این مرزداران اما، شباهت زیادی به 

هایی الغر و قدهایی معموال کوتاه داشتند و کاله بزرگشان طوری بود که انگار دستپاچه. جثهو حالتی تقریبا 

های بزرگمان را نگاه یک بچه کرده باشند. مودب و ساکت بودند و با تعجب کوله لباس سربازی را تن

بود تا باج خواهی.  ظمینکردند. با سرعتی الک پشتی کارهایمان را انجام دادند اما قضیه بیشتر تنبلی و بیمی

یک افسر را شبیه به تصویر مورد نظرمان از باجگیران ترکمنی پیدا کنیم.  باالخره پس از کلی جستجو توانستیم

این بود که کالهش بزرگتر از بقیه بود و سنی بیشتر داشت. وگرنه کاری به کارمان  آن بیچاره هم تنها مشکلش
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ایم، چون وقتی سوار ماشین شدیم دنبالمان منفی نسبت به او پیدا کرده نداشت و انگار متوجه شده بود نظری

 "پاسپورتهایتان را جا نگذاشته باشید!"آمد و به گروهمان گفت: 

ی دیگری نگران کننده بود. از جنبهبزرگتر از ما سه نفر بود و رفتار سایر اعضایش گروهمان البته،              

 ترکمن بود که تاجر رب از آب در آمد و معلوم شد به شغلی پیچیده مشغول است.مردی یکی از همراهانمان 

فروشد. کند و در ترکمنستان میبرد و در آنجا رب گوجه درست میخرد و به مسکو میایران گوجه می یعنی از

بختانه اینجا فارسی بلد نیست. خوش این هوا که کسی در حضورش کلی چرت و پرت گفتیم و خندیدیم، به

 زند!راحت فارسی حرف میشد ی ادب خارج نشدیم، چون وقتی سوار ماشین شدیم معلوم زیاد از دایره

ی ترکمن بود که گویا از مشهد یک بانوی پا به سن گذاشته دومین کسی که همراه ما از مرز رد شد،             

گنجانده بود. از ده بیست بالشِ بزرگش و پتو و اشیای دور از انتظار را در بارهایش  آمد و کاروانی ازمی

رسیم به کاالهایی مانند نان و میوه که ما را در مورد شرایط پیشارویمان آجیلی که بار زده بود، بگذریم، می

 یک کاری کرد! شدشد؟ حاال بالش را مییعنی در ترکمنستان نان و پرتقال پیدا نمی نگران کرد.

همه با هم حرف زدیم و با هم دوست شدیم. تاجر رب به فارسی و پدرام به ترکی حرف در راه              

زدند و باعث شدند بیچارگانِ زبان نادانی مانند من و پویان و آن بانو و راننده هم به شکلی وارد بحث شویم. 

ز هم چشمان ی سنگینی که راننده از ما گرفت، همه چیز به خوبی و خوشی پیش رفت. باگذشته از کرایه

 نگرانِ جویای باج ما در افق خشکید و باجگیری نیامد که نیامد.

بیست و چند کیلومتری را طی کردیم و به شهر نسای باستانی رسیدیم. همان جایی که دو هزار و              

زمین ایران ایرانی آنسوی آمودریا، به دویست سال پیش، وقتی رهبر قبایل پرنی، به همراه اتباعش از سکاهای

دانیم ی ما نامعلوم است. اما میای امروز برای همهتاختند، در آنجا شهری بزرگ بنا نهادند. نام آن رهبر قبیله

ایزدی  کوچگردِ جنگاوری بودند، مانند یِایران که مردی دلیر و نیرومند و دوست داشتنی بود. مردمش که
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کردند. آن رئیس قبیله، نخستین کسی بود که در شانی میداشتند و در نبردها در کنارش جانفمحترمش می

بر عهده گرفت و به انجام رساند. تا در برابر مهاجمانی خارجی ایران را  ی کشورمان نقشِ ناجیتاریخ دیرینه

این تمدن  یک کشور متحد نبود. تازه در زمان هخامنشیان بود که زمینایران چهار صد پیش از او، اصوال

که یافت. چند ده سال پیش از آن دیرینه بود، به وحدتی سیاسی دستبسیار که در همان زمان هم  کهنسال،

باز مقدونی که سرداری الیق و مبارزی بیرحم بود، خود یک جوان الکلی و همجنس این سرزمین بیاید، او به

یک نسل شورشهای  بعد، تا را اسکندر کبیر نامید و از بالکان آمد و خاک هخامنشیان را به توبره کشید.

ها و آن رئیسِ گمنامشان به ی پرنیشد، تا آن که قبیلهی بازماندگان هخامنشیان سرکوب میآزادیخواهانه

بود  این نامی نامید، و "اردشیر"ای هخامنشی یاد شاهنشاه افسانه صحنه وارد شدند. رئیس قبیله، خود را به

دادند. اردشیر، ایران و راندن مقدونیان چند ده سالی بود به خود می یایکه شورشیان و سرداران و مدعیان اح

اشک چندان در دعوی خود کامیاب  شد.اشک تلفظ می یا در زبان سکاهای آنسوی آمودریا، به صورت ارشک

نهادند و یافت و فرزندانش نیز همان نام را بر خود  اشک شهرت یادها رفت و با نام اش ازشد که نام اصلی

ایران زمین حکومت کرد. دودمانی  ی دیگری براشکانیان را تاسیس کردند که بیش از هر سلسله دودمانی به نام

انگیز یونانیان را بیرون راند، در برابر هجوم هونها و قبایل شرقی پایداری کرد، و رومیانِ هراس که مقدونیان و

 را بارها شکست داد.

اشک  یافتیم که آمد، پیاده شدیم، خود را در نخستین شهریماشینی که از باجگیران میوقتی از              

ایران زمین ساخت. آن رئیس قبیله، وقتی استان خوارزم و گرگانِ  اشکانیان در نخست، موسس دودمان

قرن پایتخت هخامنشی را گشود و مقدونیان را از آن راند، شهری به نام نِسا را تاسیس کرد، که برای چند 

نامیدند. تا آن که عربها سر رسیدند  "اشک آباد"یاد او  آن شهر را به یندگان،آ شد.زمین قلمداد میایران شرقی

 اشک آباد نیز به عشق آباد تبدیل شد.  اشک،یاد رفتنِ نام و همزمان با از
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مچنان موقعیت خود را ی ابریشم هدر دوران اسالمی این شهر به عنوان گذرگاهی بر سر راه جاده 

.م این سرزمین را از قاجارها  ۱۸۱۸وقتی روسها در کاال تغییر یافته بود. حفظ کرد. هرچند اسمش به کنجی

آباد در میان مردم مشروعیتی دست و پا کنند. نتیجه البته جالب نبود. دزدیدند، کوشیدند با مدرن کردن اشک

های دیگرِ نزدیک مرز ایران( به تدریج به داخل خاک خراسان جمعیت فارسی زبان اشک آباد )مثل مرو و شهر

داران ترکمان جایگزین شدند، که برای شهرنشین شدن به زمان نیاز داشتند. چیرگی روسیه کوچیدند و با گله

.م که شرایط داخلی به خاطر  ۱۹27تا  ۱۹۱۹بر این سرزمین البته بدون مقاومت انجام نگرفت. در بین سالهای 

اکتبر آشفته بود، امید برای بازگشت به مام میهن در دلها زبانه کشید و مردم اشک آباد بر ضد روسهای  انقالب

بلشویک قیام کردند. مقاومتشان )البته با کمک انگلیسها و روسهای سفید( جانانه بود و هشت سال طول کشید. 

زبان شهر کردند و اسمش را هم  اما در نهایت در هم شکسته شد. روسها کشتار هولناکی از جمعیت فارسی

به پولتوراتسک تغییر دادند و سخن گفتن به فارسی و آموزش این زبان را به شدت ممنوع کردند. در سال 

ها را بر سرشان خراب ریشتر خانه ۳/7ی مهیبی به شدت .م بدبختی این مردم تکمیل شد و زمین لرزه ۱۹4۸

دادند. از آن به شدند که دو سوم مردم شهر را تشکیل می کشتههزار نفر در این ماجرا  ۱70-۱۱0کرد. بین 

بعد دیگر بافت جمعیتی اشک آباد فرو ریخت و مردمی که بار دیگر در آن ساکن شدند، از قبایل ترکمن بودند 

 شدند. که به ضرب و زور کمونیستها ناگزیر به اسکان می

ایرانی بود که از در  شهرشان آگاهی داشتند، چون نمادهایی ی باسواد شهر گویا بر پیشینهجالب آن که طبقه

گشت، بیش اشکانیان باز می و سکایی باستان که تبارش به همین بارید، و به ویژه عالیم خوارزمیو دیوار می
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خود بودند. هرچند محتوایش ی دولتمردانی قرار گرفته بود که خواهان بازآفرینی هویت قومیاز همه دستمایه

 انگار نمیفهمیدند.را 

اندازی افقی. ساختمانها به ندرت چند اشک آباد شهری بود به نسبت بزرگ و وسیع، با چشم            

طبقه بودند، و در ساخت گنبد و منار و کنگره بر سر بامها دست و دلبازی به خرج داده بودند. نمای تمام 

 ایرانی را با معماری مدرن تلفیق کنند. نتیجه، هر عالیم کهنساختمانها از سنگ سپید بود، و کوشیده بودند تا 

ی استقالل اندک قابل این جمعیت اندک و پیشینه مایه و ناقص بود، اما برای سرزمینی باچند از دید من کم

رفتار "قبول بود. قوانینی سفت و سخت بر مردم شهر حاکم بود. سیگار کشیدن، انداختن زباله در خیابان، و 

کردند. سطح شهر بسیار تمیز و مرتب بود و شکارا ممنوع بود و مردم به دقت آن را رعایت میآ "شایستنا

 .اندازی دلنواز داشتدر کل چشم

ی خاص و ملکوتی زمامداران با مردم شد، رابطهچیزی که با یک نگاه به دیوارهای شهر معلوم می 

یا مبتال به  ضمن رئیس قبایل ترکمن هم بود، که درشان قربانعلی بردی محمدف، رئیس جمهوربود. 

شد، چون مساحتی زیاد از در و دیوار و یا از دید مردمش خیلی خوش تیپ تلقی می خودشیفتگی حاد بود،

این رئیس جمهور برای خود لعبتی بود.  اسکناس و سکه را به نقش کردن صورتش اختصاص داده بودند.

صفرعلی نیازوف درگذشته بود و این بابا جانشینش شده بود. صفرعلی جمهور قبلی  بود که رئیس 2006سال 

همان کسی بود که در دوران فروپاشی شوروی روند مستقل شدن ترکمنستان را به سرانجام رساند. اما چون 

ی حزب کمونیست ترکمنستان بود، در عمل تغییری در ساختار حکومت ایجاد یکی از سرکردگان بلندپایه

کمونیست به حزب دموکرات تغییر نام داد و به همان شکلی تک حزبی و سرکوبگر سابق  نشد. فقط حزب

 به زمامداری ادامه داد و صفرعلی نیازوف هم شد رئیس جمهور مادام العمر. به همین سادگی! 
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 و قربانعلی! در برابر یک ساختمان دولتیشروین و پویان 

 

صفرعلی آدم ریاکاری بود. حاال یا واقعا کمونیست بود و بعد از مستقل شدن برای چاپیدن اعراب سعودی 

کشید، یا این که به راستی مسلمانی دو آتشه بود و در دوران چیرگی روسها ادای کمونیستها جانماز آب می

 ۱۹۹۱اش حرفی نبود. به هر صورت بعد از آن که کشورش در اکتبر ریاکاری صورت درآورد. به هر را در می

ارترین جمهوریها باالخره از شوروی جدا شد، یک مسلمان بنیادگرا از آب در آمد. از به عنوان یکی از وفاد

ها و کدهای هواداری کرد و فرهنگ سنتی ترکمنان را تبلیغ کرد و با مظاهر فساد مانند میاسالم سنتی و قبیله

ی این ارتباط معنوی با عالم باال، درهم و دینار ای جانانه کرد. در نتیجههای ماهواره مبارزهصد البته گیرنده

عربی بود که به این سرزمین سرازیر شد. تا صفرعلی بود، آش همین بود و کاسه همان، و در نتیجه مردم 

 جهنمیدند!ترکمن به هیچ عنوان نمی
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و قربانعلی محمدف به قدرت رسید، سیاستها کمی تعدیل شد. محمدف هم رئیس حزب اما وقتی او مرد 

دموکرات شد و همان سرکوب سیاسی و حکومت تک حزبی و ریاست جمهوری مادام العمر را ادامه داد، اما 

ردن ای برای پول خرج کبه منبع پول جذابتری دست یافت و آن هم ترکیه بود. در نتیجه در ترکمنستان مسابقه

بین ترکیه و عربستان سعودی آغاز شد. ترکمنها در این میان یک بام و دو هوا شده بودند. از یک طرف 

کردند، و از طرف دیگر با ها رفتار میهایشان مثل وهابیساختند و مذهبیمسجدهایشان را با پول عربها می

 در تجلی بود از در و دیوار! های ماهواره بود کهساختند و دیشپول ترکها هتل و مراکز دولتی می

 سازند. الفبای کریلیکی را که روسها طی هفتاد سال بهمعلوم بود که دارند شهر را با پول ترکیه می            

این مردم تحمیل کرده بودند، از چند سال پیش رها کرده بودند، اما نه برای آن که به الفبای کهنتر و باستانی 

ی تنک مایه را رها کرده بودند تا با الفبای التینی برعکس، کریلیک چند صد ساله فارسی خودشان برگردند.

گرفتی، و تصویرهای قد و نیم قد و تمام آزار را نادیده میاین الفبای دل نوظهور ترکیه جایگزینش کنند. اگر

زیبا و قشنگ  کردی، شهریبود، رها مینمودار رخ و نیمرخ رئیس جمهورشان را که تقریبا در هر گوشه 

کرد، تکرار تصویرهای زمامداری که معلوم بود دار میداشتند. زیبایی و تمیزی شهر را همین سه چیز خدشه

ای که از خط و زبانشان هویتی کند، سردرگمیبا مشتی آهنین و خودکامگی عریانی بر مردمش حکومت می

باقی نمانده بود و زبان فارسی را دیگر کسی ای ایرانی این حقیقت که در شهر هویدا بود، و صد البته،

 را کم داشت. ،اشک آباد باستانی بود، هرچند نرم افزاری سزاوار یشهر شایسته ،دانست. سخت افزارنمی

روی کرد. وقتی این مرز و بوم زیاده زبانان از یکن شدن فارسناگفته نماند که نباید در مورد ریشه             

فهمد، ناامیدانه به فارسی کس حرفمان را نمیبستی فرهنگی برخوردیم و دیدیم هیچقطار به بنایستگاه  در

ای تاجیک از خانوادهحرف زدیم، و با شگفتی دیدیم بانوی مسئول باجه به فارسی جوابمان را داد و معلوم شد 

این نظر که  ه ازشد. در کل آسیای میانشهر مربوط می . شگفتی دیگر به دستشویی عمومیبرخاسته
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این سرزمینها عبارت است  در شکنانه دارند، شایان توجه است! توالت عمومیهایش وضعیتی شالودهدستشویی

یک وجود دارد. از در و پنجره و  از اتاقکی با نیم دیواری کوتاه و ناقص، که چند سوراخ روی زمین در هر

ی عابران ی حاجت مشغولی، رفت و آمد شتابزدهیعنی وقتی به قضا فضای خصوصی و بسته خبری نیست.

اند. شگفتی دوم در مورد توالتها، آن بود که با ای هم از سوراخ کذائی جدا نشدهبینی که حتی با پردهرا می

کشی آب تا توالتها یعنی آب در کار نبود. لوله این منطقه، ابزار ابتدایی طهارت وجود مسلمان بودنِ تمام مردمِ

کرد، اما از شلنگ و آفتابه و شیر آب و سایر لوازم ضروری و امکانات رفاهی ها کار میشت و سیفونوجود دا

 خاست کهپولی بود و بوی تند سیگاری از آن بر می شد! توالتهای عمومیمربوط به تدفیع اثری دیده نمی

پرور و ند تا در آن فضای روحدادکه پول می های شهرمان در ماه رمضان بود. تصور مردمییادآور دستشویی

 یواشکی سیگار دود کنند، سرگرم کننده بود! بینابین قاضیان حاجات بنشینند و

های بسیار ای ترکمن را دیدیم با بچهبود که خانواده ای عمومییکی از همین دستشویی یدر آستانه             

بودیم که دیدیم زن و شوهر دیگری که به شان شکل و شمایلزیبا. از آنها عکس گرفتیم و در حال ستودن 

تماشای این سه توریست کوله به پشت ایستاده بودند، با فارسی ما را خطاب قرار دادند. ساکن مرو بودند و 

ای دارند. بنابراین اوضاع آنقدرها هم بد نبود. هنوز چند نفری ا برای خودشان محلهی زبانهگفتند آنجا فارسمی

 یاد داشتند، اما خوب، فقط چند نفر... شان را بهن ملیزبا

ی نحسی که با قراردادهای قاجاری از ایران زمین جدا شد، از نظر فرهنگی ترکمنستان از همان لحظه             

ی جمعیت را در خود غرق کرده نفرین شد. پیش از آن هم قبایل ترکمان به آنجا کوچیده بودند و بخش عمده

بودند. اما این نکته را فراموش نکرده بودند که ترکمانها نیز مانند کرد و گیل و ترک و بلوچ قومیتی ایرانی 

ی سازِ چند هزار سالهتر و تمدنی گستردهشان را در زمینهارجمند و چند قرنی هستند. از این رو هویت قومی

ها با مین را از ایران جدا کردند و بعدها کمونیستفهمیدند. اما وقتی تزارها این سرزدیدند و میایرانی می
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 تر شد و ملیت ازشان به سرکوب زبان و فرهنگ ایرانی در این سرزمین پرداختند، قومیت پررنگدقت علمی

 یادها رفت.

کردند و خواهان ریشه کن کردن فرهنگی کهنتر و روسها البته برای اهداف استعماری خویش چنین می 

بست. با این وجود دولتشان مستعجل گرایی این سرزمینهای تازه فتح شده میبودند که راه را بر روستنومندتر 

بود و وقتی بعد از دوران گورباچف دست از سر این مردم برداشتند، جمعیتی هویت زدوده را پشت سر خود 

یک مستعمره فرو  در ه قومییاد برده بودند و ب را از -شانیعنی زبان ملی-باقی گذاشتند که دیگر فارسی 

ای چند قرنه و دلیر و مهربان هستند، اما مانند سایر اقوام سابقه کاسته شده بودند. ترکمانها، هرچند مردمی

ای دارند. این نه تنها در مورد ادبیاتی محدود و جمعیتی اندک و در مقیاسی جهانی موقعیتی سخت حاشیه

یرانی و غیرایرانی دیگر نیز درست است. در شرقِ باستانی، جادوی بزرگ ترکمانها، که در مورد تمام اقوام ا

اند و نخستین بار همین آن بوده که مردمان راهِ در هم پیوستن اقوام و برساختن ملت را از دل آن آموخته

 شان بودند.تر هم در جرگهآمده چنین کردند، که ترکمانهای دیر ی اقوامیایرانیان و همین اتحادیه

رخاسته از نادیده انگاشتنِ ملیتِ باستانی و برکشیدنِ شد خطراتِ بدر ترکمنستان به روشنی می             

ملتِ مدرن را دریافت. شخصیتهای تاریخی و نامداران فرهنگی -ی دولتی قومیت به مرتبهشتابزده

، اوغوز خانِ اساطیری که نیای ترکمنستان، سه چهار تن بیشتر نبودند، که عبارت بودند از مختومقلی خراسانی

شد، و امیرعلیشیر نوایی، ادیب و وزیر بزرگ گورکانیان. در میان شخصیتهای فرضی قبایل ترکمان دانسته می

داشتند. اینها البته شخصیتهایی بزرگ و مهم هستند. اما مشکل در اینجاست تاریخی، سلطان سنجر را بزرگ می

اند. در چارچوبی نیرومندتر، و اثرگذارتر از روابط فرهنگی بیرون کشیده شدهای بسیار بزرگتر، که از دل شبکه

اش نسبت توان علیشیر نوایی را ستود و شیفتگیای. مگر میکه ما دیدیم، نه ربطی به هم داشتند نه پیوستگی

مرید جامى یا فراموش کرد که وزیر سلطان حسین بایقرای فرهنگ پرور و به ادبیات فارسی را نادیده گرفت؟ 
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مگر بزرگترین شاهکارش در شعر ترکی، که در ضمن نخستین نمونه در این زمینه هم فارسیدان بوده است؟  

کند؟ و مگر چه اش تاکید میای از منطق الطیر عطار نیست؟ چنان که خود در مقدمههست، در واقع ترجمه

ترِ خود با هم داشته باشد؟ به ویژه لی گستردهخود را در کنار سربلندی م سربلندی قومی ایرادی دارد که قومی

 گیرد؟ای چندین درازپا و درخشان و معناهایی چنین ژرف را در بر میوقتی این مفهوم ملیت، پیشینه

گسسته از  زدایی به سبک بلشویکی، آنها را به مردمیبهره بودند. هویتترکمنها از این همه بی             

شناختند و اسم تندیسهایشان در کرده بود. حتی مختومقلی و سنجر و نوایی را هم نمیفرهنگ و تاریخ تبدیل 

حتی در سطح -شان تقریبا هیچ ارتباطی با شعر و ادب و تاریخ میدانهای شهر برایشان ناآشنا بود. مردمِ عادی

و تندیس بود، و ی تکثیر شده در صدها عکس یک رئیس قبیله آنچه بود، نداشتند. هر -اشو ترکمنیقومی

پیشینه، و صد البته شهرهایی زیبا و تمیز و خلوت که با پولِ ترکیه )و گویا الفبایی تازه به دوران رسیده و بی

ساخته شده بود. سرزمینشان شهرهای  -و از حق نگذریم، با مدیریت درستِ همان رئیس قبیله -عربستان( 

گرفت که بخشهایی از خوارزم و مرو باستانی را را در بر میاشک آباد و اورگنج  باستانی بزرگی مانند مرو و

خاکشان از بیابانهای قره قوم تشکیل شده بود و نابارور بود.  در صد ۸0وجود بیش از شد. با این شامل می

ی مهم جهان بودند. شد و در این زمینه دهمین تولید کنندهشان به کشت پنبه منحصر مینیمی از کشاورزی

 شد!پنجمین منبع بزرگ گاز جهان را هم داشتند. اما اینهاکه فرهنگ نمیهمچنین 

ها در این بین، کامال با تصویری که در باجگیران برایمان رسم کرده بودند تفاوت خودِ ترکمنبا این وجود 

یا نوجوان بودند، و همه  زد، جوان بودن جمعیتشان بود. تقریبا همه جوانداشتند. اولین چیزی که در چشم می

یک  نیم میلیون نفر بود، و در طی دو و ۱۹۹2جمعیتشان در هم توسط انبوهی از کودکان احاطه شده بودند. 

زیستند. اشک آباد رسیدیم، پنج میلیون ترکمن در این سرزمین می نسلِ کوتاه دو برابر شده بودند. وقتی ما به
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هایشان در آن لباسهای چند بچه ترکمنهای خراسانی چندان زیبارو نبودند. هرای کوچک داشتند و برخالف جثه

شان ترکیبی های پهن مغولی و چشمان بادامیآمدند. در بالغها هم گونهرنگارنگ بامزه و قشنگ به چشم می

 جالب داشت. معموال دندانهایی خراب داشتند و الگوی ترمیم دندانشان کشیدن روکش طال بود که شکل و

شدند که درست دار میداد. زن و مرد الغراندام و کوتاه قد بودند و آنقدر زود بچهشمایلی غریب به آنها می

اند، چون به شکار بود که خارجی زیاد ندیدهآ یا خواهرشان. ها مادرشان هستندمعلوم نبود زنانِ همراه با بچه

شدند. بیشترشان به سبک غربی کت و شلوار پاچه میگرفتند دستشدند و وقتی مورد توجه قرار میما خیره می

شکارا معذب و ناراحت بودند. آ به تن داشتند اما انگار آن را هم بر اساس قانونی پوشیده بودند، چون در آن

از آن لباسهای رنگارنگ و زیبای ترکمنهای خودمان که قاعدتا در میان ایشان هم زمانی رواج داشته، نشان 

 .شدچندانی دیده نمی

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در زمان سفر ما بسیار بدان برخوردند!ای که مردم آسیای میانه منظره
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بسیار مهربان و خوش رفتار  مردمیها ترکمنبر خالف تمام چیزهایی که در مرز برایمان تعریف کرده بودند،  

قلب آزار و خوششدند. بیمی دادند و خیلی زود با آدم صمیمیبودند. خنده را به سرعت با خنده پاسخ می

زدند که چندان موارد کوشیدند تا کمکمان کنند. ترکی را با گویش خاصی حرف میبودند و در بسیاری از 

های همدان است فهمم و پدرام که از آذریحدودی می زنم اما آن را تاشنا نبود. من ترکی حرف نمیآ برای ما

ه این بود که فهمیدیم. ایراد دیگر البتکامال بر آن مسلط است، اما با این وجود حرفهایشان را درست نمی

اش رواج واژگان روسی زیادی به زبانشان وارد شده بود، که در فارسی و ترکی آذری برابرنهادهای فرانسه

 .ماندندهای خوش خلق و خندان میدارد. در کل، به انبوهی از بچه

اشک آباد کردیم. هر چه بیشتر گشتیم، بیشتر در  آن روز را صرف گشت و گذار در            

 ایافزار شهرشان قانع شدیم. کل شهر را با برنامه و نقشهداشتنی بودن ترکمنها و زیبایی سختدوست  مورد

یا مناظر آزارنده خبری نبود. جمعیت مردم نسبت به بزرگی و  قوارهیکدست ساخته بودند و از بناهای بی

شد. پویان ها دیده نمیبر سر چهارراهشکوه شهر اندک بود، و خیابانها چندان خلوت بود که چراغ راهنمایی 

ی خاطرش گذاشت و از آن به بعد هم مهمترین دغدغه ی شهر زیر پایافتن نقشه با جدیت همه جا را برای

ی شهرها بود، که زودی معلوم شد در بیشتر موارد وجود خارجی ندارد. اما در طول سفر گردآوری نقشه

پیشرفته و کارآمدی که امانتی    GPS رد به ثبت نقاط مختلف باتسلیم نشد و باز با همان جدیت شروع ک

ی این شهرها را ترسیم کند. کسی چه دوست مشترکمان احسان بود. گمان کنم وقتی برگردیم خودش نقشه

ی سفر را ی شهرهای آسیای میانه به دولتهای این منطقه بخشی از هزینهداند، شاید بتواند با فروش نقشهمی

هایم یکی دو اتوبوس سوار شدیم. روند آموزش زبان چینی من به خاطر خراب شدن گوشی !جبران کند

مختل شده بود. پدرام و پویان هم دوست داشتند خریدی در شهر بکنند. این بود که فکر کردیم به بازار 

آباد ه به حلبیرود. در جایی شبیمرکزی شهر برویم. اتوبوسی را سوار شدیم با این راهنمایی که به بازار می
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های کوچک چپیده کنار ای متنوع از محصوالت کشاورزی و لوازم خانگی را در دکهپیاده شدیم که مجموعه

را به سیصد و پنجاه تومان  MP3 فروختند. همه چیز به شکل غریبی ارزان بود. گوشی دستگاه پخشهم می

فروخت. هر سه با شور و شوق می "های کثیفبستنی"یک دکان بستنی فروشی رسیدیم که  خریدم! در راه به

  !خریدیم و خوردیم

با همان اتوبوسی که رفته بودیم، بازگشتیم. وقتی وارد شدیم، طبق معمول با نگاه متعجب مردم            

گرفتند و تقریبا میاشتباه  هایا اروپایی روبرو شدیم. چون هر سه بور و سفید بودیم، بیشترشان ما را با روسها

هایست. در این برای تمام اروپایی که بعدتر معلوم شد عبارتی عمومی "انگلیسی؟"گفتند رفتیم میهر جا می

شناسان آلمانی شبیه بود و بیش از همه غلط انداز. بین به خصوص پویان با آن ریش انبوه خرمایی به باستان

چهار جوان تخس ترکمن نشستم. پویان نزدیکم ایستاده بود  در این اتوبوس جایی پیدا کردم و روبروی سه

ها ریش بلند و سبیل تراشیده داشت. جوانها و درست روبرویش مردی سالخورده نشسته بود که به سبک سنی

  .و من جواب دادم ایرانی هستیم "انگلیسی؟"شروع کردند به سوال کردن، و طبق معمول پرسیدند:

فهمید ایرانی هستیم واکنش عجیبی نشان داد. چیزهایی به پویان گفت، و پویان باز پیرمرد وقتی            

تاکید کرد که ایرانی است. بعد پیرمرد رفتاری خصمانه نشان داد، چیزی گفت که گویی نوعی تمسخر بود و 

گفته؟ جوانها ای کردم و بعد پرسیدم که پیرمرد چه همه را به خنده انداخت. من با جوانها همراه شدم و خنده

نوازی کردند و سعی کردند چیزی را توضیح بدهند. اما در همین حین پیرمرد شروع ناگهان احساس مهمان

شد و معلوم بود محتوایی چندان خوشایند ندارد. جالب کرد به خواندن سرودی که اسم ایران در آن تکرار می

و به او چشم غره رفتند. پدرام که تا حدودی بود که این بار مسافران اتوبوس با پیرمرد همراهی نکردند 

محتوای سرود را دریافته بود، دوربینش را درآورد تا طبق معمول از صحنه عکس بگیرد. اما جالب بود که 

ترسید عکسش را بردارند. مسافران از دیدن این حالت او به خنده افتادند اش را پوشاند. انگار میپیرمرد چهره
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خندیدند و پدرام بود که چپ و راست عکس اژگونه شد. حاال دیگر همه به پیرمرد میو به این ترتیب جو و

خواستیم رفتارمان با هم دوستانه باشد، از عکس برداشتن دست برداشتیم و دستی به گرفت. ما که میمی

نسبت به ی پیرمرد زدیم و دوستانه با او خندیدیم. پیرمرد زود پیاده شد، در حالی که گویی خصومتش شانه

یک صحنه جلوی چشمم بود و آن هم پیرمرد بود،  وقتی پیاده شدیم، همچنان .تعدیل شده بود ایرانیان کمی

شد ی پیرمرد نوعی خشم و نفرت دیده مییا نه؟ در چهره پرسید که ایرانی استدر آن هنگام که از پویان می

نگان نبود، )که در کل در میان ترکمنها وجود ندارد( که برایم تکان دهنده بود. از نوع خشم مردم نسبت به بیگا

دانم چرا این صحنه ناراحتم کرد. وقتی بعدتر بیشتر به بلکه بیشتر نوعی نفرت ناشی از ستمدیدگی بود. نمی

طلبی بوده که در ابتدای انقالب در خراسان موضوع فکر کردم، دریافتم که پیرمرد احتماال از ترکمنهای جدایی

چرا پویانِ ریشدار را هدف گرفته خورد و این که و تار و مار شدند. سن و سالش به این دوران می زیستندمی

شد. حس کردم تاریخ معاصر ما در این زمینه زخمهایی را بر جا گذاشته که ترمیم شدنش بود هم توجیه می

دیده بود، باید چند جهانگرد ایرانی ستمیدولت ایران دانم آن پیرمرد که گویا از به درایتی بسیار نیاز دارد. نمی

 .طرفانه بنگرداش را با دیدی بیخندان دیگر را ببیند تا گناهان خود و دشمنان زندگی گذشته
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 ی آشتی ملی با پیرمرد ترکمن در اتوبوس!لحظه

اشک آباد بازگشتیم، تصمیم گرفتیم مقدماتی سورچرانی کوچکی را فراهم کنیم. به  وقتی به           

زد و فروشگاه به نسبت بزرگی رفتیم و با راهنمایی خانم روس خوشرویی که انگلیسی را روان حرف می

نام داشت و مرکز شهر و شوهر خجالتی و ساکتی داشت، خریدی کردیم. بعد به پارکی رفتیم که ویشنه گون 

محل استقرار نمادهای ملی ترکمنها بود. پارکی بود وسیع و به نسبت زیبا، با درختانی جوان و تزییناتی که 

را  شد در آن وسطها خانمیمعلوم بود تازه در چند سال اخیر احداث شده است. بسیار خلوت بود و فقط می

وج جوانی که به مصافحه و معانقه و معاشقه مشغول بودند. کرد، و زیواشکی داشت سیگار دود می دید که

 .ی این که در پارکهای دو سرزمین همسایه چه چیزهایی متفاوتی ممنوع بود واقعا سرگرم کننده بودمشاهده

ای بود که دست چیز، آتشکده بخشهای دیدنی بوستانی که برای دیدنش رفته بودم، پیش از هر            

اشک آباد است. آتشکده را در بین سه  گفتند همیشه روشن است و نمادبود، اما مردم میبر قضا خاموش 
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زمین هم هست. ی هشت پر بزرگی ساخته بودند که اتفاقا نماد ایرانی سنگی در میان ستارهستون خمیده

ملی خود پذیرفته پر را به عنوان نماد  هشتی جالب آن که هم تاجیکان و هم ترکمنها و هم ازبکها این ستاره

دارید، به نقش هشت  اشاره کرد. اگر در مورد عالمتش ابهامی ها همبودند. در این بین البته باید به خود ایرانی

 .گوشِ شهرداری تهران و آرم سازمانهای فرهنگی دولتی نگاهی بیندازید

یک گاو در آنجا بود که زمین را بر شاخ خود نگه  ی مفرغی بزرگی ازگذشته از آتشکده، مجسمه            

ای که برای خودش ارتفاعی چند ده متری داشت و مردم پولکی ی مدرن و سادهداشته بود، و بنای سه پایه

ی صلح بود و نماد ملی این اسمش سه پایهکردند. اشکوبش شهر را از باال تماشا می رفتند رویدادند و میمی

جای افسوس داشت! گذشته از پارک، ساختمانهای اپرا و  آباد باستانی این کمیاشک مردم بود. خوب، در

ورزشگاه شهر را هم از بیرون دیدیم. بسیار بزرگ و تمیز ساخته شده بودند و معلوم بود که دارند به شکل 

  .دکننگذاری میورزش سرمایهمتمرکز و دولتی روی موسیقی و 
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ی باجگیری صمیم گرفتیم شایعهیک گروه پلیس ت کردیم که با دیدنآنقدر در میان ترکمنها احساس امنیت می

ها پرسیدیم. و نشانی مسجدی را که صبح دیده بودیم از آن آنها را هم آزمایش کنیم. پس به سراغشان رفتیم

شد در در کمال تعجب، همگی همراهمان آمدند. به این ترتیب با اسکورتی که از چهار پلیس تشکیل می

ان بسیار دوستانه بود به ما پیوستند. رفتارش خیابان به راه افتادیم، به زودی دو سه نفر دیگر هم با لباس نظامی

وست. گفتگوی هم به هیئت همراه ما پی وجوانانی هفده هجده ساله بودند. به زودی جمعیت غیرنظامیو همه ن

ترکی حرف  فهمیدیم. من به انگلیسی و فارسی و کمییکدیگر را نمی دار بود چون حرفما با پلیسها خنده

. پدرام تنها گذرگاه ارتباطی ینفهمیدند، و پویان هم تقریبا همچناش را هم نمییک کلمه زدم، که گویامی

ی راه پسری که شبیه معنادار ما با آنها بود. ولی با این وجود تمام راه را همه با هم صحبت کردیم. در میانه

ی ترکمن زد. دو رگهها بود و اسمش سردار بود، به ما پیوست. انگلیسی را به نسبت خوب حرف میایرانی

شکار شد ایستادند و با آ ی مسجدقتی دروازهومسجد رساند. سربازها روس بود و با خوشرویی ما را تا  -

 ظامیمهربانی خداحافظی کردند. ولی نگذاشتند عکس دسته جمعی بگیریم. ظاهرا گرفتن عکس با لباس ن

 .یکی از ممنوعیتهای کشورشان بود

 

 

 شروین و پدرام 

 پای آتشکده
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سردار با ما تا نزدیکی در مسجد آمد. در راه از دین و ایمانش پرسیدم و گفت خداپرست است اما دین خاصی 

دعوتش کردیم وارد شود و درون مسجد را ببیند. شکارا نسبت به اسالم موضع منفی داشت. دم در آ ندارد.

تواند بیاید. گفتم وارد شو و معماری بنا را ببین، چون لذت محکم ایستاد و گفت چون مسلمان نیست نمی

 .طلبد. اما باز سر باز زد و خداحافظی کرد و رفتیک بنای دینی شرطِ ایمان به آن دین را نمی بردن از زیبایی

 خالصه در تبلیغ دین مبین اسالم در دیار کفر ناکام از آب در آمدیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا مسجد سلیمان در  مسجد، احتماال با پول ترکها ساخته شده بود. رونوشتی بود از ایاصوفیه            

آسودیم. ترکمنهایی که  نمایی سنگی، تزئیناتی باوقار و زیبا، و ابعادی بزرگ داشت. وارد شدیم و کمیترکیه. 

دادند که از حضورمان در آنجا خوشحال نیستند، اما شدند با پیش فرض اروپایی پنداشتنمان نشان میوارد می

 .شدآوردیم همه چیز درست میرا بر زبان می "سالم علیکم"وقتی 



38 

 

 شبانگاهان از مسجد به ایستگاه قطار رفتیم و سوار شدیم و به سوی شهر مرو به راه افتادیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشک آباد
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 شنبه  ۸۸فروردین  ۱ –مارس  2۱روز دوم: 

 روایت پویان

 

و بیدار باش با صدای قدم های مردم ورزشکاری که گرداگرد ما میدویدند و پیاده گز میکردند. مرد و زن، 

ن این قدر مردم ورزش کنند آن هم صبح اولین چقدر اینها ورزشکارند. باور کنید اصالً انتظار نداشتم در قوچا

 روز سال.

کیلومتری از ما فاصله  ۳وسایلمان را جمع کردیم و به دنبال کله پاچه به مغازه کله پزی دیم کار رفتیم که 

به مغازه طباخی مقدم، نرسیده به همان میدان فلسطین بعد از پل  داشت. دانستیم که تعطیل است، برگشتیم

 فلزی قوسی، و سه پرس کله پاچه تمیز و خوشمزه خوردیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 صبحانه کله پاچه!
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 اهداف سفرمان هنگام سفر تهران به قوچان:

من میخواستم، مردم وقتی از تهران به قوچان می آمدیم، قرار شد اهداف سفرمان را برای هم تعریف کنیم، 

کشور هایی که میرویم را به صورت شهودی حس کنم، خانه شان مهمان شوم و در ترکمنستان که خیلی از 

خطراتش برایمان گفته بودند، ماجرا جویی کنم. غذا هایشان را امتحان کنم و شنیده هایم را با دیده هایم، 

رزمین ها با ایران بیابم ، و البته مشابهت ها را کشف محک بزنم تا بعد از سفر الگویی برای تفاوت های این س

 کنم.

 قوچان به باجگیران:

همان طور که قباًل گفتم برای رسیدن به باجگیران از قوچان، میشود از تاکسی های خطی باجگیران به درگز، 

 استفاده کرد، که از میدان فلسطین حرکت میکنند.

هزار تومان میگیرد.  ۱0تومان و در کل  2500کرایه از ما نفری حرکت میکنیم به سمت باجگیران.  ۸:۳0ساعت 

 حدود سه ربع ساعتی راه بود.

 مرزباجگیران:

 اول از همه دست شویی میرویم و سر و صورتمان را میشوییم.

درمرز، پسر جوان خوش روی مامور گمرک منتظر ماست. مرز خیلی خلوت است. تقریباً  از هر کسی راجع 

میپرسیم ، ما را میترساند، که ترکمن ها باج بگیر و نامردند، حواستان به جیبتان باشد، پدرتان را به ترکمنستان 

در می آورند و این گفته مشترک ماموران گمرک و بانک و قرنتینه است و در انتها همه شان میگویند به کسی 

 نگویید ما این اطالعات را به شما داده ایم.



41 

 

ز باجگیران، ساختمان نوساز بزرگ و دو طبقه ای با سنگ نمای سفید چینی ساختمان گمرک ایران در مر 

 است. کالً ساختمان موقر و تازه سازیست.

 

 

 

 

 

 

 هفت سین در گمرک ایران

 

و بررسی گذر نامه و بررسی نهاد ریاست  مراحل عبور به ترتیب، بازرسی گمرک و بعد پرداخت خروجی

 جمهوری و قرنتینه و  ثبت در دفتر  خروج از کشور توسط سرباز مرزی است.

نکته: برای ورود به ترکمنستان و ویزای ترانزیت، از مرز نمیتوانید اقدام کنید مگر این که دعوت نامه از اتباع 

 و یا از مشهد میتوانید تقاضا کنید.ترکمنستان داشته باشید. برای این کار یا از تهران 

در پی گذرند ، آنها سریع رد میشوند، و نوبت به طی مراحل گذر ما میرسد،  206جلوی ما خانواده ای با پژو 

تومان  750منات کهنه  ۱0000میلیون منات کهنه میخریم. هر  ۳بعد از بازرسی گمرکی از مرز ایران، ما 

به وقت ایران وارد خاک  ۱0:00ران را نیم ساعته رد میکنیم و ساعت است.مرز واقعاً خلوت است، مرز ای

 ترکمنستان میشویم.
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مشابه سرباز مرزی ایران ، آن طرف نرده های مرز، سرباز ترکمنی نشسته که کوچک اندام است با  لباس سبز 

کند و وارد لجنی و نقش شاخ و برگ . کالهشان شبیه کاله کابوی ها است. مشخصات مان را یاد داشت می

 ساختمان مرزی میشویم.

نمیدانم چرا وقتی میخواهیم ازاین مرز رد شوم، دلهره دارم. شاید بخاطر خاطراتی است که از مرز شوروی 

 در ذهنم نقش بسته و غیر قابل نفوذ بودن آن در دوره کمونیسم.

ردر ساختمانشان، عکس ساختمان مرزشان شبیه ماست. انگار از ساختمان ما کپی برداری شده باشد. به س

، تصویری که از این به بعد سر قربان قلی بردی محمدافرئیس جمهور مادام العمرشان را نصب کرده اند، 

 هر ساختمان دولتی دیده می شود. 

منتظر میمانیم تا ویزاهایمان بررسی شود. چهل و پنج دقیقه ای منتظر میمانیم. سالنی باسقف بلند است که 

راهرویی، مسافران را به سمت دیگر هدایت میکند. در ورودی این راهرو، دستگاه اشعه ایکس دست راست، 

 گذاشته اند که با آن وسایل مسافران وخودشان را بگردند.

نکته: چه در ترکمنستان و چه در مرزهای کشور های دیگر آسیای میانه، آنچه خیلی قاچاق محسوب میشود 

مواد مخدر است و البته قرص های کدئین دار، پس اگر عازم سفر به این کشور و شدیداً با آن برخورد میشود، 

 ها هستید، با خود تان قرص سردرد حمل نکنید چون باعث دردسر میشود!!!

باالخره ویزا ها را بررسی میکنند، مسئوالن بررسی ویزا، دو افسر هستند که یکی الغر و استخوانی و دیگری 

ه و ترکمنی. هردو در اتاق بررسی ویزا نشسته اند، که با دریچه کوچکی به کمی چاق با چشمانی پف کرد

سالنی که ما در آن قرار داشتیم راه داشت. میگویند: در پاسپورتتان گذر از سرخس قید شده، چرا باجگیران 

یشود، فقط آمدید. میگوییم: از کنسولتان در تهران پرسیده ایم،گفته ایرادی ندارد. کمی بگو بخند، مسئله حل م



43 

 

یاد آوری میکند، اگر خواستید زمینی برگردید باید حتماً از همین مرز باجگیران به ایران برگردید و در غیر 

 سال به ترکمنستان ممنوع الورود میشوید. 5این صورت 

دالر  ۳2به بانکشان میرویم . خانم جوانی با روسری که از پشت سرش گره زده با کت و دامن ارغوانی،  

تومان!( هم رشوه، البته با عنوان عیدی. آخر امروز اینجا  ۱500منات کهنه )حدود  20000یه میگرد و ورود

هم نوروز است، با سه روز تعطیلی. بعد بار هایمان را بررسی میکنند، البته یکی یکی، چون خط بازرسی شان 

ساعت کارشان طول  ۱نفر  5مین نفر در آن سالن بزرگ منتظر بازرسی هستیم ولی ه 5نباید شلوغ شود. کالً 

 میکشد. نمی دانم اگر یک اتوبوس آدم بود، چه قدر باید معطل میشدند.

 "نوروز پیروز"هر قسمت را که رد میکنیم، هر سه نفر مان به مسئوالن به عنوان پایان سخن و خدا حافظی  

حافظی کنیم چنین میکنیم. هر ، میگوییم و کم کم این قرارمان برای طول سفر میشود. هرجا میخواهیم خدا 

نفر مسافر در حیاط پشت ساختمان مرزی منتظر تاکسی میمانیم. بجز ما سه نفر یک خانم جا افتاده ترکمن  5

 همراهمان است که بعداً متوجه میشویم از مشهد آمده.

 20جهاز برای  بالش با خودش آورده و کلی لباس و از این چیز ها، شاید 20بار زیادی دارد ، شاید بیش از  

 تا دختر فرضیش باشد، ما چه میدانیم!!!

 نفر دیگری که منتظر ماشین است، مرد ترکمن میان سالی است بدون بار.

نکته: اگر جایی باج سبیل بخواهند خودشان میگویند، بی خود خودتان را به زحمت نیندازید، کالً هم خیلی 

شدیم، از پلیسشان هم میترسند. به همین دلیل در حضور جمع رشوه بگیر نیستند، حد اقل ما این طور متوجه 

 رشوه نمیگیرند )شرم حضور دارند آخر!(.

 از مرز باجگیران به اَشک آباد:
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سوارش میشویم، ما سه نفر به فولکس واگنی که نقش تاکسی را برعهده دارد بعد از یک ساعت میرسد . 

کیلومتر تا اشک آباد راه  45همراه مرد ترکمنِ کت شلواری عقب مینشینیم . خانم ترکمن ، جلو مینشیند،  

است ) اسم درستش اَشک آباد است نه عشق آباد، اشک هم از همان ارشک اشکانیان آمده و پایتختشان بوده 

 در زمانی دور( .

 

 ماشینیخوشحال و خندان در 

 که از مرز به اشک آباد میبردمان 

 

 

راه مرزی کمی کوهستانی است. این همان کوهستان هایی است که به رشته کوه کپه داغ معروف است، 

میگویند بجز بخش جنوبی ترکمنستان که هم مرز ایران است بقیه این سرزمین خشک و بی آب و علف است. 

باجگیران  است. کنار دستم مرد ترکمن نشسته، خیلی دوست دارم اولین مسیر، سبز تر از  جاده قوچان به 

ارتباط ها را با ترکمن ها بگیرم، به پدرام میگویم که به ترکی از مرد، نام و نشانش را بپرسد ولی شروین 

 پیشنهاد میدهد، سر صحبت را به فارسی باز کنیم، شاید فارسی بلد باشد، چنین میکنیم و مرد به فارسی با

 خنده و تعجب، جوابمان را میدهد: شما از کجا میدانید، من فارسی بلدم!

سر صحبت باز میشود و بعد از احوالپرسی، به ما میگوید که تاجر رب است و از ایران رب وارد میکند و در 

را مسکو هم دفتری دارد . فارسی را خوب صحبت میکند.در مورد مسیر قطار راهنماییمان میکند، البته قطار 

 متوجه نمیشود و با نمایش پانتومیم پدرام که با دودو تیش تیش، ادای قطار را در می آورد، متوجه میشود.
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عات { ، میگویند که از روسی آمده، از قیمت قطار میپرسیم، کمی اطالPoisteاینها به قطار ، }پوئیست  

 بهمان میدهد. کم کم خانم ترکمن هم وارد صحبت میشود، البته مرد ترکمن نقش مترجم را بازی میکند.

دالر میگیرد، خیلی گران است. نقره داغ  ۱5ماشینی که سوار شده ایم ما را تا شهر میبرد و از هر کداممان  

 شده ایم. ماشین تا ایستگاه را ه آهن میرود. 

 شهر اشک اباد:

برخورد با شهر، از مرز که به اشک آبادمیرسیم، از دور  ساختمان های بزرگ و زیبا خود نمایی میکند،  اولین

اولش ساختمان اپرای شهر. اکثر ساختمان ها سفید با گنبد هایی بزرگ که رویشان با رنگ هایی مانند طالیی 

، با باغچه بندی زیبا. دو طرف و قهوه ای تزئین شده اند. گردا گرد هر ساختمان فضای سبز پهناوری است

خیابان ورودی شهر تا انتها ، که همین ایستگاه راه آهن است، پر است از ساختمان های بزرگ و زیبای دولتی، 

 شهر واقعاً تمیز است، مردم هم انگار در این قسمت شهر خوش لباس ترند.

خود نمایی میکند. یک ساعت و نیم با از ماشین که پیاده میشویم، اول از همه ساعت باالی میدان را آهن، 

 .۱:45را تبدیل میکنیم به  ۱2:۱5ساعت ایران فرق دارد. ساعتمان را تنظیم میکنیم، 

اطراف ایستگاه راه آهن،  چند رستوران لوکس است و باالخره بلیت فروشی راه آهن را میابیم. بلیت که 

ن با ما فرق دارد ، ولی به هر حال کلمات مشترک هم میخواهیم بگیریم، پدرام  به دادمان میرسد. زبان ترکیشا

دارند. به فروشنده حالی میکنیم، که سه تا بلیت برای آخر شب، به مرو )به قول خودشان ماری( میخواهیم، و 

 با قطاری که به سرحدآباد )مرز افغانستان( میرود، سه تا بلیت بهمان میفروشد.  20:20برای ساعت 

 

دستشویی و تهیه نقشه، در امتداد ریل که به سمت غرب میرویم. در زیر گذر، توالت است حاال دو کار مانده، 

که هنگام ورود از گیشه ای پول میدهی و دستمال مقوایی تحویل میگیری. در شهر مقررات سختی حکم فرما 
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وع شب، رفت و آمد ممن ۱0است، کسی حق ندارد آشغال بریزد، کسی حق ندارد سیگار بکشد، از ساعت 

است.  هر کدام از کار ها را نکنی جریمه ات میکنند. خوب مردم هم رعایت میکنند. ولی در دستشویی 

 میتوانی سیگار بکشی. به همین دلیل، توالت فضایی میشود که از دود سیگار چشم چشم را نمیبیند.

ها یشان خیلی ملوسند،  مردم کامالً خون گرمند، در همان زیر گذر توالت با بچه هایشان عکس میگیریم، بچه

و هر خانواده ای کلی بچه از هر قدو قواره ای دارد. فکر کنم در اینجا کنترل موالید خیلی معنی ندارد. البته 

کشور هم پر جمعیت نیست، حدود شش میلیون نفر جمعیت دارد. در همین زیر گذر خانواده ای فارس زبان 

 دیدیم که اهل مرو بودند.

 

 

 

 

 

 

 

فکر کنم مروی ها کمی از نظر اقتصادی پایین تر از اشک آبادی ها باشند. باید فردا ببینیم. همه، دندان های  

طال دارند و موقع خنده، مرد و زن دندانهایشان عیان میشود. این دندان های طال که خیلی وقت است در ایران 

ده میشود. دوستی برایم میگفت در مسکو هم از مد افتاده، در کلیه کشور های حاصل از فرو پاشی شوروی دی

چنین است، کمی که از مردم باال شهر فاصله میگیریم، هر چه به بافت های پایین جامعه نزدیک تر میشویم 

 دندان طالیی ها هم زیاد تر میشوند.
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میکنند، خانواده فارس زبان مروی که در زیر گذر دیدم، هنگام خداحافظی ما را به خانه شان در مرو دعوت 

 تلفن میگیریم و جدا میشویم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانواده مروی که فارسی صحبت می کنند!

 

 بعد از حل شدن مسئله اول برای نیاز دوم راهی میشویم، نقشه.

از آنجا که ما، قبل از سفر فرصت چندانی برای تهیه اطالعات مسیر نداشتیم، نقشه ها هم از قلم افتاد.نبود 

نقشه باعث شد در هر شهر نتوانیم به سرعت اولویت هایمان را مشخص کنیم. و البته باعث شد به حس 

ای ورود به هر شهر، جاذبه هایش را اکتشافمان اعتماد کنیم و ارتباطمان را با مردم تنگا تنگ تر، تا در ابتد

بیابیم. این روش در اشک اباد شروع شد و همان موقع که با ماشین فلکس واگن وارد اشک اباد شده بودیم 
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از راننده و خانم ترکمن، نام مکان های جالبی را که سر راه میدیدم جویا میشدیم تا بعداً بتوانیم سر فرصت 

 به آنها سر بزنیم.

شه به سالن ایستگاه میرویم، پشت باجه پلیس، جوان موقری نشسته، از او به ترکی سوال میکنیم. به دنبال نق

نمیشود، ولی ما را به باجه روبرو هدایت میکند که باجه فروش  را هم متوجه  map را نمی فهمد« نقشه» 

کارت تلفن است. خانم موقری درون آن نشسته، دومین فارس زبان، به فارسی جواب سوالمان را میدهد، 

 میگوید پدر و مادرش فارس هستند. 

ن کنید. بازی لذت یک تجربه : در این والیت هر کسی ممکن است فارسی هم بلد باشد، پس فارسی را امتحا

 بخشی است.

 گر چه نقشه پیدا نکردیم ولی تجربه خوبی بود.

بعد از آن تا یک ساعتی به دنبال نقشه میگردیم، نقشه شهر اشک آباد. در این مسیر از هتل اشک آباد شروع 

ویم که  کردیم، گارسونی به انگلیسی الکن، ما را راهنمایی کرد. برایمان تاکسی گرفت تا به هتلی دیگر بر

میگفت در آن نقشه، یافت میشود. هتلی در غرب شهر ، راننده تاکسی پیرمردی روس بود با فیات الدای 

 خاکستری رنگ قراضه.

 در هتل نقشه اشک آباد نداشتند، ولی نقشه ترکمنستان داشتند که گرفتیم.

 مسیر برگشت را بیابیم. GPSردیم با کمک سعی ک 

کنیدتا اگر نقشه دقیق شهر را هم پیدا  ذخیره GPSنکته : بهتر است نقاط دیدنی شهر را قبل از مسافرت، در 

 نکردید به مقصد برسید.

نکته: زبان لبخند همه جا کار میکند، به هر کس لبخند بزنی به تو لبخند میزند، ترکمن ها هم از این قاعده 

 مستثنی نیستند.
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 بعد از یک دوره خفقان، دیش های ماهواره در پس زمینه شهر!

 

در خیابانی، یک ایستگاه اصلی اتوبوس دیدیم، ایستگاهی پر از اتوبوس های متعدد، به مقصد های گوناگون، 

 TEKEهم نوشته بودند که یعنی اسم این ایستگاه  TEKE BAZARها یک ولی باالی همه اتوبوس 

BAZAR  است. به یکی از راننده ها که جوانی الغر اندام با لباس سفید فرم راننده های اتوبوس بود، سالم

کردیم و گفتیم میخواهیم به بازار برویم و او هم به سمت اتوبوسی که به کچه بازار یعنی بازار کوچک میرفت 

 هدایتمان کرد. 

مهربانی، همراهیت میکنند و حتی خیلی از  نکته: چون توریست کم است وقتی از مردم کمک میخواهی با

 اوقات، مسافتی را می آیند تا ببینند به مشکلی بر نخوری.
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اتوبوس به راه افتاد، من و پدرام جلوی اتوبوس بودیم و شروین در وسط اتوبوس، کم کم جمعیت زیاد شد 

ن، حرف های ما را متوجه نمیشد ، کنار ما، خانمی ایستاده بود که توانستیم کمی با او ارتباط بگیریم. چندا

ولی معنی کچه را برایمان توضیح داد. خوش روئیش جالب است. انگار، به دنبال برادرش که از ترکیه آمده 

بود میرفت و حتی در پایان مسیر به ما تعارف کرد که اگر خواستید زود برگردید میتوانیم با ماشین برادرش 

 برگردیم. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کیلومتری شهر، بازاری بنک داری زیر چپر های پالستیکی.  ۱0اتوبوس ما را  به بازاری سمت فرود گاه آورد. 

تومان. این که درون مردم هستیم و با   ۳50بازار درب و داغانی است ولی ارزان، شروین یک هدفن گرفت 

 گرم میگرفتیم خیلی خوب است.آن ها 

واقعاً شنیده هایمان با آنچه میدیدیم متفاوت بود، ترکمن ها مهربانند، گرچه شاید با غریبه ها ارتباط سریعی  

 برقرار نکنند، ولی بی آزارند و دوست دارند اگر بتوانند به تو خدمتی کنند.
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اتوبوس مرد میان سال ترکمنی بود با ریش ترکمنی با همان اتوبوسی که رفته بودیم، برگشتیم به شهر. در 

بدون سبیل که تا من را دید، چیز هایی گفت و اشعاری خواند که همه اتوبوس خندیدند، ظاهراً داشت من 

را مسخره میکرد، شروین میگفت شاید از ترکمن های ایرانی باشد که اوایل انقالب از ایران فرار کردند و 

های سپاهی ایران، اشتباه گرفته ) چون ریش دارم(. جالب است که بعد از همراهی ما با احتماالً من را با نیرو

 جمع، همه ساکت میشوند و مرد را نکوهش میکنند.

م. به پارکی جلوی دانشگاه شهر یک اتوبوس عوض میکنیم و به همان خیابان اصلی جلوی راه آهن میرسی

( ، کمی که داخل Вечный огоньمیرویم که مرکز مدرن شهر است. پارک ویجنو اگون) آتش جاویدان 

 یم یک آتشکده مدرن قرار دارد که که به پاس قهرمانان ملی، برپا داشته شده و گاز سوز است.پارک میشو

 

 بنای یادبود آتش جاویدان 

 

 

 

بعد مجسمه های متعدد. در انتهای پارک به مجسمه گاو سنگی سیاه رنگ شاخداری میرسیم که کره زمین را  

بر شاخش قرار داده اند و مجسمه طالیی پسربچه ای بر اوج آن ) بعداً در گوگل ارت این موضوع را فهمیدم 

 که نماد زلزله است(.

 Neutrality)د که نماد شهر اشک آباداست با نام برج بیطرفی مقابل این  اثر هنری،  برج سه پایه ای قرار دار 

Arch )گرفتیم به باالی برج برویم. ورودیه دادیم و با باالبر به طبقه اول رفتیم.  بعد با آسانسور  صمیم، ت

دیگری به اتاقک باالی برج می رسیم، که بالکنی دارد. از روی بالکن میتوانی شهر را ببینی. سمت جنوب،  
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نزدیک قابل مشاهده کاخ ریاست جمهوری است و ساختمان های پراکنده و متفاوت و بزرگ شهر در دور و 

 است. سمت شمال شرقی در دوردست مسجد بزرگی دیده میشود که به نظرم جای جالبی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برج بلند بیطرفی
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زمانمان کوتاه بود، از همان مسیری که رفته بودیم از داخل پارک برمیگردیم به خیابان اصلی . کمی به سمت 

شمال که همان سمت ایستگاه راه آهن است متمایل میشویم. فروشگاه بزرگی مثل فروشگاه های شهروند 

 خودمان وجود دارد که رویش نوشته، دکان بقالی، البته به خط التین ترکی. 

داخل فروشگاه کمی خرید میکنیم و تصمیمان بر این است که غذای شاممان را از همین مغازه بخریم. پس 

مقداری آب میوه ) اب انار( و کالباس میخریم. هنگام خرید یک خانم جوان روس همراه شوهر ترکمنش با 

ما هم در مورد این که انگلیسی سلیس به ما خوش آمد میگوید و از ما سوال میکند نیاز به کمک داریم؟ 

کدامیک از کالباس ها بهتر است با او مشورت میکنیم و با مشورت او خریدمان را تکمیل . میگوید یهودی 

 است و همراه شوهر یهودیش اینجا زندگی میکند.

بعد از خرید، آرام آرام به سمت مسجد بزرگی که از باالی برج دیده بودیم حرکت میکنیم.  سر چهارراهی  

پلیس را میبینیم که  ایستاده اند، از بس که شنیده بودیم پلیس ترکمنستان اذیت میکند، میخواستیم  چند

امتحانشان کنیم. پس بجای این که آن ها به ما گیر بدهند، ما جلو رفتیم و آدرس مسجد را سوال کردیم، یک 

س ها بسیار خوشرو هستند و دفعه جو بر گشت. چهار پلیس همگی آماده شدند که ما را اسکورت کنند. پلی

با این که خیلی زبان همدیگر را نمیفهمیم ولی با ولع به دنبال راهی برای ارتباط برقرار کردن میگردند. یک 

کیلومتری که همراهیمان میکنند، مسجد در دور دست پیدا میشود. پلیسها هم از ما خدا حافظی میکنند و بر 

باسی جوانانه ، همراهمان میشود که انگلیسی میداند و می خواهد به میگردند. در همین بین پسری جوان با ل

روس، پدرش ترکمن است . به شدت نسبت به دولت  -ما کمک کند، نامش سردار است و دو رگه ترکمن

 ترکمنستان و اسالم جبهه دارد، به حدی که وقتی به مسجد میرسیم، حاضر نمیشود وارد مسجد شود.
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تقریباً غروب شده. مسجد یک نرده پیرامونی دارد و بعد به دیوار اصلی میرسیم، که درِ چوبی بازی، دربرابرمان،  

در باالی پله ها ما را به درون، میخواند. وارد میشویم. حیاط نسبتاً بزرگی خود نمایی میکند که دست چپ به 

زرگ و از سنگ چینی و مرمر زیبایی ساخته شده طهارت خانه، توالت زیر زمینی راه دارد. همه چیز خیلی ب

به نحوی که در برخورد اول، عظمت معماری و فضا تو را میگیرد. از داخل این حیاط مناره های مسجد خیلی 

 بلند به نظر میرسد .
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 حیاط درونیمناره ها از 

 

در راستای در ورودی به حیاط، در اصلی مسجد قرار دارد که چوبی و بلند و تزئین شده است. وارد مسجد 

که میشویم، حس فضای مقدس کامالً موج میزند، بزرگیش کامالً میگیردمان به نحوی که تصمیم میگیریم هر 

بسیار بزرگ است به شکلی که شاید دو هزار کدام در گوشه ای، خلوت کنیم و کمی بیارامیم. سالن مسجد، 

نمازگذار بتوانند در آن نماز بخوانند. محرابی سمت جنوب تعبیه شده و منبری چوبی و بلند مانند منبری که 

در مسجد ایاصوفیه ترکیه دیده بودم. کالً معماری مسجد خیلی شبیه مساجد ایاصوفیه و سلطان احمد در 

 ن اندازه و تحسین بر انگیز.استنبول است و بزرگیش به هما
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است  تقریباً خورشید غروب کرده و جماعت گروه گروه وارد مسجد میشوند. گرچه ظاهر ما شک برانگیز

 ا میپذیرد. ولی با هر که سالم و احوالپرسی میکنیم و میگوییم ایرانی هستیم، خیالش راحت میشود و ما ر

 Ertogrulولی به آن مسجد آزادی و مسجدنام مسجد را بعداً از اینترنت در میاورم، نام های متعددی دارد 

 Gazi 1 و حتی مسجد عثمانی هم میگویند انگار، با کمک دولت ترکیه درست شده چون نامش کامالً ترکی

است، ارطغرل قاضی پدر عثمان یکم، بنیانگذار دولت عثمانی است و با توجه به سرمایه گذاری های کالنی 

در کشور های ترک زبان انجام میدهند، دور از ذهن نیست که این مسجد هم حاصل همین که ترک ها 

 همکاری ها باشد.

 . ، پس آرام کوله هایمان را بر میداریم و میرویم بیروننمیخواهیم موقع نماز  جلب توجه کنیم

«GPS »اه در خیابان، رایستگاه راه آهن حرکت میکنیم، سر  را به کار می اندازیم، و از راهی میانبر به سمت

ها بخریم. پس در  آب انارمان را مینوشیم، عجب گوارا است. به اتفاق، قرار میگذاریم، دوباره از این آب انار

  مان را تنظیم میکنیم.، یک بطری آب انار میخریم و بار«بکالی»اولین بقالی یا بقول خودشان 

یب سفر پرماجرای میرسیم. و به این ترت  "وگزال "هوا کامالً تاریک شده و ما هم به ایستگاه یا   ۸:00ساعت 

 امروزمان به اشک آباد تمام میشود.

 اشک آباد به مرو یا ماری

با کمک ماموران ترن، واگن و کوپه مان را پیدا میکنیم،  یک نفر مرد ترکمن جوان  همراهمان است که خیلی  

کم خوراک است،  چون  به محض ورودمان به کوپه ما شروع به خوردن آب میوه و کالباس میکنیم و هر چه 

                      
یه کوچیده بودند)منبع ویکیپیدیا ارطغرول غازی پدر عثمان اول بنیان گذار امپراطوری عثمانی ترکیه بود که از مرو به ترک -  1

 انگلیسی(
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باعث میشود، خیلی نتوانیم، به همسفرمان تعارف میکنیم چیزی نمیخورد، بجز کمی آب انار. خستگی روز 

بیدار بمانیم، بعد از حساب و کتاب های اولیه توسط شروین که خزانه دار است، قبل از خواب به مسئول 

 صبح به ایستگاه مرو میرسیم. 4:40واگن میسپریم که ما را، مرو بیدار کند. میخوابیم تا مرو. ساعت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درون کوپه چهار تخته قطار )اشک آباد به مرو(
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۸۸فروردین  2یک شنبه  روز سوم:   مارس 22  - 

 روایت شروین

ساعت پنج صبح روز دوم فروردین بود که به شهر باستانی مرو رسیدیم. در همان ایستگاه قطار            

 مان خوب خوابیده بودیم،جاگیر شدیم و استراحتی کردیم. دیشب را من و پویان به عادت کوچگردی معمول

های فروش بلیت باز شد، راحت نخوابیده بود. تا زمانی که گیشهاما پدرام که فردِ متمدن جمع محسوب می

اش ی مفصلی خوردیم و هرکس به کارهای شخصیشوند دو سه ساعت باقی بود، پس دور هم صبحانه

ستگاه به نسبت خلوت اش را نوشت. اییاد گرفتم و پدرام چرتی زد و پویان سفرنامه چینیپرداخت. من کمی

یعنی مردم از دیدن هیبت و ژولیدگی ما  بود، اما از این لحظه به بعد روابط میان ما و ترکمنها برعکس شد.

های دور تا دورمان ای اندک صندلیکردند. در فاصلهشدند و به چشم بربرهایی مهاجم نگاهمان میفراری می

را  یک توالت آبستره هم داشت که آبش ح کردیم. این مکانخالی شد و به تعبیری بخشی از ایستگاه را فت

داشتی و صد البته دم در هم بانوانی نشسته بودند و با بایست با بطری خالی آب معدنی از منبعی بر میمی

کردند. دستمالهای توالتشان چیزی بین کارتنِ بازیافتی و دریافت ورودیه دستمالهایی را برای طهارت ارائه می

 !سمباده و سوهانِ قم بودکاغذ 

اشتباهی بخش  یک دفعه به دستشویی )بعدا معلوم شد اش گل کرده بود،پویان که خوی جنگلی           

به بخش تر کمی سنجیدهاش( رفت و همانجا )خوشبختانه( بدون در آوردن لباسش حمام کرد. من هم زنانه

ها باز باالخره گیشه .اصالحات ارضی کردم و هم سرم را شستممردانه رفتم تا جبران مافات کرده باشم. هم 

ی مرزی لباب بود، بلیت گرفتیم. بعد دنبال راهی مان، که چارجوق در منطقهشدند و ما برای مقصد بعدی
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مان آمد و پیشنهاد کرد در یاری یکی از حاضران در ایستگاه به گشتیم، کهبرای رفتن به شهر باستانی مرو می

ی قیمت ترابری برابر دریافت پول معقولی ما را به آنجا ببرد. مرد خوبی بود و وقتی برای مذاکره درباره

ی دوم ایستگاه رفتیم، معلوم شد پزشک است و مدیریت بهداشتی ایستگاه را بر همراهش به دفترش در طبقه

 اش هم گل کرده بود گفت:فیشود زیاد چانه زد. پدرام که تا حدودی همدلی صنعهده دارد. دیدیم نمی

دیگر صدایش را در نیاوردیم که  "مان در اینجا دکتر بود.گوییم رانندهمی خوب، پول را بدهیم، عوضش بعداً "

ی ایرانی آمدند و در توالت ایستگاه حمام یک مهندس ژولیده یک دکتر و توانستند بگویندترکمنها هم بعدا می

  د!کردن

ی رایگانی از بنزین اسم آن دکتر، دولت بود. ماشین شیکی داشت و لو داد که هر ترکمن سهمیه           

کند. قیمت بنزین و سوخت در کشورشان از ایران کمتر بود. هرچند نفت نداشتند و را در ماه دریافت می

نسبت طوالنی را پیمودیم  احتماال این را از دولتی سر منابع گازِ هنگفتشان داشتند. القصه با دولت مسافتی به

و به شهر کهن مرو رسیدیم. در راه برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی را برایمان شرح داد و گفت که تمام 

ساعت بیشتر براند. خودش هم این  کیلومتر در 60ها از بزرگراهخیابانها دوربین دارد و کسی نباید حتی در 

یکراست به آرامگاه سلطان سنجر سلجوقی برد.  به مرو رسیدیم، ما راکرد. وقتی موضوع را با دقت رعایت می

 ، و ما ماندیم و مرو.از معدود بناهای شهر کهن مرو بود که هنوز برپا بود. پولش را دادیم و رفت
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 سنجرآرامگاه سلطان 

 

ی رم و پکن و بنارس، اگر تردید یکی از مهمترین شهرها در تاریخ جهان بوده است. چیزی همپایهمرو بی

بینیم که در صدر جدول های شاهنشاهان نام مرو را مینگوییم مهمتر. از همان دوران کهن هخامنشی، در کتیبه

همان هنگام شهری بزرگ و آباد بوده است. مرو سرزمینهای آریایی ایران زمین قرار گرفته و معلوم است در 

در گشودنش کامیاب نشد  شهری چندان نیرومند و بزرگ بود که وقتی اسکندر گجسته به ایران زمین تاخت،

و مردمش با کامیابی در برابر مقدونیان مقاومت کردند. هرچند بعدها سلوکیان برای این که بر این حقیقت 

 خودشان آنجا را به اسم اسکندریه ثبت کردند! کشی فرمایند، در متونماله
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ها تازه در زمان آنتیوخوس سوتر بود که توانستند شهر را بگیرند. آنتیوخوس که ادعای ایرانی سلوکی 

مقدونی بود، در شهر ساخت و سازهایی کرد و با مردم به -ی پارسیی سلوکوسِ دورگهبودن داشت و نواده

و به ایشان پیوستند. در سراسر مهربانی رفتار کرد. اما مدت کوتاهی بعد بود که پارتها سر رسیدند و مردم مر

دوران اشکانی مرو یکی از قطبهای بزرگ تمدن ایرانی بود و موقعیتش به عنوان شهری دینی و فرهنگی را 

 قاعدتا در همین دوران تثبیت کرد. 

در دوران ساسانی، خسروان به اهمیت این شهر آگاه بودند. راه ابریشم در این زمان استوار شده بود  

ی مهمی پدید آوردند. شد. ساسانیان در این شهر ضرابخانههای اصلی این مسیر تلقی میاز ایستگاه و مرو یکی

 اند. های ساسانی در ایران خاوری در این شهر ضرب شدهی سکهچنان که بخش عمده

وقتی اعراب سر رسیدند، در گشودن مرو تالشی تمام کردند. عثمان بود که شهر را گرفت و آن را  

عدیِ اعراب قرار داد. قتیبه بن مسلم، آن سردار خونخوار و غارتگر عرب که بعدها های باندازیاه دستپایگ

کرد. در سراسر دوران اموی سغد و خوارزم را در خون و آتش غرق کرد، از اینجا سپاهیانش را بسیج می

کوچیدند. از آنجا به مرو می جریانی مداوم از مهاجران عرب وجود داشت که از شبه جزیره به کوفه و بصره و

پدیدار شد و اسالم زودتر از سایر شهرها  به خاطر تجمع اعراب در این سرزمین، به زودی یک نسلِ دورگه

 در این منطقه پذیرفته شد. 

خراسانی شورش ایرانیان برای سرنگون ساختن دولت بنی امیه را آغاز  .م وقتی ابومسلم 74۸در سال  

کرد، مرو را به عنوان نخستین پایگاه خویش برگزید. وقتی مردم مرو به شورشیان پیوستند، ابومسلم در همین 

شهر انقراض خالفت اموی را اعالم کرد. مرو در دوران عباسی همچنان قطبی فرهنگی باقی ماند. چندان که 

مون پایتخت نخستین خود را در مرو قرار داد و وقتی مهدی خواست شهر بغداد را بنیاد گذارد، معماران ما
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ی مرو طراحی کردند. بعدها که سلجوقیان سر رسیدند، چون از نظر ادبی و اش آنجا را بر اساس نقشهایرانی

ر به طغرل تسلیم شدند و او هم آنجا فرهنگی ایرانی شده بودند، توانستند با مردم شهر کنار بیایند. مردم شه

را مرکز دولت خویش ساخت. گذشته از سنجر، چغری بیک و الب ارسالن نیز در همین شهر دفن شده بودند 

 آنجا را گورستان سلطنتی سلجوقیان به حساب آورد.  شد و می

او را به نوعی بنیانگذار آرامگاه سلطان سنجر برای ترکمنها حکم نوعی مکان مقدس را داشت، و             

سلجوق شروع دانستند. تا حدودی هم حق داشتند، چون کوچ ترکمنها به این سرزمین با آلکشور خود می

از جمعیت امروز ترکمنستان، شده بود. البته حق تیمور و چنگیز را نادیده گرفته بودند که بخش مهمی

 بازسازی کرده بودند و جمعیتی زیاد در حال بازدید از آن بودند.آرامگاه را  .بازماندگان سپاهیان ایشان بودند

 یا بچه بودند و کردند. بقیه همهشان نگاه مییک گروهان کامل از سربازان بودند که با همان حیرتِ کودکانه

 شدند. ها بودند، هرچند خودشان در واقع کودک محسوب مییا دختران جوانی که احتماال مادران این بچه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتش خلق ترکنستان از دیدن ما! ریختند، و حیرتحیرت شروین و پویان از دیدن پولی که بر مزار سنجر می
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دادند. اما های ما پول اعانه میچیزی که برایمان خیلی جالب بود این که مردم برای شاه سلجوقی مثل امامزاده

ریختند. چون از صندوق و تابوت و ضریح خبری نبود، پولها را همینطوری روی سنگ قبر مرمرین سنجر می

کنیم بیشتر پول دیدند نگاهشان میشان بیشتر گل کرده بود. وقتی میدر حضور ما هم انگار شور عقیدتی

 شد. دادند. یادم باشد آن دنیا که رسیدم با سلطان سنجر حساب کنم! البته در کل مبلغی نمیمی

آرامگاه و اطرافش را گشتیم و تصمیم گرفتیم پیاده شهر کهن مرو را بگردیم. جمعیتِ تماشاچی            

هایش از هر طرف تا چند کیلومتر ادامه به خودِ شهر که ویرانه تنها برای دیدن آرامگاه آمده بودند و نسبت

عالقه نبودم. با آن که سیاست نزدیکی توجه بودند. من خودم نسبت به سنجر چندان بیداشت، کامال بی

شان به بزرگان پسندیدم، و نزدیکیی عباسی و مخالفتشان با اسماعیلیه و شیعه را نمیسلجوقیان به خلیفه

شان به فرهنگ ایرانی و جذبِ سریعشان در تمدن ایرانی را خوش دانستم، اما عالقهفریبی میعوام صوفیه را

داشتم و به خصوص راهبردشان برای برگزیدن وزیرانی شایسته مانند نظام الملک و ترویج زبان فارسی را می

اند، برایم بسیار د و رفت داشتهالملک در این حوالی آمستودم. تصور این که بزرگانی مانند غزالی و نظاممی

ی سنجر و حسن صباح هم برایم خیال انگیز بود. سنجر هر قدر که سیاست باز و جذاب بود. ارتباط پیچیده

زمین را با حداقل خونریزی و بیشترین مدارا و جذب دغل بوده باشد، در نهایت کوچیدن اقوام ترکمان به ایران

 .یاد آورده شود بایست پس از این همه سال، نیکو بهمی هافرهنگی همراه کرد و بابت همین

 500چند کیلومتر مربع که بعد از بیرون آمدن از آرامگاه، وارد مرو کهن شدیم. شهری به وسعت            

دورانها بر تارک شهرهای ی زمین بود. شهری که نامش از دورترین سال پیش بزرگترین شهر روی کره 600 –

درخشید. کوروش وقتی لودیه را فتح کرد، به خاطر شورش این شهر به خاور تاخت، و میبزرگ ایرانی 

یا همان مرو خودمان را با غرور در صدر نام  داریوش وقتی بر اورنگ هخامنشی آرام گرفت، نام مَرغیانَه
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است و نشان  ی مَرغ به معنای بوستان و کشتزار همریشهنامش احتماال با واژهسرزمینهای آریایی نشاند. 

دهد که روزگاری اینجا بسیار سرسبز بوده است. هرچند وقتی هم که ما به آنجا رسیدیم از سبزه و چمن می

 شده بود. گویی نوروز قالی سبزی را بر مرو ویران شده گسترده باشد.پوشیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروین و پویان در برابر آرامگاه سلطان سنجر

 

این مرو، همان بود که پاتک فرهنگی و سیاسی ایرانیان به اعراب در آنجا آغاز شد. همان پایتخت فرهنگی 

امیه را اعالم کرد و کهن خراسان بود که ابومسلم خراسانی در روزی بهاری شبیه به این، در آن نابودی بنی

بازگشت دولت به ایرانیان را ممکن ساخت. در همین مرو بود که مامون ارتش خویش را برای مقابله با 
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برادرش امین بسیج کرد، و همین جا بود که رنگ سبزِ ساسانی را نماد دولتش ساخت و از سیاهی عباسیان 

یاقوت زدند. سلجوقی همه بر این خاک قدم می کناره گرفت. امیران سامانی و گردنکشان غزنوی و سرداران

ی بزرگی تاسیس کرد. ی همین شهر کتابخانهحموی در اینجا درس خواند و خواجه نظام الملک در مدرسه

نامیدندش، در همین شهر به همراهی خرمدینان شورش کرد و احمد پیامبر نقابدار ایرانی که اعراب المقنع می

رنگ کرد، هنوز از غباری که باد به هوا بلند میی بود در اینجا به دنیا آمد. بن حنبل که موسس مذهب حنبل

 .ی اسبانشان آکنده بودهای پوالدینشان و شیهههای فاخرشان و طنین زرهبوی جامهتذهیب کتابهایشان و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کاروان شتر در مروِ ویران شدهیک 

 

با صلح و دادن امان  .م ۱22۱به سال ایران زمین اش به شهر را چنگیزخان در ابتدای دست اندازی           

یک میلیون نفر در این  یک روزگفتند دریک روز کشتار کرده بود. می گشوده و نامردانه تمام ساکنانش را در
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همراه کشتار مردم نیشابور که آن نیز به دست همان شیطان مغول انجام گرفت،  اند، و این بهشهر کشته شده

فضل اهلل همدانی بعدها نوشت که برای هر سرباز  .ودرتاریخ جهان به شمار می بزرگترین کشتارهای قومی

 کشتند. ای برابر سیصد تا چهارصد ایرانی تعیین شده بود که باید آنها را میمغول سهمیه

غزها به آن تاختند و چندان غارتش کردند که دیگر این شهر شهر بعدها باز نیمه جانی گرفته بود که این بار 

های افغانستان و غزهای ترک قد راست نکرد. برای دیرزمانی شاهان خیوه و خوارزمیان زیر فرمانشان و غوری

 .م ازبکها سر رسیدند۱505که در کردند. تا این جنگیدند و آن را دست به دست میبر سر این شهر با هم می

ل آنجا را در دست خود نگه داشتند. آن وقت بود که شاه اسماعیل بزرگ سر رسید و ازبکها را راند و پنج سا

 و مرو را به ایران زمینی متصل کرد که بار دیگر بعد از قرنها یکپارچه شده بود. 

آنجا لشکر بعد از سر آمدن دوران صفویان، باز فاجعه گریبانگیر مردم مرو شد. این بار امیر بخارا بود که به 

شدند، به بخارا کوچاند. کشید و شهر را با خاک یکسان کرد و تمام جمعیتش را که یکصد هزار تن می

ی این مرویان بودند. شهر پس از آن ویرانه های ساکن بخارا که ما هم برخی از ایشان را دیدیم، نوادهشیعه

.م سکه  ۱۸۸5، در اکم روس منطقه بودماند تا آن که روسها در آن دست به حفاری زدند. کوماروف که ح

ی علمی باستان شناسانه .م ژوکوفسکی نخستین کاوشهای ۱۸۹0هایی قدیمی را در اینجا یافت، و بعدتر در 

 را در مرو انجام داد.
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 ای در مروویرانهشروین بر فراز 

       

ها این دریغ را داشتم که در مروِ امروز کسی فارسی افتادیم، بر مبنای خواندهوقتی از ایران راه می      

زدیم، دریافتم های ویران قدم میداند. وقتی در آن زمینِ هموار و خاک رازآمیز و البالی حصارها و منارهنمی

یا غیرفارسی حرف بزند. آن مروی  مرو کسی نمانده بود که بخواهد فارسیکه فاجعه بسی بزرگتر است. در 

ی شهر گرفتیم ای را در میانهجاده .که در ایستگاهش دولت را دیده بودیم، شهری دیگر بود و سامانی دیگر

شدند. پیش و پیش رفتیم و خیلی زود به کاروانی از شتران رسیدیم، که از شکافی در حصار شهر وارد می

 .رفتیم و همراهشان وارد شدیم

ی شش هفت ساله همراه بود. به ساربانشان ترکمن تنومند و خوشرویی بود به نام دولت، که با سه پسر بچه 

سرعت زبانِ خنده کار خود را کرد و با هم دوست شدیم. شترانش را نگاه کردیم و دور هم روی زمین 
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پذیرفتیم. مهمان نوازانه باالپوشش را روی زمین برایمان گسترد نشستیم. ما را به خوردن صبحانه دعوت کرد و 

چای و چند شیشه پر از  و آتشی فراهم آورد و بر قوری زیبایی آب جوش آورد. بعد از خورجینش کمی

هایمان را به میان سفره گذاشتیم. چیز زیادی زمینی و گوشت شتر و مربا بیرون آورد. ما هم خوراکیسیب

یکی دو تخته  ی به نسبت بزرگ خرما که من از ایران آورده بودم ویک کیسه ی نانی بود وگردهنداشتیم. 

 شکالت که پویان همراه داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیدارمان با ساربانان در مرو

 

خونگرم و دوست داشتنی بودند. نامشان دولت، مقصد، و محمد بود. خودِ ساربان، ها هم مانند مرد پسر بچه

ها با راهنمایی او گشتند و از اطراف چند قارچ چیدند و آنها را هم کنار آتش کباب هم دولت نام داشت. بچه

دانستیم و سخن چندانی بینمان رد و بدل زبان همدیگر را نمی .کردند. بعد دور هم شروع کردیم به خوردن
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ای بیشتر از این خورده "با هم بودن"ای را تصور کنم که با همدلی و نشد، اما برایم دشوار است صبحانه

های خاطره انگیزی که در مرو کهن بر زمین نشسته بودیم، در کی دو ساعتی طول کشید، آن لحظهی .باشم

مانند یکدل و همراه  رِ خوراک، در کنار دوستانیظنان و سگهای بازیگوشِ منتزی شترانی پرسهمیان حلقه

تکلف در خوردن خندیدند و بیای که همدالنه همراهمان مییاران نویافته یپدرام و پویان، و هم شانه

کردند. فراغتی بود و آرامشی و وزنی از بار آمدگان و رفتگانِ نامدار شدند و شریک میها شریک میخوراکی

یاورمان باشد، ابری زیبا  گویا طبیعت هم .بودندمان آسوده خفته و بزرگِ مروِ باستانی، که همگان زیر سفره

که خیسمان کند. گاه بارید، طراوتمان بخشید، بی آنهای بارانی که گههربانی بر سرمان ایستاد و قطمانند سایه

کشد. که هنوز آریاها و نمود که مرو قدیم نمرده است. که هنوز زنده است و نفس میبرای ساعتی، چنین می

توانند بر این خاک ه بسا دهها قوم و نژاد دیگر که در رگها و خونِ ما هفت تن حضور داشتند، میترکمنها و چ

یکی شدن  یاد ماندنی، هر مانعی که بر سر بیاسایند. به راستی پس از آن همنشینی به "با هم"بیاسایند، و  دمی

پس از خوردن صبحانه  .نمایدمیو با هم بودن مردم این سرزمین برافراشته شود، در چشمم خوار و خرد 

برخاستیم. آن روز دولتمان طالع بود. از دو دولتِ نورسیده و همراهانشان خداحافظی کردیم و راه خود را 

 .ادامه دادیم

های درون ی خوردن صبحانه به همراه ساربانان سرمست بودیم، ویرانهدر حالی که هنوز از تجربه 

ی ی خانوادگی بنیانگذاران سلسلهبه جایی رسیدیم که احتماال زمانی مقبرهحصار مرو را پشت سر گذاشتیم و 

اند و جالل و شکوهی که داشته، تنها یک تردید اینجا بودهنقشبندیه بوده است. از بین بناهای بسیاری که بی

تعلق داشت  ی تاقدار بزرگ باقی مانده بود و مناری کوتاه. مقبره به ابویعقوب یوسف بن ایوب همدانیمقبره

اش ایرانی بوده و فرزند موسس نقشبنیدان. از فکر این که در طول هزار سال که با وجود اسم بنی اسرائیلی

اند، سرحال آمدم. جامی و علیشیر گذشته چه آدمهای مهمی برای زیارت و برگزاری مراسم به اینجا آمده
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توانی رد پایشان را روی خاکهای فرسوده ینوایی و سلطان حسین بایقرا که ردخور نداشتند. حتی انگار م

 ببینی. 

اند. زمین با سنگفرشی آجری پوشیده شده و بناها محوطه را به سبکی یکدست بازسازی کرده 

 "چند شنبه بازاری"اند. در ابتدای محوطه بیشترشان جدید هستند. حتی منار و مقبره را هم بازسازی کرده

شوند. همه با همان است که در آن انواع و اقسام چیزهای بنجل فروخته می)امروز چند شنبه بود؟( برقرار 

کنند. اما دوستانه و مهربانانه، و کافی است لبخندی ما را نگاه می "مگه از مریخ اومدی؟"ی نگاهِ شگفت زده

ترکمنها هم  رویم، جماعتی ازای نمایان پاسخمان را بدهند. وقتی به سوی منار و مقبره میبزنیم تا با خنده

 آیند. بیشترشان بچه هستند، مثل بیشتر جمعیت ترکمنستان. همراهمان می

شد دید که اندازی دقیقتر از مرو کهن در برابرمان گسترده شد. حاال میاز منار که باال رفتیم، چشم 

هیچ بنایی  اند. تقریباابهت و عظمت شهر چقدر بوده است،و مغوالن و ترکان چه بر سر این سرزمین آورده

کرد، خاک جز همین یکی دو ساختمان و حصاری نیمه مخروب باقی نمانده بود. در مقابل تا چشم کار می

دانیم؟ شاید به قول ای، و چه میی قصری قرار داد و پستوی خانهای بود که زمانی بر کنگرهسرخ و فرسوده

 ."سر و زلف نگاری بوده است"خیام بخشهایی از آن هم 

هایی کوتاه و خمیده در آنجا به چشم اند. بتهمقبره، زمینی وسیع است که مردم در آن پراکندهپشت  

شود. به آن خورند. محوطه با خندقی که در طی زمان پر شده از ساختمانهای ابویعقوب همدانی جدامیمی

کنند. راه را به می مانی شاد و پر سر و صدای ترکمن همراهیرویم در حالی که چهار پنج پسر بچهسو می

ای دهند، که عبارت است از آجرهایی نهاده بر روی خاک. وقتی که باالی برج بودیم، خانوادهما نشان می

بیست سی نفره را دیدیم که با راهنمایی دو پیرمرد آمدند و دور مقبره طواف کردند و نمازی خواندند. گویا 

شان توی یی بر تن داشتند و دو پیرمرد با قباهای ایرانی ارغوانیاز نقبشندیان بودند. همه لباسهای تمیز و زیبا
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ی زدند. طبق معموال، سه چهارم اعضای این خانواده نیز کودک بودند. وقتی از پل زهوار در رفتهچشم می

گذشتیم، به دو پیرمرد برخوردیم و سالم و علیکی کردیم و عکسی با هم انداختیم. رفتارشان روی خندق می

 بود که انگار ما هم از خویشاوندان کمی دورترشان هستیم.       طوری 

شود. وقتی از خندق گذشتیم، به جایی رسیدیم که معلوم بود برای مردم مقدس محسوب می 

ی های پارهدرختهایی را که تک و توک از زمین بیرون زده بودند، با شماری بسیار از نخهای رنگی و پارچه

ی توانستی در سفتی گرهای خورده بود و گویی میشان آراسته بودند. بر هر شاخی گرهگره زده به شاخ و برگ

ای را به این درخت مقدس کشانده های فرسوده حاجتی را ببینی و مشکلی را که نذر کنندههریک از پارچه

اخیرا امر به  ی مقدس در ایران افتادم، و آن اشموغ بت پرستی کهاست. به یاد درختان چهار صد پانصد ساله

بریدنش داده بود. کافی بود پاکی و خلوص این ترکمانان را در کنار درخت مقدس چند ده ساله شان بنگری، 

چه آسیبی به فرهنگ عمومی مردم و  "حفظ میراث فرهنگی"ی تا ببینی که آن جانورِ النه کرده در اداره

 مان وارد آورده است.ی تاریخیسابقه
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به هر صورت، در اینجا دینی کهنسال و مردمی رواج داشت، سرزنده، ساده، و بدوی. درختان همه  

خوردند نیز. به چاهی رسیدیم که رویش پتویی مقدس بودند و گورهایی هم که در گوشه و کنار به چشم می

اش کرده بودند و زنی تا کمر زیرش فرو رفته بود. مراسم زنانه بود و سریع گذشتیم. نان دورهانداخته بودند و ز

ی حاجت گرفتنِ زنِ جویای بارداری از چاه را اما بسیار خوشحال شدم. این اولین بار بود که مراسم زنده

چون معموال در این مراسم  دیدم. البته عجیب بود که این چاه این طور سر راه و در فضای باز قرار داشت.می

شد و در جاهایی دور شستشو با آب چاه هم اهمیت داشت و برای همین هم رسومی زنانه محسوب می

ای فلزی را دیدیم که با گشتیم، پتو را کنار زدیم و شبکهگرفت. وقتی بر میتر انجام میتر و پوشیدهافتاده

ی رنگارنگ را که معتقدان به همان نیفتد، و دهها پارچه سلیقگی روی چاه انداخته بودند تا کسی درونشبی

ی فوالدی گره زده بودند، گویا برای رفع نقصِ نازایی، که آشکارا در میان این مردم عیب بزرگی تلقی شبکه

 شد.می
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ای به هم تکیه داده شده بودند و به صدها و صدها جفت سنگ را دیدیم که با زاویهدر گوشه و کنار  

ماندند. از راهنمایان خردسالمان معنایشان را پرسیدیم و گفتند این عالمت دعا کردن است تاقهایی کوچک می

سبک بر زمین چیدیم.  کنند. با پویان و پدرام نذری کردیم و سنگهایی را به همانو نذر کنندگان آن را بر پا می

پذیرا بودن و گشودگی مردم در مورد آیینهایشان برایمان بسیار خوشایند بود. به راستی در آنجا که دینی زنده 

و نیرومند است، ترس از بیگانه و نجاستِ کافران جایگاهی ندارد. در ایران زمین هم آمد و شد سیاحان 

بود، تا نود سال پیش، یعنی آن روزی که آن جوانک عکاس  ها آزاد و معمولاروپایی به مسجدها امامزاده

ای سیاسی در تهران کشتند، که چرا مسیحی است و برای گرفتن عکس از آمریکایی را احتماال به دنبال توطئه

ای بود که داشت زورآور ی حس ضعف ما در برابر حضور بیگانهمکانی مقدس آمده است. این نخستین نشانه

 شد.میو تهدید کننده 

گفتند کیزکاال( در های همراهمان با شور و شوق گفتند که جایی به نام قیز قلعه )خودشان میبچه 

ی ابویعقوب همدانی کشیده شده است. تعجب های مرو هست که زیرزمینی دارد که تونلی از آن تا مقبرهخرابه

راهنمایی کنند. هنوز طنین تبلیغات منفی خواستند ما را به آنجا کردیم و ابتدا تسلیم اصرارشان شدیم که می

ها در مورد ترکمنها در گوشمان انعکاس داشت. سعی کردیم از دستشان خالص شویم و خودمان، باجگیرانی

 ها ول کن نبودند و همراهمان آمدند، و چه خوب کردند که آمدند. برای گردش برویم، اما بچه

ش. شرف و مراد کمی از دو تای دیگر بزرگتر بودند، و چهار نفر بودند. شادلی، شرف، مراد و کاکنی 

کردند. همه شان بین هفت تا ده یازده سال سن داشتند و برایمان جالب بود که بدون پدر دسته را رهبری می

ی زنند. مراد برایم تعریف کرد که از وقتی بچههای مرو پرسه میو مادرشان کیلومترها دور از شهر در خرابه

زنند. هر چهار نفر آمدند و حاال هم مرتب به این حوالی سری میشان به اینجا مید با خانوادهکوچکی بودن

زبر و زرنگ و مهربان و کنجکاو بودند. وقتی یکی از آنها پرسید پول ایرانی همراه داریم یا نه، حدس زدیم 
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ویست تومانی و چند سکه خواهند. من یک پانصد تومانی و یک دشان با ما پول میکه شاید بابت همراهی

داشتم که آن را به آنها دادم. بزرگترها پولها را گرفتند و با هیجان به همدیگر نشانش دادند. نقش و نگار 

اسکناسها برایشان جالب بود. دو تایشان که چیزی نگرفته بودند، کمی دمغ شدند. اما بعد پدرام با در آوردنِ 

کنند. ل را حل کرد. کمی که گذشت، دیدیم بین خودشان پچ پچ میسه تا صد تومانی و دادنش به آنها مشک

شد. از مناعت های ترکمنی را شامل میای از سکهای برایمان آورد که نمونهبعد شرف پیش آمد و هدیه

دانستند پولی به هدیه بدهند. طبعشان حیران ماندیم که پولی به هدیه گرفته بودند و خود را موظف می

 ها هم جریان دارد. ها را گرفتیم و دریافتیم که خونِ نجیب آن ساربان در رگهای این بچهکهقدرشناسانه س
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لذتی بردیم  گردش بعدیِ ما در مرو کهن، داستانی بود دلکش، به قدرِ برخوردمان با ساربان و کودکانش. و چه

ی راه سه کودک ساربان، محمد و دولت و مقصد را دیدیم که از حصاری مخروبه پایین پریدند وقتی در میانه

 و پیشمان آمدند و با استقبال گرممان روبرو شدند. 

گرفتیم بردند. ما آن نام را یاد میدیدند به زبان ترکمنی برایمان نام میها هر چیزی راکه میدر راه بچه 

دادیم. بگذریم که بیشتر کلمات در واقع یکی بودند و با گویشهای متفاوتی اش را یادشان میو در مقابل فارسی

 شدند. ادا می

پیوستند، مرو کهن را زیر پا گذاشتیم، ها و شماری افزایش یابنده از مردمی که کم کم به کاروانمان میبا این بچه

گفتند سرداری ی پهلوانی که میآسا از آن باقی مانده بود را دیدیم، و مقبرهپنجه بنایی بزرگ را که تنها دیواری

 بزرگ بوده است. 

زدند و در راه دسته جمعی سرود ای ایران و بهاران خجسته باد را خواندیم و کودکان بودند که دست می

ای که خواندن سرودهای کودکانهکردند. بعد پویان شروع کرد به ها را همراهمان تکرار می"ایران"گاهی 

 "ی مادر بزرگهخونه"ی سنگین و ریش بلند که ها شد. هیبت پویان با آن اندام درشت و کولهی وجد بچهمایه

ی شاد و شنگول دوره شده بود، به راستی به تصویری اساطیری از خواند و با یک مشت پسربچهرا می

 ماند!خنیاگران قدیمی می

ای بود که دو سومش طی کردن مسافتی به نسبت طوالنی به قزل قلعه رسیدیم. قلعهباالخره پس از  

در خاک فرو رفته و یک سومش فرو ریخته بود و در این میان دیوارها و تاقهایی هنوز بر پا بود که به عظمتش 

ای گوناگون با ای که به اینجا برسیم، پشت سرمان کاروانی ده بیست نفره از ترکمنهداد. تا لحظهگواهی می

هایشان با چند قدم آیند. بعضیدانستیم چرا دنبالمان میلباسهای رنگارنگشان تشکیل شده بود که ما دقیقا نمی

آمدند و بعضی دیگرشان هر از چندگاهی کمرویانه به جمع چهار پسرِ شوخ فاصله پشت سرمان راه می
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ز قلعه، این مشایعت پرشکوه با استقبالی بزرگ پیوستند، بی آن که چیزی بگویند. به محض رسیدن به قیمی

ی بزرگی که خودشان ده بیست نفر جمعیت داشتند، به این جماعت پیوستند. پدر هم تکمیل شد. خانواده

خانواده با اعتماد به نفس پیش آمد و خواست تا همه بایستیم و ما از آنها عکس بگیریم. همه خیلی منظم 

ای به این ب گرفت. من و پویان از خنده ریسه رفته بودیم که چرا خانوادهایستادند و پدرام چند عکس خو

گذرند رد پایی از خود وحدت کلمه اصرار دارند در عکسِ چند جهانگرد که دارند از آنجا می بزرگی با این

اند و تر شد. چون پدر خانواده دو دختِر بانمکِ دم بختش را کنار ما ایستبه جا بگذارند. بعد قضیه بامزه

خواست که عکسی با هم بگیریم. جالب این بود که این یک را هم ما گرفتیم و هم یکی از اعضای آن خانواده. 

این دو تا "خواستند بعدا بگویند باالخره درست سر در نیاوردیم، فقط مهر و محبتشان گل کرده بود یا می

 "دخترمان دو تا خواستگار انگلیسی داشتند که ردشان کردیم!

زد آمد و شادمانه با ما دست ر قیز قلعه جوانکی که بوی گند مشروب از لباس و دهانش بیرون مید 

داد و در عکسهایمان حضوری گسترده یافت. جوانی بود بیست و چند ساله که با دوستِ خوددارتر و 

ها همان آمدند. پسربچهترش همراه بود. ما دوستانه برخورد کردیم. اما وقتی به راه افتادیم، آنها هم همرامودب

 آیند. ندا دادند که اینها آدمهای درستی نیستند و احتماال به هوای پول گرفتن دارند می

ها دیدند، جوانها اما آزاری نداشتند. پا به پای ما آمدند تا آن که پول ایرانی را در دست یکی از بچه 

خواستم در این مورد سر حرف باز نه. من که می بعد سراغ من آمدند و پرسیدند باز هم پول ایرانی داریم یا

چی میگی؟ من که  "گفتم:شود، درست مثل یک عقب مانده با هوشبهرِ کرفس عمل کردم و مرتب می

 "فهمم!نمی

کرد. برای این که نیت خیرش اواخر کار جوانک دیگر داشت با نثر بیهقی و ناصرخسرو و به فارسی سوال می

خواست آن را با پول ایرانی عوض کند. حاال ماجرا چه رکمنی را بیرون آورد و میرا نشان دهد، اسکناسی ت
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اند، که خیلی ارزشمندتر از منات شان گفته بود که این جهانگردها به آنها پول ایرانی دادهبود؟ مراد برای یکی

سه شدم یک پانصد ترکمنی است. پولی که جوانک بیرون آورده بود را به سرعت به تومان تبدیل کردم و وسو

ی تهرون را در مقابل به او بدهم تا دستش بیاید با بچه -نصف بهای واقعی آن اسکناس ترکمنی -تومانی 

نباید شوخی کرد. اما پدرام خردمندانه گوشزد کرد که بهتراست اصال وارد این تبادل نشویم و دردسر برای 

ای از م تا جوانک از وجود کوچکترین نشانهنمایی ادامه دادخودمان درست نکنیم. پس به همان کرفس

 هوشمندی در من ناامید شد. 

وقتی به سر جاده رسیدیم، تصمیم گرفتیم این دو جوانک را دست به سر کنیم، پس به گرمی با آنها  

دست دادیم و با آنها خداحافظی کردیم. چند بار تالش کردند به ما بفهمانند که همراهمان تا ایستگاه بعدی 

هند آمد. اما ما با تاکید خداحافظی کردیم و همانجا ایستادیم. دو جوان البته واقعا افراد بدخیمی نبودند و خوا

بدون حرف بیشتر دستی تکان دادند و رفتند. این دو مزاحمِ مالیم و کم پیله بدترین ترکمنهایی بودند که در 

هایی که در ایران دیده بودم به نوزادان بدترینکل سفر با آنها برخورد داشتیم، و راستش را بگویم، نسبت به 

 ماندند!معصوم می

ای فکر کردیم ی آسفالت رسیدیم و دو جوانِ ترکمن را دست به سر کردیم، برای لحظهوقتی به جاده 

کردیم. باید آن جاده را تا جایی به نام بایرام علی راهپیمایی آن روزمان به پایان رسیده است. اما اشتباه می

توانستیم از آن ماند و ایستگاهی داشت که برای رفتن به مرو میای که به شهرکی میدادیم. نقطهادامه می

استفاده کنیم. صبر کردیم تا آن دو جوان کمی از ما فاصله بگیرند و بعد دوباره به راه افتادیم. آن گروه 

شکیل شده بودند، تا اینجای کار کمی از ما های زیادی تآمدند، چون از زنان و بچهپرجمعیتی که دنبالمان می

ای هم که راهنمایی ما را بر عهده عقب مانده بودند که در این توقف کوتاه به ما رسیدند. آن چهار پسربچه

 داشتند، کم کم خسته شده بودند. 
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. اما وقتی دوباره اند و آبی را که در کوله داشتیم به آنها دادموقتی در قیز قلعه بودیم دیدم شرف و مراد تشنه

ها شش هفت ساعت شد در چشمشان دید که قضیه فقط تشنگی نیست. طفلکراهپیمایی را از سر گرفتیم، می

ی خود را بود پا به پای ما راه آمده بودند و طبیعی بود که خسته باشند. با این وجود شادلی و شریف روحیه

ی مرا نشده وقتی دوباره شروع به حرکت کردیم کولهحفظ کرده بودند. شادلی برای این که نشان دهد خسته 

قاپ زد و روی پشتش انداخت. بعد هم تند تند رفت و اصرار کرد که کوله را حمل خواهد کرد. کوله حدود 

دار بیست کیلو وزن داشت و اصال در مقیاس توانش نبود. گذاشتم چند قدمی آن را بیاورد تا غرورش خدشه

 ه را از او گرفتم. نشود، و بعد به زور کول

ی ها دستهدار گروه بودم، بچهوقتی برای استراحت توقف کرده بودیم، کیفم را باز کردم و چون خزانه 

اسکناسها را در کیفم دیدند. تاثیرش متاسفانه خیلی سریع بود. هنوز کمی نرفته بودیم که مراد به پدرام نزدیک 

یدیم نهاری بخوریم. معلوم بود دیدن پولها او را کمی به طمع شد و پیشنهاد کرد که وقتی به بایرام علی رس

خیال بودند. هرچند از این واکنش قابل انتظار کمی دلخور شده بودیم، در های دیگر اما بیانداخته بود. بچه

ها یک روز را همراهمان راه آمده بودند و طبیعی بود که گرسنه و خسته دادم. بیچارهدل حق را به مراد می

ای نیست. اشند. با دیدن پولها هم البد فکر کرده بودند خرید یک غذا برای ما که اینقدر پولدار بودیم مسئلهب

 و خوب، حق هم داشتند!

ها دست و پا وقتی به بایرام علی و ایستگاه رسیدیم، از گروه جدا شدم تا چیزکی برای خوردن بچه 

ن رستوران و غذا خوردن در آن باقی نمانده بود. اما با کنم. وقت کمی داشتیم و مهلتی برای گشتن و یافت

ای خوردنی ها را بدون دادن هدیهپویان و پدرام به سرعت به این نتیجه رسیده بودیم که نامردی است بچه

 رها کنیم. 
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اشتباهی که کردم این بود که به تنهایی از جمع جدا شدم. بازار جای فراخ و بزرگی بود، اما در  

دانستم و آن و یافتن جای اتوبوسهای مرو مشکلی نداشتم. مشکل در آنجا بود که زبان ترکمنی نمیجهتیابی 

ام برای ارتباط برقرار کردن با فروشندگان بسنده نبود. چند جا را دیدم و سعی کردم چیز خرده سواد ترکی

و استثنائا جاهایی پفک هم  اش سیب زمینی بود و ترب و پیاز،ها پیدا کنم، اما همهدندان گیری برای بچه

 داشت!

فروشند، مانده بودم چه بکنم. با چند تا فروشنده حرف زدم و پرسیدم ساندویچ یا سمبوسه کجا می 

دادند. در همین گیر و دار بود که شادلی سر رسید. حدس زده بود خندیدند و سر تکان میاما همه فقط می

. همراه او در بازار گشتی زدیم. اما باز چیز به درد بخوری پیدا ام را کاهش خواهد دادندانستن زبان کارآیی

نکردیم. نزدیک بود ناامید شویم که آخر به این نتیجه رسیدم موضوع را به خودش واگذار کنم. حالیش کردم 

خواهم برای دوستانش و خودش چیزی بخرم، و بعد پولی به او دادم تا برود و هرچه خودش صالح که می

ی گازدار برگشت. خرد. دوید و رفت و چند دقیقه بعد با یک بسته پفک و یک بطری بزرگ آبمیوهداند بمی

ها را ترک ها همه آنجا بودند. خداحافظی پرشوری کردیم و بچهدوان دوان تا ایستگاه اتوبوس رفتیم. بر و بچه

 تالفی کنیم. ایم محبتهایشان را درستکردیم و سوار اتوبوس شدیم. با این حس که نتوانسته

ی مسافران در اتوبوس باز همان نمایشِ شگفتی برقرار بود. وقتی از در عقب سوار شدیم تقریبا همه 

برخاستند و با حیرت تا چند دقیقه به ما خیره شدند. اما جای خالی فراوان بود و هر سه نشستیم و به قدری 

خوابیدیم و وقتی بیدار شدیم که پدرام باز مهارت خسته بودیم که فوری چرتمان گرفت. من و پویان در عمل 

اش را به نمایش گذاشته بود و با سه بانوی ترکمن گرمِ صحبت بود. از آن سه بانو دو تایشان خواهر ارتباطی

نمودند. به خصوص بین سال میبودند و یکی دیگرشان دخترِ یکی از خواهران بود. اما طبق معمول همه بچه

ه درست معلوم نبود کدام بزرگتر است. تا بیدار شدیم دیدیم دارند در مورد این که چرا با خاله و خواهر زاد
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کنند. یکی از مردان مسافر هم درگیر بحث شده ایم بحث میاین سن و سال و یال و کوپال هنوز زن نگرفته

است همینجا  گفتند. دیدیم نزدیکدادند و گاهی چیزی میی حاضران هم با عالقه گوش میبود و بقیه

المجلس زنمان بدهند. اما روان پاک آمیتاباچان )که هنوز در بدن درازش زندانی است( به دادمان رسید و فی

 پیش از مراسم حنابندان به مرو رسیدیم.  

مان را از تن به در کنیم. همان چرت کوتاهی که در اتوبوس زده بودیم کافی بود تا بخشی از خستگی 

گرگ گرسنه بودیم. اما غم به دلمان راه ندادیم. اینجا مرو جدید بود و حتما غذای حسابی با این وجود مثل 

اش از اهالی محل شنیده بود که غذای محبوب آمد. پویان در جریان تحقیق و تفحصهای گستردهگیرمان می

سراغ رستورانی و محلی مرو کباب شیشلیک است. این بود که معطلش نکردیم و به اولین بازاری که رسیدیم، 

را گرفتیم که شیشلیک داشته باشد. بازارچه، به همین پاساژهای خودمان شبیه بود. درواقع جایی بود مثل 

هایش بفروشند. فرزند کهترِ بازار رضا که به جای ابزار رایانه، گل مصنوعی و لباس و  کاسه بشقاب در مغازه

های مردافکنِ یک منی و رولتهای ایر بود که نان خامهیک شیرینی فروشی تکان دهنده هم در ابتدای در بازا

گفتند فروخت. با دیدنش کمی اشتهایمان تخفیف یافت و به رستورانی رفتیم که میچرب و چیلیِ سترگی می

ی ضخیمی انداخته بودند. چون ای داشت که پشتش را پردهی باال قرار دارد. رستوران، دری شیشهدر طبقه

ماند که متروکه مانده و صاحبش برای سد کردن نگاه فضول هایی میاز بیرون به خانه داخلش تاریک بود،

همسایگان، پتویی پشت در آویخته باشد. وقتی ناباورانه در را باز کردیم و وارد شدیم، به محیطی سراسر 

ر واقع با آن متفاوت قدم گذاشتیم. اینجا یک بارِ کامل بود  با چراغهایی خاموش و فضایی کامال خلوت. د

ی آبرومند، و قصرهای خانهی متروکه، یک پیالهی سنگین و محیط تاریکش یک جایی بود بین همان خانهاثاثیه

 هالیوودیِ دراکوال.
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خواهیم. پسر جوان دیگری همانطور حیران سرگردان بودیم که دختر جوانی سر رسید و پرسید چه می 

خواهیم. در میان حیرتمان گفتند که این غذا را م شیشلیک میهم همراهش بود که نژادی روس داشت. گفتی

دارند. بعد هم کلی زحمت کشیدند و چند چراغ را روشن کردند که نورش در حد یکی دو تا شمعِ معمولی 

ایست آبرومند که شبها پاتوق بود. آنقدر خسته بودیم که نشستیم و به تجدید قوا پرداختیم. معلوم بود کافه

شود. برای خوردن نهار دیر و برای مالقات اوباش مست زود آمده بودیم. بنابراین در ار محله میاوباش پولد

کل ما بودیم و آن دو نوجوان و خانمی روس که صاحب کافه بود که گویا مادر آن پسر بود. خانم روس آمد 

 مان کرد که فقط گوشت خوک دارند. خواهیم؟ و یک جوری حالیو پرسید که گوشت می

ما که به خاطر نزدیکی به مرگ در اثر گرسنگی مجوز شرعی برای خوردن گوشت مردار هم داشتیم،  

گفتیم هرچی داری بیار. او هم جایی رفت که ما فکر کردیم آشپزخانه باشد، ولی احتماال مرکز کشت و 

وک بود. چون یک ساعت و نیمی گذشت و از غذا خبری نشد که نشد. وقت را با گفتگوی پرورش خ

مان که انباشته از خنده بود گذراندیم. به خصوص بازدید از توالت رستوران برایمان بسیار طربناک بود. عادی

ار کرده بود و تردید هوادار هنر مدرن بود. چون یک کاسه توالت ایرانی را بر سکویی آجری سومعمارش بی

شد مثل ی دفع بود که نه میآن را تا ارتفاعی معادل توالت فرنگی باال آورده بود. نتیجه تندیسی در یادبود ایده

صندلی رویش نشست و نه قابلیت آن را داشت که باالیش بروی و به سبک ایرانی قضیه را فیصله دهی. پدرام 

 چند عکس از این جذابیت توریستی گرفت.
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های ما سه نفر پایان گرفت و گرسنگی زورآورتر از قبل شد، شروع کردیم به پا پی ها و خندهتی شوخیوق

شود. دختر خانمی که در این مدت پشت بار نشسته بود و به تمیز کردن لیوانها و شدن که غذا کی حاضر می

روان باشد، چون تمام مفاهیم تواند عضو خوبی برای انجمن زچیدنشان روی بار مشغول بود، نشان داد که می

شود، بعد از یک ی دیگر حاضر میفیزیکی و زیستی زمان را در مدت کوتاهی ابطال کرد. ابتدا گفت ده دقیقه

ی دیگر، گفت پنج ربع اعالم کرد که همانطور که گفته، نیم ساعت دیگر غذا خواهیم خورد، بعد از ده دقیقه

کردیم، ناغافل غذا را آورد. درست نفهمیدیم انه به رفتن از آنجا فکر میدقیقه باقی است و وقتی داشتیم ناامید

تردید به فیل یا کرگدن یا یکی از مشتقاتشان تعلق منظور بانوی روس از خوک چه بود، چون گوشت بی

داشت. چیز افتضاحی بود که به ضرب و زور نان خوردیمش. به عنوان نوشابه نزدیک بود برایمان مشروب 

که با مخالفت همزمان هر سه نفرمان روبرو شد. گفت به جز مشروب فقط آب گازدار )سودا( دارد، و بیاورد 

ی آن سه های پیچیدهی مدت به خوردن سریع ما گذشت و اندیشهخوریم. بقیهما هم همصدا گفتیم آب می

 گریز را حدس بزنند. خوارانِ الکلنفر که سعی میکردند دینِ ما خوک

تر از قبل از کافه خارج شدیم. غذا را خوردیم و با شکمهایی گرسنه و جیبهایی خالی به هر صورت، 

یک راست به ایستگاه قطار رفتیم و با بهایی تقریبا معادل هیچ )نفری حدود هزار تومان( بلیط قطار به مقصد 

 نی.چارجو را خریدیم که مرکز استان لباب بود و از شهرهای مرزی میان مرو و خوارزم باستا

با توجه به بهای بلیت حدسمان این بود که باید تمام مسیر را روی یک پا بایستیم. اما خیلی زود معلوم شد 

 که حدسمان نادرست بوده است. 

ها را به پشت انداختیم و رفتیم که در شهر گشتی بزنیم. با وقتی از ترابری خیالمان راحت شد، دوباره کوله

 رای خوردن پیدا کنیم.ی پنهانی که چیزی باین نقشه
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ی میدان مسجد راهی که در پیش گرفته بودیم، به یکی از میدانهای مرکزی شهر رسید. در گوشه 

کرد. یک نگاه به آنجا کافی بود اش جلب نظر میبسیار بزرگی وجود داشت که معماری زیبا و نمای سنگی

 که تصمیم بگیریم سری به درونش بزنیم. 

ی مسجدهای عربستان ساخته شده بود. همان تزئینات ولی کالن و بر مبنای نقشهمسجد آشکارا با صرف پ

اندک و سطوح یکنواخت و سپید را داشت، با مناری یگانه و گنبدهایی متقارن و چهارتایی. یک بار دورش 

که از بقیه  ای بر زمین ریختیم. پدرامها در گوشهچرخیدیم تا توانستیم در ورودی را بیابیم. وارد شدیم و کوله

تر بود، همان جاها دراز کشید و فوری خوابش برد. من و پویان برخاستیم تا جایی برای دست و رو خسته

شستن پیدا کنیم. این ماجرای نظافت در آسیای میانه واقعا حکایتی است. چون بر خالف اسمشان که مسلمان 

ینشان جاری است، در استفاده از آب بسیار است، و رودهای پربرکتی مانند آمودریا و سیردریا که در سرزم

خسیس هستند. در واقع آب دارند، اما سنتِ استفاده از آن را ندارند. با توجه به تمیزی چشمگیرخیابانها، گمان 

ی روسها در آنجا ها و مکانهای عمومی با نفوذ هفتاد سالهکنم این منسوخ شدنِ کاربرد آب در دستشوییمی

 استثنا فرنگی بود!شان هم بیه آن نشانی که توالتهای جاهای مرفه و اعیانیهمراه باشد. نشان ب

خالصه، دم در مسجد از نوجوانی مودب و پاکیزه پرسیدم دستشویی کجاست، اشاره کرد که ما را به  

آنجا راهنمایی خواهد کرد. با پویان بیرون آمدیم و به زودی آن جوان به چند تن دیگر پیوست و با هیئتی 

مراه به طهارتخانه رسیدیم. نوجوانِ راهنمایمان و همراهان دیگرش همگی سپید پوش و بسیار با ادب بودند ه

ها بر سر داشتند. طهارتخانه هم برای خودش عمارتی بود. بنای بسیار و کالهی سپید شبیه به شبکاله حاجی

ی مسجد زیبایی بود که دیده بودیم، و وسیعی بود با نمای سنگ و اندرونیِ بسیار تمیز و زیبا. کامال شایسته

 حتی شاید کمی بیشتر!
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انتظار داشتیم پسرها با نشان دادن در طهارتخانه دنبال کارشان بروند، اما با نگرانی دیدیم دارند  

ی آیند. پرسیدم آبریزگاه کجاست، و این بار نه تنها مرا راهنمایی کردند، که مودبانه آفتابههمچنان همراهمان می

-نوازیشان هم نامنتظره بود و هم خوشایند. ادب و مهماننوازیری را هم برایم آوردند. این سبک از مهمانپ

شد. وقتی از شان چندان بود که اگر قرار بود کسی برای دین اسالم تبلیغ کند، از آنان بهتر کسی یافت نمی

ر دارند در آنجا وضو بگیرم. حرف همدیگر را آبریزگاه درآمدم، آنها را منتظر خود یافتم. معلوم بود که انتظا

های مرمرین زیبایی هدایت کردند که برای شستن پا و فهمیدیم، اما دست آخر ما را تا پاشویهدرست نمی

خواستیم، کفش و ها ساخته شده بود. من و پویان هم که از خدا همین را میوضو گرفتن به سبک سنی

گرفت از دیدن این کامال شستیم. مردی که در آنجا بود و داشت وضو می جوراب را در آوردیم و پاهایمان را

ای ها به کشیدن مسح سادهکرد سنی هستیم. شیعهصحنه خیلی خوشحال شد. احتماال به این دلیل که فکر می

 کنند و در شستن تمام و کمال پا این قدر وسواس ندارند که ما دست کم در آن لحظه داشتیم!قناعت می
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وقتی پاهایمان را شستیم، پویان با خوشحالی برای همه دست تکان داد و از مسجد خارج شد. من   

که پشت سرش مشغول پوشیدن مجدد کفشهایم بودم، دیدم میزبانانمان کمی از این حرکتش یکه خوردند. 

لی شستم و معلوم بود انتظار داشتند وضویش را تکمیل کند. من سعی کردم تالفی کنم و دست و روی مفص

 وضویی گرفتم که همه را قانع کرد. 

اند ما جهانگردانی اروپایی اما مسلمان هستیم. شاید ها فکر کردهوقتی به مسجد برگشتیم، معلوم شد این بچه

زدند نومسلمانانی هستیم که هنوز درست ی پویان حدس میکارههم با توجه به خوابیدن پدرام و وضوی نیمه

شان به تدریج فروکش ه هر صورت، وقتی در مسجد برای خودمان نشستیم، نگاههای کنجکاوانهایم. بجا نیفتاده

ای که دورمان درست کرده بودند، کم کم گسست و هرکس پی کار خود رفت. من که خیلی کرد و حلقه

درام پای نامنتظره در آنجا شعرم آمده بود، پای ستونی رفتم و برای خودم نشستم و چیزکی نوشتم. پویان و پ

ها لمیدند و استراحتی کردند. طبق معمول رویارویی با نمازگذارانی که ظاهرهایی بسیار مذهبی داشتند کوله

 شان. ها، و لبخندهای دوستانهتکرار شد، و همان سالم علیکم گفتن

و بسیار وقتی باز وارد میدان شهر شدیم، پدرام باز به طهارتخانه رفت. جالب این بود که توله سگ کوچک 

قشنگی درهمین بین پیدا شد و دمی تکان داد و با اعتماد به نفس کامل وارد طهارتخانه شد. من که با توجه 

به شلوغتر شدنِ آنجا نگران جانِ این موجود نجس در محل وضو گرفتن شده بودم، بعد از چند دقیقه دیدم 

وقتش را صرف بازی کردن با ما کرد. بعد خیالی و گردش کنان از آنجا بیرون آمد و باقی جناب سگ با بی

آمد که خوشبختانه پشت جوی آبی جایش گذاشتیم، وگرنه هم ول کن نبود و داشت همینطور دنبالمان می

 ها برود.بعید نبود در خیابان زیر ماشین
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ت خارج نشده بودیم که دختر نوجوان تپلی سر رسید و با دو سه کلمه انگلیسی هنوز از میدان درس 

زده بود که درست معلوم زده و ذوقکه بلد بود اعالم کرد که دوست دارد با ما عکس بیندازد. آنقدر هیجان

در  گوید. به هر حال، ما که گویی در این مدت به صورت بخشی از مکانهای دیدنی ترکمنستاننبود چه می

ی همراه دخترک سر رسیدند آمده بودیم، ایستادیم تا عکسمان را بگیرند. در یک چشم به هم زدن دارو دسته

 کردیم سه چهار نفره باشد، با جماعتی ده پانزده نفره از جوانان ترکمن انداخته شد. و عکسی که فکر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرد. شروع کردیم به گشتن را ناراحت می حاال که استراحتی کرده بودیم، گرسنگی بیشتر وجدانمان 

ای یا رستورانی، اما با حیرت دریافتیم که همه جا بسته است. تازه ساعت هفت و نیم، هشت بود. دنبال مغازه

هایشان پناه برده بودند. باالخره با ناامیدی و سرخوردگی به ایستگاه اما مردم به محض تاریکی هوا به خانه

ای در برابرمان قد برافراشت. آن ایستگاه ساکت و خلوتی که صبح دیده بودیم اینجا تهدید تازهقطار بازگشتیم. 

اش دراز کشیده بودیم، حاال مملو از جمعیت بود. حتی جایی نبود که و با فراغت بال روی نیمکتهای خالی
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ی مشکالت را ی آخر همهای آبکی که کارگردان در لحظهبنشینیم. در همین لحظه بود که مثل فیلمهای حادثه

انگیزش )حس اولش مربوط به کند، طالع بخت ما هم دمید. اول این که پویان با حس اولِ شگفتحل می

ی گیرند.( یک رستوران کامل و بقالی و بقیهشود، پنج تا حس دیگرش بعد از این قرار مییافتن غذا می

یدا کرد. خریدی کردیم و کباب ترکی و ماست و مشتقات مورد نیاز ما را درست در پشت ایستگاه قطار پ

آبمیوه خوردیم و دلی از عزا در آوردیم. بعد هم وارد ایستگاه شدیم و باز با چرخشی در اوضاع روبرو شدیم. 

ای هم دارد، که اتاقی بود مفروش با موکت. طبیعی بود که به آنجا رفتیم و هم معلوم شد ایستگاه نمازخانه

ی انباشته در سالن جمعیتِ کالفهِ ارژ کردیم و هم چرتی زدیم. جالب این بود که در انبوههایمان را شباتری

 شود خارج از ساعات شرعی در نمازخانه خوابید!ایستگاه، به فکر هیچکس نرسیده بود که می

نه  ای در اختیارمان بود و کیفیتیباالخره قطار آمد و سوار شدیم. بر خالف تصورمان، اینجا هم کوپه 

مان راهنمایی کرد و روبروی خانم مسنی نشاند که به تر از قطار قبلی. مسئول خط ما را تا کوپهچندان پایین

هایی هایش آنجا نشسته بودند. در درازای راهرو صندلیهمراه شوهر خجول و ساکتش، و یک لشکر از بچه

درست روبروی ما نشسته بودند، به روسها بود که بر هریک بانویی نشسته بود. دخترهای جوان و زیبارویی که 

توانستند انگلیسی حرف بزنند. سر حرف را باز کردند و بنابراین کنجکاوی معمول مردم به ماندند و میمی

سرعت ارضا شد و همه فهمیدند که ایرانی هستیم، حتی پویانِ بزرگ که همه با دیدن ریش بلند بورش در 

 کردند. ملیتش تشکیک می

گذشت، حال یکی از دخترهای آن بانوی ترکمن به هم خورد و پای پنجره رفت تا نفسی کمی که  

ی ما تازه کند. مادرش هم شروع کرد در مورد چیزی غر غر کردن. پدرام که در این موارد حواسش از همه

 "ها، نکند بوی بد ما ناراحتشان کرده؟بچه"تر بود، حدس ناخوشایندش را برایمان بازگو کرد: جمع
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مان را تا اینجای سفر حتی یک بار هم حمام نکرده بودیم و هرچقدر هم که اعتماد به نفس و خودشیفتگی

 دهیم!پذیرفتیم که احتماال بوی گند میکردیم، باز باید میبسیج می

وی با هم تبادل نظر کردیم که چه کنیم؟ رفتار دختران زیبایی که کنارمان نشسته بودند طوری نبود که انگار ب

اش را ما ناراحتشان کرده باشد. شوهرِ آن خانم هم چنین بود، اما خودِ مادر و دخترش که آشکارا روسری

شد باز کرد و واکنشهای ما سه نفر کردند. پنجره را نمیاش گرفته بود، چیز دیگری را حکایت میجلوی بینی

دهیم و غرغرهای ده بود که احتماال بو میهم خیلی همگن نبود. پویان با حالتی رواقی با این حقیقت کنار آم

مان بانو را توهین آمیز و سنگین یافته بود. پدرام بیشتر به راه حلی شیمیایی برای پوشاندن بوی احتمالی

اندیشید و من نزدیک بود طبق معمول رک و راست موضوع را از آنها بپرسم و در صورت لزوم عذرخواهی می

کردیم، جلویم را گرفتند. چندان صالح نبود روی همسفرمان را در این مورد باز میکنم. البته رفیقان به موقع 

 ی مخوف صحت داشت.به خصوص اگر این شایعه

دردسرتان ندهم، در نیم ساعتی که گذشت، تمام تدبیرهای ممکن را  به کار بستیم تا از وضعیت چند  

یک شیشه عطر که معلوم نبود از کجا یافته  خارجی بوگندو خارج شویم. پدرام رفت و چند دقیقه بعد با

شد و اگر به های قطار باز نمیاش را به زمین و زمان گرفتم. پنجرهبرگشت. اما این بار من جلوی عطرپاشی

دادیم ترکیبش با بوی عطری که معلوم نبود چیست، ممکن بود هوا را آنقدر سنگین کند که به راستی بو می

نتهی شود. بعد از چند دقیقه، مادر خانواده سر حرف را باز کرد و پدرام با او حرفهایی مرگ و میر مردم بیگناه م

هم از بویمان ناراحت نیست. از آن طرف، داد که خیلیرد و بدل کرد. اشتیاقش برای حرف زدن نشان می

ایم، گفت ههمان دختر خانمی که در راهرو نشسته بود چون متوجه شده بود ما از حالت آن خانم نگران شد

کند. به طور تلویحی پرسیدم از چیزی که آن خانم از سر و صدای قطار کالفه شد و به این خاطر غر غر می

ی بو جدی نبود، چون آن دختر به همراه دوستانش خیلی ما ناراحت شده؟ اما انگار قضیه "لباس"در رفتار یا 



89 

 

از ما ناراحت نشده و در ضمن چند بار تکرار  موکد گفتند که نه خیر، همه چیز خوب و مرتب است و او هم

 ایم خیلی خوشحالند!ی مسافران از این که ما به ترکمنستان سفر کردهکردند که آنها و همه

مکالمات پدرام با آن خانم هم به همین نتیجه منتهی شده بود و باالخره وقتی فهمیدیم غرغرهایش  

اغراق ی خاطر بابت بویمان دست شستیم. هرچند بیدغدغه در واقع راهی برای شروع مکالمه بوده، از آن

بگنجد، دست کم برای نیم  "خارجی بوگندو"ی توانم ادعا کنم که حس و حال هر کسی را که در طبقهمی

 ام.ساعت درک کرده

مان آورد. مرد جوانی بود با ظاهر نه چندان دلچسب، در این گیر و دار، مسئول خط جوانی را به کوپه 

دانم ا رفتاری مهربان و خوشرو. معلوم شد او را برای این آورده که فارسی بلد است. از ایرانیانی بود که نمیام

ی رفسنجان بود. گویا در سلسله مراتب کرد. بچهچطوری به مرو کهن پرتاب شده بود و آنجا کار و زندگی می

ن چشمگیر نبود. بانوی غرغرو که شغلی درون قطار موقعیتی فرودست داشت، چون لباس و ظاهرش چندا

دید، باز شروع کرد به پیف پیف و پاف پاف؛ که ی خودش با ما میی تازه شروع شدهجوان را مزاحم مکالمه

دانستیم باید با آن ام به جوش آمد و نگاه تند و پراخمی به او کردم. به هر حال، دقیقا نمیاین بار عرق ملی

که بعد از چند درود و حال و احوال پرسی، و شاید کمی دلگیر از واکنش  جوان چه صحبتی بکنیم. این بود

 آن زنک، راه خودش را کشید و رفت. 

اش و تقریبا همه از قطار پیاده شدند و فقط ما ماندیم یک ایستگاه که گذشت، دخترها و آن خانم و خانواده

بخت یارمان بود، اما اگر کار به فردا  و این عهدِ استوار که در اولین فرصت حمامی برویم. این دفعه را

 گرفتیم. کشید، دیگر حتما بو میمی

وقتی کوپه خلوت شد به طبقات باالیی پناه بردیم و در چشم بر هم زدنی با خاک یکسان شدیم. دقیقا از 

همان لحظه تا صبح فردا که به چارجو رسیدیم، یکسره خواب دیدم. رویاهای جالب توجهم در سفر از این 
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شب شروع شد که با توجه به تراکم رخدادهای مرو غریب نبود. برای پویان هم الگوی رویا دیدن چنین 

 وضعی داشت.
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 یک شنبه  ۸۸فروردین  2 –مارس  22روز سوم: 

 روایت پویان

 

صبح باید صبر میکردیم تا گیشه بلیت فروشی به کار  ۸رسیدیم، تا ساعت به مرو یا ماری  4:40صبح ساعت 

بیفتد، پس فرصت خوبی بود برای این که کارهای عقب افتاده را انجام دهیم، کار هایی مثل نوشتن سفر نامه 

یا چینی خواندن و ریش زدن شروین و شستن ظرف های کثیف شام دیشب و حتی حمام رفتن من با آب 

 بدون کندن لباس ها!دست شویی 

بر عکس اشک آباد، ایستگاه قطار مرو، توالت های محقری داشت، توالت های فرنگی که  چه در قسمت  

مردانه و چه زنانه، تعدادشان سه عدد بود و با یک  دیوار از هم جدا شده بودند ولی درِ ورودی نداشتند. اگر 

بودند، مردم را میدیدی که دارند کارشان را میکنند.  میخواستی به توالت آخری بروی و دو توالت جلویی پر

از این به بعد در طول سفر، این الگو مدام دیده می شود. فرقی نمیکند که توالت، فرنگی باشد یا ایرانی، در 

هر صورت اگر عمومی باشد احتماالً در ندارد و باید شرم و حیا را کنار بگذاری وگرنه رنج خواهی کشید.ضمناً 

 توالت ها خبری از شیلنگ آب و آفتابه هم نیست.  باید با این وضعیت خو بگیری. در این

که شد، از دست شویی کمی آب برمیداریم و با گازسفری و کتری که آورده ایم ، آب  ۸:00ساعت نزدیک 

 جوش درست میکنیم برای نسکافه، کمی هم کالباس از دیروز مانده که با نان، صبحانه مان را تشکیل میدهد. 

 ، که میپذیرد.از بوفه دار ایستگاه خواهش میکنیم، باطری ها و موبایل هایمان را شارژکند

این استراحت در ایستگاه خیلی چسبید، ما هم البته خیلی خودمانی با فضا برخورد کردیم به شکلی که بعد  

از مدتی کم کم اطرافمان خالی شد. صندلی های آن قسمت ایستگاه را به تمامی، تسخیر کرده ایم. ساعت 

و من در این فاصله مشغول جمع و جور کردن ، شروین و پدرام به گیشه فروش بلیت مراجعه می کنند  ۸:00
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وسایلم هستم. تلویزیون ایستگاه روشن است . خوانندگان مختلف ترکمن را نشان میدهد که به مناسبت نوروز 

سال پیش خودمان  40می خواندند، موسیقیی که از تلویزیون پخش میشود سنتی است ، مانند خواننده های 

شد، است. پس از پرس و جوی مجدد از باجه فروش بلیت، معلوم میشود که که از تلویزیون نمایش داده می 

نیمه شب حرکت میکند ، دیگر  ۱2:00فروخته میشود و قطار هم ساعت  7:00بلیت بعد از ظهر ساعت 

ایستادنمان در ایستگاه بی معنی است. ولی برای مطمئن شدن از زمان حضور مجددمان و طول زمان سفر ، 

به زبان بین المللی متوصل شویم و روی کاغذی شکل ساعت را بکشیم و نام شهر ها را تصمیم میگیریم 

ساله با  ۳5بنویسیم و سواالتمان را تکرار کنیم، در حال سوال از مردم کنار گیشه بودیم که مردی کوتاه قد و 

 ز ظهر برگردیم.موهایی کم پشت، با  کت شلواری تیره به کمکمان آمد و دیگر مطمئن شدیم که باید بعد ا

بعد فکر کردیم برای امروز برنامه ریزی کنیم، از همان مرد سراغ دیدنی های مرو را که بر روی نقشه، نمایش  

داده شده بود ،گرفتیم.  شروع کرد به توضیح دادن، ولی باز ما خوب متوجه نشدیم، دست ما را گرفت و ما 

عوتمان کرد، روپوش سفید و کارتش را نشانمان داد، متوجه را به طبقه باالی ایستگاه برد و به داخل اتاقی د

شدیم که دکتر ایستگاه قطار است و میخواهد، اگر ما دوست داریم، در ازای کرایه حمل و نقل با ماشین 

منات )  200000کیلومتر،   50دقیقه راه است و  45خودش، ما را به مرو قدیم ببرد و برگرداند. میگویید 

ن( هم کرایه اش میشود. کرایه اش با توجه به کرایه های ایران معقول به نظر میرسد و  توما ۱5000حدود 

فعالً گزینه بهتری نداریم، چون اگر بخواهیم اتوبوس پیدا کنیم حتماً زمان میبرد، ضمناً گپ زدن با دکتر ترکمن 

 که تَرک پست میکند هم برایمان جالب است، می پذیریم و میرویم. 

کیلومتر بر ساعت بیشتر نشد و  60نکته جالب این که در راه هرگز سرعت آقای دکتر ) نامش دولت بود( از 

پلیس واقعاً کنترل زیادی دارد و آنهایی که سرعتشان بیشتر میشود را جریمه سنگین میکند. جلوه شهر مانند 

آباد تروتمیز است و ساختمان های تازه ساز با نمای سفید رنگ و خیابان های پهن و تمیز و مجسمه  اشک
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هایی که بیشتر به مخدومقلی و ارطغرل و کوراغلی اشاره میکند و البته عکس های رئیس جمهور، بسیار زیاد 

وند پنبه را. چند کیلومتر دورتر میگ 2است. از شهر که خارج میشویم کم کم مزارع پنبه خود نمایی میکند، پخته

سمت شمال جاده، دیواری شروع میشود که چند کیلومتری ادامه دارد و در انتهایش پرچم ترکیه و ترکمنستان 

را زده اند، دکتر میگوید که این مزرعه پرورش اسب ترکمنی است که با سرمایه گذاری ترکیه احداث شده. 

لیتر بنزین مفتی  40را گوشزد میکند، در ترکمنستان هر ماشین ماهانه  از قیمت بنزین میپرسیم که نکته جالبی

دارد به همین دلیل حمل و نقل در درکمنستان خیلی ارزان تمام میشود، والبته این که ترکمنستان هم نفت دارد 

 و هم جزو چهار کشور برتر دارای ذخایر گاز دنیاست در این ارزانی بی تاثیر نیست.

 

 در مرویک بنای دولتی 

 

یستگاه با مرو است که با قطار یک ا  "بایرام علی"نام محلی که از آنجا شهر قدیم مرو شروع میشود آبادی  

 کیلومتر.  50کیلومتر است نه  ۳5جدید یا ماری فاصله دارد مسافت جاده ایش هم 

 در مرو باستان:

اند. تاکسی،  کردن مسافر، آنجا جمع شدهبایرام علی آبادی است که ماشین های فراوانی برای پیاده و سوار 

 ون و اتوبوس به تعداد زیاد به چشم میخورد .

                      
2 Pakhteh 
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ز یک بارو اراه فرعی از راه اصلی جدا میشود به سمت شمال میرود، دو طرف این راه فرعی، ویرانه هایی  

ان هم از دکتر دلمدیده میشود. با بچه ها قرار میگذاریم موقع برگشت حتماً اینجا را ببینیم! ) راستش توی 

لمان منتظرمان دولت، کمی دلخوریم که اینجا نمی ایستد تا بیشتر ببینیم، غافل از این که چه گنجی در مقاب

 است(

جاده فرعی، ده کیلیومتری ادامه میابد و گردا گردش پر از ویرانه های شهر باستانی است، باالخره ماشین  

 است. 3تر از گنبد سلطانیه می ایستد، اینجا  مقبره سلطان سنجردرکنار گنبد بلندی از جنس آجر و کمی کوچک

 

ازدید کنندگان جمعیت زیادی از ترکمن ها برای بازدید آمده اند، به وضوح پیداست که تعطیالت است، بیشتر ب

از، اتوبوس بچه و جوان هستند، دختر های ترکمن با لباس های رنگارنگ بومیشان ، پسر ها و چند گروه سرب

رایمان با افتخار ببه سرعت می آیند و  مسافران جوانشان را کنار آرامگاه سلطان سنجر پیاده میکنند، دکتر ها 

ان بنیان از سلطان سنجر صحبت میکند، معلوم است که در اینجا سلطان سنجر سلجوقی، مانند کورش به عنو

 ۳0بعادی حدود از بیرون و درون و به گذار ترکمنستان، معرفی شده. آرامگاه،  بنایی است آجری با تزئناتی ا

چ کاری گمتر دارد و سقف بنا گنبدی است که از داخل  40متر و مربع شکل که ارتفاعی حدود  ۳0متر در 

جاری شده. سنگ قبری در وسط بنا به صورت برجسته وجود دارد که روی آن، نام و نشان سلطان سنجر ح

 ، پول گذاشتن مردم بر روی قبر است.شده، چیزی که بیشتر از همه جلب توجه میکند

                      
 میالدی  ۱۱57تا  ۱0۸5آخرین پادشاه امپراطوری سلجوقیان   3
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هر از چند گاهی هم که مقدار پول ها زیاد میشود، یکی پول ها را جمع میکند و درون صندوق صدقاتی که  

 در گوشه ای، تعبیه شده می اندازد، معلوم است که با اعتقاد قلبی، صدقه میدهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 صدقه دادن مردم!
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در حال عکاسی هستیم، که یکی از ماموران بنا سر میرسد. از بلیت ورودیمان میپرسد، مجبور میشویم بلیت 

بگیریم، من و شروین برای خرید بلیت که در گیشه ای ، کنار بنا میفروشند، میرویم و سه بلیت به قیمت 

 منات میخریم.  ۱50000

م که بهانه کارش را گرفته، میخواهد برگردد، میگوییم من یک نقشه هم میخرم، نقشه شهر قدیم مرو. دکتر ه

منات ) تقریباً مجانی( به  500ما چگونه برگردیم ، میگوید با اتوبوس، میگوییم اتوبوس چند میگیرد، میگوید 

تومان( میدهیم تا برود، کمی هم حس دماغ سوختگی داریم ولی به هر حال این  7500منات )۱00000دکتر 

 هم حکمتی داشته!

بعد از نیم ساعتی گشت و گذار در داخل آرامگاه و اطرافش ، تصمیم میگیریم به سمت دیگر بخش های این 

 شهر برویم. 

ادامه جاده فرعی که از بایرام علی جدا شد، به سمت شمال میرود و در نقشه هم، قسمت هایی از شهر را که  

 ین خرابه های شهر حرکت میکنیم. در سمت شمال گسترانیده شده نشان میدهد، موازی جاده از ب
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عجب حس قریبی دارد این شهر، انگار نه انگار که در کشوری دیگر با صد ها کیلومتر فاصله با ایران امروزمان 

پایتخت خراسان بوده، تصور این که اینجا زمانی مانند حرکت میکنیم. تصور این که دویست سال پیش اینجا 

نیشابور یک میلیون نفر ایرانی زندگی میکرده اند که مغوالن قتل عامشان کرده اند، تاریخ کشورمان را به یادمان 

میآورد. وابستگی ما ایرانی ها در اطراف ایران زمین. راستی این مرزهای سیاسی آیا میتوانند هویت ما ایرانی 

 ا را محدود کنند، که گفته مرو ایرانی نیست؟ ه

هوا بسیار لطیف است ، ابری در آسمان گسترده شده، هر چند دقیقه، قطره هایی از باران به صورتمان میخورد 

لعد، هر کجایش را که نگاه میکنی، هجوم داستان های ولی خیس نمیشویم. شهر ویران، ما را در خود می ب

فروخفته بر تو میتازد. حیف که آوار، زبان ندارند تا سخنشان را با صدا، برایت تعریف کنند. نمیدانم شما هم 

تا بحال این حس را داشته اید، مکان های باستانی ، چه شهر ها و چه عبادت گاه ها ، روح دارند، با دیگر 

 اوتند، اینجا معنی دارد و تو را از خود، بیخود میکند.فضا ها متف

 

 

 

 

 

 شهر باستانی مرو
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همین طور که میرویم، از دور کاروان بزرگ شتری را میبینیم که در حال گذر از جاده است. پیشقراوالنشان،  

در باروی خرابه ای، تپه مانند در مشرق جاده گم میشوند، به سمتشان میرویم، از باروی خراب که باال میرویم، 

ا ارگ حکومتی بوده، به کاروان که میرسیم قسمت محصوری از شهر در برابرمان گسترانیده میشود، شاید اینج

تقریباً همه شان  جاده را رد کرده اند و فقط چند بچه شتر و مادرشان نزدیکمان هستند، مرد شتر بان نسبتاً 

ساله در پی ماروان در حرکتند و  ۱2،  ۱0جوانی با چهره ای آفتاب سوخته و کمی چاق و سه پسربچه تقریباً 

 د.دو تا سگ گله هم دارن

از شتر ها عکس برداری میکنیم و با شتر بان و بچه ها چاق سالمتی. چهره شان مهربان است ، خدا حافظی 

 میکنیم و دور میشویم.

 

 

 

 

 

 مادر )چپ( و فرزند )راست(!

متر آن طرف تر پشت دیوار خرابه ای، آب انارمان را به سالمتی اتحاد ایران زمین، مینوشیم. ) راستی  ۱00 

باید اعتراف کنم، نوشیدنی رسمی این سفرمان آب انار بود، و چقدر خوش طعم بود این آب انارهای 

 شان!(ایشیشه
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دل انگیز است که دل کندن از این جا  است، و ما صبحانه نخورده ایم، هوا هم چنان ۱0:00ساعت حدود 

ممکن نیست. تصمیم میگیریم در همین  جا بساط صبحانه را علم کنیم. در همین فکر و ذکر هستیم که کم 

کم شتربانان هم نزدیکمان میشوند، شروین کمی خرما تعارفشان میکند، و دو باره با هم به گپ زدن مشغول 

ساله، دولت است، اینجا در  ۳۱حانه بخوریم. میپذیریم، نام مرد جوان میشویم، دعوتمان میکنند که با هم صب

بین ترکمن ها دولت نام رایجی است پسر ها هم محمد و مقصد و دولت نام دارند. محمد، باچشم های 

روشن و قیافه  زیرک، زودتر ارتباط برقرار میکند. مقصد و دولت بزرگ و  دولت کوچک هم مهربانیشان را 

دن آتش و پهن کردن کاپشن هایشان به عنوان زیر انداز برای نشستن ما نشان میدهند، چقدر اینها با درست کر

 صمیمیت دارند.

بغض گلویم را گرفته، چقدر این مردم دوست داشتی هستند، لذت حقیقی که میگویند همین است، دمی با  

عتبار و پول و مقامشان را به رخت نمیکشند، این مردم بودن. انسان هایی که برای تو کُد و نماد نشان نمیدهند، ا

خودشان را ارائه میکنند، آدم هایی که دغل بازی یاد نگرفته اند، در طبیعت بزرگ شده اند و هرچه دارند 

 طبیعی است.

آنچه در بین ما رد و بدل میشود کالم نیست، زبانی فراتر از کالم است، پس این که ما فارسی حرف میزنیم و 

ی چندان مهم نیست. یادصحبت امیر حسن ماحوزی ) امیر حسین دوست خوب ادیبمان است که آنها ترکمن

هم زمان با ما به آسیای میانه سفر کرده( افتادم، چند روز قبل از سفر، با هم صحبت میکردیم، پرسیدم برای 

چین. گفت خود مردمی که در سفر میبینیم، چه چیزی سوغات ببرم، هم برای سفر آسیای میانه و هم برای 

واقعیت را سوغات ببر. راستی چقدر این جمله کلیدی است. این شتربانان ترکمن خود واقعیشان را به ما 

 نشان دادند . 
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ما در دنیای کُد گذاری شده و ماشینی امروز، تشنه دیدن خود واقعی آدمها هستم. جالب است که خود واقعی  

از طرف ما و نه از طرف دوستان ترکمنمان، حسی از رفتار پایین انسان ها فرو دست و فرادست نمیشناسد، نه 

به باال نبود، چیزی مربوط به گذشته و آینده نبود، هرچه هست همین لحظه است، هر چه هست هجوم 

انکشاف است. کشف است که بین ما جاریست. نه ما اعتبار و مدنیتمان را به میدان آورده ایم و نه آنها مشغله 

را ، به همین دلیل آن شد که یکه و یگانه بود و هست و خواهد بود و دیگر تکرار نمیشود. این گرفتاریشان 

که پژمان  ) پژمان نوروزی دوست قدیمیم( میگوید،  هم سفره گی، هم دلی می آورد راست است. وقتی با 

 دیگری، هم سفره شدیم، هم دل هم میشویم.
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 سه نفر که از طبیعت به یک اندازه کیف کوکند!
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انگار سالهاست که ما  همدیگر را میشناسیم و دوباره داریم یکدیگر را میبینیم، صبحانه مان در هوای خنک  

و خوراکی و در کنار آتش گرم صرف شد. ترکیبی از قارچ کبابی شده و چای سبز که در ابریق دم کشیده بود، 

از ترکیب سیب زمینی و چربی کوهان شتر و گوشت شتر نمک سود شده ، که در شیشه ای شبیه شیشه سس 

مهرام، قرارداشت و خوب در کنارهم عمل آورده شده بودند. و نان های محلی سبزی دار خیلی خوشمزه. 

 مربای خانگی هم داشتند.

 

 ی سندِ رسواگرانه

 چای نوشیدن شروین!
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چای را در پیاله های چینی صرف میکنیم، جالب است که حتی شروین هم چای مینوشد، ساعتی با هم  

هستیم، که متاسفانه زبان از توصیف لذتی که بردیم، ناتوان است. امید وارم شما هم اگر به سفری میروید، 

سفر را لذت بخش هستی را به یاری بطلبید که اجازه دهد کشفش کنید، چون تنها کشف کردن است که 

میکند. امید وارم گرچه سفر هایتان را برنامه ریزی میکنید، ولی خود را در چهارچوب برنامه هایتان محصور 

نکنید، چون هستی خیلی فراتر از چهارچوب برنامه های ماست و گرچه این بزرگی و هیبت، ممکن است نا 

 امن به نظر برسد، ولی در عوض پاداشش خیلی بزرگتر است!

 بعد از این صبحانه شاهانه) بی شک بهترین صبحانه عمرم بود(، از بین بارو های شمالی ارگ، خارج شدیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 از راست به چپ: دولت، محمد، شروین، مقصد، دولت بزرگ، پدرام ) در عکس ها نمی خندند!(

 

طبق نقشه در یک کیلومتری شمال غرب مقبره یوسف همدانی قرار دارد، که از صوفیان قرن پنجم است. به 

نظر بنای جدیدی می آید، ولی تصمیم میگیریم به آن سمت حرکت کنیم، وارد جاده میشویم و به ورودی آن 
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مرو است ، چون پارکینگ  محوطه وارد میشویم.  انگار اینجا هم یکی از چندین ورودی سایت باستانی شهر

بزرگی دارد و در کنار پارکینگ دوره گرد ها بساط کرده اند و خنزر پنزر میفروشند. گیره سر، کاله ، مجسمه 

های گلی، روبان و جواهرات بدلی و چیز هایی از این دست، جداً این تعداد زیاد بچه ها در خانواده های 

 سال است. 20معیتی که ما دیدیم سنشان زیر ترکمن جالب توجه است، فکر کنم سه چهارم ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دختر ها با لباس های محلی میگردند و پسر ها با بلوز و شلوار معمولی،  انتهای پارکینگ که میرسیم، محوطه 

 سنگ فرش میشود، بعد از چند پله، به محوطه سنگ فرش دیگری میرسیم. 

شوق  بعد از آن صبحانه صبح و مهمان نوازی گرم ساربان های ترکمن ، گاردمان کامالً باز شده، به همه باشور

 سالم میکنم و آنها هم تحویل میگیرند. از این که دعوتشان میکنیم با ما عکس بگیرند، خوشحال میشوند.

 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در محوطه سنگ فرش به سمت غرب که حرکت میکنی، دست راست، اول به مسجد قدیمی میرسی با نمای 

 ۱متر، ایوان مانند با مصالح آجری که اطرافش باز و کَفَش  5متر در  5آجری و بعد بنایی مربع شکل به ابعاد 

سرسلسله،  4وب همدانیخواجه ابویعقوب یوسف پسر ایمتری باالتر از کف سنگ فرش است و درونش مقبره 

است. سقف مقبره، طاق ضربی و آجری است. پشت این مقبره بنای کوچک  خواجگان یا فرقه نقش بندیه 

 گنبد داری است با فضایی پیچ در پیچ، احتماالً فضاهایی برای چله نشستن بوده.

متری ارتفاع دارد. از فراز آن شهر مرو  ۱0همین مقبره هم مناری است که درونش پله میخورد و سمت غرب 

 به تمامی در زیر پایت گسترده است.

 به باالیش میرویم و همراه ما، گروه گروه بچه ها و جوانان ترکمن هم باال می آیند. بر فراز منار قرار میگیریم. 

                      
 میالدی  ۱۱40مرگ در   4
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ترکمن ها را میبینیم که وارد محوطه سنگ فرش میشوند. ریش سفیدان  از باالی منار، خانواده بزرگی از

نفری  ۳0خانواده که دو تن هستند با لباسی نیلی و کالهی همرنگ در پیش. برای زیارت می آیند حدود 

میشوند. ظاهراً این دو پیرمرد، پیر و مرشدشان هستند، بچه ها، چه پسر و چه دختر لباسهای پلو خوریشان را 

ده اند و تمیزیشان حسابی توی چشم میزند. همه خیلی مرتب با مو های شانه کرده و قیافه های ترگل پوشی

ورگل، بقعه را طواف میکنند و دعا میخوانند و بعد سمت شمالش میروند و مانند صف نمازگذاران روی زیر 

ه دست به دعا بر میدارند اندازی که انگار برای همین منظور پهن شده مینشینند و مرشدانشان در پیش و هم

 دقیقه ای به این حالت ادامه دارد.  ما هم از منار به زیر می آیم. ۱0و ذکر میگویند. 

ساله دورمان جمع میشوند و با چند کلمه  ۱2یا  ۱0وقتی روی منار بودیم، چند پسر بچه نو جوان حدود  

ه کمک ترکی پدرام و نقشه ای که داریم، حالیمان انگلیسی که میدانند، سعی میکنند با ما ارتباط برقرار کنند. ب

میکنند که در جنوب غربی این شهر باستانی مرو، چند کیلومتر پایین تر از آرامگاه سلطان سنجر ساختمانی 

توجه است و داالنی زیر زمینی دارد و دوست که ظاهراً بزرگ و قابل  KIZ KALAاست مخروبه با نام 

دارند ما را به آنجا راهنمایی کنند. ما که هنوز یاد نگرفته ایم به این بچه ها میشود اعتماد کرد، اول سعی 

میکنیم دست به سرشان کنیم، پس بعد از چرخیدن در اطراف مقبره خواجه یوسف همدانی، به سمت جنوب 

و برخی از مردم محلی هم میروند ، میرویم. ظاهراً داریم از محوطه دور محوطه که جویباری روان است 

 میشویم و انتظار نداریم چیز جالبی ببینیم.

 

 

 جماعت در

 حال طواف بقعه 
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 خانواده به همراه پیرشان دعا میکنند!

 

بچه ها همراهمان می آیند، کمی جلو تر در وسط راه لحافی گل گلی انداخته اند و پای زنی از زیر آن بیرون 

است، از بچه ها میپرسیم این چیست، میگویند، چاهی است که زن ها با سر بردن زیر لحاف و نگاه کردن در 

ین کشف جالب بود، بعد به پلی چاه و دخیل بستن بر روی میله های چاه، حاجتشام را طلب میکنند. اول

نفره  ۳0میرسیم باریک که بر روی نهر آب زده اند، یک نفر، یکنفر میتوانیم گذر کنیم. در پشتمان آن خانواده 

که کنار مقبره در حال دعا بودند و مرشدانشان، در حال نزدیک شدن به ما هستند، ما و بچه ها از پل رد 

ان میماند ولی خوب که نگاه میکنیم میبینیم، انگار آدمها در مسیر میشویم، جای جالبی است، مثل قبرست

به هم تکیه داده  ۸مشخصی قدم بر میدارند و هر از چند گاهی روی زمین کلوخ هایی را میبینیم که بصورت 

، شده اند. هر وقت میخواهیم از مسیر خارج شویم بچه ها به ما یاد آوری میکنند که باید در راه قدم بر داریم

با فاصله کمی بعد از پل به محوطه ای میرسیم که یک درخت کهن سال وجود دارد، معلوم است که درخت 

مقدسی است، چون کلی دخیل به آن بسته شده. درخت بیشتر از آن که بلند باشد، پهن است، مثل درختان 
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ه روی زمین . ارتفاعش مناطق کویریست، برگهایی نیمه سوزنی دارد و شاخ و برگ پیچ و تاب خورده خوابید

متر، پخش شده. خوب که نگاه میکنیم از این گونه درخت، چند،  6متر است و در شعاعی حدود  4در حدود 

 تایی کنار هم روییده و انگار این مجموعه مقدس است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفره بر روی پل! ۳0دو پیر خانواده 

زوار، گردا گرد درخت میچرخند و دخیل میبندند و گاهی مینشینند و دعا میخوانند و بعد دستشان را به   

صورتشان میکشند. کنار درخت قبر هایی وجود دارد که بجای سنگ قبر بر رویشان به شکل گرده ماهی با 

متر و عرضش  2باشد، طولش آجر طاقی کوتاه زده اند مثل قطاعی از توپ بیس بال که از زمین بیرون آمده 

 2.5در وسط یک متر و ارتفاعش در وسط نیم متر ودر محیط قبر یک دیوار حائل حدود نیم متری به ابعاد 

متر کشیده اند که کسی وارد محوطه نشود، درخت را دور میزنیم و خانواده یاد شده با نظم و ترتیب  ۱.5در 

 که پیر مردان خوش رویی هستند، با ما عکس میگیرند.  زیارتشان را انجام میدهند و میروند، مرشد ها
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 درخت مقدس!

 

این که آدم ها متعصب نیستند برایم جالب است، اینجا هم مثل نپال ) سفری که قبالً با شروین رفته بودم( در 

مردم با این که مذهبی هستند ولی با روی گشاده از تو در مکان های مقدسشان پذیرایی  بسته ای نمیبینیم،

میکنند، کم کم به بچه های همرا همان هم خو میگیریم، می فهمیم که تینتشان پاک است، اینجا واقعاً توریستی 

اند.  هنگام برگشت از نشده. شاید امروز هم چون نوروز است خانواده ها برای ادای احترام به نیاکان آمده 

قرارداده شده نمایش  ۸کنار درخت مقدس به سمت پل ، بچه ها توضیح میدهند که کلوخ هایی که به شکل 

نذری است که آدم ها میکنند و نباید آن ها را خراب کرد تا نذرشان براورده شود. به همین دلیل مسیر حرکت 

 ، نیت میکنیم و دعایی کلوخی میسازیم!! منحصر به فرد است، ما هم برای احترام به این رسم
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 دعایی از جنس کلوخ

 

 

 

میزنیم تا بهتر ببینیم، چاهی است که در هنگام برگشت، چون سر چاه خلوت است، لحاف گل گلی را کنار 

سانتیمتر و درپوشش از شبکه میلگرد با چشمه هایی  60متری آب دارد با دهنه ای به قطر حدود  4عمق 

سانتیمتری است. دو باره به محوطه سنگ فرش میرسیم. دیگر متقاعد شده ایم که همراه بچه ها  ۱5حدود 

 بحانه قویی که خورده ایم چنان بود که شکممان سیر است.برویم، ساعت یک بعد از ظهر است ولی ص
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پس میرویم، راه، نسبتاً طوالنی است ولی حضور بچه ها سرخوشمان کرده،  نام یکیشان شرف است  و 

ولی این شرف و یکی دیگر خیلی خوب ارتباط میگیرند و ترجمه سردسته بقیه، نام بقیه را فراموش کردم 

پدرام هم کمک بزرگی است. هر چه میگویند پدرام ترجمه میکند و آن ها هم فارسیش را یاد میگیرند. شاید، 

اگر یک ماه به این منوال سر کنیم، ما ترکمنی یاد بگیریم و بچه ها فارسی.  در میانه راه آواز میخوانیم و 

انه راه پیمایی میکنیم و هر کدام از اتوبوس های قراضه رنگارنگ که از کنارمان میگذرد، برایش دست سرخوش

نفر  ۳0تکان میدهیم. جو خوبی شکل گرفته. کم کم بر تعداد راه پیمایان افزوده میشود شاید جمعیتی بالغ بر 

 در حال راه پیمایی اند، چند دختر جوان هم همراهمان شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سرخوشانه، آواز میخوانیم و راه میرویم، کیلومترها!
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و  تومانی داشت و من 50یک جایی شرف از من پرسید با خودت سکه ایرانی داری، پدارم هم یک سکه 

بل پیشبینی شروین هم دویست تومانی داشتیم، پول ها را بین بچه ها تقسیم کردیم. وبعد یک واکنش غیر قا

ادند. هر چه دبود. بچه ها بالفاصله چند سکه منات به عنوان یادگاری به ما هدیه که برایم خیلی آموزنده 

این نشانه خوبی  وبیشتر با بچه ها اخت میشدیم، بیشتر به فرهنگشان پی میبردیم، این ها واقعاً اخالق دارند 

یچ کس هنند. است، شاید چون هنوز در ترکمنستان صنعت توریست وارد نشده. مردم اینجا سنتی زندگی میک

ناخت، حتی آن ها شایمیل ندارد، اینترنت اینجا مفهوم ندارد. مردم آن قدر پیچیده نیستند که نشود آدم ها را 

ت را تا کجا که کمی جنسشان شیشه خورده دارد، به راحتی قابل شناساییند . به خوبی  می فهمی که رابطه ا

 نکه گاردت را ببندی.باید ادامه دهی تا چه حد میشود اعتماد کرد بدون آ

به همراه بچه ها کیلومتر ها راه آمده را برگشتیم، و گروهمان بزرگ و بزرگ تر شد، کم کم برای مردم محلی 

آشنا میشدیم، خیلی از ماشین هایی که قبالً ما را دیده بودند، این بار آن ها برایمان دست تکان میدادند، از 

رسیدیم، جمعیت زیادی در  5"کیز کاال"و باالخره به ورودی  چند بنای قدیمی آرامگاهی بازدید کردیم

انتظارند. احتماالً از همان هایی هستند که با ماشین و اتوبوس از کنارمان گذشته اند و ما برایشان دست تکان 

ها عکس داده ایم، مرد میانسالی با اصرار ما را به وسط میدان میبرد و دختر هایش را کنار ما می ایستاند تا با آن

بگیریم، این دیگر از عجیب ترین رفتار های این ترکمن هاست، چون خودشان دوربین ندارند و عکس ها را 

ما با دوربین خودمان میگیریم و هیچ امکان مبادله عکس هم نداریم ولی آن ها خوشحالند که ما با آنها عکس 

 شد. باور کنید! گرفته ایم، چنین نمایشی به دفعات در ترکمنستان برایمان تکرار

                      
5=  Kiz kala قلعه دختر 
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 جماعتمان زیاد و زیاد تر می شود!

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکسی اسطوره ای که به اصرار پدر دختر ها گرفته شد!
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کیز کاال میشویم. بنایی بزرگ و خشت و گلی است که از بیرون مقطع دیوارش به صورت نیم استوانه وارد 

متر است و بر  ۱00متر در  ۱00هایی تزیین شده، سقفش فروریخته، گویا قصری بوده، چند طبقه. وسعتش 

ها را روشن می کنیم،  باالیش که میرویم، ما را به محرابی که به زیر زمین میرود هدایت میکنند، چراغ قوه

داالنی است زیر زمینی که چند متری عمق دارد و در انتها با آوار بسته شده. اینجا هم مثل بنا های تاریخی 

ایران، این قصه رایج است، که فالن راه زیر زمینی، کیلو متر ها ادامه دارد و از فالن چاه یا داالن دیگر سر بر 

 می آورد!

 چراغ رو سریهایمان برایشان خیلی جالب است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل داالن زیر زمینی!

بر میگردیم در میانه بنا. با دوستان ترکمانمان عکس یادگاری میگیریم و برای برگشت آماده میشویم، شرف 

و میرویم.  میگوید برای رسیدن به ایستگاه اتوبوس میتوان از میان مزارع میانبر رفت، پس دوباره اعتماد میکنیم

ساله به جمعمان اضافه شده  ۱6همچنان با فاصله، جمعیتی از دختر و پسر در پی مان می آیند، دو نفر جوان 
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اند که معلوم است الکل مصرف می کنند، بوهای عجیبی میدهند، قیافه هایشان هم غلط اندز است، بچه ها 

اره حالیمان میکنند که این ها خالف کارند و تک تک هر کداممان را یواشکی میخوانند و به زبان ایما و اش

همراهیشان نکنیم، گرچه خودمان هم فهمیده بودیم ولی این که بچه ها نسبت به ما احساس مسئولیت 

میکردند، خیلی خوش آیند بود. به جاده که رسیدیم، چند دقیقیه ای می ایستم تا دو خالف کار از ما دور 

 شوند و دوباره راه می افتیم.

 

 ته: کالً به بچه ها راحت تر میشود اعتماد کرد. چون گاردشان باز است و روراست ترند.نک

در راه جایی بچه ها از شروین چیزی میخواهند و شروین کیف پولش را نشان میدهد که پر از پول است. از 

یستگاه رسیدیم در این به بعد کمی رفتار بچه ها عوض میشود مثالً یکی از آنها پیشنهاد میدهد که وقتی به ا

 غذاخانه برویم و چیزی بخوریم.

نکته: همیشه به مقدار مصرف روزتان پول دم دست داشته باشید و بقیه پول ها را دور از چشم بگذارید، تا 

روابط انسانی مخدوش نشود. حیف است آدم های به این خوبی، یک جور دیگر بشوند از خودشان تهی 

 شوند!

ظهر است که به بایرام علی میرسیم. هر سه نفرمان تصمیم میگیریم به نوعی از بچه بعد از  2:۳0ساعت حدود 

ها تشکر کنیم، شروین جدا میشود تا چیزی برایشان بخرد و یکی از بچه ها هم برای این که شروین گم نشود 

بع ساعتی سریع دنبالش میرود، ما هم مسیر را ادامه میدهیم تا ایستگاه اتوبوس های مرو، من و پدرام ر

منتظرشان میمانیم. باالخره می آیند. شروین میگوید هیچ چیز بدرد بخوری پیدا نکردم، سر آخر با کمک 

 همراهش، برای بچه ها نوشابه میخرد.از بچه ها خداحافظی میکنیم، خانه شان نزدیک است.
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یم اینقدر خسته ام که یک روز گردش در مرو قدیم هم دارد تمام میشود، خسته و مانده سوار اتوبوس میشو 

به محض نشستن در اتوبوس خوابم میبرد و زمان زیادی که اتوبوس منتظر می ماند تا مسافرانش سوار شوند، 

بعد از ظهر راه می افتد، پدرام با دو دختری که کنارش نشسته اند  4:00نمی فهمم. باالخره اتوبوس ساعت 

زاده هستند و همراه مادر دختری که خاله است به مرو گرم صحبت است، هر دو جوانند ولی خاله و خواهر 

سالمان است و ازدواج نکرده ایم خنده شان میگیرد، میگویند اینجا  ۳0میروند. از این که میبینند ما بیش از 

 سالگی حتماً ازدواج میکنند.  22سالگی و پسر ها هم تا  ۱6دختر ها 

 بازگشت دو باره به مرو جدید ) ماری(:

دقیقه است، بعد از کمی جستجو به پاساژی  که سمت شمال خیابان  4:45ه میرسیم ساعت حدود به مرو ک

است وارد میشویم. خیلی گرسنه ایم از دخترکی که کفش میفروشد آدرس رستورانی که بشود ششلیک خورد 

ه و یک جایی را میگیریم. به طبقه سوم راهنماییمان میکند، طبقه دوم مزون عروس است، و طبقه سوم یک کاف

شبیه رستوران. وارد که میشویم، خیلی تاریک است، از  دختر و پسری که روسی با هم صحبت میکنند، 

میپرسیم غذا دارید، دختر که انگار دو رگه است و ترکی هم بلد است، میگوید بنشینیم.  ظاهراً اینجا بار و 

 زود رسیده ایم. دیسکو است، ولی احتماالً شب ها کارشان شروع میشود ، ما کمی

 

 

 خسته و گرسنه، 

 در بار و دیسکو!
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یک ساعت و اندی معطل میشویم تا باالخره شش لیکمان حاضر شود در این فاصله کمی صحبت میکنیم. به 

غذا را می آورند ، غذایش   ۱۸:20میکنند نگاه میکنیم، ساعت دختر و پسر صاحب بار که با هم آیکیدو کار 

چرب است و مقدارش کم، آب هم ندارند. فقط مشروب و سودا، سودا را جای آب همراه غذا مینوشیم. به 

هر حال برای تشنگی بد نیست، محیط اصالً برای غذا خوردن مناسب نیست چون اینجا را برای رقصیدن 

 خوردن! غذایمان که تمام میشود بیرون میرویم ولی هنوز گرسنه ایم.درست کرده اند نه غذا 

خیلی شلوغ است ولی  .(Vakzalگذشته که به ایستگاه راه آهن میرسیم به قول خودشان )  7:00ساعت از 

به هر حال بلیت گیرمان می آید، اما بلیت درجه دو، به خیالمان که باید تا چهارجو ) مرکز والیت لباب که 

ترکمن آباد هم خوانده میشود( نشسته برویم ولی بعداً متوجه میشویم که کوپه اش شش تخته است و تفاوتش 

 بود. تخته  4با قطار درجه یک قبلی این است که قبلی 

خیالمان که از بابت خرید بلیت راحت شده، میرویم به گردش، خورشید غروب کرده و هوا در حال تاریک 

 شدن است، هر سه نفرمان خسته ایم.

نکته: در سفر های اینچنینی خیلی باید مراقب خستگی بود چون به راحتی بیمار میشویم وبیماری در سفر 

 کج خلقی میشود که تنش عصبی بوجود می آورد.فاجعه است، ضمناً همین خستگی باعث 

خیابان ها شان است. ساختمان های   هم اشک آباد و هم مرو ) ماری( یک خوبی بزرگ دارند و آن افق باز

بلند، محدود کننده دید نیستند، چون شهر ها متراکم ساخته نشده اند. اگر جایی ساختمان بلندی هم در دست 

آن قدر فضای سبز هست که احساس دل بازی میکنی. خیابان ها هم به شکل  ساختمان است، دور و اطرافش

 دست و دلبازانه ای، عریض هستند که به این احساس دل بازی کمک میکند.
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یم حرکت میکنیم، معماری مسجد شبیه نسیم خنکی می آید و آرام به سمت مسجد بزرگی که صبح دیده بود

همان مسجد ارطغرل در اشک آباد است، به گمانم این را هم ترکیه ساخته باشد شاید هم مطابق گفته شروین 

 با سرمایه گذاری وهابی ها؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگ نیم ساعتی راه میرویم و به مسجد میرسیم. بنایی بزرگ با چهار منار بلند و گنبدی الجوردی، خیلی 

نماز گزار جا شوند، بدنه از سنگ چینی است و نورپردازی خوش  2000است، این جا هم شاید به راحتی 

 ضلعی است مانند مسجداالقصی. ۸رنگ آن به هیچ وجه توی ذوق نمیزند. پالن مسجد 

سه چهارم محیط مسجد را دور میزنیم تا به در باز برسیم. در چوبی بزرگ و منبت کاری شده ای که در باالی 

پله ها قرار دارد، وارد که میشویم، تعدادی پسر بچه نوجوان با عرق چین های سپید، به عنوان کفش دار 

شروین برای یافتن طهارت خانه شان  ایستاده اند، کوله هایمان را گوشه ای میگذاریم و پدرام میماند، من و

میرویم. از پسر بچه های کفش دار سوال میکنیم، ناگهان همه به خدمت حاضر میشوند، نزدیک به ده نفر جلو 
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می افتند که ما را به طهارت خانه هدایت کنند، دیگر راه برگشتی نیست باید برویم. به دست شویی که میرسیم، 

فتابه پر از آب بر میگردند و به هر کداممان یک آفتابه میدهند، منتظر میمانند که بچه ها جلو میروند و با یک آ

 کارمان تمام شود، به وضوخانه هدایتمان میکنند، همه جا خیلی تمیز است و به هیچ وجه خساست نکرده اند.

میتوانند در وضو خانه اش سالن بزرگی است که راه آبی کاشی کاری شده در کناره ها دارد و نمازگذاران  

سکوهای کنار راه آب بنشینند و شیر های آب را باز کنند و پایشان را بشویند، من و شروین  هم که می 

دانستیم خیلی کثیفیم، از فرصت استفاده کردیم و پاهایمان را کامالً شستیم، بعد بلند شدیم که بیایم بیرون که 

د قسمت بعدی وضو را اینجا انجام میدادیم، ما هم به پسر بچه ها به دست شویی هدایتمان کردند، انگار بای

یک دست شستن ساده بسنده کردیم چون وضویمان را در همان دست شویی قبلی گرفته بودیم و خارج 

 شدیم. نیم ساعتی در مسجد استراحت کردیم. من جوراب ولباسهایم را عوض کردم .

 

 

 

 

 

 

 

کم کم مسجد شلوغ شد و ما هم بیرون آمدیم تا توی چشم نباشیم. بیرون مسجد گروه های جوان، دختر و 

پسر نشسته بودند، انگار پارک دور مسجد، تفریح گاه شهر است. داشتیم میرفتیم که دختر تپلی با هیجان به 
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ما سالم کرد و سعی کرد به انگلیسی به ما خوش آمد گویی کند ولی متاسفانه زبانش خوب نبود، به هر ترتیبی 

 بود به ما حالی کرد که میخواهد با ما عکس بگیرد، جمع شدیم دوستانش آمدن و با هم عکس گرفتیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عکس یاد گاری با دوستان ترکمنمان در کنار مسجد!

 

شب بود، تصمیم گرفتیم برگردیم و سر راه فروشگاهی هم پیدا کنیم  ۹کم کم داشت دیر میشد، ساعت حدود 

تا چیزی برای شام بیابیم. دریغ از فروشگاه باز، در این شهر خیلی زود مغازه ها میبندند. خودمان را به ایستگاه 

میرسانیم. ایستگاه قطار خیلی شلوغ است. هیچ کدام از صندلی ها خالی نیست. درست در کنار ایستگاه، سمت 

غرب ، رستوران روبازی وجود دارد که روی یکی از صندلی هایش مینشینیم. چون هنوز گشنه ایم، سه پرس 

ت و در کنار شلوغی جماعت کباب ترکی هم میگیریم با ماست، آب میوه هم برای فردا صبح. هوای خوبی اس

 که احتماالً بسیاریشان مسافرند، خوش میگذرد!
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 به ایستگاه بر میگردیم، هنوز یک ساعت و نیمی تا حرکت قطار وقت داریم. ۱0:۳0حدود ساعت 

پدرام سرغ بوفه ایستگاه میرود تا مثل صبح باطری هایمان را شارژکند. به ما میگوید، در اتاق نماز خانه پریز 

 هست. برق

این اتاق نمازخانه کشف خوبی بود، یک اتاق خلوت که کفَش موکت شده. هر سه نفر میرویم آنجا، چراغ را 

دقیقه  ۱۱:45خاموش میکنیم، موبایل و باطری ها را به برق میزنیم ، شروین هم زنگ موبایلش را برای ساعت 

انداختن نیست در حالی که اینجا کوک میکند و تخت میخوابیم. ایستگاه خیلی شلوغ است و جای سوزن 

دو نفر ازبک برای شارژموبایلشان میآیند که ما خیلی با آن ها  ۱۱سکوت حکم فرماست. فقط حدود ساعت 

 کاری نداریم و بعد هم میروند. فکر کنم هیچ کس بجز یک ایرانی در نماز خانه نمی خوابد؟!

 ر شده ایم.سوار قطا ۱2:00دقیقه بیدار میشویم و ساعت  ۱۱:45ساعت 

 

 قطار مرو به ترکمن آباد ) لباب، چهار جوی(

ساله در کوپه هستند  ۱4و  ۱2است، بجز من و شروین و پدرام، یک خانم و آقای و دو دختر  کوپه ما شلوغ

ساله هم که موهای بور و چشم آبی هستند، یکی با لباس ورزشی آبی روشن و دیگری  ۱۸یا  ۱7و دو دوختر 

مز، بیرون کوپه نشسته اند. در بدو ورودمان به کوپه، مادر خانواده که فکر کنم حد اقل یک با لباس ورزشی قر

رگ روس هم دارد، دماغش را میگیرد، انگار که ما بوی بدی میدهیم، این پیف پیف کردن مادر، ما را عصبی 

ر حال رتق وفتق میکند. کامالً مادر ساالر است، مرد میانسال ترکمنش مثل موش نشسته و خانم یک دم د

امور. کم کم یخ خانم باز میشود و میپرسد از کجا آمده ایم، در همین حین پدرام هم با یک شیشه کوچک 

 عطر بیک سر میرسد. تصمیم میگیریم عطر نزنیم، چون رفتار خانم بهمان خیلی برخورده. 
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واسته با ما سر صحبت را باز کند، به زودی میفهمیم که خانم واقعاً نیت بدی ندارد و بیشتر از این طریق می خ

چون خیلی سریع با هم رفیق میشویم. برایمان میگوید که یک ایستگاه بیشتر همراهمان نیست، چون در بایرام 

 علی زندگی میکنند و در آنجا از ما جدا میشوند.

وپه می آورد، به مسئول واگن که از ایرانی بودن ما خبر دار است، دست جوان ایرانی را میگیرد و به داخل ک

نظرش این اتفاق خوبی برای ماست که هم وطنمان را ببینیم. پسر اهل رفسنجان است و برای کسب وکار به 

ترکمنستان آمده. روی صورتش، باالی دماغ ، اثر زخم سالک دیده میشود، این بهانه خوبی برای خانم هم 

، پسرک هم بعد از یک سالم و احوالپرسی گرم کوپه ایمان است که دوباره پیف پیف کند، و دماغش را بگیرد

و کوتاه کوپه را ترک میکند.  بعد از پیاده شدن خانواده قبلی ، ما تصمیم میگیریم بخوابیم در پی آماده سازی 

بسترمان بودیم که دو زن و چند بچه به کوپه می آیند. تنها خاطره ای که دارم این است که بچه هایشان شیر 

شروین در طبقه سوم میخوابیم و پدرام در طبقه دوم، این قدر خسته ام که تا سرم را میگذارم،  خواره اند. من و

به خواب عمیقی میروم با خواب های خوش، تواتر اتفاقات این قدر زیاد است که خواب های یک سالم را 

 یک شبه و به صورت زیپ شده میبینم!
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 مارس 23  - 88فروردین  3شنبه  دو م:چهارروز 

 روایت شروین

 

ای هایمان را دیدیم. کوپهصبح زود بود که به چارجو رسیدیم. از تختهایمان پایین آمدیم و تازه هم 

ترکمن بودند که هرکدام توسط چندین کودک نوزاد احاطه شده بودند، و همه خفته. نگران شدم که  چند زن

اگر این مردم مهربان با همین سرعت زاد و ولد کنند به زودی آنقدر زیاد شوند که باز به حرکت در آیند و 

 شهرهای دیگرِ این طرف مرز را هم بگیرند!

بت مرتفع، با هوای مالیم و جمعیتی اندک. ساخت و ساز شهری چارجو اما، شهری است سرسبز و به نس

ایم، با مقیاسی کوچکتر و وضعیتی فقیرانه. همان ساختمانهای یکدستِ سنگی، همان است که تا به حال دیده

همان بناهای معموال دولتی در کنار خیابانها، و همان تصویرِ خندان رئیس جمهورشان بر در و دیوار. هوا مه 

ایم بارد. دیشب را هر سه مثل ارداویراف بعد از خوردن منگ گشتاسپی خوابیدهست و نم نم بارانی میآلود ا

 ایم تا از پل چینوت بگذریم و به ازبکستان برویم. و حاال آماده

بندی خیلی روشن بود. در چند دقیقه تبادل نظر، مسائل پیش رویمان را مهم و اهم کردیم. اولویت 

گرفتیم که نزدیک به مرز است. اولویت اول، البته رفتن به دستشویی تی برای شهر فاراب میاصوال باید بلی

زد، های تهران پهلو میی بلیت فروشی رفتیم. با قیمتی که با نرخ تاکسیبود! با این وجود ابتدا سراغ باجه

ز یک ساعت وقت داشتیم و ی مسیر راحت شد. کمتر ابلیتی برای سفر به فاراب گرفتیم، و خیالمان از ادامه

 جنبیدیم!بایست میمی
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انگیزِ آشنا را داشت. چند دیوار کوتاه و ناقص، که در هم نداشت. دستشویی طبق معمول همان معماری هیجان

ایستادی چشمت به جمال توانستند نگاهت کنند، و هم اگر مییعنی فضایی که هم رهگذران مستقیما می

 های مشهور بود. شد! روش طهارت هم همان کاغذ سنبادهمی همقطارت در سنگر بغلی روشن

وقتی باالخره کارمان را کردیم و با فکری روشن و ذهنی باز دوباره دور هم جمع شدیم. رفتیم و کمی خوراکی 

ها را در سالن ایستگاه گذاشتیم. من همانجا نشستم و شروع کردم به گوش دادن به درسهای خریدیم. بعد کوله

پدرام و پویان راه افتادند و دستی که از پا خطا کردند این بود که به یکی از پلیسهای ایستگاه نزدیک چینی. 

ی دوستانم با رسد؟ من که برای خودم نشسته بودم، دیدم مکالمهشدند و پرسیدند قطار فاراب کی سر می

ا با خود بردند. جا خوردم و پلیس طوالنی شد. به زودی یکی دو تا پلیس دیگر هم آمدند و دو یار غار مر

مانده بودم که دنبالشان بروم یا نه. مدتی به نسبت طوالنی گذشت تا این که پدرام برگشت و پاسپورتم را 

گویم. باز کمی صبر کردم، اما گرفت و باز همانجا رفت. خندان بود اما وقتی پرسیدم چه شده، گفت بعدا می

 دیدم از آنها خبری نشد که نشد. 

معلوم بود دیگر، ترکمنها با وجود نقشی که با مهارت کامل در دو روز گذشته بازی کرده بودند، خوب، 

ی دیگر باالخره خود را لو داده بودند. قطعی بود که یارانم را در آن پشت به صلیب کشیده بودند و چند دقیقه

ا هم برای ساخت تسلیحات شیمیایی هایمان را به یغما ببرند. حتم داشتم که جورابهایمان رآمدند تا کولهمی

 فرستادند!های کشتار جمعی سیبری میو میکربی به آزمایشگاه

راستش را بگویم، این فکر و خیالها زیاد جدی نبودند. اگر قرار بود کسی رشوه بگیرد، دوستانم را  

دند. بنابراین حدس کرکردند، و اگر واقعا مشکلی وجود داشت، مرا هم صدا میزودتر از این حرفها رها می

گیری متمایل بود. در این میان اما، رخدادهایی زدم اتفاقی بینابینی افتاده است. هرچند حدسم بیشتر به رشوهمی

گذاشت. ابتدای کار، دختر جوانی که بر خالف بیشتر در ایستگاه در جریان بود که حواس برای آدم باقی نمی
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تن داشت، آمد و به روسی چیزهایی پرسید. به انگلیسی گفتم که مسافران ظاهری اتوکشیده و کتی چرمی بر 

دانم. او اصرار داشت که من حتما باید روسی بدانم، و وقتی کانال را روی زبانهای فرانسوی و روسی نمی

 ای نرسیدم، به ترکی گفتم که ترکی بلد نیستم!آلمانی و صد البته فارسی عوض کردم و به نتیجه

ای نشست. باز تا آمدم به آغوش فرهنگ کهن چینی و روبرویم بر صندلیخوش و خندان رفت  

ی دختر دیگری پیدا شد. این یکی به دانشجوهای خودمان شباهتی داشت و جوانتر بود و بازگردم، سر و کله

تواند آنجا ی پدرام اشغال شده بود. پرسید که میرفتاری آزاد و راحت داشت. صندلی کناری من با کوله

ند یا نه؟ و من هم گفتم بله و صندلی را برایش خالی کردم. سعی کرد حرف بزند، اما جز یکی دو کلمه بنشی

انگلیسی بلد نبود. بنابراین قضیه به سر تکان دادن و لبخند زدن ختم شد. بعد هم که کمی گذشت، از این بن 

 بست فرهنگی سرخورده شد و از ایستگاه خارج شد. 

شد و خبری از دوستانم نبود. دیگر داشتم شدنمان به قطار داشت نزدیک می در این بین زمان سوار 

ی نجات دوستانم را اجرا کنم، ها را به آن بانوی چرمین پوش بسپارم و عملیات پرحادثهشدم که کولهآماده می

 که دیدم خوش و خرم سر رسیدند. پدرام با همان شیطنت مرسومش گفت که حدود صد هزار تومان رشوه

اند و یک بار با اند. اما شادتر از آن بود که بتوان این سانحه را باور کرد. معلوم شد پلیسها آنها را نشاندهداده

 اند.اند و با ادب آنها را رها کردهاند. اما رشوه نخواستهکرده های ما رونویسیدقت از روی کل گذرنامه

که این بار به اتوبوسی بزرگ شبیه بود. طبق معمول  ها را برداشتیم و سوار قطاری شدیمکوله دوباره 

با سر و صدا و بگو و بخند سوار شدیم و در میان سایر مسافران که معموال ساکت و خجالتی بودند نشستیم. 

ای نگذشته بود که همان دخترِ دومی سر رسید و آمد در صندلی پشت سری ما نشست. هر سه گرسنه دقیقه

ا در آوردیم و قسمت کردیم و شروع کردیم به خوردن. دودل بودم که به دختر هم ها ربودیم. پس خوراکی

شویم کل اتوبوس را غذای نذری بدهیم و از تعارف کنم یا نه، اما بعد دیدم اگر قرار به تعارف شود ناچار می



126 

 

و آماج خیرش گذشتم. ضمن خوردن کلی سر به سر پویان گذاشتیم که یکی دو لقمه از پدرام بیشتر خورد 

آورد و قصد غارت ایرانیان را دارد. به خصوص من هایمان شد که دارد به خوی نیایش تیمور روی میشوخی

کردم که ممکن بود در جریان این هتک حقوق غذایی جمع دچار سوء تغذیه برای پدرام خیلی دلسوزی می

تیم و به نوعی تعادل شکمی با ی همسفری داششود. هرچه نباشد من و پویان دست کم صد روز با هم سابقه

خورم که حساب زیادتر می "هم رسیده بودیم! پویان هم البته کم نیاورد و حکیمانه سری تکان داد و گفت:

 "کار خودتان را بکنید!

وقتی به فاراب رسیدیم، باالخره دختر خانمِ پشت سرمان سر حرف را باز کرد. این که پدرام ترکی  

رسید چون باالخره خط ارتباطی بینمان برقرار شد. گفتیم که قصد داریم به مرز  بلد بود خیلی به دادمان

های مرز ازبکستان برویم. با وجود سن و سال کمش جوانی تیز و زرنگ بود. ما را به جایی برد که تاکسی

ما قرار داشتند، و با راننده با تحکم و تسلطی چشمگیر صحبت کرد و سر قیمت چندان چانه زد که دیگر 

شدیم. دقیقا طی کرد که ما را کجا ببرد و کجا پیاده کند. بعد هم مهربانانه خداحافظی کرد داشتیم شرمنده می

 و رفت. اسمش امیده بود.

فارابیِ بزرگ بود، حرکت کردیم.  سوار ماشین شدیم و از فاراب، شهری که زادگاه معلم دوم، ابونصر 

دوست داشتم در این شهر کمی بیشتر بگردم، اما وقتی نداشتیم و امیده هم چندان سریع دست به کار شده 

دانستم چند تن در آن شهر حکیمِ رفتیم. نمیبود که تا به خودمان آمدیم در ماشینی به سوی مرز پیش می

نخستین احیاکنندگان تفکر فلسفی پس از ورود اسالم به ایران بود. آوردند؟ مردی که از بزرگ را به یاد می

نظیری که در دوران خودش به احتمال نزدیک به یقین بزرگترین فیلسوف، و یکی از بزرگترین شخصیت بی

ی افالطون و موسیقیدانان و اخترشناسان جهان بود. کسی که ساز قانون را ابداع کرد، برای نخستین بار فلسفه

ریزی کرد، ی اسالمی را پیو را در خاور زمین با موفقیت با هم ترکیب کرد و چارچوب عمومی فلسفهارسط
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و راهی دراز از این شهر کوچک تا دربار دمشق را طی کرد و در نهایت در آن سرزمین دوردست جان سپرد. 

مافیلم از رویش سریالی اش را در قالب رمان بلندی نوشته بودم و قرار بود سیمن دو سال پیش زندگینامه

اش درود دوازده قسمتی بسازد. همان وقتی که در قطار نشسته بودیم و از روی آمودریا گذشتیم، به خاطره

ی فارابی باغهای محله فرستادم. به این ترتیب از فاراب گذشتیم، بی آن که فرصتی برای قدم زدن در کوچه

 بزرگ دست دهد.

هایی النه کبوتری. ظاهری مفلوک داشت. اتاقکی بود کوچک با باجهمرزِ ازبکستان و ترکمنستان  

ای بود، تاجیک از آب در آمد و با فارسی شیرینی ما را پیرمرد موقر و خوشرویی که گویی در بانکِ آنجا کاره

 کند و باید آن طرفدر مورد تبادل پول راهنمایی کرد. گفت که این طرف مرز کسی پول ترکمنی را تبادل نمی

ها هم پول بارید. چنان که معلوم بود، خود ترکمنچنین کنیم. هرچند از صدایش در این مورد هم تردید می

خودشان را قبول نداشتند. در گذر از مرز، برخورد مسئول وارسی بارهای ما خیلی جالب بود. خانمی بود که 

بگردد. اما به جای این کار، با کمرویی کردیم تا آن را هایمان را در برابرش باز میبایست کولهقاعدتا می

 "ببیینم، چیز قاچاقی ندارید؟ "گفت:

 "مثال چی؟ "ما متعجب پرسیدیم:

 "مثال هروئین، کوکائین،... "و او با همان کمرویی گفت:

هایمان را به دستمان داد. به این شکل از ما با شنیدن این حرف زدیم زیر خنده و آنقدر خندیدیم که گذرنامه

رسی مرزی گذشتیم. با خندیدن به این پرسش که مواد مخدر داریم یا نه. حتی مهلت ندادند بگوییم که بازر

 نداریم!

مدتی در صف دراز مسافران دیگر منتظر ماندیم. سربازان همه خوشرو و کنجکاو بودند و پی فرصتی  

از مرز ردمان کردند. به  گشتند تا صحبتی بکنند. باالخره ما را خارجی تشخیص دادند و خارج از صفمی
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خوارانِ دیوآسای بربرِ این خطه موفقیتی به دست این ترتیب از ترکمنستان گذشتیم، بی آن که در کشف رشوه

 آوریم.  

ی خوشمزه آن بود که بین مرز ترکمنستان و ایستگاه مرزی ازبکستان چیزی حدود یک کیلومتر نکته 

ها ایجاد شده بود یا دو کشور تصمیم گرفته بودند اشتقاق قارهفاصله بود. حاال این فضای حایل به خاطر 

طرفی مینیاتوری در بین مرزهای خودشان تعریف کنند، درست معلوم نشد. به هر حال، پیاده تا سرزمین بی

پاسگاه ازبکها رفتیم. در اینجا سربازانی ازبک منتظرمان بودند. تا حدود زیادی شبیه ترکمنها بودند. همان نژاد 

مغولی را داشتند، و به همان ترتیب جوانسال و خندان و مهربان بودند. تفاوت در اینجا بود که معلوم بود 

تر بودند. پویان به تر و خوش قیافهاندامها ترکیب شده بودند. درشتازبک هستند و بیشتر با خون آریایی

 "ن!دترن! جنگ بشه ترکمنها رو شکست میاینا گنده "محض دیدنشان گفت:

ی چیزی بود که در ترکمنستان دیده بودیم. بر خالف قوانین جاری در ازبکستان آشکارا واژگونه 

شدند با ما عکس بیندازند. ما به محض ورود به مرز با تجمعی سربازان ترکمن که به هیچ قیمتی حاضر نمی

 ی بگیریم! از سربازان روبرو شدیم که خوشامدگویان کنارمان ایستادند تا عکسی دسته جمع

ای از ازبکیّت ها فارسی بلد بودند. یعنی تقریبا هرکس را با هر درجهتفاوت دیگری هم وجود داشت، خیلی

دیدی و دست باال دیدی کوره سواری از فارسی داشت. هرچند تاجیکها را در باالی هرم قدرت نمیکه می

ن خریدار منات ترکمنی نیست. بنابراین حدود کارمند بودند. در پاسگاه خبردار شدیم که بانکی در این سرزمی

 پنجاه هزار تومان مناتی که همراه داشتیم ممکن بود سوخت شود.
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 نخستین سربازان ازبکی که دیدیم

 

کامال متفاوتی روبرو شدیم. هفت هشت نفر خریدار منات آنجا ی از مرز که رد شدیم، با گروه استقبال کننده

پرداختند. این صف کشیده بودند. حرفهایشان بیشتر چانه زدنِ درهم و برهم بود و نرخ تبادلِ مرسوم را نمی

شان مرد میانسالی بود با سبیل و ابرو و موی سیخ سیخِ پرپشت، که انگار بود که پولها را تبادل نکردیم. یکی

ین االن از پریز برق جدا شده است. ده دوازده بار پولش را به دستمان داد و پولمان را گرفت تا این که هم

ای بود که کار خودش را کرد و در این بین چند اسکناس را کش رفت. این اولین و آخرین دزدی و نادرستی

 ه این بهای کم نفروشیم.در کل آسیای میانه از مردم دیدیم. در نهایت تصمیم گرفتیم مناتها را ب

با یک تاکسی حرف زدیم و قرار شد با بهای به نسبت زیادی ما را به شهر بخارا ببرد. جوانی معتاد بود که 

برد. ما را به دهی برد و در آنجا به دوستش تحویلمان داد. دوستش ماشینی رهوارتر آشکارا در چرت به سر می
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بخارا برساند و خودش بخشی از پولی را که طی کرده بودیم بردارد.  و رفتاری بهتر داشت و قرار شد ما را به

مان بودیم، بشارتی قبول کرد که دستمزدش را به منات بگیرد و این برای ما که نگران بادکردگی پولهای ترکمنی

 بود.

بود اما فارسی کسی که جایگزینِ او شد و قرار شد ما را به بخارا برساند، مرد جوانی بود به نام الیاس. ازبک 

زد. دندانهایش یکپارچه طال بود و حالتی صمیمانه و دوستانه داشت. از آن مردان را به نسبت خوب حرف می

شوند. به سرعت دهند و سریع با آدم دوست میتپل و خوشحالی بود که احساساتشان را راحت نمایش می

فکاری صمیمانه منتهی شد. الیاس سن و سالی مان با شتابی زیاد به تبادل ااسمهای ما را پرسید و مکالمه

نزدیک به خود ما داشت. سی و چند سالی داشت و در همان سنِ مقدس نزدیک به بیست ازدواج کرده بود 

و حاال دو دختر داشت. یکی چهارده ساله و یکی دیگر نوزاد. مدتی را در کشورهای همسایه و مدتی دیگر 

زد، ازبکی ده بود و کمی انگلیسی بلد بود. اما زبانهایی را که روان حرف میرا به طور غیرقانونی در کره کار کر

 بود و روسی، و تا حدودی فارسی که فهمیدیم دانستنش در میان ازبکها هم مرسوم است. 

الیاس مردی ساده و بی شیله پیله بود. مرد معتادی که ما را از مرز آورده بود و تحویل الیاس داده بود، اصرار 

که پولش را در همانجا بگیرد. ما اما، رو سفت کردیم که وقتی به مقصد رسیدیم پولش را به الیاس  داشت

دهیم. راستش کمی چشممان از آن دزد سبیلوی برق گرفته ترسیده بود. در راه فهمیدیم دلیل این که طرف می

افق شده بین ما خبردار شود. چون خواسته پول را به الیاس بدهیم، این بود که دوست نداشته او از مبلغ تونمی

گرفت و قرار بود تنها پانزده دالر را به الیاس بدهد که در واقع داشت اصل خودش از ما چهل و پنج دالر می

داد. الیاس بعد از صمیمی شدن با ما فوری در مورد کرایه پرسید و بعد با ناراحتی گفت که کار را انجام می

ر بگیرد و افسوس خورد که چرا مبلغ بیشتری را درخواست نکرده. بعد هم خودش قرار گذاشته پانزده دال

کند که در نهایت بخشی بیشتر از سهمش را از پول بردارد. چون ما قرار بود به او معلوم بود به این فکر می
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اگرچه دهم ترسم، پولش را مینه، من از خدا می "پرداخت کنیم. اما بعد انگار تصمیمش را گرفته باشد گفت:

زد ببیند واقعا چقدر ترسم را چند بار مزه مزه کرد. انگار داشت تخمین میعبارت از خدا می "راضی نیستم.

 ترسد!از خدا می

 

 

 

 

 

 

 

 الیاسِ زرین دندان!

خندید، خواه ناخواه سخن کشید به زد و میکرد و حرف میبعد، چون مرتب از داخل آینه ما را نگاه می

دندانهای زرینش. گفتیم که پدرام دندان پزشک است و اعتراف کرد که دندانهایش به خاطر جویدن مداوم 

ناس اینطور خراب شده. بعدتر فهمیدیم که اصوال عادت ناپسندِ جویدن ناس در کل آسیای میانه رواجی 

شان با آنچه که ی مخدر هستند. ناسد و پیر و جوان مدام در حال جویدن این مادهچشمگیر دارد و زن و مر

ها و افغانهای مقیم ایران دیده بودم متفاوت بود. در قبال در ایران هنگام تحقیق در مورد اعتیاد بین پاکستانی

و آن طرف  زد و به خصوص تفی که معتادان مدام به این طرفایران رنگ ناس به نارنجی و قرمز می

کردند. نمود. در این سرزمینها اما، ناس را به صورت خرده برگهایی مصرف میانداختند، تقریبا خونین میمی

کرد و به ی عصبی و دستگاه تنفسی داشت، دندانها را هم فاسد میناس گذشته از تاثیر مخربی که بر شبکه
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ن طال در دهان داشت و این دندانها معموال بخش همین دلیل هم تقریبا هرکس که در سفرمان دیدیم چند دندا

ی دندانهایش بیش از گفت جویدن ناس باعث شده که از ریشهگرفت. الیاس میپیشین فک را در بر می

ام یک دفعه گل کرده بود، شروع کردم به پیشنهاد برجستگی کوچکی باقی نماند. من که عادات مخدرستیزی

ا ترک کند. اما آخرش خلع سالح شدم وقتی خطرات جویدن ناس را کردن چند راه برای این که ناس ر

وقتی به فکر فرو رفت، امیدوار شدم،  "پس ترکش کن دیگه" برشمردم، و حرفم را با این جمله تمام کردم:

گرفت دیگر ناس نجود. اما بعد دیدم از درون آینه به من که پشت سرش بودم خیره انگار داشت تصمیم می

 "تانم!دانم، اما نمیاینها رامی"تکان داد و گفت: شد، سرش را 

گفت، در الیاس به زبان روسی هم خوبی مسلط بود. در دانشگاه ادبیات روسی خوانده بود و این طور که می

همان ده کوچکشان معلم روسی هم بود. اما چون چند سالی را غیرقانونی در خارج از کشور کار کرده بود، 

هرها را نداشت و برای همین هم هنگام ورود به بخشهای مرکزی شهر بخارا از پلیسها مجوز کار کردن در ش

ترسید. در کل چیزی که در آسیای میانه چشمگیر است، حضور پررنگ پلیس و دستگاههای امنیتی در میان می

های ی روسها برای این مردم باقی مانده است. پلیسمردم است. یادگاری که از دوران کا گ ب و سلطه

شدند با ترکمنستان به قدری منضبط بودند که حتی در موقعیتهای خیلی دور از انظار عمومی هم حاضر نمی

ما عکس بیندازند. همچنین مثال وقتی در ایستگاه قطار آخری مشغول دستگیر کردن دوستانم و رونویسی از 

تر در ازبکستان همه چیز آزادتر و شلخته ها بودند، خبر داشتند که ما سه نفر جهانگرد ایرانی هستیم.گذرنامه

که اتفاقا با بیشترش از جمله  –بود. پلیسها کمتر منضبط بودند و قوانین رنگارنگ و سفت و محکم ترکمنستان 

هنگام گذر از خیابانها نگاهی به مردم بیندازی تا  در اینجا وجود نداشت. کافی بود -منع سیگار موافق بودم

ای. بر خالف ترکمنستان، در اینجا از ساختمانهای شیک و ی ترکمنستان قدم گذاشتهببینی در فضایی واژگونه
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ای فراگیر و متمرکز ساخته شد، و شهرها هم بر مبنای نقشهتازه ساز و پر زرق و برق اثر کمتری دیده می

 نشده بودند. 

تر و روانتر بود و گویی از پلیس ردم هم به همین نسبت کمتر اتو کشیده و مودب بودند. حرکاتشان راحتم

شان حد و مرزی برای سرعت یا حتی ترسیدند.( رانندگیها بیشتر میترسند. )البته خوب، از ایرانیچندان نمی

کند. سیگار کشیدن و بخواهد میرسید هرکس هرکار دلش شناخت، و به نظر میزیر گرفتن این و آن نمی

حتی جویدن ناس در خیابان مرسوم بود، و این چیزی بود که به ویژه در مورد ناس در ترکمنستان قابل تصور 

های خوبی هم داشت. مثال این که بر خالف ترکمنستان، تصویر و مجسمه نبود. البته این ولنگاری قوانین سویه

در و دیوار در تجلی نبود. در واقع آنقدر رهبر دولتشان آدم باحیایی  و نقاشی و تمثال رئیس جمهورشان از

بود که در کل سفر نتوانستیم درست و حسابی او را ببینیم. خیلی به ندرت و تک و توک عکسی از او را در 

آمیز. رئیس جمهور دیدی. آن هم عکسی معمولی و نه خیلی اغراقای میداخل دفتری یا روی دیوار اداره

منستان آشکارا به تناسخ استالین در کالبدی زردپوست شبیه بود. در ازبکستان اما، انگار سیاست رسمی ترک

پرستی استالین در جایی دولت انکار تناسخ و اصوال مخالف با بقای روح بود. چون اثری از کیش شخصیت

 شد.دیده نمی

وضعیت گل و بلبل برقرار نیست. دولت با این وجود، خیلی زود دستمان آمد که در ازبکستان هم چندان 

نالیدند. اینها اما به سطح مردم عادی آشکارا سختگیر و دیکتاتور بود و به خصوص از فساد دولتمردان همه می

 ی مردم در ارتباط بودیم خوشبختانه در معرضش قرار نگرفتیم. نشت نکرده بود و ما که با توده

گردیم، ساختمانی قدیمی با معماری که دنبال جایی برای بیتوته کردن می الیاس ما را به بخارا برد و چون شنید

روسی را نشانمان داد. بعد هم پیاده شد و با من سراغ صاحب مسافرخانه رفت. مرد روسی بود بلند قد و 
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زد. دانست و فقط روسی حرف میبردم نمیی زبانهایی را که من به کار میالغر، که انگلیسی و فرانسه و بقیه

 "آری، بگویید گپ بزنیم! "و با تعجب دیدم گفت: "ببینم، فارسی بلدید؟"باالخره دل را به دریا زدم و گفتم: 

گردیم و خواستم اتاقی به ما اجاره دهد، اما گفت که هرچند گفتم دنبال جایی ارزان برای یک شب می

ندارد. او هم از پلیس واهمه داشت. اما قول ها را اتاقهایش بسیار ارزان است، مجوزِ کرایه دادن جا به خارجی

 "ای که جایی برای کرایه دادن دارند، معرفی کند. بعد هم گفت:داد به دوستش زنگ بزند و ما را به خانواده

 "شکیب کنید تا دوستم برسد!

ی رانندهبه اتفاق الیاس آمدیم و پیش پدرام و پویان برگشتیم و شروع کردیم به شکیب کردن. انتظار داشتیم 

ما بعد از این محبتی که کرده بود، پول را بگیرد و برود. چون واقعا سنگ تمام گذاشته بود و ما را به  خونگرم

یکی از جاهایی که برای یکشب ماندنِ ارزان مناسب بود، راهنمایی کرده بود. الیاس اما، احساس مسئولیت 

الیاس جان،  "ان سامان گرفت خواهد رفت. پرسیدم:کرد. همراهمان منتظر ماند و گفت وقتی کارمزیادی می

 "وقتت تلف نشود؟ کاری نداری که؟

 "کند!کار که هست، اما اگر االن بروم دلم درد می "او هم گفت:

 دیدیم مهمان نوازی ازبکها هم از ترکمنها دست کمی ندارد. 

کرد . بهایی که برای خانه طلب میدان پیشمان آمدندالیاس ایستاد تا پیرمردی آمد و به همراه روسِ فارسی

مان نشد. پول الیاس را دادیم و کارتش را گرفتیم که اگر باز گذارمان به مرز فاراب زیاد بود. این بود که معامله

 افتاد مستقیم خودش را برای ترابری صدا کنیم. بعد هم کوله بر دوش در شهر بخارا به راه افتادیم.

ایم شهرهایی سحرآمیز بودند. مرو و نسا و خجند و خیوه و پنجکند را هم دوست از دیرباز بخارا و سمرقند بر

داشتم، اما به دالیل علمی و جامعه شناسانه. این دو شهر اما منزلتی دیگر داشتند. تقریبا تردیدی نداشتم که 
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-از پدرم میی حجیمِ باقی مانده نامهاند. اگر طبق شجرهاجدادم دست کم چند نسل در این دو شهر زیسته

ی عباسی، خواستم داوری کنم، در یک مورد شکی نبود و آن هم این که در دوران حکومت خلفای اولیه

 اند. ام در بخارا ساکن بودهنیاکان پدربزرگِ پدری

دیدیم، چندان بافتی باستانی و راه رفتن در بخارا از این رو لطفی دیگر داشت. شهر البته تا جالی که ما می 

آسا و بتونی و رنگ و  رو ی چند سال اخیر بودند و بزرگ و زیبا، یا غولاشت. ساختمانها یا ساختهکهن ند

هایمان را به پول ازبکی رفته بودند و متعلق به دوران حکومت شوروی. بانکی را یافتیم و سعی کردیم منات

نای پول/نقره است. البته کسی از ِِ فارسی به مع"سیم"شد، اما در واقع همان تبدیل کنیم، که سوم نامیده می

خواندند. دو می "سوم"نوشتند و مثل روسها می symدانست. آن را به صورت ی این اسم چیزی نمیریشه

زدند، و به زودی فهمیدیم که این قضیه در بخارا و سمرقند قاعده دختر بانکدار به راحتی فارسی حرف می

فهمند، ثابت شود. در این موارد نقض هم معموال فارسی میاست. همه فارسی بلدند مگر آن که خالفش 

 کنند.هرچند درست صحبتش نمی

دخترها خبر دادند که کسی در ازبکستان حاضر نیست سوم را با منات عوض کند. حس بادکردگی در جیبهای 

م دست کم خوب شد ای نبود. دالر دادیم و سوم گرفتیم. فکر کردکرد. اما چارهمان بیداد میانباشته از منات

رود و با این پول کمی از این پول را آن مردکِ سبیلوی دزد کش رفت. حاال اگر شانس ماست، البد او هم می

 جود!خرد و میناس می

بعد از بانک، سراغ آژانسی هوایی رفتیم. به لطف آن بابایی که ویزای ما را عوضی گرفته بود، تنها سه روز 

خواستیم آن را به شش روز تبدیل کنیم. این امر امکان نداشت. ت داشتیم و میبرای گردش در ازبکستان وق

در نتیجه فکر کردیم اگر پروازی از تاشکند به تهران وجود داشته باشد و بتوانیم بلیتش را بخریم، بعد از سه 

به کشورمان  روز به تاجیکستان برویم و بعد برگردیم و سه روز دیگر را در این کشور بگردیم و از تاشکند
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برگردیم. آژانس هواپیمایی هم طبق معمول دو مسئولِ دختر داشت. گفتند که بلیت هواپیماهای تاشکند را از 

 توان خرید. با دستانی درازتر از پا گردش خود را در شهر ادامه دادیم. بخارا یا هر شهر دیگری نمی

یا "لبِ حوض"دیم که جایی است به نام ی قدیمی شهر کجاست؟ و جواب شنیاز اهالی پرسیدیم که محله

 "لبِ خوض!"گویند، آن طور که در گویش بخارایی می

. این بود که "لبِ خوض"شود، و باز پاسخ دادند که: ی خوب و ارزان کجا پیدا میبعد پرسیدیم مسافرخانه

 فوری تاکسی گرفتیم و گفتیم ما را ببر به همان لبِ خوض...

ها همه کاهگلی ی کهن شهر قرار داشت. خانهی باصفایی برد که آشکارا در مرکز محلهتاکسی ما را به میدانگاه

خورد. ها و بناهای بزرگ و باشکوه باستانی درهمه جا به چشم میی مسجدها و مدرسهبودند و بقایای فرسوده

شت با خودِ لب حوض، استخر بزرگی بود در وسط این محله، که دور تا دورش بوستانی بزرگ قرار دا

ای خوشرو و خندان هایی سرزنده و زیبا. تا پیاده شدیم، مردی که چهرهدرختانی کهنسال، و رستورانها و کافه

 "انگلیسی هستید؟"داشت سراغمان آمد و به انگلیسی پرسید: 

یدنمان گفتیم ایرانی هستیم و بعد فارسی با او حرف زدیم. با فارسی شیوا و روانی جوابمان را داد و آنقدر از د

مان را بر عهده گرفت. پرسید که دوست داریم چه کنیم، و این خوشحال شد که همراهمان آمد و راهنمایی

 "خواهیم یک چیزی بخوریم...می "شد:ی ما منتهی میپرسش معموال به یک پاسخ مشترک و همدالنه

بان و حوضِ مشهور، که سایهپس ما را به یکی از رستورانها برد. جای زیبای دلنوازی بود در کنار همین 

ای حصیری و سنتی داشت و درختان بلند دور تا دورش ایستاده بودند. پشت سرمان یک تندیس مفرغین اثاییه

بزرگ از مال نصرالدین سوار بر خرش وجود داشت، و آواز ایرانی زیبایی با گویش تاجیکی از بلندگوی 

حرفی زد و سفارش ما را کرد. بعد هم آمد با آسودگی  شد. مرد رفت و با مسئوالن آنجارستوران پخش می

 "خواهید بگویید بیاورند. غذایش نغز است!اینجا غذایش حرف ندارد. هرچه می "کنارمان نشست و گفت:
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پسر جوانی صورت غذا را آورد، که پر ازنامهای وسوسه کننده بود. کباب و شوربا و آبگوشت و ماست و 

تشخیص داد، سفارش دادیم. به سرعت غذایی شاهانه برایمان آوردند که به راستی شد سایر چیزهایی را که می

گوارای وجودمان شد. مرد مهربان، هرچه کردیم در خوردن غذا همراهمان نشد. گفت که نهار خورده، و با 

اسمش  ها و نشستن در کنارشان برایش به قدر کافی دلپذیر است، خوشحالمان کرد.گفتن این که  دیدن ایرانی

ای را خوانده هم حرفهایی ای بود. در مورد این که چه رشتهکردهآقا قربان بود و آشکارا آدم با سواد و تحصیل

زد و اطالعاتش در مورد تاریخ ایران زمین زد که به یادم نمانده. اما روسی و انگلیسی را به روانی حرف می

خواست چیزی به ما بفروشد، نه گذاشت حتی نه میمان، و ادبیات فارسی خوب بود. بر خالف گمان اولیه

غذایی ساده مهمانش کنیم. قصدش تنها کمک کردن به ما بود. وقتی ترتیب غذا خوردنمان را داد، رفت و در 

 های آن حوالی گشت و جایی ارزان و بسیار راحت و تمیز را برایمان پیدا کرد. مسافرخانه

اش را فروخت. کارش در واقع تجارت بود و سرمایهکارت پستال می های عتیقه و انگشتر وآقا قربان، سکه

ها و جهانگردان گرداندند، به کار انداخته بود. خودش گپ زدن با خارجیدر چند مغازه که خویشاوندانش می

-ها میهایی به توریسترا خوش داشت. از این رو معموال در اطراف همان میدان پالس بود و خرده ریزه

کرد. خوش برخورد و خوش زبان و مسلط بر شرایط بود و مناعت طبع و غرورش معاشرتی می فروخت و

ماند. این حالتی بود که بعداز آن هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان زیادی به های خودمان میبه ایرانی

ند، و عالقه و چشممان خورد. بر خالف ترکمنها که انگار در شهرهای نوسازشان نوجوانهایی دستپاچه بود

دادند، تاجیکهای این دو کشور خوددار و مغرور ها را علنی و آشکارا نشان میشان نسبت به خارجیکنجکاوی

ی درخشان آمد از تاریخ و پیشینهکردند و در هر فرصتی که پیش میی بیشتری را حفظ میبودند و فاصله

 کردند. خود نقل می
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آبگوشت و شوربا –بر عهده گرفته بود، دید که هرکداممان دو پرس غذا  گارسون جوانی که پذیرایی از ما را

، سه چهار گرده "نان بیار"را با اشتهای تمام فرو دادیم. بعد در برابر درخواستهای پیاپی ما که  -به همراه کباب

رد که آنها را هم به خندق بال سرازیر کردیم. بعد باالخره سیر شدیم و این دقیقا در نان بزرگ و خوشمزه آو

 شد.مان نگران میای بود که پسرک داشت در مورد سالمت روانی یا پیامد این غذا بر سالمت جسمیلحظه

ود ببیند. آنجا را ای را که نشان کرده ببعد از تاراج رستوران، پویان به همراه آقا قربان رفت تا مسافرخانه

ای بود با تزیینات چوبی و حیاط مرکزی، که ی بزرگ و دو طبقهپسندید و چه خوش پسندید. چون خانه

اتاقهایش را با سلیقه و تزیینات سنتی ایرانی تزیین کرده بودند. صاحبخانه خودش نصرالدین نام داشت و به 

و دیوار نصب کرده بود. با زنش و پسرش و یک افتخار همنامش، تندیس مالنصرالدین را چند جا روی در 

-گرداند. بسیار خندان و خوش برخورد بود و با سلیقه و پاکیزگی چشمگیری مسافرخانهدختر روس آنجا را می

 کرد.اش را اداره می

نهادیم. من میل داشتم کمی برای خودم در خیابانها پرسه بزنم. پس از دوستانم اجازه هایمان را در اتاق کوله

 گرفتم و تنها به گردش در بخارا پرداختم.

 

 

 

 

 

 ی لب حوضمحله
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آن عصرگاه ساعاتی به یاد ماندنی را در بخارای کهن سپری کردم. شهر، به راستی چنان که لقبش داده بودند، 

دانستند. لباسهایی سنتی بر تن داشتند مردمش آشکارا ایرانی بودند و خود را ایرانی میبود.  "شریف"بخارای 

و قباپوش و کاله بر سر در میانشان فراوان بود. بناهای تاریخی بیشتر فرسوده و قدیمی و نیمه ویرانه بود. 

وشگاهی برای یادگاری و آنهایی هم که بر پا بود، توسط مردمی اشغال شده بود که ناگزیر بودند آن را به فر

ی سفر تبدیل کنند. معلوم بود که دولتشان برای ترمیم و بازسازی شهر کهن بخارا هزیینه نکرده، و آشکار تحفه

ی مرکزی بخارا بود که سازماندهی محکم و استواری در میان مردم وجود دارد. تمیز و مرتب نگهداشتن هسته

ست خودِ مردم بود. این مردم بودند که با برپایی نمایشگاهها و که یکپارچه تاجیک نشین بود، کامال در د

آوردند و بخشی از آن را صرف ترمیم و بازسازی همین هایی در مسجدها و بناهای باستانی پولی در میمغازه

 کردند. بناها می

نمایی های تمیز و کوچک، با های شهر را گرفتم و تا غروب در آن گردش کردم. خانهکوچه پسکوچه 

ها باز بود. شد و در بیشتر خانهفقیرانه اما پاکیزه و سرزنده کنار هم چپیده بودند. بر هیچ دری قفل دیده نمی

ای را دیدم که نظرم راجلب کرد. باز درون خانهگذشتم، از الی درِ نیمهای با رواق زیبا میوقتی از کوچه

های گرفت، اما از پنجرهاید یک یا دو اتاق را در بر میای که شای سرسبز و خانهحیاطی کوچک داشت و باغچه

تراوید. بانویی در حیاط مشغول آب چوبی و چراغی که پشت آن روشن بود، حس گرما و امنیت بیرون می

ی در را به صدا در آوردم. مرا دید و از او آب خواستم. با خوشرویی در دادن به گلهای باغچه بود. کوبه

ی آخر را روی زمین پاشیدم و طبق رسمی ایم آب خنک آورد. آب را خوردم و یک جرعهای لعابی برپیاله

بایست ادا نکرد. کنم این رسم از یادها رفته بود، چون عبارتی را که میسغدی به خانه برکت دادم. فکر می

 تنها لبخند زد و تشکر کرد!
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زنی. حوالی ی خودت داری قدم میهای بچگیکردی در محلهاین بخش از بخارا چنان بود که حس می

ای که روبرویش بود. ابتدا به مدرسه رفتم. هنوز سر غروب بود که گذارم به مسجد جامع شهر افتاد و مدرسه

پا بود و درونش گروهی طلبه وجود داشتند. حاجب مدرسه پیش آمد و گفت که ورود به مدرسه ممنوع 

ارم با دانشجویان اینجا گپی بزنم. با احترام راهم داد. وارد است. به فارسی گفتم که ایرانی هستم و دوست د

تر و در ی اتابک تهران خودمان شبیه بود. با بنایی کاشیکاری شده و قدیمیصحن مدرسه شدم. به مدرسه

ها در کنار حوض وسط مدرسه ایستاده بودند و داشتند با هم حرف ودیواری رنگ و رو رفته و فرسوده. طلبه

یش رفتم و سالم و علیکی کردم. همه دورم جمع شدند و مکالمه بینمان گرم شد. تقریبا همه فارسی زدند. پمی

خواندند. زدند. هرچند چندین نفرشان خارجی بودند. سی و شش نفر در آنجا درس میرا به روانی حرف می

ه بود. تحصیلشان در ی مدرسگرفتند. غذایشان بر عهدههر دو سه نفر یک حجره داشتند و ماهانه پولی می

کشید و در این مدت زبانهای روسی، عربی، و انگلیسی را به همراه قرآن، حدیث، آنجا پنج سال طول می

آموختند. جای زبان فارسی و ادبیات و فاسفه آشکارا در آنجا خالی بود. وقتی پرسیدم تفسیر و کالم می

پس "که عربی، و خبطی کردم و به عربی پرسیدم که خوانند، پاسخ دادند کتابهای تفسیر را به چه زبانی می

 "زنید؟خوب حرف می عربی

ام زدم. در خواندن متون عربی ورودی داشتم اما مکالمهاین اولین بار بود که با کسی عربی حرف می 

مله به تجربه بودم. با این وجود انگار همان یکی دو جافتضاح بود. یعنی دقیقتر بگویم، در این مورد کامال بی

دلشان نشست. چون دویدند و رفتند دو سه نفر دیگر را آوردند که معلوم شد از اعراب سعودی و لبنانی 

ی ما به عربی هم انگار خیلی برای هستند. مشکل اینجا بود که آنها فارسی و انگلیسی بلد نبودند و مکالمه

ب زبان. دست و پا شکسته با هم حرفی زدیم بقیه جذاب نبود. بنابراین همه رفتند و من ماندم و سه جوانِ عر
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و تقریبا همان چیزهایی را که بقیه برایم گفته بودند اینها هم تکرار کردند. جوانان نازنینی بودند. برخورد با 

 آنها قانعم کرد که باید عربی شفاهی را در اولین فرصت یاد بگیرم. ارتباط واقعا کمی با عربیِ کتابتی داشت!

ی مسجد بزرگی را روبرویم دیدم. وارد شدم و دیدم کامال خالی از مدرسه بیرون آمدم، دروازه  بعد از آن که

گشتند. رفتم و گشتم و است. اینجا مسجد جامع قدیمی بخارا بود. تنها یک دسته جهانگرد فرانسوی آنجا می

احساس مسئولیت و هویت ی کهنسال ها در آن بنای چند صد سالهاز دیدن این منظره جا خوردم که فرانسوی

کردند. در برابر شبستان مسجد شاه نشینی آجری ساخته بودند. رفتم که درون آن بنشینم. اما تا روی سکوی می

ها سرم ریختند و با هیجان توضیح دادند که نباید آنجا بروم، چون ممکن است اولِ شاه نشین جستم، فرانسوی

اد روان نبود. اما دست و پا شکسته گفتم که این شاه نشین خشتی است ام زیآثار باستانی را خراب کنم. فرانسه

شان که شود، و در کل برای نشستن افرادی طراحی شده بوده. یکیو با نشستن کسی رویش خراب نمی

احساس دلبستگی زیادی به بنا داشت و خانمی بود با خواهرش، پرسیدند که باستان شناس هستم؟ و گفتم 

بخارا کمی اطالعات به من دادند که بیشتر از فیلمهای هالیوود و کتابهای هزار و یکشب  نه. بعد در مورد

برگرفته شده بود. به جایش برایشان گفتم که اینجا همان مسجد مشهور بخاراست که شخصیتهای بزرگی در 

الن گفتم و این اند. از کشتار مردمی که در مسجد جامع پناه گرفته بودند به دست مغوکردهآن آمد و شد می

که مسجد جامع اولیه به دست ایشان با خاک یکسان شده بود و بعدتر دوباره ساخته شده بود. همچنین به 

شناختند و بنابراین شیخ بخاری و امیر اسماعیل سامانی اشاره کردم که زمانی مقیم این شهر بودند. نامها را نمی

 شناسم. را را اینقدر میزیاد وارد جزئیات نشدم. کمی تعجب کردند که بخا

شان ام! برای افزایش اطالعات عمومیام باستان شناس نیستم چاخان کردهشان به کنایه گفت که وقتی گفتهیکی

اند. این بار همه خندیدند و معلوم بود که کردهگفتم که هم ایرانی هستم و هم اجدادم در بخارا زندگی می
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کسی آنجا فارسی بلد نبود که بشود اثبات کرد و با آن لباس و کیف کنم. اما خوب، کنند شوخی میفکر می

 کمری هم بیشتر به جهانگردان شبیه بودم تا بومیان بخارا.

صبر کردم تا جهانگردان رفتند. بعد رفتم و برای خودم در شاه نشین نشستم. درخت استوار و تنومندی  

ی زیبا بود. چیزهایی که در مورد مفهوم سوژه ی صحن مسجد ازآنجا بسیارجلویش در آمده بود و منظره

شان کردم. تکیه زدن به جایی که شاهرخ تیموری و الغ جوشید را منظم کردم و یادداشتپارسی در ذهنم می

نشستند به چه دانم آنها وقتی اینجا مینشستند، به راستی دلپذیر است. نمیبیک و جامی هم زمانی در آن می

 د. اما امیدوارم فکرهای من هم به قدر مالِ آنها بارور از آب در آید...کردنچیزهایی فکر می

وقتی هوا رو به تاریکی رفت، برخاستم و به سمت لب حوض حرکت کردم. درست انگار در جنگل  

دهم. یک توضیح این که من در کل استعداد زیادی برای گم شدن ها را به راحتی تشخیص میباشم، جهت

ای ذهنی را به شکلی خودآگاه مرور کنم تا بفهمم ه خصوص در تهران همیشه باید نقشهدر شهرها دارم. ب

رسد و کدام محله در همسایگی کدام محله قرار دارد. این در حالی است که کدام خیابان به کدام خیابان می

وال تنها هم در کوه و بیابان و به خصوص جنگل هیچ چنین مشکلی ندارم. هیچ وقت در این محیطها، که معم

 هستم، قطب نما همراه ندارم و تا به حال نشده گم شوم. 

های بخارا هم به شکلی عجیب مثل محیطهای طبیعی است. وقتی پرسه زنان راهم را در میان کوچه 

دم و یک راست به لب حوض برگشتم، تازه متوجه این خاصیت شهر کرتنگ و به تدریج تاریک شونده باز 

 شدم. جالب بود که در مرو جدید و اشک آباد چنین حسی نداشتم. 

 

 ای قدیمی در مدرسه

 بخارای قدیم
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وقتی به لب حوض رسیدم، خانمی چاق و مودب را دیدم که با رفتاری محترمانه نزدیک شد و به انگلیسی 

-آید؟ گفتم نه، در حال قدم زدن هستم. فکر کردم از مسافرخانهاز دستش برایم بر می سلیسی پرسید که کمکی

ی اتاقی را پیشنهاد کند. در مورد شغلش درست حدس زده بودم، خواهد کرایهداران آن اطراف است و می

خبر داشت اش متفاوت بود. هم ای شبیه به مال نصرالدین داشت. اما انگیزهچون در همان کوچه مسافرخانه

ایم. به فارسی حرف زدم و گفتم که ایرانی هستم. با که کی هستم و هم خبر داشت که پیشاپیش اتاقی گرفته

داند و دوستانم را چند دقیقه پیش دیده. معلوم شد که آمدنمان به بخارا فارسی روانی جواب داد و گفت می

های اطراف برویم و ه به یکی از کافهدست کم در لب حوض قدری جلب توجه کرده است. پیشنهاد کرد ک

 یک چای با هم بنوشیم. بعد هم گفت که اسمش مدینه است و شهرها و کشورهای زیادی را گشته.

ی رسید، اما حقیقت این بود که در حال و هوای خودم بودم و حوصلهآدم خوب و خوش صحبتی به نظر می

و گفتم که باید نخست دوستانم را پیدا کنم. بعد هم  حرف زدن با کسی را نداشتم. این بود که عذر خواستم

در جهتی که نشانم دادم بود حرکت کردم. به این هوا که پویان و پدرام را بیابم. راستش خیلی هم برای 

یافتنشان اصرار نداشتم، اما حس کردم در همان حوالی هستند و به نظرم آمد دست کم پیشنهادِ ولگردی در 

ترِ شهر را به آنها بدهم. چرخی زدم و درست در همانجایی که انتظارش را یافتم، آنها را ههای دور افتادکوچه

کرد. مشغول صحبت با دوستانم بود و ی مردی هنرمند بودند که نگارگری و قلمکاری میپیدا کردم. در مغازه

چه بود، اما از ازبکها دل دانم موضوع صحبتشان ها ایستاده بود. مرد دلگیر بود. نمیدخترش هم همان نزدیکی

 خورد. پرخونی داشت و افسوس ایران بزرگ را می

پشتِ "نقاشیهایش را دیدم و ستودم و با دوستانم از آنجا بیرون آمدیم. پیشنهاد کردم چرخی در  

ده بخارا بزنیم. دوستانم کامال موافق بودند. پس به راه افتادیم. از یکی از مسیرهایی که قبال طی کر "یصحنه

 ها فرو رفتیم و بخارای جادویی را تجربه کردیم. بودم شروع کردیم. در کوچه پسکوچه
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ی بخارا در میان شهرهایی که در آسیای میانه دیدم، بافتی ویژه داشت. شهر قدیمی در مرکز پهنه  

که جمعیت  شهر باقی مانده بود، بی آن که چندان در اثر ساخت و سازهای تازه آشفته شود. دلیلش این بود

ی خویش کردند و حاضر نشده بودند کاشانهی فارسی زبانی با فرهنگ ایرانی اصیل در آن زندگی مییکپارچه

تر و مدرن پدیدار ی مرکزی از بخارای باستانی، شهری تازهرا رها کنند. به همین دلیل هم در اصراف این هسته

های پر ای نو تعلق داشتند. خیابانهایی پر از فروشگاههایی که صبح دیده بودیم، به این بخارشده بود. محله

ی خارجی شهر ای، اینها به پوستهی کمونستیِ روسی یا کاپیتالیستی ترکیهزرق و برق، و ساختمانهای نوساخته

هایی که کشید. توریستکرد و سرزنده نفس میتعلق داشتند. بخارای اصلی اما، هنوز در آن میانه مقاومت می

ماندند و خودِ بخارا را هرگز ی بیرونی شهر باقی میآمدند، قاعدتا در همان زرق و برقِ حاشیها میبه اینج

تان کنند. آنجا دیدند. خالصه این که اگر گذارتان به بخارا افتاد، بخواهید تا به لب حوض راهنمایینمی

مشهور و بزرگ بوداییان که شهر  ی باستانی، یعنی معبدداند، شاید ویهارهگرانیگاه شهر است. کسی چه می

 بخارا هم نامش را از آن گرفته، زمانی در این جا سر به گردون ساییده باشد. 
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زبان و به اصطالح رسید. اما هفتاد هشتاد درصدش فارسی جمعیت شهر اندک بود و به یک میلیون نفر می

تاجیک بودند و بقیه هم که ازبک یا روس بودند، همه فارسی بلد بودند. قلمرو آنها بخشهای بیرونی شهر بود، 

ها چراغ ی درونی را دولت به حال خود گذاشته که ویران شود. خیابانها و کوچهو معلوم بود که این هسته

شد. با این وجود همچنان بقایای عظمت تاریک می ها کامالدرست و حسابی نداشت و شبانگاهان کوچه

شد از گوشه و کنار دید. بناهای کهن و فرسوده که گهگاه دیوارهایشان بدجوری شکم داده وبه دیرینه را می

اطراف کج شده بود، توسط مردم مرمت شده بود، و در جاهایی که امکانش بود، به مراکزی برای فروش یا 

شده بود. هنر و فرهنگی که در آنجا جاری بود، ایرانی بود. شاید اغراق نباشد اگر نمایش آثار هنری تبدیل 

ی مستقیم مکتب هرات بود که آثار شان دنبالهتر بود. نگارگریبینیم ایرانیبگویم از آنچه که در تهران می

 رایج بود. ای از آن تعلق دارد. همچنین کار بر پارچه و سفال نیز خواهر خودم کتایون هم به شاخه

هایشان بر جای بخاراییان مردمی نژاده اما محروم بودند. از غرور و سربلندی دیرینه ردپایی در چهره 

هایی نمکین داشتند. بور و سپید رو مانده بود. از نظر شکل ظاهر درست مانند ایرانیان خراسانی بودند. چهره

اند. مغرور و ت قرنهاست به شهرنشینی عادت کردهدر میانشان بسیار بود و حالتشان طوری بود که معلوم اس

کنند. اند و فقیرانه زندگی میخوددار و باادب و مهمان نواز بودند. اما معلوم بود که محرومیت بسیار کشیده

ها و کافی بود پای صحبتشان بنشینی تا بگویند که در دوران حکومت روسها چه بر سرشان رفته، و کتابخانه

اند. بعد هم نوبت به ازبکها رسیده بود که مشتقی کمی شان را چطور روسها به تاراج بردهمکتبها و مدارس

تر از ترکمنها بودند. دولتشان آشکارا پیرو خط مشی پان ترکیسمی بود که از مرزهای ترکیه به بیرون مترقی

آن که فارسی را پذیرا شوند. کرد. مانند ترکمنها خط کریلیک روسها را وا نهاده بودند، اما نه برای تراوش می

تنها برای آن که به التینِ من در آوردیِ ترکیه سخنانشان را بنویسند. از این رو غریب نبود که فرهنگ کتبی 

شان بریده در میانشان چنین اندک و کم مایه بود. مردمی فقیر که بند ناف خود را با هویت تاریخی ایرانی
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ند بخوانند، و تازه در کشوری فقیر هم زندگی کنند، چه خواهند شد جز باشند و خط نیاکانشان را هم نتوان

مردمانی هویت زدوده؟ و ازبکها چنین شده بودند. کتابخانه و کتاب فروشی درست و حسابی در شهر پیدا 

شان مشتی کتابِ شد، و فردا روزی که گذارمان به دانشگاهِ بزرگ شهر افتاد، در کتابفروشی دانشگاهینمی

های آزاد شهرستان ما شباهت داشت. نامنتظره های دانشگاه سبک و نازک دیدیم که دست باال به جزوهمصورِ

ی هم نبود. با خطی که در کل جهان هفتاد سال قدمت داشت و در این کشور ده بیست سال، چه خزانه

 خواستند درست کنند؟ای میمعنوی

شدند. از ر اقلیت بودند، قومِ غالب محسوب میازبکها که به روشنی در بخشهای شرقی ازبکستان د 

ی کودکان ناگزیر بودند در مدرسه دو زبان روسی و ازبکی را یاد بگیرند. ماجرا بازی سیاسی این رو همه

کثیفی بود که خودِ ازبکها هم از آن دل خوشی نداشتند. همین حقیقت ساده که حتی در شهرهای ازبک نشین 

کرد که دادند، آشکار میی مردم نسبت به ایران نشان میای که تودهبودند، و عالقههم بیشتر مردم فارسی بلد 

 میل به فرا چنگ آوردن هویتی غنی که میراثشان هم هست، هنوز از یادهایشان نرفته است. 

با این وجود سیاست ازبک سازی جمعیت، نتایج ناگواری به جا گذاشته بود. تاجیکها آشکارا از موقعیتهای 

و ملی  اس و حتی مهم سازمانی کنار گذاشته شده بودند، و حس محرومیت داشتند. هویت فرهنگیحس

کردند. دو سه نسل کهنشان را از یاد نبرده بودند، اما آن را با چنگ و دندان و به شکلی فقیر و خام حمل می

ودند که خواندن خط فارسی و بود زیر ستم روسها و جانشینیان ازبکشان زیسته بودند و تقریبا از یاد برده ب

تواند هزار و چهارصد سال عمر داشته باشد، چقدر لذت بخش است. خالصه دست یافتن به کتابهایی که می

وادار و همدل داشت، ه -چه ازبک و چه تاجیک–-کنم، فرهنگ ایرانی هنوز وجود داشت، و در میان همه 

هایی گران دیده بود و زخمهایی سر باز داشت و رخساری پریده رنگ و رگهایی اما از سیاستِ کثیف لطمه

 کمخون...
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ها، نان و ماستی خریدیم و در کنار حوض پای درختی تنومند نشستیم و سه پس از گشتن در کوچه 

انداخت. های درختان را به خش خش میوزان بود و شاخه -اتفاقا از جانب خوارزم –تایی خوردیم. باد خنکی 

 گپی کوتاه با پدرام و پویان زدم. هر سه، اکسیر بخارا را چشیده بودیم و اندیشمند بودیم و سرمست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرسه شرقی حوض
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 دوشنبه  ۸۸فروردین  ۳ –مارس  2۳روز چهارم: 

 روایت پویان

 

 چهار جوی یا ترکمن آباد مرکز استان لباپ:

دقیقه مانده به رسیدن قطار به ایستگاه، پدرام بیدارمان میکند، سرم  ۱0صبح به چهار جوی میرسیم،   7ساعت 

مثل کوه سنگین است، عجب خوابی بود. بهترین خوابم از اول سفر . کوله ام را میبندم ، و به زحمت از طبقه 

خوابیده اند شاید قیاس قشنگی نباشد  سوم می آیم پایین، مادر و دو بچه شیر خوارش، در تخت طبقه اول

ولی شبیه موش هایی میماند که بچه هایش را کنارش خوابانده، هم بچه ها و هم مادرشان خیلی آرامند و بچه 

دیگری در تخت مقابل است. مادرش ایستاده تا ما روی بچه اش نیفتیم، قیافه خواب آلود و نگران مادر جوان، 

میرسیم، پیاده میشویم، با این که قطار همچنان باید مسیرش را ادامه دهد، ولی  تماشایی است. به ایستگاه که

 بیشتر مسافران در همین ایستگاه پیاده میشوند. 

شهر چهار جوی آب و هوایی مانند رشت خودمان دارد، هوایش ابری و مرطوب است، و البته سر سبز.اول 

ن انتظار ایستگاه میبریم و شروین نگهبانشان میشود تا از همه باید به قضای حاجت برسیم. وسایل را به سال

ما برگردیم، درست در مقابل ایستگاه پستویی راه رو مانند است که یک سمتش شیشه های کافه ای پیداست 

) نمای اصلی کافه سمت خیابان است و آنچه ما میبینیم، شیشه های پشت کافه است( و سمت راستمان ، در 

والت. در انتهای راهرو هم مردی نشسته که پول میگیرد و دستمال مقوایی میدهد. همین راهرو، درهای ت

دستشوییش کثیف است ولی در وضعیت ما بهترین امکان. کارمان که تمام میشود، جایمان را باشروین عوض 

 میکنیم. 

 و تهیه صبحانه. سه کار باقی مانده، اول از همه تعیین وسیله حرکت به فاراب و بعد هم تعویض منات هایمان
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به دنبال وسیله حرکت که میرویم ، به نظر تاکسی ها گران میبرند، به قطار سر میزنیم، که میگویند، یک ساعت 

دیگر یک قطار به سمت فاراب حرکت میکند، قیمتش هم مناسب است، سریع تصمیم میگیریم و بلیت 

 میخریم.

عویض پول هایمان میرویم ولی راه بجایی نمیبریم، نیم ساعتی وقت داریم، اول سراغ بانک و هتل، برای ت

میگویند سر مرز مبادله کنید. بعد به دکه ای کنار ایستگاه راه آهن میرویم و کمی خورکی میخریم، کالباس و 

 آب آلبالو و شکالت و نان شیرینی.

ور قطار مراجعه میکنیم به ایستگاه راه آهن بر میگردیم تا منتظر حرکت قطار بمانیم، من و پدرام به خانم مام

تا ساعت سوار شدن را چک کنیم که یکی از پلیس های کنار در خروجی میپرسد: از کجا آمده اید؟ می گوییم 

ایران، ما را پیش میخواند که همراهش برویم. از سالن بیرون میرویم و میبردمان به کنار اتاقکی در فضای باز 

اً باج میخواهد. راستش کمی نگران شدم که این پلیس حتماً که دفتر پلیس است. پیش خودم می گویم حتم

از آن ترکمن های باج بگیریست که تعریفشان را شنیده بودیم. داخل اتاقک، پلیس جوانی نشسته، به امر پلیس 

ارشد، دفتری را به او میدهد، پلیس ارشد گفت: پاسپورت هایتان را بدهید: ما هم دادیم. بعد از ما پرسید: شما 

نفرید، نفر سومتان کجاست؟ داشتیم از تعجب شاخ در می آوردیم، تازه فهمیدیم، اینها دستگاه پلیسی  سه

 قویی دارند، و میدانند ما چند نفریم،  پدرام پیش شروین بر میگردد و پاسپورتش را میگیرد و می آورد.

ندهیم. پاسپورتهایمان را تک تک از قبل قرار گذاشته بودیم که تا خودشان اعالم نکرده اند باج می خواهند، 

باز میکند و تقریباً تمام محتویات کل صفحاتش را از نو رونویسی میکند، خوب که به دفترش نگاه کردم، 

متوجه شدم انگار این کار را برای همه خارجی ها انجام میدهند و مختص مانیست. خیالمان کم کم داشت 

بعد پلیس با خوشرویی روانمان کرد. باز هم نشد که ما از دقیقه ای معطل شدیم و  20راحت میشد، حدود 

 ترکمن ها بدی ببینیم!
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 چهارجوی به فاراب:

 دیگر باید سوار میشدیم، پیش شروین برگشتیم و برای سوار شدن آماده شدیم.

ه نکته:  در کشور های جدا شده از شوروی سابق، هنوز پس ماند هایی از دوره کمونیستی باقی مانده، از جمل

قواننی  از آن دوره. ثبت کردن اطالعات آدم های مختلف در مکان های مختلف یکی از این قوانین است، تا 

چنانچه مشکلی پیش آمد بتوانند رد آدم ها را بگیرند. در مورد خارجی ها این موضوع خیلی جدی است و 

regiبه همین دلیل دفتر هایی وجود دارد به نام  st ry  که هم پلیس و هم محل های اقامتی ، مشخصات

شما را ثبت میکنند و این مشخصات شامل مشخصات گذر نامه و مبدا و مقصدتان و تاریخ و ساعتی که شما 

در آن مکان حضور داشته اید و هدفتان از حضور در آن مکان است. این اطالعات در شرایط معمولی به کاری 

ی گیر دستگاه امنیتی افتادی ، میتوانند صحت و سقم گفته هایت را بسنجند و رد نمیآید ولی اگر به هر بهانه ا

 رفتارت را دنبال کنند. 

کیلومتر است و در بین راه از روی جیحون ) آمودریا( هم باید گذر  ۱5فاصله چهار جوی تا فاراب حدود 

شد این قطار صندلی دارد، و ما دقیقه بیشتر طول نمیک 20کنیم.  قطار سواری کوتاهی است شاید کل سفرمان 

بر روی یک ردیف از صندلی ها می نشینیم، در هر واگن راهرویی در وسط و صندلی ها به صورت جفتی 

در چپ و راست قرارداده شده اند، به محض سوار شدن، شروین و پدرام که کنار هم نشسته اند، بساط 

هم من را جدا گانه میدهند، که اضافه بر حقم غذا نخورم. صبحانه را مهیا میکنند، کالباس داریم و آب آلبالو، س

وقعاً متوجه نمیشوم چرا حق را برابر با سهم میگیرند، پشت سرپدرام و شروین، دختر جوانی نشسته حدود 

ساله، با قدی متوسط و موهایی سیاه ،آرایش کرده و گوشی هدفون در گوش. بدون آنکه به کسی تعارف  ۱7

تمام میکنیم، و قطار هم به فاراب میرسد ،  وقتی میخواهیم، پیاده شویم، سر صحبت با آن  کنیم، صبحانمان را

دختری که پشت شروین و پدرام نشسته باز میشود، نامش امیدا ) امیده( است و کمی انگلیسی میداند و با 
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مرز باید برویم، پدرام هم ترکی صحبت میکند، از مسیرمان میپرسد و سفرمان. وقتی میپرسیم که چگونه به 

 میگوید وقتی پیاده شدیم برایمان تاکسی میگیرد.

ایستگاه فاراب ایستگاه کوچکی است و ساختمانی ندارد، مقابل ایستگاه میدانی است که گپ زنان با امیدا به 

 آن سمت میرویم و دختر مطابق وعده ای که داده سراغ ماشین ها میرود و برایمان ماشین میگیرد. شیوه ماشین

گرفتنش برایم جالب است، شروع میکند به چانه زدن، خیلی خشک و جدی با راننده صحبت میکند، وقتی 

قیمت را به حداقل میرساند، به راننده تاکید میکند که این سه نفر را میبری تا خود مرز و بارهایشان را پیاده 

و بسیار مودب و مهربان. چانه  میکنی و به ما هم توضیحات الزم را میدهد. خیلی رفتارش دوستانه است

 زدنش دیدنی بود، انگار میخواست برای عزیز ترین مهمانانش ماشین بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاراب تا مرز: قطار چهار جو به فاراب
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سوار میشویم و با امیدا خداحافظی میکنیم و میرویم. بیست کیلومتری تا مرز ازبکستان راه است. برای ترکمن  

ها، ازبکستان کشور آزادی است، چون راننده تاکسی هم تاکید میکند به کشور خوبی میروید. کنار جاده مزارع 

 پنبه وجود دارد.

ی ببینیم، ولی دریغ از یک کج خلقی، این مردم به راستی جالب است هنوز انتظار داریم از ترکمن ها بدی

 خوش قلب و بی آزارند.

 در راه، خیلی با خودم فکر کردم، چرا این بد گمانی نسبت به ترکمن ها در ما بوجود آمد؟

نجف  "بود. دیگر "دشت ..."مدیر آژانس  "نجف ... "اولین بار که در مورد ترکمن های کج رفتار شنیدم، از 

را خوب میشناسم و میدانم که آدم ضعیف النفسی است و بسیار بدقول و بی اخالق، طبیعی است که  "...

چنین آدمی آن چه در بیرون از خودش میبیند، همان نحسی و زشتی است ) از کوزه همان برون تراود که در 

 اوست!(. 

م، که االن برایم روشن است، اطالعاتی دیگر بار از ماموران گمرک ایران درمرز باجگیران چنین برداشتی را شنید

که داشتند، بیشتر دست چین شده و غیر مستقیم و از طریق راننده های تریلی که بین دو کشور رفت و آمد 

میکردند، و ترکمن هایی که به کشور وارد میشده اند، بوده. چون هیچ کدام از ماموران گمرکی که ما با آنها 

 تان نرفته بودند، در مرز هم توریست رفت و آمد نمی کرد.صحبت کردیم خودشان به ترکمنس

راننده های ماشین های سنگین به چند دلیل باید چنین تصویر خشنی از ترکمنستان داشته باشند. نخست، 

قوانین در جاده های ترکمنستان به شدت رعایت میشود و در ایران چنین نیست. پس معلوم است که راننده 

ایران خو گرفته اند در ترکمنستان، عادتشان موجب دردسر میشود. دوم این که راننده ها  هایی که با بی نظمی

به دلیل نوع خاص زندگیشان، با کلیت یک مردم سرو کار ندارند و بیشتر با آنچه لب جاده ها می گذرد 

 برخورد می کنند.
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وی مردم زیاد است، هنگام در مورد خود ترکمن ها هم، چون کشورشان تقریباً دیکتاتوری است و فشار ر

ورود به کشور های بی نظمی مثل ایران، چون فشار قانون را روی خودشان حس نمیکنند، آزادی بیشتری می 

 بینند.

کیلومتر در ساعت حرکت می کنند و پلیس  ۱20مثالً یک ترکمن وقتی به ایران می آید، میبیند که ماشین ها با 

کیلو متر است. مردم هر جا بخواهند می  60نستان حد اکثر سرعت جریمشان نمیکند در حالی که در ترکم

توانند آشغال بریزند و سیگار بکشند و تقریباً هر کاری که مخل نظم عمومی باشد را با آسایش بیشتری انجام 

میدهند و معموالً کسی هم متعرضشان نمیشود ولی در ترکمنستان، چنین نیست و دولت دیکتاتور برای اعمال 

ن، همه جا حضور دارد! بدیهی است تعریفی که این مسافران از کشورشان میکنند، یکجانبه و بدگویانه قانو

است. حاال بنگرید آن مامور گمرکی را که چه برداشتی از ترکمنستان پیدا میکند و دریابید، مسافرانی چون ما 

 میرسد!را که وقتی برای سفر به ترکمنستان آماده میشوند، چه اطالعاتی بهشان 

 مرز ازبکستان:

از ماشین پیاده میشویم و بعد از گذر از سرباز نگهبان به ساختمان درب و داغان و قدیمی ساخت، باسقف 

 شیروانی 

 حلبی گمرک میرسیم، فضا کوچک است.

 

 از ساختمان مرزی نمیشد عکس

 بگیریم ولی توالتش این است! 
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متر در دروسط که  2متر درازاست، که پهنایش به سه قسمت تقسم شده،  ۱0متر پهنا و  5اتاقکی حدود 

مامورین گمرک و پلیس و بانک نشسته اند و در دو ردیف کنار هم. یکی خط عبور مسافران خروجی و 

قرار میگیریم، اول بارهایمان را میخواهند دیگری مسافران ورودی است. ما در قسمت مسافران خروجی 

بگردند که خانم پلیسی از ما تنها به این که سوال کند، مواد مخدر یا قرص داریم بسنده میکند و ما هم با 

خنده پاسخش را میدهیم و دست از گشتن بر میدارد، بعد بانک است که مسئولش پیرمردی فارس زبان است 

میکنند و باید به بانک ازبکی مرز بروید ولی میگوید نرخ برابری یک هشتم است و میگوید اینجا پول مبادله ن

یعنی مناتتان را باید تقسیم بر هشت کنید و معادلش سوم ازبک بگیرید. )کم کم داشتیم نگران میشدیم که 

 منات هایمان روی دستمان باد کند(.

یک ساعتی در ازدهام می ایستیم تا نوبتمان شود و از مرز ترکمنستان عبور کنیم. سر آخر هم پلیس ما را چون 

خارجی هستیم، خارج از نوبت رد میکند و از ترکمنستان خارج میشویم. بعد از خارج شدن از ساختمان 

یک کیلومتری پیاده روی دارد. در مرزی ترکمن در جاده باید به پیش رویم تا به مرز ازبکستان برسیم، حدود 

 کنار جاده سمت راست، کانال آب پر آبی است که محیط را با طراوت کرده. 

مرز ازبکستان جدی تر است. سر دری با ستون های آجری دارد و دروازه ای. سرباز های قلچماقی در مرز 

 ایستاده اند. کامالً از ترکمن ها درشت اندام تر. 

ان میدهد که ازبکی خیلی با ترکی ترکمنی و آذری که پدرام بلد است، فرق میکند. سرباز اولین برخورد ها نش

ها گشاده رو تر از ترکمن ها هستند، و جالب اینکه تا وارد مرز میشویم، ما را دعوت میکنند با آن ها عکس 

 بگیریم. که از عجایب روزگار است چون معموالً در مرزها عکاسی ممنوع است!

رزی ازبک ها مجلل تر است و تازه ساز. فرم هایی به ما می دهند ، که در دو نسخه باید پر شود، ساختمان م

شماره پاسپورت، تاریخ ورود و از این دست اطالعات، ولی فرم به زبان و خط روسی است و ما هنوز کریلیک 
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اوین را برایم میخواند و ) خط روسی( نمیدانیم. یکی از مسافران به من کمک میکند که فرم را پر کنم ) عن

 من جوابشان را به انگلیسی مینویسم( و بعد شروین و پدرام هم از روی فرم من فرمشان را پر میکنند.

ماموران مرزی به نظر گشاده رو می آیند ولی یک تفاوت اصلی با ترکمن ها دارند، انگار اینجا توریستی تر 

ظاهری، که به ما میخندند و حواسشان هست که ما به مشکلی  شده. رفتارشان با ما انگار دو الیه دارد، یکی

بر نخوریم و دیگری رفتاری درونی تر است، که کامالً حواسشان به وظیفشان است و اگر قرار است ما را 

بگردند، بی خیال نمیشوند و متعهدانه می گردند، به عبارت دیگر با این که خوش رو هستند ولی دوستانه و 

نمیکنند. نکته جالب دیگر این که با توجه به این که ازبکستان نیمی از جمعیتش تا جیک است، بی ریا رفتار 

تاجیک ها در پست های حساس قرار ندارند و این در مرز هم دیده میشد، ماموران رده باالی گمرک ازبک 

 بودند.

ندیم که زمانش را شش ویزای ما برای ازبکستان عبوری است ولی چون سه روز بیشتر نیست، خیلی عالقه م

روزه کنیم. به هر که میگوییم، می گوید میشود ولی سر آخر متوجه میشویم که راهش این است که به تاشکند 

 برویم و این در برنامه جدید ما گنجانده نشده.

 منات هایمان را هم نمیگیرند و روی دستمان باد میکند. باالخره بعد از نیم ساعتی معطلی ویزیمان را مهر

 میکنند و از مرز خارج میشویم.

حساب میکنند که به ضرر ماست،  ۱0پشت در مرز، دو نفر ارزخر، هستند که نرخ برابری را منات تقسیم بر 

 نمیفروشیم.

مسافتی دو کیلومتری را باید پیاده برویم، تا جایی که ماشین برای شهر دارد. شروع به حرکت میکنیم. تابلویی 

کیلومتر ، جلب توجه میکند. به انتهای مسیر پیاده روی که میرسیم، ارزخر و  ۹7ا که روی آن نوشته بخار

راننده های تاکسی به سمتمان هجوم می آورند. ربع ساعتی به جرو بحث با ارز خر ها میگذرانیم، قیمت 
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و دسته هایشان خیلی باالست و از آن بد تر این است که اول می گویند قبول و بعد دسته پولی که میدهند، 

پول منات ما را از دستمان میقاپند، وقتی بسته پولشان را میشمریم، کم تر از قراری است که گذاشته ایم!  بعد 

که اعتراض میکنیم، میگویند قیمت همین است و قیمتی که شما میگفتید خیلی کم است و از این دست حرف 

 ها.

و فروش خسته شده ایم، سر آخر تصمیم میگیریم، چند بار این داستان تکرار میشود. راستش از این خرید  

منات باقی مانده و این دسته پول است که دائم در میانه بازار دست به  ۱۱24000نفروشیم. پول مناتمان دقیقاً 

 دست و شمرده میشود ولی، سودایی انجام نمیشود.

ذاریم با ون قراضه اش، به قیمت با راننده ازبک که کمی فارسی میداند و نامش اکرم یا اکرام است قرار میگ

ساله و الغر با دندانهای طال، که معلوم است ناس مصرف  50دالر ما را به بخارا ببرد، راننده مردی حدوداً  40

 میکند. صورتش استخوانی است.

 ازمرز تا بخارا:

سته پول سوار ماشین که میشویم یکی از ارز خرها صدایمان میکند که من به قیمت شما می فروشم.  د

را به ما میدهد که بشماریم، ما هم دسته پول مناتمان را میدهیم. شروین میشمرد، دوباره دسته پول « سومش»

سوم کمتر از قرارمان است، مناتمان را پس میگیریم و ماشین راه میفتد، شروین در حال شمارش است و 

بون ازبک ها به تنمان خورد. از مرز دور مناتیمان کم شده. باالخره صا ۱0000تا از اسکناس های  6میگوید 

شده بودیم و حال و حوصله برگشتن هم نداشتیم، بی خیال پول دزدیده شده میشویم و به حرکت ادامه 

 میدهیم. 

 نام دارد، اکرام اهل این روستا است. « آالت»کیلومتری که میرویم، به آبادیی میرسیم که  20کمی جلو تر حدود 
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بزرگی است. کامالً حال و هوای جاده ها فرق کرده، کیفیت جاده ها پایین تر و سرعت ماشین روستای نسبتاً 

 ها بیشتر شده، انگار مدیریت شهری اینجا ضعیف تر است تا ترکمنستان.

اکرام میگوید بنزین ندارد و ما را بایکی از دوستانش که تاکسی دارد میفرستد، در مورد پول فکری به سرمان 

نظر میرسد ما نمیتوانیم منات هایمان را در ازبکستان مصرف کنیم، با اکرام صحبت میکنیم که کرایه میرسد، به 

 منات رضایت میدهد. 560000دالر به منات بگیرد باالخره به  40اش را بجای 

به میدان اصلی آالت میرسیم. تاکسی قراضه دیگری گوشه میدان پارک کرده، یک مسافر هم دارد، قرار میشود 

باقی مسیر را با او برویم، کمی با اکرام چانه میزنیم که پول را بعد از رسیدن به مقصد به منات به راننده دوم 

دالر را  ۱2دالر  40میدهیم. اول اصرار میکند که نه ولی باالخره راضی میشود. بعداً متوجه میشویم که از این 

 یخواهد راننده جدید بفهمد کل پول چقدر است.به راننده جدید میدهد و بقیه را خودش بر میدارد و نم

ساله، نامش الیاس است و فارسی  ۳5راننده جدید چاق است با دندان های طال و صورت پف کرده، حدود  

سال در کره  در کارگاهی متصدی دستگاه پرس بوده وکار می کرده .از هم اتاقیش در کره  5میداند، میگوید 

 گرفته. که ایرانی بوده ، فارسی یاد 

با  .در طول سفر، دائم ناس مصرف میکند، معتاد به ناس است. وقتی میگویم ناس بد است، بگذارش کنار

، مکسی میکند و بعد میگوید « میدانم!»بهت نگاهمان میکند ! کمی فکر میکند ، بعد با لحجه تاجیکی میگوید؛  

 «.نتانم!»؛ 

شوید، بهتر است وقتی از مرزخارج شدید، مستقیم ماشین نکته: اگر خواستید از مرز فاراب وارد ازبکستان 

برای بخارا نگیرید، با هر وسیله ای که بود ، حتی کامیون ، خود را به آالت برسانید و از آنجا ماشین ارزان 

 برای بخارا یافت میشود.
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د حقوق یک پیشه الیاس رانندگی است ولی معلم زبان روسی بوده و در بخارا و مسکو درس خوانده. میگوی

 2معلم صد دالر در ماه است و این برای زندگی خیلی کم است. از بچه هایش میپرسیم، دو دختر دارد یکی 

 ساله. ۱4ساله و دیگری 

 ورود به بخارا:

به بخارا که میرسیم، مارا به کنار هتلی میبرد به نام هتل زرافشان، که در کنار کالج بخاراست، میگوید خودش 

 ه و میتواند در هتل زرافشان برایمان جا پیدا کند.اینجا کالج رفت

 وقتی برخی از این تاکسی ها از توریست ها پول زیادی میگیرند!« من دلم درد میگیرد»الیاس میگفت: 

شروین همراهش میرود و نتیجه این میشود که هتل دار نمیتواند به ما جا دهد چون این هتل مخصوص ازبک 

دقیقه ای صبر کنیم تا هتل دار با کسانی که خانه هایشان را اجاره میدهند  ۱0شد هاست، نه خارجی ها. قرار 

تماس بگیرد و برایمان خانه پیدا کند. نیم ساعتی منتظر میمانیم و سر آخر با صاحب خانه ای به این نتیجه 

 دالر میخواست. 50میرسیم که قیمتش زیاد است چون شبی 

ا کنون دیدم، شهری شبیه تهران است، مثل شهر های ترکمنستان یک از الیاس جدا میشویم. بخارایی که ت

دست و سفید نیست، همه جور نمایی میبینی و ظاهر خانه ها خیلی تمیز نیست، گو این که اینجا هم در هیچ 

 خیابانی آشغال نمیبینی.

یم. باالخره بانک ملی را از مردم سراغ جایی را می گیریم که پولمان را مبادله کنند. باید به بانک ملیشان برو

 میابیم.

خوبی این شهر این است که تقریباً همه فارسی صحبت میکنند. خانم بانک دار همراه دخترش پشت بادجه 

نشسته. ما که انبوه سوال داریم، بجز کار بانکی میخواهیم همه سواالتمان در مورد قیمت تاکسی و محل اقامت 

 و سواالت دیگر را جواب دهد! 
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میشود که بانک ها منات نمیگیرند و مقدار مناتی که برایمان باقی مانده را باید به تهران برگردانیم. معلوم 

 سوم میشود. ۱400معادل دویست دالر سوم ) پول رایج ازبکستان( میگیریم، هر دالر 

بدیل کنید بهتر نکته: نرخ تبادل بانک ازبکستان از صرافی ها ارزان تر است و اگر میخواهید دالر را به سوم ت

سوم به  ۱400است صرافی ها را هم چک کنید شاید به نفعتان باشد. مثال بانک ازبکستان در مقابل هر دالر 

 سوم میدادند. ۱۸00ما داد ولی بعداً در صرافی ها 

 در خیابانی که انگار خیابان اصلی شهر بود به راه افتادیم به دنبال آژانس هواپیمایی.

ازبکستان، یکی از گزینه های خوب برای برگشتمان این بود که بلیت هواپیمای تاشکند به  از بدو ورودمان به

تهران را بگیریم و بعد از تاجیکستان دوباره به ازبکستان و تاشکند برویم چون ما دوبار حق داشتیم به مدت 

 سه روز در ازبکستان باشیم.

فروشگاه کتاب بود، به فارسی پرسیدم  ،ketablarدر بین راه فروشگاهی دیدم که بر سردرش نوشته است: 

 نقشه بخارا میخواهم، خوشبختانه داشت و خریدم و سریع پهلوی بچه ها برگشتم.

که از مردم گرفته بودیم آژانس هواپیمایی را پیدا کردیم. مسئوالن آژانس دو دختر جوانند که طبق آدرسی 

یکی شان تاجیک است و فارسی صحبت میکند. میگوید برای خرید بلیت هواپیمای تاشکند به تهران چون 

ر ها راجع به محل از طریق ایران ایر انجام میشود باید به تاشکند برویم و هیچ راه دیگری نداریم. از دخت

 را میدهند.   Bokhara palaceاقامت، میپرسیم. آدرس جایی به اسم 
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یک هتل مجلل است که ما مطمئنیم جای ما نیست. ولی میشود حد اقل از  بعد از ربع ساعت میرسیم آنجا،

 ارزان شهر را بگیریم.   البی هتل اطالعات مسافر خانه های

نگهبان هتل که تاجیک است، یاریمان میکند. میگوید به لب حوض بروید، هم مسافر خانه هست و هم غذا 

 خوری.

 میگیریم با تاکسی بقیه مسیر را برویم.خسته ایم و کوله کشی اذیتمان کرده. تصمیم 

 

لب حوض مرکز بخارای قدیم است. تاکسی که به محله لب حوض میرسد، انگار به یکی از شهر های کویری 

و  قدیمی ایرن امروز وارد شده ایم، مثل یزد یا اصفهان. بنا های دوره تیموری، مدرسه، مسجد، شبکه آبیاری 
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ثانیه نیست که از ماشین  ۳0قدیمیش حفظ شده. گل از گلمان مشکفد. شهری، همه و همه در همان حالت 

پیاده شدیم و کامالً حال و هوایمان عوض میشود. حوض بزرگی در وسط محوطه است و سمت شمال و 

 شرقش، مدرسه هایی قدیمی با سبک دوره تیموری و با سر در های رفیع و کاشی کاری بدیع است.

 باغ کنار حوض است و مجسمه هایی دیگر از کاروان های شتر. مجسمه مالنصرالدین، در وسط 

 دور حوض، تخت گذاشته اند و ملت روی تخت های چوبی لم داده اند و چای مینوشند و غذا میخورند.

چند پیر مرد کنار پیاده رو نشسته اند و با هم گپ میزنند، یکیشان به انگلیسی میپرسد اهل کجایید، وقتی به 

ایرانیم، گل از گلش میشکفد. به لحجه تاجیکی به ما خوش آمد میگوید و دیگر پیر مرد ها فارسی میگویم 

هم لبشان خندان میشود، هر کدامشان به نوعی شروع به تعریف از بخارا و این که بخارا شهریست ایرانی 

 میزنند.

ر از ایرانم. اینجا مردم همه شاید باور نکنید ولی این چند دقیقه اول کامالً فراموش کرده ام که در کشوری غی

سال فشار کمونیسم و سیاست های فارسی ضدایی، و  70خود را ایرانی میدانند و چه زیباست که بعد از 

 نزدیک یک ونیم قرن جدایی، هنوز این مردم فارسی صحبت میکنند، هنوز ما را هم وطنشان میپندارند. 

 

 

 

 

 

 مجسمه مال نصرالدین!
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بیا خواجه، بیا روی » مردی که انگلیسی با من صحبت کرده بود، با خوش رویی، بازویم را میگیرد و میگوید 

به این ترتیب ، خود را بر روی « . این تخت بنشین، پاهایت را آسوده کن. بیا اینجا خستگی سفر را به در کن!

 یکی از تخت های، کنار حوض میابیم. 

یکند، نامش قربان است، می گوید چند بار به ایران آمده و کارش فروش سکه مرد تاجیک خودش را معرفی م

و انگشتر به توریست های خارجی است. جالب است که ما را خارجی نمیداند، هم وطن میشمارد. چون هر 

از چند گاهی به بهانه دیدن چند توریست خارجی از ما اجازه میگیرد و میرود تا به قول خودش سودا ) 

 کند.  تجارت(

 

 

 

 

 

 

 

 

 «خوض»خواجه قربان و ما بر روی یکی از تخت های غذا خانه لب 
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شاید این که تو را به چشم پول نمیبینند، بهترین عالمت برای اعتماد کردن است. و قربان برای من قابل اعتماد 

 شد.

مردی میان سال است، با دندان های طال و قدی متوسط و موهایی کم پشت و  بسیار خوش رو. قربان 

 فروشنده سکه و انگشتر در لب حوض بخارا!

باالخره بعد از چند دقیقه نشستن، و تعیین موقعیتمان، به نظرمان میرسد بهترین کار غذا خوردن است. از 

یک تحویلمان میدهد ولی هم خودش خیلی خوب ) به قول گارسن منو را طلب میکنیم. منویی به خط کریل

 تاجیک ها نغز( فارسی گپ میزند و هم قربان مشاور خوبی است. 

اول چای کبود با پیاله و بعد هر کدام یک سیخ ششلیک میگیریم به همراه شوربا و برش و سوپی دیگر که 

گرد و پر خمیر و داغی است که درون ظرفی گلی پخته میشد مثل دیزی سنگی خودمان. نانش هم نان 

تومان. قیمتش نسبت ۱5000مخصوص آسیای میانه است. کیفیت غذا ها عالی است.قیمت کل میشود حدود 

 به غذا و کیفیتش خیلی خوب بود، اگر ایران بودیم خیلی گران تر میشد.

یرسد مهمترین کار باقی مانده هر چه به قربان تعارف میکنیم، نمیخورد. باید برنامه سفرمان را بچینیم. به نظر م

 پیدا کردن محل خواب است و برنامه ریزی کلی سفرمان!

احتماالً شهر سبز و تاشکند را باید از برنامه حذف کنیم از سمرقند به تاجیکستان و به گمانمان مستقیم به 

حرکت میکند.  7:00دوشنبه، برویم. با قربان که صحبت میکنیم، میگوید قطار سمرقند هر روز عصر ساعت 

به این ترتیب فردا را به عنوان روز بخارا گردی اعالم میکنیم و من همراه  خواجه قربان میروم تا اتاقی برای 

دالر برای هر  ۳0خواب پیدا کنم. موقع رفتن با شروین و پدرام مشورت میکنم و قرار میشود تا نهایت شبی 

 سه نفرمان، چانه بزنم. 
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کوچه های جنوبی میشویم که سر کوچه پالکی زرد رنگ دارد با شکل خر و از لب حوض، داخل یکی از 

رویش نوشته مهمان خانه نصرالدین، کوچه ایست قدیمی، هر دو طرف کوچه، خانه هایی گلی و حیاط دار 

است با در های چوبی الک و الکل شده و منبت کاری. خیلی تمیز و زیبا است. بیشتر این خانه ها، مهمان 

ند و جلوی درهایشان که آب و جارو شده، صاحبانشان ایستاده اند تا به ما خوش آمد بگویند. قربان خانه هست

خانه ای را نشان میدهد و میگوید این معبد یهودیان بخاراست. صد متری که داخل کوچه میرویم دست 

 راست، تابلو خردار نصرالدین تکرار میشود و من و قربان داخل میشویم. 

 

 

 

 

 

 

 

 تابلوی خر دار نصرالدین، سر در مهمان خانه نصرالدین!

از هشتی و ساباطی گذر میکنیم و به حیاطی میرسیم. دور تا دور حیاط هم در طبقه اول و هم در طبقه دوم، 

مهمانان است. گوشه حیاط تختی گذاشته اند و دو نفر رویش در هایی وجود دارد که معلوم است اتاق های 

 نشسته اند، بلند سالم میکنم و میگویم ایرانی هستم، جوابم را با خوش رویی میدهند.
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 مهمانخانه نصرالدین از وسط حیاط!  

 

 ص

 

 

 

 

 

 

احب مهمان خانه مرد میان سالی با شکم گنده و قدی کوتاه و چهره ای خندان و پف کرده است، زیر ص

پراهن به تن دارد و خوشحال. نامش آقای نصرالدین. وقتی میگویم ایرانی هستم، خیلی قربان صدقه میرود و 

 ا دیده. کلی از شهر های ایران بخصوص، همدان تعریف میکند. میگوید سال ها پیش ایران ر

برای دیدن اتاق از پله ها باال میرویم و سمت شمال، اولین در را باز میکند، اتاق بزرگی است با سه تخت و 

 دالر.  50حمام و دست شویی و تلویزیون. تمیز و مرتب است. میگویم قیمتش چند ، میگوید شبی 

قیمت ها بسیار باالست. به نصرالدین خواجه قربان، پیش از این گفته بود که چون نوروز، فصل توریست است، 

 دالر بدهیم، بدون این که حرف دیگری رد و بدل شود میپذیرد. ۳0گفتم ما نهایت می توانیم 
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 خواجه نصرالدین در حال گذر!

نصرالدین گذرنامه هایمان را طلب میکند، گذر نامه ها را می دهم و در این بین کوله ها را به اتاق می آوریم. 

خانمش هم می آید با دفتر دستک. زن میان سال خوشرویی است. شروع میکند به ثبت اطالعات گذرنامه 

ودم هایمان در دفتر مهمان خانه. من هم باپیاله، چای مینوشم. بعد از چند روز در به دری خیلی حس انسان ب

بهم دست داده. این که در سایه بنشینی روی تخت و با آرامش ، پیاله چایت را سر بکش، وه، چه قدر اینجا 

 خوب است!

جالب است، در این جا سبزه های نوروزشان را روز سوم عید، پای درختان میگذارند و به نوعی میکارند. 

ای داشت کاشته. تازه دوزاریم افتاد که چرا  خانم نصرالدین هم سبزه شان را در گلدان بزرگی که درخت چه

لب حوض که بودیم پای درخت ها چمن های آشفته بلندی در آمده بود، در واقع این سبزه نوروزی مردم 

 بوده.

نکته: اگر میخواهید گذر نامه هایتان، دستتان بماند بهتر است پول هتل را همان اول کار بدهید، چون در این 

 ه دار هم راحت تر است و پاسپورتتان را میدهد، گاردش هم باز میشود.صورت خیال مهمانخان

 گردش در غروب بخارا:
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به اختیار خودمان  ۸تا  5:۳0بعد از ظهر است و خورشید نسبتاً پایین آمده. قرار میشود از  5ساعت حدود 

 باشد و بعد دوباره همدیگر را ببینیم.

 عات گذرنامه ها و تحویل گرفتنشان میرویم. شروین رفته و من و پدرام، بعد از ثبت اطال

بخارا شهر آشنای هر ایرانی است. حتی اگر مرتبه اولی باشد که به بخارا سفر میکنی، قدم زدن در کوچه ها، 

 حتماً خاطراتی را در تو زنده میکند. این شهر اسطوره ای است!

رسیم، درش باز است، حس فضولیمان گل بعد از خروج از مهمانسرا، به کنیسه که تعریفش را کرده بودم می

میکند، دربانش پیر مرد کهنسالی است، الغر اندام و عینکی با موهایی نسبتاً بلند و صورتی خندان، به فارسی 

 اجازه میگیریم و وارد میشویم. 

از در که میرویم داخل، حیاطی است و دست راست، درب اتاقی با پنجره های قدی و شیشه ای. به دیوار 

 تاق نماد های یهودی آویخته شده و در وسط شمعدان هفت شاخه و کتاب های دینی به چشم میخورد.ا

گردا گرد اتاق ،  یهودیان بخارا که همه شان پیرمردند، کتاب به دست نشسته اند و تورات میخوانند. زیاد 

 انیم، با کسب اجازه بلند میشویم و میرویم.نمیم

 

 

 

 

 داخل کنیسه!
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شمال حوض مدرسه ایست که درش باز است. وارد میشویم، خیلی خلوت است، سوت و کور، سکوتش 

میگیردمان، به سرعت به گوشه ای میروم که احتمال میدهم، پله ای روبه باال داشته باشد. پلکان را میابم و به 

نمی آوردیم اینجا هم طبقه دوم که پر از حجره های طالب است میرسم، پیش خودم فکر میکنم اگر جا گیر 

جای خوبی بود برای بیتوته کردن. راه پله، باز هم باال میرود. از آن پله کان های دوار قدیمی است که معموالً 

در کاروان سراهای دوره صفوی زیاد دیده میشود. کالً ساختار این مدرسه مانند مدرسه های دوره صفوی در 

به پشت بام میروم، پر از گنبد، مثل کاروانسرای قصر بهرام و اصفهان و دیگرشهر های کویری ایران است. 

دیگر کاروان سراهایی است که دیده ام. خورشید در شهر بخارا دارد غروب میکند، از دور، منار بلند مسجد 

 جامع و دیگر بنا های کهن بخا را دیده میشود. 

خودم خلوت میکنم. چقدر خوب است که پدرام هم در حال عکس برداری در حیات است. چند دقیقه ای با 

زنده ام و بخارا حس میکنم. شاید روزی، اینجا دوباره به خاک ایران بازگردد، حیف است که این شهر دور 

 از ایران بماند. حیف است!

 

 مدرسه 

 شمالی
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 ورودی مدرسه خلوت شمالی حوض

 

 

 

 

 

 

 

 غروب بخارا!
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کردن یکی از غرفه ها است. انگار شب از پشت بام که به حیاط میآییم، دختر جوانی را میبینیم، مشغول مرتب 

ها اینجا بازار چه ای از صنایع دستی بر پاست، کارهایی چون خطاطی ، نقاشی ، کاله ، تزئینات ، لباس ، 

 فرش ، گلیم و دیگر کار های دستی.

موقع خروج از مدرسه، مردی میخواندمان، در یکی از حجره های بیرونی مدرسه، فروشگاهی دارد که نقاشی 

ایش را در آن میفروشد. از هنرش استفاده کرده و نقاشی های سقف گنبد حجره اش را مرمت کرده. مشغول ه

 صحبت هستیم که شروین هم به ما می پیوندد گویا او هم بخارا را کشف کرده!

تصمیم میگیریم با هم به پس زمینه بخارا سری بزنیم. کوچه ای از کوچه های فرعی شمال حوض را میگیریم 

وارد محله های قدیمی میشویم، همه تاجیکند و فارسی صحبت می کنند، به هر که سالم میکنیم، تحویلمان  و

میگیرد، آن چه در ظاهر بخارا مرمت کرده اند بسیار کمتر از آن چیزی است که در پس زمینه اش در حال 

ته شده اند. کودکان در نابودی است. هنوز مساجد و خانه ها همان هایی هستند که صد ها سال پیش ساخ

 کوچه ها بازی میکنند و مادران و مادربزرگ هایشان، در کنار درب آستانه خانه شان با امید، آنها را مینگرند.

بخارا تنها ساختمان های قدیمی نیست، محله ای قدیمی است با مردمش که انگار از دل تاریخ با تو صحبت 

ینی، دلت به درد می آید، چگونه است که این ها با این همه فشاری میکند. هر مرد وزن پارس زبانی را که میب

که تحمل کرده اند، هنوز هستند، هنوز پارسی هستند، زبانشان، فرهنگشان ، اداب و سننشان. نه روس ها و نه 

 ازبک ها نتوانستند، فرهنگ این مردم را نابود کنند و این جای بسی امید واریست.
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 پس زمینه بخارای قدیم!

 

 

 

 

 

 

 

 !مدرسه ای قدیمی و متروک که دفن شدنش در گذر زمان از درش پیداست

 

رابطه مان را با پیرمردی فارس زبان میگیریم. با هم کنار تلمبه آبی،  تقریباً هواگرگ و میش است که آخرین 

 عکس یادگاری میگیریم و بعد از کلی ابراز محبت، باز میگردیم.
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بعد از برگشتن به مهمانخانه، کمی میخوابیم و بچه ها حمام میروند و لباس هایشان را بعد از چند روز 

میشورند.  برای شام به لب حوض میرویم. بر سکویی در گوشه ای دنج مینشینیم و نان و ماست میخوریم. 

سه نفر از تجربیات امروز  هوا کمی سرد شده. غلیان احساسات ملی گرایانه و گپ و گفتی امید بخش بین ما

 ، ما را برای خوابی خوش آماده میکند. 

به خانه که بر میگردیم، من حمام میروم و لباس هایم را میشورم و شروع به تایپ کردن میکنم تا ساعت 

 . خیلی خوابم می آید.۱:00

 فردا باید صبح زود برخیزیم پس فعالً خدا نگهدار، نو روزتان پیروز.
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 مارس  24 - 88فروردین  4روز پنجم : سه شنبه 

 شروین روایت

 

صبح زودبیدار باش دادیم و هر سه سرحال و قبراق از خواب برخاستیم. دیشب حمام خوبی رفتیم  

محل را از بوی ماندگی لباسهایمان رهاندیم. هنوز  و لباسهایمان را شستیم و به این ترتیب تا مدتی مردم

 مان در بخارا شروع شد. ها زدیم و گردش روزانهخورشید باال نزده بود که به کوچه

ی شد بتوانیم در نور رنگ پریدهها هنوز باز نکرده بودند و شهر سوت و کور بود. همین هم باعث میمغازه

معموال خشتی و آجری، و گاهی کاهگلی بودند. بناها قدیمی و فرسوده، صبح شهر را بهتر دید بزنیم. دیوارها 

ها و سقفها و رواقها قرار ها فقیرانه بود. اما از تزییناتی که بر پنجرهاما با سلیقه نگهداری شده بودند. خانه

مگی چوبی و ها از همه جالبتر بود، هداشت، معلوم بود که مردمی با سلیقه در آنها سکونت دارند. درِ خانه

کاری شده بودند، و دولنگه، درست مثل درهای قدیمی ایران خودمان، قبل از آن که این درهای سنگین و منبت

 ی نمایانگرِ تراکم جمعیت و تنگی جا به بازار بیاید.یک لنگه

د. خورد بسیار تمیز بود. عجیب هم نبوای که گهگاه به چشم میخیابانها با وجود ساختمانهای ویرانه 

توانستی بانوانی را ببینی که جارو به دست در حال رفت و روب خیابانها و روز میچون در تمام ساعتهای 

کردند و گویا بخشی از شان دسته جمعی در مکانهایی عمومی مثل بوستانها کار میها هستند. برخیگذرگاه

ی خودش ند. هرکس جلوی خانهشان نیروهای مردمی خودجوش بودنیروی شهرداری بودند. اما بخش عمده

ی سکونت ایرانیان بود. اش شهری تمیز بود که شایستهداشت، و نتیجهی خودش را پاکیزه نگاه میرا محله
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این را در تمام کشورهایی که زیر پا گذاشتیم دیدیم، هرچند در ازبکستان و تاجیکستان نمودی چشمگیرتر 

 داشت. 

ها شبیه بود. مردم با روشن شدن هوا و پهن شدن آفتاب بر عادات زمانی مردم آشکارا به ترکمن 

ها دور خانهشد کمی در فضاهای عمومی و قهوهمی شدند و وقتی گرگ و میشها از خانه خارج میگذرگاه

گشتند. این در حالی بود که در تمام این کشورهای آسیای شدند و بعد تنگ غروب به خانه باز میهم جمع می

ای شبیه شده کرد و ساختمانها عمال به جعبههای نوسازتر شهر، ماهواره بیداد میوص در محلهمیانه، به خص

هایی فقیرانه را ی ماهواره مانند قارچهایی بسیار بر در و دیوارش روییده باشد. خانهبود که بشقاب گیرنده

ار گذاشته شده بود. از این رو ی متفاوت کنار هم کشان تا سه بشقاب گیرندهفراوان دیدیم که در پای پنجره

شان را زیاد دستکاری نمود که مردم به ماهواره دسترسی داشته باشند، اما این موضوع عادتهای زمانیچنین می

نکرده باشد. این درست برعکس ایران بود. پانزده بیست سال پیش را خوب به یاد دارم که ساعت ده شب 

شد. اما وقتی ادبی محسوب میوستان بعد از ساعت نه شب بیی دهمه خواب بودند و زنگ زدن به خانه

ای های آن تنظیم کردند و چون مرکز سازماندهی ملیشان را برنامهماهواره آمد، مردم ساعات خواب و بیداری

مان شد. کم کم صبحها ها وجود نداشت، نوعی زمان پریشیِ عمومی دامنگیر شهرنشینانبرای مصرف این برنامه

دیدی؛ چرا که دیشب تا دیروقت پای فیلم نشسته شدی افرادی چرتی را میر اتوبوس و تاکسی میکه سوا

ها از هفت بودند. قضیه در ایران چندان بیخ پیدا کرده بود که به شکلی ناگفته، عمال ساعت شروع کار اداره

 نه و نیمِ کنونی دگردیسی یافت! -هشتِ ده سال پیش به نه –ونیم 
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 های بخارای شریفدر کوچه

پریشی خبری نبود. شاید یک دلیلش این بود که مردم ساعات کمتری را در آسیای میانه اما، از زمان 

کرد. شاید هم اشتهایشان برای شان وارد میریزی روزانهکردند و ماهواره فشار زمانی کمتری به برنامهمیکار 

های روسی تنظیم شده بود و چون همه هایشان بیشتر روی کانالها کمتر بود. در کل ماهوارهجذب برنامه

جذاب برایشان فیلمهای هالیوودی بود و های کردند. برنامهدانستند، به راحتی از آن استفاده میروسی می

رقص و آواز خوانندگان روس. در ترکمنستان آثاری از هنرمندان و خوانندگان بومی وجود داشت. اما در 

ای یا فیلمی یا حتی شعری به زبان فارسی ازبکستان چنین آثاری بسیار اندک بود. ندیدم از هیچ کانالی برنامه

گرفتند. مدارشان کند را عمدا نادیده میتوانست هویتنها زبانی را که میپخش شود. گویا این دو کشور ت

شان کند.( ذکاوت زیادی ی چندان جذابی هم در کار نیست که بخواهد وسوسه)ناگفته نماند که البته برنامه

روی الزم نبود که بتوانی تشخیص بدهی سیاست زبانی و فرهنگی ترکمنستان و ازبکستان محصول تعادل دو نی
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اش بر این مردم، و دومی دوستدارِ بسط روسی و ترکی است که اولی خواهان حفظ اقتدار معنوی هفتاد ساله

برنامه بودن ایرانیان را هم نباید از یاد عرضگی و بیمرزهایش به درون آسیای میانه است. در این میان البته بی

ی هویت بخش و هموارترین ترین خزانهبرد و غنی برد که در کشمکش میان این دو نیرو بیشترین بخت را برای

 های شیرین پیرمردان تاجیک دیگر وجود خارجی نداشتند. زمینه را دارند، اما گویا جز در خاطره

دادند. در ترکمنستان و بین ازبکها هم با این وجود مردم در کل نسبت به ایرانیان همدلی عجیبی نشان می

گفتیم ایرانی هستیم، عبارتهایی شبیه تاجیکها شکلی دیگر داشت. بارها وقتی میچنین بود. اما قضیه در میان 

 شنیدیم: وطنِ مقدس، خاکِ مقدس، میهنِ ما، ایرانِ خودمان و...به این را می

تصویری که از ایران داشتند البته مخدوش و تقریبا اساطیری بود. هرکس که گذرش به شهرهای ایرانی افتاده 

دار زمانی را در همدان گذرانده بود و در مرو اشک آباد هم مردمی وخت. نصرالدینِ مهمانخانهفربود، فخر می

را دیدیم که مشهد و گنبد را دیده بودند و ازین رو سرافراز بودند. اما به خصوص تاجیکها اعتمادی تقریبا 

بازانی که به لطف ان و حقهکورکورانه به تمام چیزهای ایرانی داشتند. من به راستی نگران شدم که اگر رند

شود، به این خطه بیایند چه تصویر زشتی از ما ترسیم خواهند زمانه شمارشان روز به روز در ایران بیشتر می

 آمیز را ویران خواهند کرد. کرد و چه ناخوشایند این تصویر افسانه

  

 

 

 ی پدرام در آستانه

 ای قدیمیدر مدرسه
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القصه، با یاران به ارگ شهر بخارا رفتیم، که بنای عظیمی بود شبیه به مرحوم ارگ بمِ خودمان. دیواری  

زدند و چون هنوز صبح زود خمیده و بلند داشت که به خوبی مرمت شده بود. اطرافش چند سگ پرسه می

وقتی خواستیم وارد شویم بانویی آمد و ورودیه خواست. اما چون برگه و  بود، درهای دکانهایش بسته بود.

ی بلیت ایست، ندادیم و صبر کردیم تا باجهای نداشت که نشان بدهد کارهبلیت و هیچ مدرک قانع کننده

اش باز کند. بعد هم شروع کرد به تخفیف دادن در قیمت بلیت که مطمئن شدیم یک جای کارش فروشی

 لنگد. می

گشتی در اطراف زدیم. درست روبروی ارگ شهر، بنای بزرگ و زیبایی قد برافراشته بود که خانقاه  

شد. اما حاال مثل مسجدی عادی درش بر روی همه باز بود. ستونهای های صوفیه محسوب مییکی از سلسله

فروختند. ، جلوه میشدهی سرو ساخته ی یکپارچهچوبی بلند پانزده بیست متری ساختمان که هریک از یک تنه

اش هایی چوبی تزیین شده بود و در کل شباهتی با قصر عالی قاپوی اصفهان داشت. کتیبهکاریسقف بنا با کنده

کاری زیبایی در باالی داد که کمی بعدتر از آن ساخته شده است. وارد شدیم و دمی نشستیم. مقرنسنشان می

 محراب کرده بودند. 

های قد و آمدیم، به دربان بنا برخوردیم. مرد میانسال خوشرویی بود و با یک لشکر از بچهوقتی بیرون می

شان به آنجا آمده بودند. اهل تاشکند نیمقدِ ازبک مشغول بود که گویا برای بازدید فرهنگی از طرف مدرسه

ی ترکمنها را به یادمان آورد، دور ما جمع شدند فارسی بلد نبودند. با رفتاری که شور و شوق کودکانه بودند و

ی میدان بود باال رفتیم تا نمای باالی تا دسته جمعی عکس بگیریم. چنین کردیم و از مناری کوتاه که گوشه

ساخته شده بود. وقتی باالی منار بودیم، منطقه را هم ببینیم. منار هم ارتفاع سقف خانقاه بود و بسیار ساده 

سر و صدایی برخاست و دیدیم که یک کاروان از شخصیتهای سیاسی مشغول عبور از خیابان هستند. کاروانی 

بودند مشتمل بر حدود بیست خودرو که همه با پرچم ازبکستان آراسته شده بودند. گویا کاروان تبلیغاتی 
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کرد این بود که خودروها مدل باال یا رفت. آنچه که جلب توجه مییی میدولتمردی بود که برای کاری به جا

خوردند و بقیه هم نه مدل باال بودند و نه خیلی تر گران قیمت نبودند. یکی دو تا ماشین قدیمی به چشم می

رام باالی ای که آمدند با پدو تمیز. نفهمیدیم مال کی بود، اما هرکی بود خیلی مردمی برخورد کرده بود. لحظه

گفتیم که اگر صبر کنیم چند تا اسکیت سوار و روروک باز و موتوریِ پرچم منار بودیم و به شوخی به هم می

 به دست هم در دنبال کاروان خواهیم دید!

شد. های شهر وصل میهای سنگی وجود داشت که به آبراههی مصنوعی بزرگی با دیوارهدر برابر خانقاه برکه

ای از یکی از این استخرهای بزرگ وجود داشت و روشن بود که در زمانهای دور شبکهای در هر محله

ی کرده است. حتی امروز هم این شبکهجویهای مصنوعی آب را به این مراکز برداشت عمومی آب منتقل می

ای شد جویههای اطراف لب حوض میکرد و به خصوص در بخارای قدیم و محلهها کار میی آبراههپیچیده

 گذرند.شان خروشان میپهن و بزرگ آب را دید که از درون مجراهای تر و تمیز و سنگی

 

 

 

 

 

 

 خانقاه
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شدید گشتمان را ادامه دادیم و یک مدرسه و مسجدی قدیمی را یافتیم و با پویان که دچار فشارهای معنوی 

بود، وارد شدیم تا توالتی بیابیم. یافتیم و جان پویان نجات یافت. اما آنقدر اقامتمان در آن بنا طول کشید که 

 پدرام را از آن طرف گم کردیم. حدس زدیم البد به ارگ شهر رفته. آنجا رفتیم و آنجا رفته بود.

د. به احتمال زیاد همانجایی بود که تا اش کرده بودنبلیتی خریدیم و وارد ارگ شدیم. بسیارخوب بازسازی

آخرین لحظه در برابر لشکر چنگیز مقاومت کرده بود. بعدها هم تیمور یک بار با خونریزی بسیار آنجا را 

گشوده بود، و این جدای جنگهایی بود که در اطراف همین دیوارها میان خوارزمیان و ترکان و ازبکان و 

  ن زمین درگرفته بود. ی جنگاوران ایراقزلباشان و بقیه

طبق معمول فضاهای عمومی ارگ را با برپایی نمایشگاه و فروشگاههای متعدد خراب کرده بودند. هرچند 

ها نبود. یکی دو دست زره چند صد ساله بود و یکی دو اتاقها را به موزه تبدیل کرده بودند. محتوایی در موزه

هایی از اش هم جالب بود. چون نمونهی تاریخ طبیعیهای سنگی جالبشان. موزهتوپِ برنجی و گلوله

سنگهایش را از بدخشان و افغانستان آورده بودند و جانورهایش را هم بسیار بد تاکسیدرمی کرده بودند. در 

آن حدی که دیدم، اسم علمی یکی دو جانور را اشتباه نوشته بودند و کسی هم که مسئول اصالح کردنش بود 

دار موزه بود موضوع را گفتم. اما گفت رئیسش هنوز نیامده و باید منتظر نویی که غرفهحضور نداشت. به با

بمانم تا بیاید. در فکر و خیال خودم بودم و حوصله نداشتم صبر کنم. فکر نکنم سایر بازدید کنندگان از دیدن 

 چند اسم التین به جای چند اسم التین دیگر چندان ناراحت شوند.

 

 آشپزی در تنور هیزمی
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ها برای شهری مثل بخارا واقعا فقیرانه بودند. البته انتظارش را داشتم. پیش از این در کتابها و تارنماها موزه

ی آن در دوران حاکمیت روسها به دانستم که بخش عمدهتاریخی مهم سغد را مرور کرده بودم و میآثار 

ی آرمیتاژ، مسکو و لنینگراد جا خوش کرده است. آنجا را خوب به خاطر سپردم غارت رفته و حاال در موزه

ثار را پس بگیریم و به بخارا تا بعدها، وقتی فرصتی دست داد و روسیه را هم با ایران زمین متحد کردیم، این آ

 بازشان گردانیم!

 

 

 

 پ

 

 های سقف خانقاهآرایه

پلکیدند سر حرف را باز کردم. بیشترشان تحصیل داری که در گوشه و کنار میبا جوانان غرفه 

شان با افتخار گفت که خطاط است شناختند. یکیدانشگاهی داشتند و فرهنگ ایران را هم به نسبت خوب می

فروختند. رواج تندیسهای سفالی کوچک نویسد. بقیه هم محصوالتی بنجل را میمی "نغز"فارسی را و خط 

مالنصرالدین در میانشان چشمگیر بود. گویا این مالی شوخ و شنگ نماد شهرشان شده بود. خنجرها و 

 دادند. شمشیرهای خوبی هم داشتند که گران می

ید و یادآوری کرد که صبح آن روز قولی را به کسی داده. در همین گیر و دار بود که پدرام سر رس 

در واقع موقعی که برای عکاسی از ما جدا شده بود، بار دیگر مدینه را دیده بود و باز دعوت او را شنیده بود 

و از طرف جمع قول داده بود ساعت ده به لب حوض برویم و با او چای و صبحانه بخوریم. تا وقتی که 
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نشده بود این قول را جدی نگرفته بودیم. اما وقتی دیدیم وقتی تا ده نمانده، به فکر افتادیم.  ساعت نزدیک ده

با هم بحثی کردیم که چه بکنیم. اختالف نظر در میانمان وجود داشت. هر سه دوست داشتیم به گردشمان در 

سر قولش بماند و من هم با او  شهر ادامه بدهیم. اما پدرام که قول را به مدینه داده بود، اعتقاد داشت باید

موافق بودم. اشکال کار در اینجا بود که از طرف جمع قول داده بود. پدرام در نهایت گفت که به سر قرار 

آمد ارگ را بیشتر بگردد، پذیرفت که همراهش برود. من اما، در رود. پویان هم با وجود این که بدش نمیمی

آیم. خالصه حانه خوردنِ گروهی را نداشتم. این بود که گفتم نمیی صبحال و هوای خودم بودم و حوصله

اینطوری شد که پدرام برای پایبندی به قولش و پویان برای تنها نگذاشتن او به طرف لب حوض بازگشتند. 

اما من در ارگ باقی ماندم. قرارمان این شد که ساعتی بعد در برابر آرامگاه شاه اسماعیل سامانی همدیگر را 

 ینیم. بب

ای نوشتم، چه شعر و چه مفهوم. منظرهآمد میمدتی بر یکی از دیوارها ارگ نشستم و آنچه را که می 

توانستی از آن باال معبد بزرگ گذشت، اما گویی میچشمگیر داشت این ارگ. حاال هزار سالی از آن هنگام می

این شهر، هرچند حاال دیگر ساکنانش به یاد نوبهار را ببینم که دیرزمانی بزرگترین معبد بودایی جهان بود. 

آوردند، اما برای مدتی طوالنی مرکز ترویج آیین بودا در جهان بود و بزرگترین معبد و تندیس بودای دنیا نمی

در آن وجود داشت. و این مدتها پیش از آن بود که تندیسهای عظیم سنگی بودا در چین و افغانستان ساخته 

همین شهر و همین معبد برخاسته بودند و نامی نیک از خود در روزگار به جا گذاشته شوند. برمکیان هم از 

بودند. همین شهر در ضمن پایتخت سامانیان هم بود و یکی از مراکزی بود که رستاخیز فرهنگی ایرانیان در 

بیرونی و ابن سینا تردید اینجا را دیده بود و همچنین بود قرون سوم و چهارم از آن آغاز شده بود. فارابی بی

نگریستم، نه از و صدها نامدار بزرگ دیگر تاریخ ایران زمین. آن روز صبح، وقتی به بخارای خواب آلوده می
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راهبران مانوی اثری به جا مانده بود، نه از کاهنان بودایی. با این وجود بخارا هنوز آنجا بود. با تمام شکوه و 

 انند مثل بخارا نجیبانه و خردمندانه پیر شوند.اش. کم هستند شهرهایی که بتوسربلندی

از ارگ بیرون آمدم و به سوی آرامگاه شاه اسماعیل راه افتادم. بوستانی در آن روبرو بود که به آن  

گفتند. درختانش جوان بودند و جمعیتِ رهگذر در آن نیز همچنین. بر دیوارها نمادهای می "باغ استراحت"

شد بدون اشکال به یکی از خیابانهای تهران منتقلش کرد و ادعا کرد که بودند که میملی ازبکها را نقش کرده 

همان نمادهای ملی ایران است. نقشی از یک شیردال سکایی و شمشیر دالوری ساسانی، یک سردر مسجد 

شت پرِ ی هبزرگ، شمایل چند خردمند دستار به سر که شاید ابن سینا یا بیرونی بودند، و البته همان ستاره

 شد. آناهیتای سرفراز که در تمام مسیرمان بارها و بارها تکرار می

بوستانی که در اطراف آرامگاه امیر سامانی ساخته بودند اما، از هویت و نمادهای معنادار خالی بود.  

ن به شهربازی کوچک و محقری که در انتهای بوستان برپا بود به آنجا آمده بودند. جمعیتی آشکارا برای رسید

ای تردید داشتم حتی یک نفر از آنها بتواند زمان زندگی امیر اسماعیل را بگوید یا در مورد سامانیان چند جمله

ای ی بازارچههاحرف بزند. بوستان در واقع جای شلوغی بود که یک طرفش لوناپارک و طرف دیگرش غرفه

تردید در اینجا نهاده بودند. نام آرامگاه برای بنایی که در این میان گم شده بود، مناسب نبود. امیر سامانی بی

 آرام نداشت. 

 

 در برابر آرامگاه

 امیر اسماعیل سامانی 
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کتابهایی با صفحات برنز در یکی از خیابانهای فرعی بوستان، که به شکل نیم دایره بود، بر دیوارهایی مرمرین 

فهمیدم، معلومم کار گذاشته بودند و نام و نشان کسانی را در آن ثبت کرده بودند. در حد اندکی که ترکی می

شدند ی ازبک و ترکمنی مربوط میشد که شهیدان جنگ هستند. گویا به جنگ جهانی دوم و لشکرهای سواره

دانست که که درست مسلحشان کند. احتماال کسی در آنجا نمی که استالین جلوی آلمانها فرستاده بود، بی آن

ی غرب برده شدند، سوار بر اسب و با نیزه به آلمانهای مسلسل سوارکاران دلیری که از آسیای میانه به جبهه

 شدند. بردند. و البته کشتار میسوار حمله میبه دستِ تانک

دار بود سر حرف را باز کرد و وقتی وانی که غرفهای رسیدم. زن جهای بازارچهبعد از آن به غرفه 

ی کوچک و زبر و زرنگش را فهمید ایرانی هستم شادمانه گفت که خودش هم تاجیک است. بعد دختربچه

آورد که نامش تهمینه بود. از دیدنشان شادمان شدم. گفت که خودش با وجود بار زندگی که بر دوش دارد، 

دانست که بتواند به تهمینه یادش بدهد. تقریبا همسن اما خط فارسی را نمی دهد.دخترش را در خانه درس می

ام، گویی رازی و سال خودم بود اما شکسته شده بود. وقتی فهمید سی و چهار سال دارم و هنوز زن نگرفته

بر ی ایوب است که حاجت مردم را را با من در میان بگذارد، خبر داد که همان حوالی جایی به نام چشمه

کند. سفارش کرد که بروم و از آب آن چشمه بخورم و اطمینان داد که اینطوری حتما به سرعت آورده می

ی ایوب رفتم مراقب بودم یک وقت با ازدواج خواهم کرد. حرفش را جدی گرفتم و وقتی برای دیدن چشمه

 آبِ زاللش برخوردی نکنم!

، بنای چهارگوش و موقری ایستاده بود، که بیش های هویتی چهل تکه از برادهدر میان این هاویه 

از هزار سال سن داشت. این اولین بنای خشتی نقشدار ایران زمین بود. ساختمانی که بسیار در موردش خوانده 

بودم و دیدنش را انتظار کشیده بودم. کوچکتر از آن بود که انتظار داشتم، و زیباتر. سادگی خشتهایش و نقش 

ای تک افتاده بود. چند باغبانی ه با خشت بر آن درآورده بودند چشمگیر بود. بنا در گوشهو نگار متقارنی ک
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ای بودند و یک روس تنومند داشت روپوش چوبی در را عوض جلویش مشغول به هم زدن خاک باغچه

آوازی رسید که دار به گوش میکرد. از لوناپارکِ همان نزدیکی سر و صدای ناهنجار موسیقی پاپی خشمی

خواند. از امیر سامانی تنها زیبایی آن بنا برجا مانده بود. مثل ترکی را با صدا و موزیکی نه چندان دلنواز می

 ی مرداب.گوهری رها شده در میانه

در مقبره باز بود. وارد شدم و روی زمین نشستم. برای مدتی به فکر فرو رفتم. مرد روس که داشت  

کند ام به روسی پرسید که صدا اذیتم میکرد سرکی کشید و چون دید آنجا نشستهمیبا مته سردر بنا را سوراخ 

دهم برود. و جالب این بود که سری کنم چنین چیزی گفت. اشاره کردم که ترجیح مییا نه. دست کم فکر می

سی نوشتنِ تکان داد و رفت! دقایقی سکوت و آرامش برقرار شد و با امیر اسماعیل تنها ماندم. کسی که فار

ی تاریخ است. دریغم آمد که از آن همه کودکی امروزِ من، دست کم تا حدودی مدیون حضور او بر صحنه

آید و هیچ کس نیست که زندگی مردی چنین که در آن باغ بودند، هیچ کس برای بازدید از این آرامگاه نمی

این همان کسی است که وقتی راهزنانی را  بزرگ را برای انبوهِ مردمِ سرگردان در این اطراف فریاد کند. که

اند. پس شکست داد و اسیر کرد و دید لباس درست ندارند، دریافت که از فقر و ناچاری به دزدی روی آورده

ها نگهبانان امنیت مردم شدند. همان کسی که وقتی برادر لباسی کرباسی به ایشان داد و رهایشان کرد و همان

از مرو به آنجا لشکر کشید، نخست برادر را شکست داد و اسیر کرد و بعد تاجش  بزرگترش برای نبرد با او

را به او داد و رهایش کرد و ابراز اطاعت کرد، چرا که برادرش او را پرورده بود و حق پدری به گردنش 

رش هایی برای پروداشت. او همان کسی بود که دودمان سامانیان را از خالفت بغداد مستقل کرد و مدرسه

کودکان ایرانی بنا نهاد و رواداری دینی را رواج داد و مرزها را آرام کرد و ادب پارسی را پشتیبانی کرد. 

شنیدند، شاید مردان و زنانی بزرگتر های نازنینی بگوید، که اگر میافسوس کسی نبود که اینها را به آن بچه

 آمدند.بار می
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زمانِ قرارم با پدرام و پویان فرا رسید. قرار بود آنها هم به در آرامگاه امیر اسماعیل آنقدر ماندم که  

اینجا بیایند. مرد روس هم آمد و لبخندی زد و دوباره از نردبان باال رفت و کارش را از سر گرفت. چون 

کردم. ها کمی دیر کرده بودند، راه افتادم تا دوباره گشتی در پارک بزنم. نزدیک ورودی بوستان پیدایشان بچه

رفتیم که با هم دوباره آرامگاه را ببینیم. این بار خانمی دم در آرامگاه ایستاده بود و برای ورود به آن طلبِ 

گفتم که همین ده دقیقه پیش داخل آرامگاه بودم و او را ندیدم، و گفت آن موقع هنوز کرد. پول و بلیت می

گرنه در آرامگاه که باز بود و من هم  که داخلش گفته، واش را می. البد دکان بلیت فروشی"باز نکرده بود"

 بودم!

های بخارا بکنیم. به هر حال، شاه اسماعیل را دیدیم و تصمیم گرفتیم باز گردشی در کوچه پسکوچه 

های فقیرانه، همان ی باریک دیگری سرازیر شدیم. از همان خانهای باریک به کوچهراه افتادیم و از کوچه

های تنگ و باریکِ خاک آلود، اما تمیز. به حال خودمان بودیم و هر از چند همان کوچه درهای چوبی زیبا، و

شدیم تا کوچه یا زیرگذری را به تنهایی طی کنیم. در این میان پدرام زیر آواز زد. پیش گاهی از هم جدا می

بودم، و صدایش را  رفتیم آوازش را شنیدهها به کوه و بیابان میاز این هم هنگامی که با جمع خورشیدی

 بوی جوی مولیان آید همی..."دوست داشتم. پدرام با هنرمندی تمام شروع کرد به خواندن 

ها را دید که شد ساکنان خانهگذشتیم، گویی میها باز، و همچنان که میها خلوت بود و پنجرهکوچه 

گذشت، صدای پدرام با نوای ساز و شنوند. کمی که هایشان میدرود پدرام بر بخاراییان را از روزن پنجره

ای که نزدیک بود همراه پویان وارد عمارتی شبیه به مسجد شویم، صدا دهلی همراه شد. درست در لحظه

ای را دیدیم که هنوز ردپای رنگارنگش در خاطرم حک توجهمان را جلب کرد. به سوی صدا رفتیم و صحنه

ان با لباسهای سنتی رنگارنگ و زیبا، به صورت گروهی شده است. یک گروه بیست سی نفری از مردان و زن

بردند. جهاز را بر بالشهایی مخملی نهاده بودند و کردند و برای عروسی جهاز میها حرکت میدر کوچه
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ی کرد و سرناکردند. مردی کوتاه قد در ابتدای صف حرکت میبیشترشان را دخترانی شاد و خندان حمل می

آورد که به کوس و بوقِ هنگام جنگ برد و آوایی از آن بر میز چندگاهی بر دهان میبلند و عجیبی را هر ا

زد. همین دو سازِ ساده نوایی چندان رفت و هماهنگ با او دهل میماند. کنارش جوانی دهل به دست میمی

دی به این گروه ی شادمانی تمام رهگذران بودند. مردم هم هر از چنشاد و سرزنده پدید آورده بودند که مایه

شدند. من و پدرام و پویان نیز رفتند. اما زود از کاروان جدا میپیوستند و چند قدمی به همراهشان راه میمی

به جمع جهازبران پیوستیم. من با مرد میانسالی گرم صحبت شدم که  معلوم شد پدر عروس است. نام عروس 

 گفت، اخمد نام داشت. رخسار بود و نامزدش احمد، یا چنان که پدرزنش می

ای را رفتیم و دعوت گرمشان را برای آن که شام را نزدشان برویم با ادب رد با این گروه چند کوچه 

کردیم و گفتیم که در آن هنگام در راهِ سمرقند خواهیم بود. بعد باز از همان مسیرِ پیچاپیچ گذشتیم و با 

دوستانم  اش ثبت کرده بود، به لب حوض بازگشتیم.GPSراهنمایی پویان که تمام مسیرهایمان را مهندسانه بر 

هایمان را تا شب که سوار قطار با نصرالدین قرار گذاشته بودند که ساعت یک اتاقمان را خالی کنیم و کوله

ها را بستیم و در اتاقی در حیاط نهادیم. شدیم، همانجا به امانت بگذاریم. درست سر وقت رسیدیم و کولهمی

قطار تهیه کرده بود. بلیتهای قطار را هم گرفتیم و  نصرالدین کمی پول اضافی گرفته بود و برایمان بلیتهای

 تسویه حساب کردیم و رفتیم تا آخرین چرخمان را در شهر بزنیم و نهاری بخوریم. 

برای خوردن نهار باز به لب حوض رفتیم. اما انگار قدممان برای این رستوران خوب بود. چون یک  

شد. همین طور سرگردان مانده جایی برای نشستن پیدا نمی دسته توریست اروپایی آنجا انگر انداخته بودند و

کردیم که مردی که به همراه دختری زیبارو در بودیم و داشتیم با همان گارسون جوانِ دیروزی مشورت می

روند. ما را به سر میز ها نشسته بود، صدایمان کرد و گفت که غذایشان تمام شده و دارند مییکی از جایگاه

ت کرد. نشستیم و تشکر کردیم. مرد ایرانی بود، در دوبی کار و کاسبی داشت و برای تفریح و خودشان دعو
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تمدد اعصاب به آسیای میانه آمده بود. گویشی تهرانی داشت و با وجود سنش که گمانم از ما کمتر بود، سرد 

 ی بخارا. رسید. دختر زیبایی که همراهش بود، نامزدش بود و از اهالو گرم چشیده به نظر می

هایی عالی دارد، هرچند برای دقایقی همراهمان نشستند و گپی زدیم. گفت که بخارا خشکبار و میوه 

روند و هر دو طرف ابراز امیدواری در مورد دومی بد فصلی آمده بودیم. بعد معلوم شد آنها هم به سمرقند می

چرانی ما را از دست دادند. ما که این ی شکمکردیم که یکدیگر را آنجا ببینیم. بعد زوج جوان رفتند و صحنه

مان در جبهه حضور یافته بودیم، تقریبا همان غذاهای دیروزی را سفارش دادیم، به بار با تمام توان رزمی

دیدیم. پس شیشلیک و آش کلم سر جایش بود، اما با کباب همراه چند مدل جدید که سر میز این و آن می

کوفته( و نوعی ماکارونیِ پرمالط که اسمش شبیه است به بیشکک، شهری در  ها،کوبیده )به قول بخاری

 قزاقستان. 

باالخره وقتی دیدیم خطر انفجار جدی شده دست از خوردن کشیدیم. تصمیم گرفتیم آن بعد از ظهر  

تثنائا ی شهرها داشت و اسهای جدید شهر کنیم. پویان که عشق عمیقی نسبت به نقشهرا صرفِ بازدید از محله

های ی شهر را به دست آورد، با غرور و مهارت ما را از کوتاهترین راه به محلهتوانسته بود در بخارا یک نقشه

ی شهرها را اثبات کرد. پدرام چندان جدید راهنمایی کرد و به این ترتیب فواید اجتماعی و فرهنگیِ نقشه

 و دیوار بود.متوجهِ این فیض بزرگ نشد، چون مشغول عکس گرفتن از در 

ی جدید بخارا، همان بخشی بود که ما برای نخستین بار همراه الیاس به آن گام نهاده بودیم. محله 

هایی بزرگ در آن وجود داشت که مشهورترینش در نزدیکی ساختمانی به نام بخارا پاالس قرار داشت. هتل

ساز. بوستانها و درختان فراوان بودند و معلوم در اینجا خیابانها پهن و آسفالت شده بود و بناها سنگی و تازه

چربد. خیابانهایی انباشته از فروشگاه هم وجود داشتند، که تقریبا بود خدمات شهرداری بر همیاری مردمی می

هایی متعدد در ابعاد متفاوت تشکیل شده بودند. باز هم تالشهایی شان از آژانس مسافرتی، کافی نت یا بقالیهمه



188 

 

ها، تیرمان به ی یکی از مسئوالن آژانسبلیت هواپیمای تاشکند کردیم و با وجود تالش جانانه برای گرفتن

سنگ خورد. قطعی شد که باید بعد از سه روز از ازبکستان خارج شویم و برگشتمان را با پرواز از فرودگاه 

 شهر دوشنبه کز کنیم.

گرفت و معلوم بود از ای از شهر را در بر میدر راه گذارمان به دانشگاه دولتی بخارا افتاد. منطقه 

آرایه و ساده با اندرونی خشک سازمانهایی است که در دوران شوروی ساخته شده. ساختمانهایی مکعبی، بی

و بیروح و نیمه تاریک بودند که هم مکان تحصیل بودند و هم در همان حوالی، خوابگاه دانشجویان. وارد 

سر حرف را با دانشجویان باز کردیم. دو دختر که به نظرمان دبیرستانی ی خوابگاهشان شدیم و محوطه

کردیم بیشتر است. رسیدند، شروع کردند با انگلیسی حرف زدن. معلوم شد که سنشان از آنچه فکر میمی

شان که به مردم هندوچین شبیه بود، گلرخ نام داشت و بیست سالی داشتند و دانشجوی سال دوم بودند. یکی

گفت که ازبک است ی که به روسها شبیه بود، خود را گلی معرفی کرد. با وجود ظاهر بور و سپیدش میدیگر

شود و در ضمن درد دل کرد که اسم کاملش چیزی دیگری است که دوستش ندارد و چون با گلی شروع می

گلیسی را داشتند یاد دانستند، و انکند. هردو زبانهای ازبکی و روسی را به روانی میهمان را استفاده می

-ای در دانشگاهشان بود که آن را هم برداشته بودند و کتاب درسیگرفتند. همچنین واحدی برای زبان کرهمی

ای را ورقی زدم و از آنها خواستم از رویش بخوانند. به روانی خواندند. شان درون کیفشان بود. کتاب زبان کره

دیدم، برای اولین بار ها شنیده بودم و همیشه آن را نزدیک به ژاپنی میای را زیاد در فیلمبا این که زبان کره

کردند ها هم زندگی میایمتوجه شدم از نظر آوایی شباهتی هم به ترکی دارد. در بخارا و سمرقند اقلیتی از کره

خاور دور به اینجا گرفت. این اقلیت را در دوران استالین از و این عالقه به زبانشان احتماال از آنجا ریشه می

 کوچانده بودند. 
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شان به مال ما شباهتی داشت. دو بندی مدرسهشان گپی زدیم. دورانبا دخترها در مورد نظام آموزشی 

گذراندند. به این ترتیب در خواندند، و بعد یک سال را به عنوان پیش دانشگاهی میتا شش سال درس می

شان راضی بودند. هرچند شوند. کنکور نداشتند و از سیستم آموزشیتوانستند وارد دانشگاه نوزده سالگی می

های فنی یا علوم پایه های زبان و ادبیات مربوط بود و اثری از شاخهبردند بیشتر به حوزههایی که نام میرشته

-گلی ایمان را خواستند که دادیم. وقتی به ایران برگشتم، دیدم در آن نبود. دخترها نشانی پست الکترونیکی

 میلی فرستاده و برگشتنم به ایران را خوشامد گفته! 

زدند. بعداز خداحافظی با دخترها یک دسته از پسرها را دیدیم که جایی ایستاده بودند و با هم گپ می

هایشان فارسی بلد نبودند. باالخره پسر جوان الغری سر رسید که تاجیک بود وفارسی سراغشان رفتیم. خیلی

ساخت. ای داشت که فهمیدن سخنانش را دشوار میما از روستاهایی دوردستی آمده بود و لهجهدانست. امی

 خواند. اسمش جمشید بود و همانجا درس می

شود. گفتم که دوست داریم استادان از دخترها شنیده بودیم که ادبیات فارسی هم در این دانشگاه تدریس می

اند. اما بر عهده ت کالسها تمام شده و بیشتر استادان به خانه رفتهزبان فارسی را ببینیم. گفت که االن ساع

گرفت که ما را راهنمایی کند. همراهمان آمد و به چند ساختمان سرکی کشیدیم تا آن که خود را در برابر درِ 

را به  کالس استادی دیدیم. قبل از آن که نظر ما را بپرسد، در زد و استاد را از سر کالسش بیرون کشید و ما

او معرفی کرد. با حیرت دریافتیم که ادبیات فارسی و عربی را با هم اشتباه گرفته و ما را سر کالس درس 

عربی آورده. با این وجود استادی که به استقبالمان آمد چندان خوشرو و مهربان بود که دلمان نیامد عذر 

وت کرد و ما هم رفتیم و نشستیم. در حالی که بخواهیم و دنبال کارمان برویم. استاد ما را به داخل کالس دع

ی فوق لیسانس بود، چون تنها جمشید و یکی دو نفر دیگر هم همراهمان شده بودند. کالس احتماال دوره

شان هم خوب بود. بر در و دیوار کالس نعم و ال و این هشت نه نفر دانشجو در کالس نشسته بودند و عربی
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ه بودند و مثل مهدکودکها به در و دیوار زده بودند. رفتار استاد هم شباهتی و متی را با خطوطی درشت نوشت

 به معلمان مهد کودک داشت. چون ما را نشاند و بعد رفت برایمان آب نبات آورد!

پیشنهاد کردیم که استاد تدریسش را ادامه دهد. اما انگار طبیعی رفتار کردن در حضورمان برایش  

مله گفت و بعد کامال رو به ما کرد و مکالمه بین ما و کالس جریان یافت. بار راحت نبود، چون یکی دو ج

شان در مورد ایران و ادبیات فارسی و عربی تکان ای با هم حرف زدیم. نادانیدیگر با عربی دست و پا شکسته

توان به می کنند. در این موردکردند ایران کشوری است که اعراب در آن زندگی میدهنده بود. چون فکر می

های ملی ایران تبریک گفت که همان تصویر مورد نظرشان را با موفقیت به کرسی نشانده بودند. وقتی رسانه

ی فارسی و گفتیم زبانمان فارسی است، تغییر چندانی نکرد. چون انگار در آن کالس کسی چیزی درباره

 بخارا! تفاوتش با عرب نشنیده بود، و این تازه در دانشگاه بود، و در

توانستیم بهره بردیم و مکالمه به نسبت روان پیش رفت. معلوم مان آنقدر که میی لغات عربیاز توشه 

های مدرسه علمیه موتور زبانم را راه انداخته است. بعد از دقایقی برخاستیم شد آن گفتگوی دیروزی با طلبه

گرمش از کالس خارج شدیم. از جمشید هم  یکه برویم. عکسی دسته جمعی با استاد انداختیم و با بدرقه

گفت استادِ مهربان احتماال تا چند ماه بعد منتظر خواهد ماند تا به تشکر کردیم و فلنگ را بستیم. پدرام می

 دعوت کنند! -مثال ریاض! –دنبال بازدید هیئتی ایرانی از کالسش، او را به تدریس در یکی از شهرهای ایران 

دیگر وقت زیادی برای گردش برایمان نمانده بود. در راه بازگشت، از کنار دانشگاه دیگری رد شدیم و این 

یکی مربوط به علوم پزشکی بود. آشنایی با آنجا هم برای همه جالب بود. وارد شدیم و با یک مشت دانشجو 

نمودند. آنقدر همه مشغول عکس برداشتن شدند که فرصتی نشد سال میمعمول بچه روبرو شدیم که طبق

درست و حسابی در مورد آْموزش پزشکی بپرسیم. پسر جوانی که ابتدا با ما حرف زده بود، در این حد گفت 
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ود که کنند. معلوم بی بالینی دریافت میکه دانشگاهشان بسیار معتبر است و آموزشهای خوبی را در زمینه

 کردند. شان به روسیه بود، و از دانشگاه مسکو به صورت قطبی علمی یاد میی علمیروی استادانشان و جامعه

ی زیبا که حالتی شبیه به ایرانیان داشت. نوزده سالش در میان این گروه، دختر جوانی بود با چهره 

زد، ، اما گویشی که با آن فارسی را حرف میدانست. نمی"لیقاماخ"لقا نام داشت یا به قول خودش، بود و مه

ی ها و خ را با گفتند و واکهمثل تمام مردم بخارا، مشتقی بود از گویش سغدی باستان. آنها هم ماه را ماخ می

گرفتند. مه لقا همراهمان آمد تا مسیر لب حوض را نشانمان بدهد. دوست داشت به ایران بیاید و هم یکی می

توانست در این یران تحصیل کند. دندانپزشکی را دوست داشت و پدرام کسی بود که میهای ادر دانشگاه

زد، اما تمام مسیر را انگلیسی حرف زد. مورد به او کمک کند. با وجود این که فارسی را به شیوایی حرف می

 د و رفت.کرد. باالخره ما را به سالمت به لب حوض رساند و خداحافظی کرانگار داشت تمرین زبان می

هایمان را برداشتیم و برای رفتن به سوی ایستگاه قطار که خارج از شهر بود به راه رفتیم و کوله 

ای آنجا وجود دارد. یکی از بارهایی که از هم جدا بودیم، گذشتیم، یادم افتاد که کنیسهافتادیم. از کوچه که می

مان قرار داشت. وقتی از برابرش ی مسافرخانههمان کوچه پدرام و پویان این معبد یهودیان را یافته بودند که در

گذشتیم دیدیم در باز است. دری زدیم و وارد شدیم. مرد جوانی به نام رافائل با پدرش و دربان کنیسه می

شان آنجا حضور داشتند. مهربانانه خوشامدمان گفتند و چای آوردند و دعاهای روی دیوار و تورات قدیمی

گفتند دو هزار دانستند. میزد و همه خود را ایرانی میدند. رافائل به شیوایی فارسی حرف میرا نشانمان دا

اند. اما حاال اند و برای دیرزمانی جمعیتی مهم در بخارا بودهسال پیش از جنوب ایران زمین به آنجا کوچیده

شان کوچیده بودند. عشق و عالقه از چند هزار یهودی آن شهر تنها صد تن باقی مانده بودند و همه به آمریکا

به ایران و تاریخ ایران مثال زدنی بود و دوست داشتند از اوضاع داخلی ایران خبر داشته باشند. جالب بود که 

کردند ایران و آمریکا در حال جنگِ رودررو هستند. های دیگر در آسیای میانه خیال میآنها هم مثل خیلی
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خواستیم ایم، تعجب کردند. وقتی میو از زیر بمب و خمپاره به آنجا نیامدهوقتی گفتیم خبری از جنگ نیست 

خداحافظی کنیم، خاخام بزرگ بخارا سر رسید. شباهتی چشمگیر به ربِی فیلمِ ویولن زن روی پشت بام 

ی داشت. با بدگمانی ما را نگاه کرد و با تبختر اشاره کرد که برای بازسازی کنیسه صدقه بدهیم. با خوشروی

 اند.چنین کردیم و حس کردیم رافائل و پدرش کمی از این حرکت خاخام شرمنده شده

سر کوچه به مدینه برخوردیم. خبردار شدم که دوستانم با وجود شتابی که به خرج داده بودند صبح  

با همان ادب  ی آن روز را نتوانسته بود با گروه ما بخورد. با این وجودبه او نرسیده بودند و در نهایت صبحانه

معمولش ما را راهنمایی کرد تا با خودروهای بزرگ عمومی به ایستگاه قطار برویم و در سمرقند هم نشانی 

هایش به راستی کارآمد بود و در کم شدن مخارجمان ی ارزانی را به ما داد که آشنایش بود. راهنماییمسافرخانه

 خیلی موثر بود. 

های ما بخش مهمی از آن را قطار رساند، یک وَنِ کوچک بود که کولهخودرویی که ما را به ایستگاه  

کرد و همان حدود بود که به آنجا رسیدیم. فوری سوار پر کرده بود. ساعت هفت ونیم قطارمان حرکت می

شدیم. رئیس خط پیرمردی بود که وقتی دید ایرانی هستیم گل از گلش شکفت. به فارسی شیوایی ابراز 

 "آه، ایران، وطن مقدسمان!"ه ما را دیده، و وقتی گفتیم ایرانی هستیم گفت: خوشحالی کرد ک

مان راهنمایی کرد و اطمینان یافت که جایمان راحت است. کوپه چهار نفره بود خودش ما را به کوپه 

شروع  ها را جا به جا کردیم وو همسفرمان پیش از ما به آنجا رسیده بود. پسر جوانی بود به نام ذکیر. کوله

کردیم به صحبت کردن. ذکیر جوانی خونگرم و مودب بود. ازبک بود اما چون دوست دخترش تاجیک بود، 

فارسی را تا حدودی یاد گرفته بود. آنقدر در مورد دوست دخترش و نقش مثبتش در روند فارسی یاد گرفتنش 

 گشوده شده است!های جدیدی در مورد یادگیری زبان چینی بر من گفت که احساس کردم دریچه
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ذکیر عالوه بر فارسی و ازبکی و روسی، انگلیسی هم بلد بود. اقتصاد خوانده بود و در شرکتی بین  

کرد. به کرد. اصال اهل یکی از شهرهای اطراف سمرقند بود و خیلی از این شهر تعریف میالمللی کار می

شناسیم. ار سالهاست یکدیگر را میقدری خونگرم بود که بعد از نیم ساعت چنان صمیمی شدیم که انگ

زد تا مطمئن شود جایمان راحت است. او هم از مردم پیرمردی که مسئول خط بود هم از چندگاهی سری می

 سمرقند بود و حافظ نام داشت. 

ی ازبکستان به دستمان داد. سنت ازدواج ذکیر اطالعات گرانبهایی در مورد شرایط زندگی در جامعه 

ی ه به محض ورود به اتوبوس قوچان با آن آشنا شده بودیم و پیامدهای جمعیت شناسانهبه ضرب چاقو ک

عجیبش را در ترکمنستان دیده بودیم، در ازبکستان هم به شدت برقرار بود. ذکیر بیست و یک سال داشت و 

ود و آنطور کرد که باید تا چهار پنجسال دیگر ازدواج کند. از زندگی مجردی خیلی راضی بابراز تاسف می

کرد یکی دو دوست دختر داشت و در بایست هم راضی باشد. در هر شهری که کار میکرد میکه تعریف می

گذراند. وقتی تالش کرد سن و سال ما را حدس بزند و تقریبا معکوس عمل کل زندگی را به کامرانی می

مان ظاهرا این تفاوت سن را نشان هریکرد، فهمید که هر کداممان ده دوازده سالی از او بزرگتریم. )شکل ظا

ی عزبهای قلمرو ری هستیم و شگفت زده شد و با حسرت گفت داد.( بعد فهمید که هر سه نفر از طایفهنمی

گفت فشار اجتماعی در ازبکستان چندان است که که خودش باید حتما تا چند سال دیگر ازدواج کند. می

کنند. بعدش دختران دست باال در هجده نوزده سالگی ازدواج می پسران دست باال تا بیست و پنج سالگی و

 هم که نمایشنامه از پیش نوشته شده بود. زادن فرزندان بود و پروردنشان و پیر شدن و مردن!

بعدتر که حافظ به جمعمان پیوست، فهمیدیم این شیوه از زندگی دست کم از نظر ژنتیکی مقرون به صرفه 

  ه و هفت سال سن شش فرزند داشت و سیزده نوه! است. چون حافظ با پنجا
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خواستیم ی ابهام و سردرگمی انجام شود. جاهایی که میذکیر بسیار پیگیر بود که ورود ما به سمرقند با کمینه

کرد پرسید و با تلفن زدن به آشنایانش در سمرقند بهای هتلها و مسیرهای مورد نیاز ما را معلوم میبرویم را می

دریغ کمک ی مردمی که در آسیای میانه دیدیم، بسیار مهربان بود و بیگذاشت. مثل بقیهتیارمان میو در اخ

 کرد. می

ی ما چهار نفر هم برای خودش حکایتی شده بود. وقتی صحبت گل انداخت، همه با هیجان مکالمه 

شد و چه بسا ه کار گرفته میزدند. زبان ترکی، فارسی، انگلیسی، و ازبکی با دست و دلبازی ببا هم حرف می

مان به آزمایشگاه زدیم. در کل کوپهکردیم و به زبانی دیگر حرف میکه در وسط یک جمله کانال عوض می

 تجربی گفتگوی تمدنها شبیه شده بود. 

کمی که گذشت، بحث به رودکی و شعر پارسی کشید و بیتهایی از بوی جوی مولیان را برای ذکیر خواندیم. 

چینی الزم بود. به طور پدرام خواستیم تا با صدای زیبایش برایمان بخواند. اما برای این کار مقدمهبعد از 

هایی را که داشتیم بیرون آوردیم خودجوش مناسکی آنجا شکل گرفت. حافظ را صدا کردیم و خوراکی

ن را با صدای نیکویش )شکالت بود و آب انار(. بعد دسته جمعی به خوردن پرداختیم و پدرام بوی جوی مولیا

خواند. اشک در چشمان حافظ حلقه زده بود و ذکیر چندان تحت تاثیر قرار گرفته بود که با تلفن همراهش 

صدای پدرام را ضبط کرد و بعد یک بار دیگر همانجا آن را گوش داد. حافظ وقتی خواندن پدرام تمام شد، 

بود با چند پیاله آورد. من با وجود این که در مان افزود و رفت یک قوری چای کبه سهم خودش به بزم

همنشینی با دولت )همان ساربان مروی( چای نوشیده بودم، باز به عادت سابقم بازگشتم و نخوردم. تا اینجای 

ای ثابت شد. یکی در دماوند که بعدها طی مقالههایم در سی سال اخیر به دو مورد بالغ میکار چای خوردن

اع زیاد و دمای متفاوت جوشِ آب، اصال چای نبوده، و دیگری در مرو، که امیدوار بودم کردم به خاطر ارتف

خبرش به خاطر شمار کم شاهدان عینی به جایی درز نکند. آخر چندین و چند تن از دوستان بودند که سر 
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لکالوئید ی ضد آخواستم هواداران جبههچای خوردن یا نخوردن من با هم شرطهای کالن بسته بودند و نمی

 را دلسرد کنم. هرچند چند روزی بعد باز چنین کردم!

القصه، نیمه شب بود که به سمرقند رسیدیم. ورودمان به پایتخت باستانی سغد کهن چندان با جالل  

و جبروت نبود. حافظ که قرار بود سر وقت بیدارمان کند، انگار در اثر بزم دیشبمان چند پیاله می زده بود و 

ند نبود. هوشیاری پدرام به دادمان رسید که نصفه شب بیدار شده بود و مچ حافظ را در حال روی پایش ب

بدمستی گرفته بود. باالخره به موقع برخاستیم و ژولیده و پولیده پیاده شدیم، هرچند ساعتهای درون قطار را 

 به آسودگی خوابیده بودیم.

شان که مرد طلب رساندن ما بودند. با یکیی تاکسی بودند که داودر ایستگاه قطار چند راننده 

اش کرده بود خوشرویی بود به نام رحیم به توافق رسیدیم. مقصدمان هتل بهادر بود که مدینه در بخارا معرفی

ی ریگستان از بخشهای قدیمی سمرقند مهمانخانه داشت. رحیم بر خالف انتظار ما فارسی بلد و در محله

تر بود. چون چانه و شمایلش از بسیاری از تاجیکهایی که دیده بودیم ایرانی نبود. مردی ازبک بود که شکل

شان را گرفت تا با زنش که تاجیک بود چانه ی خانهزدن بر سر قیمت به بن بستی ارتباطی برخورد، شماره

 بزنم. 

از خواب  خوب، حساب کنید خودتان بخواهید ساعت یکِ صبح با یک بانوی غریبه که احتماال به این دلیل

کرد. خوش برخاسته، درمورد قیمت تاکسی چانه بزنید! معلوم بود که شرم و حیا بر حساب و کتاب غلبه می

با این وجود هم رحیم و هم خانمش آدمهای منصفی بودند و به سرعت به توافق رسیدیم. سوار شدیم. در 

ه تهران را از سمرقند بخریم، و این که راه به رحیم گفتم که دوست داریم اگر بشود بلیت هواپیمای تاشکند ب

گفت و بعد تا فردا شب باید از سمرقند به مرز تاجیکستان برسیم. رحیم ابتدا به ازبکی و روسی چیزهایی می

گرفت تا زنش موضوع را برای من ترجمه کند. آشکار بود که فقط به خاطر کمک ی خانه را میدوباره شماره
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شد کند. چون نه قرار بود از او بلیت قطار بخریم و نه مسیر به تاجیکستان را میکردن است که این کار را می

تا تاکسی رفت. زنش انگار از این زنگ زدنهایش ناراحت نبود، اما به هر حال، فکر این که البد بیچاره را 

 ایم، باعث شد تا پرسشی دیگری مطرح نکنم.نصفه شبی زابراه کرده

ی الغ بیک قرار وچک و جمع و جوری بود که درست روبروی مدرسهی بهادر جای کمهمانخانه 

داشت. چراغها همه خاموش بود و وقتی بعد از کمی پرروبازی و در زدن باالخره در باز شد، با مردی تنومند 

و خوابالود روبرو شدیم. شباهتی به جان وین داشت و از طرف دیگر هم به نصرالدینِ بخارایی شبیه بود. با 

فاوت که نصرالدین کوچک اندام و شکم گنده بود و این بهادرِ ما درشت اندام و چهارشانه. وقتی گفتیم این ت

مدینه ما را معرفی کرده، به سرعت در مورد قیمت کوتاه آمد و اتاقی چهارتخته را به ما تحویل داد که فرسوده 

 کرد. و به هم ریخته بود، اما برای ما کفایت می

تری داشت اشغال کردند و من هم روی تختی الجیشیای را که موقعیت سوقتختهای یک نفرهپویان و پدرام 

ی پرحادثه به پایان دو نفره خوابیدم و تا صبح تا دلم خواست غلت زدم! خوابِ آن شبمان با این میان پرده

 مان چیره شد، و این بار در شهر رویایی سمرقند...رسید و باز رویا بر هر سه
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 سه شنبه  88فروردین  4 –مارس  24روز پنجم : 

 انروایت پوی

 

 گردش پیاده  در بخارای قدیم،  شیخ پران :

های خورشید، نوید صبح، هرسه نفرمان بیداریم. خواب خوبی بود و آسمان بدون ابر و اشعه  6:۳0ساعت 

رویم. از لب حوض به سمت غرب، به چهار سوق بزرگ بازار بخارا می  7:00دهد. ساعت روز خوبی را می

تر از بقیه بناها است که بینیم که به وضوح بسترش چند متری پایینسر راه یک مسجد دوره ایلخانی را می

هایی که هر نشان از باال آمدن سطح شهر دارد. و البته کانال آب اصلی شهر که هم مسیر با ما است، و پلکان

شان را برداشت دهد که روزگاری مردم از این نهر، آب مصرفیاز چند گاهی در کنارش دارد، نشان می

 کردند.می

 

 

 یکی از 

 هایچهارسوق

 فرعی 
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اند. هنوز کسبه نیامده اند، و بازار سوت و کور است. چند پیرمرد روی سکوی سنگی  چهارسوق، نشسته

دهند، ای را نشانمان میبرند و مقبرهفهمند ایرانی هستیم ما را به کنار چهار سوق میکنیم و میوقتی سالم می

ر زمان حمله تیمور، مرشدی با پیروانش کنند که دگوید یاد بود شیخ پران. نقل میپرسیم این چیست، میمی

اینجا جنگید و همه یارانش تا آخرین قطره خون جنگیدند و بعد خودش از همین جا به آسمان پرواز کرد و 

 رفت و به همین دلیل او را شیخ پران نامیدند. 

 چرخیم.کنیم،  ولی ارگ بسته است، پس در اطراف میبه سمت ارگ حرکت می

 

 پسری که صد متر آن

 ها را تر نانطرف 

 فروشدمی

 

 

 

 ارگ بخارا که 

 باروهایش را مرمت

 کنند!می 
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خورد با ایوانی بلند و مقابل ارگ بخارا میدانی است که در سمت غرب میدان، بنایی قدیمی به چشم می

رویم، مسجد یا خانقاهی است به نام حوض های چوبی، مانند کاخ چهل ستون اصفهان، به آن سمت میستون

شویم و می خواند. وارد می های زیبا روی سقف و ستون ایوان و آرامش فضا، ما را به درونکاریباال، منبت

خواند، ای تنها در وسط اتاق نشسته و با نوایی کم جان و مالیم قرآن مینشینیم. طلبهای میهرکدام در گوشه

رویم، و در سکوت عجیبی بر فضا حکم فرماست و آوای مالیم قرآن، محیطی مقدس را بر ساخته. بیرون می

بینیم که های ازبک را میایزمان، گروهی از بچه مدرسهینیم. همبمیدان جلوی ایوان متصدی خانقاه را می

های اول دبیرستان اند. شر و شور و شلوغند و سنشان به سالگویا از تاشکند به عنوان گردش علمی آمده

 خورد. می
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 برد!اش را با خود نمیامام مسجد، عمامه

 

گوید بروید باال. تا به ما هم میکند و در کنار خانقاه میل مناری است که خادم در آن را برای بچه ها، باز می

رسیم، در خیابان رویم، پلکانی تنگ و دوار و بعد به انتهایش میاند به باالی میل میها هجوم نیاوردهبچه

اند، به نظر تبلیغات های قدیمی و آنتیک را با پرچم ازبکستان به صورت کاروان راه انداختهگروهی از ماشین

آییم، اند.  به پایین میسال سنشان است ولی خیلی تمیز نگه داشته شده 50ها حد اقل آید. ماشینانتخاباتی می

هایشان از ما عکس زنند و با موبایلایم، دختر و پسر، گردمان حلقه میهای ازبک، را جلب کردهما توجه بچه

 گیرند.می

 کاروان انتخاباتی!      یل منار کنار خانقاهم
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رویم. به ترتیب از ساختمان تئاتر و تماشاخانه و بعد از حوض باال در امتداد میدان بزرگ به سمت جنوب می

 ۱00برد، گذریم. خیابانی سنگ فرش ما را با خود میشود، میمیاز نهر قدیمی بخارا که وارد باغ استراحت 

کاری شده، دو طرف خیابان قرار دارد. در های کاشیتر، دو مدرسه قدیمی با سردرها و حجرهمتری پایین

کند. سکوت مدرسه شویم وپدرام، بیرون مدرسه، عکاسی میشان باز است. من و شروین داخل میچوبی یکی

ست. خبری از هیاهوی خیابان پشتی نیست، تمیز است و سرویس بهداشتی هم دارد، استفاده متروک، زیبا

 آییم، پدرام گم شده.کنیم. به خودمان که میمی

نکته: در سفر های مشابه، برای هر یک یا دو ساعت، یک مقصد مشترک تعریف شود تا اگر گم شدید بتوانید 

 در فاصله آن یکی دو ساعت اضطراب نداشته باشند.ها هم دیگر را پیدا کنید. ضمناً گم شده

 رویم.یابیمش، و هر سه به داخل ارگ قدیمی بخارا میخوشبختانه کنار سر در ارگ می

 

 

 

 بوستان استراحت 

 )استراحت باغی!(
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 دو مدرسه در دو سمت خیابان!

 ارگ بخارا:

نشینی در باالی متر، و شاه ۱0ارگ حکومتی بخارا، بنای بسیار بزرگی است با برج و باروهای مرتفع، حدود 

انه های مخروبه ارگ پیداست، که تقریباً ارگ ویرورودی ارگ ساخته شده که بسیار تماشایی است. از قسمت

کنند، ظاهراً آخرین خوبی ارگ را بازسازی میبوده ولی پروژه مرمتی خوبی در حال اجرا است و به

 اند، در دوره روسیه تزاری و اواخر قاجار. کنندگان این ارگ، خانات بخارا بودهاستفاده

 

 

 

 موزه خطاطی 

 در داخل ارگ
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 شدای که اوایل قرن گذشته منتشر میبخارای شریف در موزه ارگ، روزنامه

 

 و هنوز در خاطره مردم حضور دارد! 

موزه چیزی است، تومان است. امروز ارگ بیشتر موزه است و هر اتاقش  5000بلیت ارگ برای هر نفر حدود 

فروشند یا نقاشی یا صنایع دستی دیگر. نویسند و میبینی که یا خط میهایی را میاش تاجیکهر گوشه

توانند فارسی آید، گو آنکه بیشترشان نمیخطاطی به خط فارسی برای این مردم هنوز هنر به حساب می

های ارگ، به راز آمیز شدن ها و داالناتاق چرخیم، نقشه پر پیچ و خمصبح در ارگ می ۱0بخوانند. تا ساعت 

 ساختمان کمک کرده.

مند به گفتگو در کردیم، پدرام با خانم میانسالی آشنا شد که عالقهصبح که داشتیم از لب حوض حرکت می

کرد، من کرد، از آنجا که پدرام گمان میمورد فرهنگ ایران بود و ظاهراً در زمینه صنعت توریست فعالیت می

شروین هم دوست داریم در این گپ و گفت شرکت کنیم، با آن خانم که نامش مدینا بود، قرار مالقاتی و 

 صبح و در محل لب حوض گذاشت.  برای گپ و گفت و صرف چای. ۱0برای ساعت 
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بعد که این قرار از طرف پدرام مطرح شد، شروین مخالفت کرد. ظاهراً با توجه به زمان کوتاهمان در بخارا، 

که شدیم، پدرام، از  ۱0تن در این شهر برایش اولویت بیشتری داشت تا گپ و گفت. نزدیک ساعت گش

گرفت ناراحت و عصبی بود، و از طرف دیگر چون با ما هماهنگ نکرده بود، بدقولی که داشت شکل می

شروین  ۱۱:۳0شود من و پدرام به دیدار مدینا برویم و ساعت توانست بکند. سرآخر قرار میکاری هم نمی

 را کنار آرامگاه امیر اسماعیل سامانی که در پارک استراحت است بیابیم.

رویم و تیم سفر تشکیل دادم ولی به نظرم وقتی با چند نفر به مسافرت میراستش من هم گشتن را ترجیح می

اشتباه آن فرد شود، در چنین مواردی اگر یک نفر از طرف جمع قولی داد، بهتر است تیمی رفتار کنیم و می

 ای وضع شود تا از آن پس اجرا شود.پوشش داده شود و بعد از رخداد، قاعده

خواهیم از قول دیگران، با مردم محلی قراری بگذاریم، قطعی نکنیم تا با نکته: اگر در چنین شرایطی می

 شویم.قرار را چک کنیم به این ترتیب اگر قرار هم به هم خورد، بد قول نمی خودشان هم
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 بازگشت به مهمانخانه:

با این که تمام راه را دویدیم ولی باز دیر به قرار رسیدیم و خانم مدینا نبود.  چون نزدیک خانه بودیم، و هنوز 

هم تا قرار با شروین وقت داشتیم، رفتیم خانه تا هم تکلیف تحویل خانه را روشن کنیم و هم برای تهیه بلیت 

 قطار اطالعات بگیریم. 

چی قبل از رفتن باید باید اتاق را تحویل دهیم، چون نظافت ۱:00ساعت  آقای نصیرالدین تاکید کرد که تا

هایمان را تا هر وقت که خواستیم در اتاق پشتیتوانیم کولهاتاق را تمیز کند ولی به ما اطمینان داد که می

قطار توانیم استفاده کنیم. در مورد بلیت خودش بگذاریم و از فضای عمومی هتل و سرویس بهداشتی هم می

آهن دور است. بعد از تماس با فروشنده بلیت تواند برایمان بلیت بگیرد چون ایستگاه راههم گفت خودش می

شد سوم اعالم کرد. به نظرم گزینه خوبی بود چون هم خیالمان راحت می۱۹000قطار، قیمت را برای هر نفر 

که دردسترس نبود )شروین خزانه  و هم زمان بیشتری برای گشت و گذار داشتیم بدون مشورت با شروین

هایمان را بستیم تا وقت برگشت دار است(، قبول کردیم. از این زمان استفاده کردیم و من و پدرام کوله

 ها و پول به آقای نصرالدین، برگشتیم پهلوی شروین. زمانمان هدر نرود و بعد از ارائه مشخصات گذرنامه

ها  خرید سوم از بعضی آژانس ۱7۱00وان بلیت قطار را  به قیمت نکته: داخل خیابان های اصلی  شهر میت

 )نیازی به رفتن به ایستگاه راه آهن نبود(

 

 

 امیر اسماعیل سامانی:

شروین را در میانه پارک استراحت یافتیم، از گپ و گفتش با دختر کوچکی به نام تهمینه و مادرش که در 

 کنند. را به سمت مقبره امیر اسماعیل سامانی هدایت می گوید و مافروشند، میپارک، صنایع دستی می
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در وسط پارک پر سرو صدا، مقبره ناجی ایران خیلی مهجور افتاده. اینجا به شدت توریستی شده و سر هر  

فروشد به قیمتی کالن! ) تاجیک ها بزرگ و زیاد را کالن محل قدیمی، یکی از بومیان نشسته و بلیت می

ریدن دوباره بی معناست. بعد بار دیده و بلیت خدهد در پارک بنشیند چون یکگویند(. شروین ترجیح میمی

اند های پارک برپا کردهاز مقبره امیر سامانی، از کارگاه نقاشی و فروشگاه صنایع دستی که در بین یکی از راه

 بینیم.ساله خوش سر و زبان و مادرش را می 5شویم و ما هم تهمینه رد می

بینیم و بر کند، در انتهای پارک است آنجا را میچشمه ایوب که آبش به باور عمومی، آرزوها را برآورده می

 گردیم.می

 بنای چشمه ایوب  

 

 

 

 

 

 

 

 

در مجموع روابط دختر و پسر در ازبکستان خیلی آزادانه است و پارک ها، محیطی برای عشق بازی عشاق 

هم از این قاعده مستثنی نبود ولی نکته جالب این است که اینجا احتماالً اولین  جوان. بوستان استراحت

 اند.شود، چون همه خیلی زود ازدواج کردهها به ازدواج منجر میرابطه
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 عروسی و مسجد جامع:

کنم و از بین راستای مسیر را چک می GPSگیریم هنگام برگشت از کوچه پس کوچه برگردیم، با تصمیم می

 گذریم.های تنگ میکوچه

رودکی « بوی جوی مولیان آید همی»ها و نوای شیرین پدرام که آواز ظهر است و خنکای سایه دیوارهای خانه

کنم، بینم که باز است، سرم را که داخل میها، در قدیمیی میاز کوچه کند. در یکیرا سرداده، سر مستمان می

ها را صدا کنم که بیایند ولی در همین به نظر مسجد است و گروهی هم در حال فیلمبرداری. فکر کردم بچه

 ...«درو دوودوو، درو دوو دوو، »زمان، صدای ساز و دهل، از دور آمد، 

روم، در خم کوچه به شان میم در حال رفتن به سمت صدا هستند، پیبه کوچه که رسیدم شروین و پدرا 

های سنتی ای از زنان و مردان با لباسبینیمشان. دستهشود، باالخره میتر میرویم و صدا، نزدیکسرعت می

آسا پلوخوری، جهاز به دست در حرکتند و جلویشان، یک نفر دوهول به دست و یک نفر دیگر کرنایی غول

زنیم، باز ها گپ میشویم. هنگام حرکت با آنروند، همه خیلی شادند و همراهشان میزنند و مین، میبه ده

کنند به عروسی برویم. عروس گیرند و به اصرار، دعوتمان میما که ایرانی هستیم را بسان هموطن و مهمان می

 و داماد رخساره و احمد نام دارند!

 وگرنه فرصت خوبی بود تا عروسی را هم ببینیم. حیف که باید امشب از بخارا برویم
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 میتوانید صدای چنین سازی را در کوچه های تنگ، تصور کنید!

ترین گزافه، مسجد بخارا بزرگایم. بیگردیم. کنار مسجد جامع بخارا رسیدهکنیم و بر میخداحافظی می

ام. منار بلندش مثال زدنی است. در مقابل مسجد، میدان سنگ فرش بزرگی است مسجدی است که من دیده

ها در آن درس نوز طلبهای قدیمی قرار دارد به نام مدرسه عرب و جالب آنکه هکه آن طرف میدان مدرسه

توانیم از گوید حق نداریم، به حیاط وارد شویم و فقط میشویم، خادم مسجد میخوانند، واردش که میمی

ها، فیزیک و شیمی و جغرافیا حجره دارد و  طلبه ۱50گوید اینجا ها را ببینیم. میهشتی، داخل حیاط و طلبه

 رفت و آمدند. ها درخوانند. طلبهو فقه و علوم دینی می

گردیم به مسجد جامع تا درونش را ببینیم. مسجد جامع حیاطی دارد بزرگ. دو ایوان، یکی در ورودی برمی

دار است که فقط در و دیگری در انتها که محراب و گنبد است.  و دو طرف دیگر حیاط شبستانی ستون

 توانند نماز بخوانند.ها، قریب چند هزار نفر میشبستان

گردیم مهمانخانه، چون ساعت پنج دقیقه به یک کنیم و به سرعت بر میخنکای شبستان گردش می کمی در

 است.
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 حیاط مسجد جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صحن مسجد جامع
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 تحویل اتاق و نهار:

رویم گذاریم در اتاق آقای نصرالدین و میکنیم و میرسیم وسایل را جمع و جور  میبه  هتل می ۱:00ساعت 

 برای نهار.

اند. البته دلیل اصلیش این است که امروز ما سر موقع های بیشتری آمدهخیلی شلوغ است، امروز توریست

های در سایه پر شده. خوشبختانه یک زوج به نظر غذاشان تمام شده، ها و تختایم. صندلیآمدهبرای نهار 

شویم، پسر جوان رویم. چه جالب، مرد ایرانی است و دختر ازبک است. نامزدند. هم سفره میکنار میزشان می

ای میانه تعریف های خوب و خشکبار آسیریشی هم دارد و خیلی خوشحال است، از میوهوطن که تههم

 روند.ها میزنیم و بعد آنای با هم گپ میکند. چند دقیقهمی

گیریم و عالوه بر آن یک غذای دیگر چون ششلیکش خیلی خوب بود، مثل دیروز، هر کدام یک ششلیک می 

گیرد که اینجا گویند، کوفته، پدرام ماکارونی میگیرم که اینجا میکباب کوبیده می کنیم منرا هم امتحان می

به بیشکِک معروف است و بیشکک ماکارونی است با گوشت قیمه فراوان و یک تخم مرغ و کمی پیازچه 

 گیرد، تا خرخرهخرد شده به عنوان تزئین و شروین هم ماست چکیده وشوربای کلم یا همان سوپ برش می

 سوم. 2۳000خوردیم تازه شد 

 

 

 شوربای کلم یا 

 سوپ برش!
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 بیشکک که خیلی در 

 ازبکستان و تاجیکستان 

 محبوب است!

 

 

 

دارد، قیمت تاکسی  آهن تا شهر فاصلهگویند ایستگاه راهرویم. چون مینوشیم و از لب حوض میبعد چای می

برد، از سوم ما را می ۱0000برایمان مهم است، خود نصیرالدین گفته بود، پسرش تاکسی دارد و به قیمت 

رویم و کم کم بافت قدیمی جایش را به بافت مدرن خیابان انبار )نام خیابان است( پیاده به سمت شرق می

برند و به این ترتیب کمی قیمت سوم تا راه آهن می 6000گویند گیریم، میها قیمت میدهد، از تاکسیمی

 آید.دستمان می

 

 

 

 

 

 

 



212 

 

 بخارای مدرن و دانشگاه:

کار خاصی نداریم، و بیشتر هدفمان این است که بخش مدرن شهر را هم بگردیم، از خیابان اصلی به سمت 

بینیم یک ایستگاه فروش بلیت قطار است. بعد از آژانسی برای رویم، اولین جای جالب که میب میجنو

کند به هر تهران جویا شدیم، که مسئول فارسی زبانش با تماس گرفتن با تاشکند، سعی می-هواپیمای تاشکند

از خارج از تاشکند بلیت شود شویم که نمیگذارد. دیگر مطمئن میشکلی شده کمکمان کند واقعاً مرام می

 ایران ایر تهیه کنیم. 

کنیم، اینجا هم پارک روی میرویم و دوباره در پارک، بلوار شمالی و جنوبی پیادهبه سمت بخارا پاالس می

بینی که در ها منعی برای سیگار کشیدن ندارند و کالً مردم زیادی را میعشاق است! جالب است اینجا پلیس

 دیدی.بکشند، چیزی که در ترکمنستان نمی محیط عمومی سیگار

 

رویم، رسیم، همان هتل زرافشان. به دانشگاه میبه همان خیابانی که در آغاز ورودمان به بخارا دیده بودیم می

گیرد و اصالً مندیم کرسی زبان فارسیشان را ببینیم. برای ورود به دانشگاه کسی جلویمان را نمیبیشتر عالقه

ای است که برای های ایران داریم، ندارند. کنار ورودی دانشگاه بوفهمفهوم که در دانشگاه نگهبانی به آن

رسد که کنیم. به نظر میخوریم و سر صحبت را با خانم صاحب بوفه باز میای میآشنایی بیشتر، آب میوه

هایی هستند یشتر آنشود و دانشجوهایی که داخل دانشگاه بودند، ببعد از ظهر تعطیل می ۳دانشگاه ساعت 

افتیم. اولین تر است، به راه میکنند. خوابگاه هم در داخل دانشگاه و کمی پایینکه در خوابگاه، زندگی می

های گلرخ و گلی، انگلیسی بلدند و دانشجوهای زبان بینیم، دو دختر ازبک هستند به نامدانشجوهایی که می

ای را که دارد خیلی روان روخوانی یک صفحه از کتاب کره خواند و برایمانای میشان کرههستند. یکی

ها تعطیل شده. کمی جلوتر پسر تاجیکی سر صحبت را با ایم و کالسگویند، دیر آمدهها هم میکند. اینمی
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خواهیم کرسی زبان فارسی را پیدا خواند. میگوییم میکند، نامش جمشید است و تربیت بدنی میما باز می

 بردمان به طبقه چهارم ساختمان دانشگاه و کرسی زبان عربی. کنیم، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد و شاگردان کالس عربی!

 کند و با خوشرویی دعوتمانزنیم، استاد که عرب است با کاله افندی، در را باز میکالسی دائر است، در می

کند، به ما اند و استاد انگار دارد تکالیفشان را تصحیح میکند به داخل کالس. دانشجوها گرد نشستهمی

کند و سفرمان را شرح مان میکند و شروین هم به عربی برای دانشجویان و استاد معرفینبات تعارف میآب

گوییم. و بعد هم از جمشید جدا دهد. بعد از چند عکس یادگاری، استادِ عربِ خوشحال را بدرود میمی

 شویم.می

 برگشتن به لب حوض و کالج طب:
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گذشته.   4:00کنیم، ساعت از بعد از خرید آب و رفتن توالت در همان اطراف، به سمت هتل حرکت می

بینیم، پدرام خانه در قسمت جنوب محله لب حوض، تابلوی کالج طب را میمتری مهمان 500حدود 

گیرند، دختر زنند. بعد با ما عکس میشویم و دانشجوها دورمان حلقه میببیند. داخل می خواهد آنجا رامی

شود تا لب حوض را نشانمان دهد. لقا است، همراهمان میزیبایی که انگلیسیش نسبتاً خوب است و نامش مه

شود. با این که  کند. دوست دارد دندانپزشکساله و تاجیک است و برادرش در آمریکا زندگی می ۱6لقا مه

کرد. جالب است، دهد با هم انگلیسی صحبت کنیم، احتماالً داشت انگلیسی تمرین میتاجیک است ترجیح می

 اش کامالً ایرانی است!چهره

 

 

 

 

 مه لقا که انگلیسی 

 میدانست!

 

 

 

 بدرود بخارا:

شویم، باید سریع وسایلمان را برداریم. نصیرالدین نیست و از پسرش خداحافظی لقا جدا میلب حوض از مه

ای را که ما دیروز رفته بودیم،  ببیند. خوشبختانه درش باز است و آن مند است کنیسهکنیم. شروین عالقهمی
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های سپید د مرد یهودی با عرقچینشویم به داخل. داخل عبادتگاه، چنپیرمرد دیروزی هم هست. دعوت می

شویم، رافائل جوان و با اندامی تر است، رافائل نام دارد. با هم گرم صحبت میشان که جواناند. یکینشسته

دانند خیلی زند. از این که خودشان را ایرانی میرو است. فارسی را هم شیوا حرف میتو پر و بسیار خوش

گوید بخارا زمانی گویند ما دو هزار سال است که اینجاییم. میکه میتر این شویم و جالبخوشحال می

های شوند این یهودیاند. انگار دارند منقرض مینفرشان باقی مانده ۱00یهودی داشته که االن تنها  25000

خواهیم خارج شویم که پیرمردی یهودی که شاید کنیم. میبخاری. گپ و گفت شیرینی است ولی دل می

کند و صندوق ظن به ما نگاه میشود، با سوءها( باشد، با ریش سپید و بلند وارد می) آخوند یهودیخاخام 

خواهد امتحانمان کند که آیا مسلمانیم یا نه. شاید دهد، یعنی صدقه بدهید. انگار میصدقات را نشانمان می

تفاهم برطرف شود، صدقه ه سوءدهند. برای این کپیش خودش فکر کرده مسلمانان برای یهودیان صدقه نمی

 اند.ایم، از این کار پیرمرد خجل شدهاندازیم. ولی معلوم است رافائل و دیگر یهودیانی که با هم گپ زدهمی

کنیم، رویم. از دکان بقالی کنار لب حوض برای قطار امشبمان خرید میگوییم و میبا خوشرویی بدرودشان می

 آب میوه و کالباس و شکالت.

  



216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یهودیان مهربان و ایرانی، رافائل در کنار شروین و پیرمرد دربان در کنار من و پدر رافائل سمت چپ ) آخرین باقی مانده ها!(

 

بینیم. خانمی میانسال، بلند قامت او را می یابیم. من اولین بار است کهآییم مدینا را لب حوض میبیرون که می

با موهایی کوتاه، صورتی غمگین دارد و از نوع لباس پوشیدنش پیداست از طبقه متوسط جامعه است نه 

کند که کنیم. مدینا هم مودبانه اظهار امیدواری میپولدار و بدون آرایش. از بدقولی امروزمان، عذرخواهی می

گوید ون خطی پرسیم، میو گفتی پیش آید. از قیمت تاکسی ایستگاه قطار میشاید وقتی دیگر چنین گپ 

که انتهای خط آن ایستگاه قطار است.   6۸کند تا کنار ون شماره مان میسوم و همراهی 700دارد به قیمت 

ن رود، مدینا همچنامانیم تا مسافرانش تکمیل شود و در این بین شروین هم برای خرید نان میمنتظر می

دالر برای هر نفر  6دهد که با شبی ها نام و نشان هتل بهادر در سمرقند را میحضور دارد و ضمن صحبت

 دهد.اتاق اجاره می
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 بخارا به سمرقند:

رسیم و سریع به است. به ایستگاه می 7:۳0کیلومتر فاصله دارد  و حرکت ما ساعت  ۱۸ایستگاه  از شهر  

ها است. پیدا کردن کنیم چون در حال مسافر گیریست، واگن ما جزو آخرین واگنسمت قطار حرکت می

ها شماره ندارد. مامور قطار ما پیرمردی فارس دون کمک ماموران قطار سخت است، چون روی واگنواگن ب

کنیم، چهار تخته است و همسفر چهارم ما پسر خوشروی ازبکی است. خیلی مان را پیدا میزبان است. کوپه

 . دانداش تجارت، کمی انگلیسی هم میشویم. نامش ذکیر است، پیشهزود با هم ایاق می

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایستگاه قطار بخارا

داند، مسئله زبان در کوپه ما دیدنی است. ذکیر چون دوستانی فارس زبان داشته کمی فارسی تاجیکی هم می

های همدیگر از طرفی ترکی ازبکی هم مشترکاتی با فارسی و ترکی آذری دارد وبه این ترتیب تقریباً تمام حرف

بریم و بعد برابر و ازبکی پناه می آوریم، به انگلیسی و ترکیفهمیم، چون هر جا به فارسی کم میرا می

شود تا گنجینه لغاتمان پربار شود. شب خیلی خوبی است و ها بینمان رد وبدل مینهادهایش به همه این زبان
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سالش است، اقتصاد خوانده و هنوز  22گوید شد همراهمان باشد. میذکیر هم بهترین همسفری است که می

 ست دختر دارد!ازدواج نکرده  ولی تعداد زیادی دو

پرسیم برای این که شناسد، هر سوالی که راجع به سمرقند میچون بخارایی است و سمرقند را خوب نمی 

دهد. کم کم داریم زند و پاسخ دقیق را میجواب درستی بهمان بدهد، سریع به دوستان سمرقندیش زنگ می

های بلند پر برفی افش کوهآوریم، اینکه سمرقند در جلگه است و اطرتر از سمرقند به دست میتصوری عینی

 دارد و چیزهایی از این دست. 

کند، نامش حافظ است و اهل سمرقند. از ما که ایرانی ساله که فارسی صحبت می 57رئیس واگن همان مرد 

 کند.هستیم خوشش آمده و به ما محبت می

 حافظ سمرقندی، رئیس قطار!

 

 

 

 

 

 

 

 

شود ) اینجا در همه قطارها در هر واگن یک سماور بزرگ نفتی است شب، زمانی که آب جوش آماده می 

گیریم، شود و آب جوش مجانی است( تصمیم میکه معموالً یک ساعت بعد از حرکت، آب جوشش آماده می
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مان دعوت کنیم و جشن بگیریم. جشنمان شامل آب میوه و شکالت خوردن و آواز داخل کوپه حافظ را به

 خواندن است. 

خواند. این پدرام با صدای زیبایش، دوباره آواز بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی را می

 شود. ن حافظ جمع میکند و اشک در چشماقدر تاثیرگذار است که ذکیر ازبک، صدایش را ضبط می

گردد. بسیار شب خوبی است های چینی برمیرود و چند دقیقه بعد با قوری پر از چای کبود و پیالهحافظ می

ها خواهیم بخوابیم. ولی قبل از خواب باید حساب و کتابایم و میگذرد. کم کم همه خسته شدهو خوش می

جمهور بشوم حتما دار خوبی است. من اگر رییسخزانه دار است و به راستیرا مرور کنیم، شروین خزانه

 های دیگر!!کنم، البته با حفظ سمت در وزارتخانهشروین را رییس بانک مرکزی می

رسیم به سمرقند، قرار بود حافظ بیدارمان کند ولی انگار بد مستی کرده بود و خودش می 00:45ساعت 

 زدند.یش بیدار شده و پهلوی حافظ بود. داشتند با هم گپ میناهوشیار بود، شانس آوردیم که پدرام ساعتی پ

 گوییمشان تا سمرقند را کشف کنیم!کنیم و بدرود میخداحافظی گرمی با ذکیر و حافظ می

 ورود به نیمه شب سمرقند:

 ایستگاه راه آهن سمرقند، دو طبقه و بزرگ، ولی قدیمی است. چند راننده تاکسی در سالن ایستگاه هستند که

پی مشتری میگردند. شروین مشغول چانه زنی با راننده ها است. من و پدرام که توالت رفته بودیم، موقع 

ملحق شدن به شروین، متوجه میشویم که یکی از پلیس های ایستگاه میخواندمان، موضوع را جویا میشویم، 

جیبتان را نزنند و در مورد می خواهد زنهارمان دهد، می گوید خوب جیب هایتان را بپایید تا کف زن ها 

 راننده ها هم میگوید؛ هشیار باشید و اعتماد بی جا نکنید. ما تشکر میکنیم و جدا میشویم.

قرار میشود با راننده ای که نامش رحیم است تا هتل بهادر برویم. رحیم ازبک است ولی همسر تاجیکی دارد 

برای شوهرش ترجمه میکند. باالخره از خیابان  که تلفنی رابط بین ما و شوهرش میشود و حرف های ما را
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های اصلی سمرقند میگذریم و به محله ریگستان و بعد به هتل بهادر میرسیم. ظاهراً این هتل بهادر مسافر 

 خانه کوچکی است.

در میزنیم ولی همه خوابند. تکرار میکنیم و باالخره چراغ ها روشن میشود و مردی چاق و بلند قامت، با 

یر، در را باز میکند، نامش بهادر است. بهادر اتاق باالی در ورودی را نشانمان میدهد که سه تخت لباس ز

دالر برای هر شب، برای ما خوب است ) هرنفر  ۱۸دارد، به تمیزی مهمان خانه بخارا نیست، ولی به قیمت 

 دالر(. 6

 خسته ایم و سریع میخوابیم.
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 چهار شنبه  88فروردین  5 –مارس  25روز ششم: 

 شروین روایت

که داشتم بامدادان برخاستیم و به گردش در سمرقند پرداختیم. خوب به یاد دارم که دو سال پیش بود  

نوشتم و بخش مهمی از ماجراهای داستان در ی غیاث الدین جمشید کاشانی میرمانی بر اساس زندگینامه

های تاریخی مشغول بازسازی محیط این ها و نقشهداد. همان روزها که بر مبنای خواندهشهر سمرقند رخ می

ام. اما وقت تنگ بود و کار زیاد و نزده شهر بودم، دریغ خوردم که چرا در جریان سفرهایم به این خطه سری

دو سال بعد از پایان یافتن رمان و موقعی که سریالی )احتماال با تحریف و دستکاریهای فراوان( بر اساس آن 

 ساخته شده بود، تازه به اینجا آمده بودم. 

ی الغ بیک قرار داشت. طوریکه پای پیاده چند دقیقه بیشتر ی بهادر درست روبروی مدرسهمهمانخانه 

راه نبود. رفتیم و پس از خرید بلیتهایی که بهایی معقول هم نداشت، به مدرسه وارد شدیم. بنایی به راستی 

ای که به سرعت قیمتش ت رشوهشکوهمند بود. نگهبانی که همراهمان شده بود، پیشنهاد کرد در مقابل دریاف

یافت، درِ برجی را باز کند و بگذارد روی پشت بام برویم. چون با رشوه دادن و دامن زدن به این کاهش می

 عادتِ گداپرورانه مخالف بودیم، هر سه مخالفت کردیم. طرف دمش را بر کولش نهاد و رفت.

 

 

 ریگستان سمرقند
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های زیبا و ظریفی در سردر بناهایی کار نگهبانش، شاهکاری بود. کاشیکاریبنا، گذشته از طمع ناخوشایند 

ای طالیی و آبی داشتند. چنان شده بود که به طور متقارن در دو سوی صحن مرکزی ساخته بودند. کاشیها مایه

یده خورد و زرین دکردی، آن که رو به خاور داشت با نور آفتاب رنگ میکه وقتی صحرگاه به آن نگاه می

 شد و دیگری همچنان کبود.می

بر یکی از سردرها نقش شیر و خورشید خودمان ترسیم شده بود. با این تفاوت که خورشیدش به  

ی شما ببر بود و خط خطی! بانوان ابرو پیوسته و لُپ گُلیِ حرمسراهای قاجاری شبیه بود و شیرش هم با اجازه

نوان عالمت ملی بر با این وجود ماهیت شیر و خورشید بودنش برقرار بود و ازبکها همین نقش را به ع

 اسکناسهایشان نقش زده بودند. 

مدرسه بسیار خلوت بود. شادمان شدم که درست به همان شکلی بود که تصورش کرده بودم. به خوبی بنا را 

ی مرمت بسیار ها تصویر قدیمی اینجا را دیدیم، دریافتیم که دامنهمرمت کرده بودند و وقتی در یکی از موزه

شده است. جالب آن بود که منارها را بازسازی کرده بودند ها را هم شامل میها و گلدستهزیاد بوده و گنبد

ی فقیرانه رسید. یک موزههای باالیش را دست نزده بودند و بنابراین منارهایش سر بریده به نظر میاما گلدسته

مان نسبت مفلوک. به در محیطی مرمت شده و بسیار زیبا برقرار بود و در کنارش یک بنجل فروشی به ه

 اش.ی علمی و فرهنگیشد توهینی بود به سابقهانگیز میای که از این بنای شگفتراستی استفاده

های شاگردان که بر سردر هرکدام حدیثی یا بیتی به از هم جدا شدیم و کمی در بنا گشتیم. حجره 

رد. بعضی از حدیثها جالب بود. فارسی در ستایش دانش و دانشمندان نوشته شده بود، نظرم را جلب ک

 شان که یادم مانده این است: العلماء الوارثانی کاالنبیاء االسرائیل!یکی
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بدون خواندن ها تندیسی مفرغین از پنج فرهیخته را نهاده بودند که سه تایشان را ی یکی از شبستاندر میانه

ی سمرقند را ی رومی. سه تنی که رصدخانهزادهشناختم: الغ بیک بود و جمشید کاشانی و قاضیها میپالک

 بنا نهاده بودند و بزرگترین دانشمندان دوران خویش بودند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشیم، و ساختند. دریغ بود از ما که وارثان این فرهنگ بایست چنین میبه راستی دانشگاه را می 

هایی کهنترین دانشگاه را آکسفور و کمبریج بدانیم که تا چند قرن بعد از شکوفایی این مدرسه جز صومعه

ی پرابهت خواندند و سایهپرور نبودند. به راستی اگر دانشجویان ما در فضایی شبیه به این درس میخرافه

کردند، هایی زندگی میی چنین حجرهن شدهکردند و در شکلِ مدرچنین نامدارانی را بر سرشان احساس می

 آمدند؟چهاز آب در می

 ایم...ایم، غول نشدهها تکیه زدهی کوتولهباشیم و از این رو که بر شانه شاید ما غولهای تمدنمان را نادیده گرفته

کردیم، متوجه یک زوج ژاپنی شدم که هر کدام یک دوربین به گردن داشتند و گردش میوقتی در مدرسه 

کردند و عکس می گرفتند. وسوسه شدم سراغشان بروم تمام وقت داشتند از پشت آن در و دیوار را نگاه می
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د. اما انگار به و دوربین را از جلوی چشمشان بردارم تا بتوانند خودِ بنا را و شکوه آن را در کلیتش لمس کنن

اندازِ رویارویشان. آخرش هم دیدند بیشتر میل داشتند تا دیدنی چشمثبت کردن آنچه که از پشت دوربین می

البته این عادتشان به دادمان رسید. چون پدرام دوربینش را به آنها داد تا از ما هم عکسی بیندازند. یادِ حکایت 

زحمت کشد و گفت آقا حاال که دهنت رو این همه باز کردی بیمی آن بابا افتادم که دید مردی دارد خمیازه

 یه داد بزن این رفیق ما رو هم صدا کن....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردیم گردش در مدرسه پایان یافت. از آنجا بیرون آمدیم و شروع کردیم به گردش زودتر از آنچه گمان می

های قدیمی و جدید سمرقند از هم جدا نبود. معلوم بود که شهر در چند در شهر. برخالف بخارا، محله

درون گوشت و استخوان سمرقند  ی متمایز توسعه نیافته و به تدریج بناهای نوساز و خیابانهای پهن بهمرحله

اند. شهر از خیابانهایی پهن و بزرگ تشکیل شده بود و درختکاری منظم و تمیزی در اطرافش، کهن رخنه کرده
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ها و مسجدهای فرسوده را احاطه کرده به همراه ساختمانهایی معموال نوساز و زیبا، که بناهای کهن و مدرسه

ننشست. سمرقند نه مانند بخارا کهنسال بود و نه مدرن. موزائیکی بود بود. این ترکیبِ نسنجیده به دلمان 

شان به درهم ریخته از بناهایی که همه زیبا بودند، اما به دورانهای تاریخی متفاوتی تعلق داشتند و همنشینی

 شد. منتهی نمی "معنا"

مدام به جارو زدن زمین مشغول شهر اما، درست مانند بخارا بسیار تمیز بود. دختران جوان در گوشه و کنار 

شد. بناهای نوساز شهر با طرحها و نقشهایی سنتی ها هم آشغالی دیده نمیبودند. حتی در جویها و باغچه

ماند، ساده شده و انتزاعی بود. بسیاری از هایی که به نگارگری ایرانی میی طرحوارهتزیین شده بود. اما همه

شناسی مشهور ایرانیان و بود مردم شهر با سلیقه هستند و از آن حس زیبایی نواز و زیبا بود. معلومآنها چشم

 ها چندان پرشمار نبود. هایی پیداست. هرچند این بارقهشان هنوز بارقههنرپروری

کردیم و آنها طبق معمول در راه یا در حال گفتگو با هم خندیدن بودیم و یا با مردم رهگذر خوش و بش می

کردیم. در کل، گمان کنم اگر یکی دو سفرِ این شکلی برویم، دولتهای منطقه ما مان شریک میرا هم در خنده

ی اهالی شهرها استخدام کنند. به همین ترتیب با بگو بخند پیش را به عنوان عاملی برای باال بردن روحیه

گونه هایی مادربزرگرفتیم و سر راه به چند مغازه هم سری زدیم. یک لباس فروشی که دو پیرزن با چهره

آمد شان دیدن کنیم. پویان بدش نمیما را با اصرار دعوت کردند تا از قباها و کالههای سنتیشان بودند،صاحبان

اش بود که تا همین لحظه هم دست کم بیست و پنج کیلویی از این قباها بخرد. اما نگرانِ سنگین شدنِ کوله

های ما را درست درک نکرده بود. چون با وجود این که چند بار گفتم وزن داشت. فروشنده اما انگار انگیزه

خواست اصرار داشت که من حتما قبایی بپوشم و کالهی سنتی را بر سر بگذارم. شاید هم میقصد خرید ندارم،

شوم! به هر صورت، قبا و کاله را در بر کردم و عکسی مبسوط انداختیم. بعد هم از جلوی ببیند چه شکلی می

یک دکان سمبوسه فروشی رد شدیم و تصمیم گرفتیم سمبوسه بخریم. فروشنده که مرد جوانی بود پرسید: 
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خوانید یا نه؟ با هم کجایی هستید؟ گفتیم ایرانی، بعد دیدیم با شک و بدگمانی نگاهمان کرد و گفت: نماز می

. بعدها فهمیدیم که به خاطر ی بخش حراست ازبکستان بودنگاه کردیم و خندیدیم. طرف احتماال نماینده

مردم کشورهای همسایه فکر  تراود،تبلیغات کشورمان و جو معنوی غلیظی که از مرزهای ایران به بیرون می

ها همیشه در حال نذر و دعا و استغاثه و عبادت خداوند هستند، و خوب، چندان اشتباه هم کنند ایرانیمی

ای خریدیم و خوردیم و به راه خود ادامه یس داغ و خوشمزهسهکنند. خالصه از آن مفتش عقاید سمبونمی

 دادیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی علمی سمرقندی مدرسهدر آستانه

 

های مهم شهر، افراسیاب نام داشت، یا با گویش مردم سمرقند، افراسیوب! بر دیوار هتل نمادهایی یکی از هتل

سنتی را نقش کرده بودند: یک کاروان از شتران، که بومی آن منطقه نبودند، و برخالف شتر بلخی به صراحت 
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در نزدیکی هتل افراسیاب، گور امیر  شد.ی یک نخل که باز در سغد یافت نمیدو کوهان داشتند. به عالوه

اش از نوادگان این جهانگشای تاتار بود، تیمور گورکانی قرار داشت. پویان که با وجود شکل و شمایل گیل

ای که گور امیر را ببیند. مجموعه "پدربزرگش"زده بود و شتاب داشت که زودتر از رسیدن به آنجا هیجان

کوچک با خادمانی مهربان تشکیل شده بود، و گور برهان الدین صوفی  تیمور در آن قرار داشت، از مسجدی

داِر ی امیر که همان گنبد خیارهکه از نزدیکان تیمور و مورد اعتقاد و موضوع ارادت وی بود، و خودِ مقبره

یزِ آن ای که در عکسها فراوان دیده بودیم، بر فرازش قد برافراشته بود. وقتی در بخارا بودیم و سر مفیروزه

جوان ایرانی و نامزد زیبای بخاراییش نشسته بودیم، به ما اندرز داد که پیش از سر کشیدن به بناهای تاریخی 

در موردشاناطالعات به دست آوریم. بعد برای آن که عواقب رعایت نکردن این نصیحت را نشان دهد، گفت 

بعد فهمیده که این مرد چه کشتاری از ایرانیان که به سر گور امیر تیمور رفته و کلی برایش فاتحه خوانده، و 

کرده و چه بالیی بر سر شهرهای پرجمعیت ما آورده. برای همین هم کلی پشیمان شده و تمام دعاهای خیرش 

 را پس گرفته. حاال مجسم کنید پویان با خونِ فرضی تیمور در رگهایش چگونه این اندرز را شنید!

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از ریگستان
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وقتی به گور امیر رسیدیم، پویان چندان خوشحال بود که دلمان نیامد یادآوری کنیم امیر تیمور فقط  

زنان به مقبره وارد شود و من GPSدر اصفهان بیش از صد هزار نفر را سر بریده. گذاشتیم دوست خوبمان 

 و پدرام در باغِ مجموعه دمی نشستیم. 

کنم تیمور یکی از شخصیتهای برجسته والبته خونریز تاریخ ام را بخواهید. گمان میاگر اظهار نظر شخصی

اش شک ندارم، و به همین ترتیب ایران زمین بوده است. در شجاعت و دلیری و توانایی سازماندهی نظامی

باز و گاه ریاکار بوده است. شیخ پویان تطهیری از گناهمان بگذرد، اما کشتار د ندارم که مردی سیاستتردی

ای که با عقاید مردم کرد و دستاویز ساختن صوفیان و رهبران توانم بر او ببخشم، و بازیمردم شهرها را نمی

بزرگ با کردارهایشان نزد مردم ارج  دانم. دولتمرداندینی را برای جلب مشروعیت را ناروا و ناشایست می

 ی نواختن رهبران عامه پسندی که داوری در نیت و کردار خودشان نیز جای بحث دارد. یابند، نه به واسطهمی

دانم و شکی ندارم که به فرهنگ ایرانی دلبستگی ای بزرگ میدر عین حال، تیمور را سازمان دهنده 

ای دراز مدت را برای ن خوب تربیت کرد، برای اثبات این که برنامهداشته است. این که فرزندانش را چنی

کند. او نخستین خان تاتار بود که جانشینانی کامال ایرانی تربیت کرد ی ایران زمین داشته است کفایت میاداره

ب و همچون پشتیبانی برای نهادهای فرهنگ ایرانی عمل کرد. فرزندش شاهرخ مردی نیرومند و استوار از آ

اش الغ بیک هم ریاضیدان و دانشمندی مشهور شد. تقریبا تمام شاهزادگان تیموری شاعر و ادب در آمد و نوه

ای در فرهنگ ایرانی انجامید. هرچند پرور و دانش دوست بودند و اینها بود که به ظهور دوران شکوفایی تازه

 ممکن گشت. استوار شدن این نظام، با خطاهایی بسیار و کشتارهایی وحشتناک 
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 های سقف کاخ تیموریآرایه

  

ی مصنوعی کوچکی کنارش و دریاچه ی امیر تیمور به بوستانی رفتیم که نزدیک به هتل افراسیاب بوداز مقبره

توانند بکنند یا نه. فقط ازبکی بلد درست کرده بودند. دو جوان ازبک پیشمان آمدند و پرسیدند کمکی می

بودند و روسی و آلمانی. کمی آلمانی با هم حرف زدیم اما دانش من در این زمینه نم کشیده بود و آنجا هم 

ر اختالل شد. باالخره با یاری جمالت ترکی پدرام اطالعاتی رد و بدل شد ی زبانم دچادانم چرا پردازندهنمی

و فهمیدیم که در آن حوالی مکانی تاریخی به نام شاه زنده است که خوب است آن را ببینیم. در جهتی که 

 شاه زنده قرار داشت به راه افتادیم، و در راه به بخشی از بهشت رسیدیم که بر زمین منعکس شده بود!

 

 بازار بزرگ سمرقند
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این بخش از بهشت عبارت بود از بازار بزرگ سمرقند. بخش پهناوری از زمین بود که همچون مربعی  

هایی ی بی بی )از شاهزاده خانمهای تیموری( قرار داشت. ساختاری مدرن داشت و با سولهبزرگ در کنار مقبره

ا تمام مشخصاتش با بزرگ رویش سقف زده بودند. زیر این سقفِ پهناور، همان بازار سنتی سمرقند ب

خورد. فروشندگان بساط خود را روسی سکویی مشترک پهن کرده بودند و هر سرزندگی تمام به چشم می

فروختند. مهمتر از همه این که به اخالق و سنن کهن بازارهای ایرانی پایبند چیز خوراکی قابل تصوری را می

ای از شدی، فوری نمونهساط کسی رد میکردی و یا حتی از کنار ببودند. یعنی به جنسی نگاه می

کرد که امتحانش کنی. بدیهی است که در چنین جایی ما سه نفر چه آتشی هایش را ارائه میخوراکی

 سوزانیم. می

وشی با گذشتن از میان بساط فروشندگان پس از آن تا حدود یک ساعت بعد زندگی ما به خوبی و خ 

بگوییم  "هلو، مستر!"گفتند بایست مرتب به فروشندگان که میگذشت. رفتار کم کم برایمان تکراری شد. می

بعد هم به چند پرسش دوستانه مثال در این  "زنیم!فارسی حرف می ما ایرانی هستیم. به پیر به پیغمبر، ببینید،"

ای به این بزرگی دارد یا نه پاسخ بدهیم، و البته بخش دلپذیر ماجرا این که چیزی را چهمورد که ایران هم آلو

گرفت. ابتدای کار از بخش شیرینی فروشها شروع کردیم، ی بسیار وسیع را در بر میابچشیم. این چیز دامنه

ی خودمان به شدت چرب میانه مانند رژیم غذایو فکر کنم قبال هم اشاره کردم که رژیم غذایی مردم آسیای 

 و شیرین است!

 

 های هتل افراسیابدیوارنگاره
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بازی ی جاها باز نمانیم، در این ناحیه زیاد دلهپس از ترس این که سیر نشویم و از فیض بازدید از بقیه 

فروش جوانی گفت سیب را به در نیاوردیم. القصه، هی راه رفتیم و خوردیم، و خوردیم و راه رفتیم. میوه

خواهیم، سیبی تعارفمان کرد که با حساب فروشد و چون گفتیم نمیقیمت کیلویی حدود سه هزار تومان می

خودش دست کم پانصد تومانی قیمت داشت. فکر کردم به هوای این که شاید از او خرید کنیم سیب را 

  "ببرید بخورید! خوب نخرید، این را "گفت: "خریم.ممنون، سیب نمی "تعراف کرده. این بود که گفتم:

ای هایشان را مانند تپهدر جای دیگری با ردیفی از ماست فروشان روبرو شدیم که ماست چکیده 

شد و واقعا مزه داشت! آجیل و خشکبارشان جلویشان برپا کرده بودند. برای چشیدنش انگشت به کار گرفته می

 آجیل خوردیم!که معرکه بود. تقریبا به قدر یک عید دیدنی ترکتازانه آنجا 

ی ناخنک زدنهایمان البته آنقدرها هم ناجوانمردانه نبود. وقتی حدود ساعت یک بعد از ظهر به سمت مهمانخانه

گشتیم که آبمیوه گشتیم دستانمان از خریدهایی که کرده بودیم پر بود. سر راه به دنبال جایی میبهادر باز می

چکی رسیدیم که بانویی پشتش ایستاده بود و آبمیوه را از یک ی کوبخریم و همراه نهارمان بخوریم. به دکه

ها فروخت. از او پرسیدیم که هریک از این بطریریخت و به مردم میبطری عظیم سه چهار لیتری در پیاله می

 خندید، یکی از آنها را که پر از آب شفتالو بود خریدیم. از نگاهفروشد و در حالی که ناباورانه میرا چند می

 شد ما سه نفر بتوانیم تمام آن را بخوریم.بانوی فروشنده معلوم بود که باورش نمی

با غنایمی که از این گردش دلپذیر به دست آورده بودیم به مهمانخانه بازگشتیم و بزمی بر پا کردیم.  

یم. به شوخی تا خرخره نان و آجیل و آبمیوه خوردیم و جالب آن بود که آن بطری بزرگ را تقریبا تمام کرد

ها بخریم و واکنش فروشنده گفتیم بد نیست عصر باز سراغ همان دکه برویم و یکی دیگر از همین بطریمی

 را نظاره کنیم.
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بعد از نهار یک ساعتی خفتیم و بعد باز به راه افتادیم. شاه زنده را به خاطر جذابیت مقاومت ناپذیرِ بازار 

 رفتیم. بود که می سمرقند ندیده بودیم و حاال به آن سو

هایی پهناور و یس وسیعی بود که از تپهشاه زنده در واقع گورستان بزرگ شهر سمرقند بود. محوطه 

گونه در سراسر کوتاه و پوشیده از چمنی سرسبز تشکیل شده بود. گورها با نظم و ترتیبی نه چندان ریاضی

پروایی شاهراهی  قرار داشت که خودروها با همان بی ی زمردگون چیده شده بودند. این منطقه در کناراین پهنه

های کج و معوج و پرشماری باال رفتیم و خود را کردند. از پلهو سرعتِ رایج در ازبکستان در آن حرکت می

ها رساندیم. این بلندترین نقطه، در واقع برجستگی ممتد و بزرگی بود که چند کیلومتر ی تپهبه باالترین نقطه

شت. حدسم آن بود که این منطقه در روزگاران گذشته شهری بوده باشد، و این برجستگی راست و ادامه دا

مستقیم بخشی از حصار آن باشد. احتماال در جریان یکی از کشتارهای مردم سمرقند، این جا هم ویران شده 

 و بعدها به عنوان گورستان مورد استفاده قرار گرفته است. 

ای طراوت بود و چمنها و گیاهانی که در سراسر این منطقه روییده بودند، منظره هوا بسیار دلپذیر و با 

 کرد بمیرد و همین جا دفن شود!آوردند که آدم هوس میچندان زیبا و سرزنده را پدید می

ای از بناهای کاشیکاری شده و گنبدهای زیبا در همان کمی در تپه گشتیم و بعد از دور دیدیم که مجموعه

ی این مجموعه واردش شد. از این رو پویان و پدرام شد از باالترین نقطهوجود دارند. به راحتی می نزدیکی

 به آن سو رفتند و من کمی ماندم تا برای خودم در باالی حصار گورستان خلوت کنم. 

 دمی روی حصار به مراقبه نشستم. وقتی برخاستم، دیدم مردی بلند قامت و میانسال با قبا و کاله 

گذرد. با دیدن من خیلی عادی سالم وعلیکی کرد و از راهی پنهان ها میمخصوص تاجیکان دارد از میان تپه

ی شاه زنده شد. از همان راه رفتم و خود را در خیابانی پرشیب شده در میان درختان پرشکوفه وارد محوطه

ای شاهزادگان عصر تیموری بنا کرده و بسیار دراز یافتم که در دو سویش آرامگاههایی بسیار آراسته را بر
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دار ی باشکوه و اتاقی بسیار آراسته و گنبدی معموال خیارهبودند. هر آرامگاه بنایی بود با سردر کاشیکاری شده

ها اثر هنری بزرگی بود. ای پوشیده شده بود. هر کدام از این آرامگاهکه گاه خشتهایش با لعابی فیروزه

های درون بنا که کاریو مقرنس تزیینات اسلیمی و خطایی زرین، ٰ  فِ آبی رنگهای زیبا و ظریکاشیکاری

 نواز و زیبا بودند. شد، جملگی بسیار چشمهایی نقش شده بر دیوار تکمیل میگاه با نگارگری

ها و عکس انداختن بودند. به آنها پویان و پدرام را در همان حوالی یافتم که مشغول بازدید از مقبره 

پیوستم و مدتی را در آنجا گشتیم. وقتی خورشید به تدریج در آسمان پایین آمد، شاه زنده را ترک کردیم و 

ن خیابانهایی آسفالت شده کشیده ترِ گورستاهای سرسبز گورستان وارد شدیم. در بخشهای مدرنباز به تپه

بودند. گورها بسیار زیبا و قشنگ درست شده بودند. تقریبا همه با بنای یادبود کوچکی از جنس مرمر و 

گرانیت تزیین شده بودند و بر هریک لوحی از سنگِ سیاه یا سرخ وجود داشت که نقش مقیمِ مقبره را با 

د عکس بر آن حک کرده بودند. خطی که نام و نشان درگذشتگان روشی که تا آن موقع ندیده بودم، درست مانن

را با آن نوشته بودند، کریلیک بود یا التینِ ترکی، اما متون به فارسی بود و گاه حتی شعری فارسی را نیز با 

ی همین خطهای ناموزون بر لوح گوری نگاشته بودند. تک و توکی گورهای خیلی قدیمی هم بودند که نوشته

شد دید که نگارنده فقط اسم به خط فارسی بود، و این را گاهی در مورد گورهای جدیدتر هم می رویشان

 متوفی یا لقبش را به خط فارسی در میان آن الفبای التینی نگاشته بود. 
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 زندهی باستانی شاه تپه

 

کند. آشکار بود که زیبایی و آراستگی گورها به چیزی بیش از ارادت زندگان به مردگان داللت می 

خورد و دریغ بود که دستاویزی چنین آثار چشم و هم چشمی و تفاخر و نمایش پول در گورها به چشم می

گفت، بودند. چنان که وندیداد می ی خودنمایی کردهدفاع را دستمایهسبک را و مردمانی درگذشته و بنابراین بی

در همین حوالی، گمانم جنوبتر؛ در هرات بود که اهورامزدا سرزمینهایی بارور را آفرید و اهریمن در آن گناهِ 

 ی خودنمایانه از دفن مردگان بوده باشد. دفنِ مردگان را پدید آورد. شاید آن گناه، این شیوه
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خیابانى منتهی به آن را گرفتیم و تا بنایی رفتیم که گویا  به هر صورت، در گورستان چرخی زدیم و 

بود و بلیتی کالن را بابت ورودمان به  "خزر"ای بلند قرار داشت. نامش خانقاه یا مسجدی کهن بود و بر تپه

 آن طلب کردند که وقتی دیدیم کل بنا تازه ساز است؛ ندادیم و گذشتیم.

رار داشت که ظهرِ آن روز را به تاخت و تاز در آن پرداخته درست روبروی این خزر، بازار سمرقند ق 

ای بود که لباس فروشان هم در آنجا ای دیگر. و اینجا نقطهبودیم. بار دیگر واردش شدیم واین بار از جبهه

 بودند.

 ها، کهچند سناریوی فرضی برای سفرمان تهیه کرده بودیم. یکی از برنامهکردیم،وقتی از تهران حرکت می

شد، بر آن مبنا بود که نتوانیم در ازبکستان زیاد بمانیم. در این حالت دوست داشتیم انگار داشت اجرا هم می

انگیزش تاجیکستان را بیشتر بگردیم و به خصوص بدخشان را بازدید کنیم و در کوهستانهای شگفت

ان هم خواهیم رفت. به همین کوهنوردی کنیم. در این نقطه از سفرمان، تقریبا قطعی شده بود که به بدخش

ای تازه شکل گرفت و آن هم این که کفشهای پدرام برای کوهنوردی در سرزمین پربرف و دلیل هم مسئله

ای مانند بدخشان مناسب نبود و الزم بود از جایی کفش بخرد. ناگفته نماند که در میان ما سه نفر، سنگالخی

بیشتر گردشهای این سفر پوتین سربازی بزرگ و محکمی  کفشهای من هم حکایتی برای خود داشت. من در

بر پا داشتم که معموال در جریان سفرهای طوالنی در پایم بود. این پوتین برای خودش سرگذشت پرافتخاری 

ی ایران ام بیشتر وقتها آن را در پا داشتم و بنابرایم سه ربع از پهنههای پردامنهداشت. در جریان ایرانگردی

ا با آن زیر پا گذاشته بودم. در ضمن همین کفش بود که در جریان سفر به نپال و هند هم در پا خودمان ر

ی پرافتخار باید از ریخت بیفتد، و چنین هم شده بود. با این وجود داشتم. بدیهی بود که کفشی با این سابقه

ظاهری مهیبش نه  پوتین مورد بحث بسیار راحت و محکم بود. طوری که در این لحظه با وجود شکل

ای خلل وارد شده بود. به هر حال اش ذرهای داشت، و نه در راحتی و استواریکوچکترین سوراخ و روزنه



236 

 

ی همین سفر به دنبال یک شورش مردمی از جایگاه رفیع خود عزل این کفشى بردبار و عزیز ناگزیر در ادامه

 شد که بعدتر در موردش خواهم نوشت.

 بازار سمرقند رسیدیم، همگی فقط یک هدف داشتیم و آن هم این که برای  ِانگیزاسوقتی به نواحی لب 

پدرام کفشی مناسب جور کنیم. این بود که سراغ کفش فروشها رفتیم و دیدیم قیمت کفش در این سرزمین 

ی دازهبسیار ارزان است. این بود که من دو کفش خریدم و پدرامِ بلند قامت و پاگنده نتوانست کفشی به ان

داشتم پدرام به چیزهای تر میپایش پیدا کند. راستش وقتی به جایش کفش خریدم احساس کردم خیلی دوست

 کرد...مهمتری احتیاج پیدا می

ها در حال بستن و جمع کردن ها توسعه یافت. آخر وقت بود و خیلیگردش ما باز در بازار خوراکی 

ی راه از ما جدا شد تا به به مهمانسرا بازگشتیم. پویان در میانه بساطشان بودند. باز کمی خوراکی خریدیم و

ی کفشها و خوراکیها ای که وصفش را از مردم شنیده بود سری بزند. من و پدرام که کیسهمحل تاریخی

 ها را آنجا بگذاریم. دستمان بود ترجیح دادیم به مهمانخانه برویم و کیسه

باز جمع ما جمع شد. باز به حرکت در آمدیم و این بار در  اول شب بود که پویان هم بازگشت و 

ی بزرگ تیمور رسیدیم که از برنز خیابان اصلی شهر پیش رفتیم و در بولوار سرسبزی قدم زدیم تا به مجسمه

ی تیمور ساخته شده بود و در میانگاه زیبایی نصب شده بود. تندیس را به زیبایی درست کرده بودند، اما چهره

اش بازسازی کرده بودند الهام از شاهان سامانی ساخته بودند و به آنچه که روسها بر مبنای تحلیل جمجمه را با

 شباهت چندانی نداشت. 

اش، با پدرام و پویان بر نیمکتی نشستیم و به گپ زدن پرداختیم. در مورد ایران زمین و میراث فرهنگی 

انگیز بود. در سمرقند نشسته بودیم، در نزدیکی تندیس توان کرد سخن گفتیم. شبی خیالو این که چه می
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شنیدیم. در حالی که بادی مالیم در میان درختان گفتیم و میو در مورد امکان بازسازی تمدن ایرانی می تیمور،

 گذشتند...هایی از جوانان شبگرد سمرقندی از برابرمان میوزید و گهگاه دستهکهنسال می
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 چهار شنبه  88فروردین  5 –مارس  25روز ششم: 

 انروایت پوی

 ریگستان و آرامگاه تیمور:

شویم رویم سمرقندگردی، از در هتل که خارج میایم و از در میهایمان را پوشیدهلباس 7:۳0صبح ساعت 

 آنجا را ببینیم.رویم متریمان وجود دارد که می 500یک مجموعه مسجد  مانند، در فاصله 

های شود این است که این شهر بافت قدیمی ندارد، انگار محلهچیزی که در نگاه اول از سمرقند دیده می 

ای بسیار قدیمی تخریب شده و فقط برخی آثار شاخص حفظ شده. به همین دلیل محله ریگستان که محله

مرمت شده و موزه در آن وجود دارد و بقیه  ماند، که چند مسجد و مدرسهقدیمی است، امروز مانند پارک می

های عریض و فضای سبز تخصیص یافته. در حاشیه هم تعدادی آپارتمان و خانه سطح این محله به خیابان

 نسبتاً نوساز وجود دارد. 

 

 

 

 خروجی اتاق 

 بهادرما در مهمانسرای 
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مجموعه ریگستان شامل  سه مدرسه و یک مسجد است که هر کدامشان بسیار بزرگ است. بناها مربوط به 

شود، باید  از گوید نمیخواهیم از در پشتی وارد شویم که پلیسی در  آن طرف در میدوره تیموریند. اول می

رو گذر فضای بین مدارس به عنوان پیادهها از در ورودی اصلی وارد شوید. جالب است که خود سمرقندی

زنیم و به محوطه ورودی کنند، منعی ندارند. در اصلی در جنوبی است و ما از شرق بنا، آن را دور میمی

رسیم، که با حصار کوتاهی ورودی به راهروی باریکی محدود شده. بعد از خرید بلیت که قیمتش هم می

گیرد و بعد پیشنهاد ها را تحویل میکه ما قبالً دیده بودیمش، بلیت شویم پلیسیبسیار گران بود، وارد می

گوید آیا دوست دارید، از باالی منار مسجد، کل سمرقند را ببینید، طبیعی است ما هم ابراز دهد، میعجیبی می

د تا از های مدرسه غربی بود عبور داعالقه کردیم. بعد ما را از داخل یک فروشگاه صنایع دستی که در حجره

در پشتی فروشگاه به میدان مدرسه غربی، راه پیدا کنیم. بعد ما را به پشت هشتی اصلی، در همین مدرسه 

 شد. در بسته است.غربی برد، جایی که ورودی راه پله دوار، به باالی منار دیده می

رد و بعد گفت: من از خواهد خود را برای گفتن چیزی خطیر آماده کند، سکوتی کبه ما نگاهی کرد، انگار می

برم، این کار غیرقانونی است ولی چون آن باال خیلی قشنگ گیرم و شما را آن باال میدالر می 5هرکدامتان 

مان به یکدیگر نگاه کردیم. انگار تصمیمی از پیش کنم. هر سهاست، و شما هم ایرانی هستید، این کار را می

 سر قیمت چانه بزنیم.تعیین شده باشد گفتیم نه حتی حاضر نشدیم 
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خور بکنیم، کار زشتی راستش پول خیلی مهم نبود، این که فرهنگشان را به انحطاط بکشیم ودیگران را جیره

که کمی دمغ شده بود از ما جدا  است که نه این جا و نه در هیچ کجای سفر بنا نداریم چنین کنیم. پلیس هم

 شد. براستی از انتخابمان راضی هستیم.

نکته: بعد از این داستان، برایم مهم شده که راهبردهای سپاسگذاری از مردم، بدون پول را کشف کنم. پول،  

 کند و در دراز مدت بیچاره، چون بجای این که کار کنند و حاصل دست رنجشان رامردم بومی را فاسد می

ها گداپرورهای خیلی خوبی هستند! امیدوارم هیچ وقت به این فالکت افتند و توریستبفروشند، به گدایی می

 نیفتم که توریستی سفر کنم. )که برای کسب تایید مردم بومی و ارتباط گرفتن، پول را وارد رابطه کنیم( 

 

 مجموعه مدارس ریگستان

 در وسط محله ریگستان 

 

 

 

 

شوی، محوطه اگر بخواهم فضای کلی ریگستان را توصیف کنم چنین است، از جنوب میدان که وارد می

متر که با گذر از چند پله به پایین از فضای پیاده رو  ۱50سنگفرش بزرگی است به پهنا و درازای حدودی 

سمت شرق و غرب این میدان دو مدرسه دارد که ما مطابق داستان پلیسی که تعریف یابی است. قابل دست

کردم از مدرسه غربی وارد این میدان شدیم. سمت شمال هم مدرسه و مسجد بزرگ ریگستان است که گنبدی 

 دیدنی دارد.
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مدارس و های ایرانی، و معماریشان عین معماری کاری با نقشها شبیه هم است و هر سه کاشیمدرسه

اند چون ها الگوی مدارس ما بودهدوره صفوی خودمان است یا به عبارت دیگر احتماالً اینسراهای کاروان

هرحال این فضا مربوط به دوره تیموری است. گنبدها خیاری است یعنی سطح بیرونی گنبد صاف نیست به

گردان مین، قاچ کنیم مقطعش مانند گل آفتاببلکه شیار شیار است به ترتیبی که اگر از ارتفاعی گنبد را موازی ز

 هایی شبیه نیم دایره گردا گردش.شود، یک دایره بزرگ با گل برگمی

ها اند و در ایوان یکی از حجرهها را به فروشگاه صنایع دستی تبدیل کردهداخل مدرسه غربی، برخی حجره

ید کاشانی و برخی از دانشمندان آن دوره هم مجسمه الغبیک )پسر شاهرخ و نوه تیمور( و غیاث الدین جمش

 گذاشته شده.

کند، نقش باالی سردر است، ببر و خورشید، با خورشیدی شبیه خربزه، در مدرسه شرقی، آنچه جلب توجه می

  ها،  بر پشت ببر.با دو خال بر گونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 ببر و خورشید!
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های قدیمی همین مجموعه ریگستان است، ظاهراً حدود داخل مسجد، به موزه تبدیل شده است. بیشتر، عکس

هایش فرو ریخته بود. جالب است، در واقع هر آنچه هفتاد سال پیش اینجا کامالً ویران بوده حتی گنبد و مناره

 ست.دیدیم، انگار دوباره سازی بود برای جلب توریما می

روح بودن مجموعه است. توریستی شدن آفت بزرگی است که زد، بیچیزی که بیشتر از همه، توی ذوق می

های قدیمشان را به صورت مصنوعی، فقط برای شود، زیرا داشتهها، از اصلشان میموجب جدا شدن ملت

ماند با ساختار . سیستمی میپژمردمیرد و میدهند نه مصرف شدن، به همین دلیل مکان میدیده شدن ارائه می

 و  بی کارکرد.

مان متوجه کردیم، یک ساعت، جدا جدا در مجموعه بچرخیم ولی سر نیم ساعت هر سهبا این که اول فکر می

شدیم که اینجا چیز بیشتری ندارد. شروین نکته جالبی گفت، اگر اینجا به صورت دانشگاه مورد استفاده قرار 

و جوش بود و بهترین دانشمندان ایران زمین در آن به تدریس و پژوهش مشغول گرفت و امروز پر جنب می

 بودند، حتماً آن روحی را که ما انتظار داشتیم، داشت!

قدر خوب مرمت کرد و دوباره به شکل اولش در آورد، برای ما شود ایننکته: این که بناهای مخروبه را می

معنا شود روح مکان را از آن جدا کرد و آن را به مکانی بیحتی میدر ایران قابل یاد گیری است. اینکه، به را

ایم تبدیل کرد، باز برای ما در ایران قابل توجه و هشدار دهنده است. انگار ما هم در ایران دچار این آفت شده

 کنیم.فقط با این تفاوت که هم ساختار و هم کارکرد را یک جا نابود می

 

 عکس بنا در چند دهه پیش

 که نشان میدهد چقدر خوب 

 مرمت شده 
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خیابان شرقی غربی ، جنوب مجموعه ریگستان را که به سمت غرب بروی، بعد از عبور از چهار راه، و حدود 

 متری. 500ای حدود شود، گرچه در فاصلهمیکیلومتر، طرف جنوب خیابان، گنبد آرامگاه امیر تیمور دیده  ۱

های این سامان رفتار جالبی دارند، دو گروهند، یا لباس سنتی تنشان است و یا به سبک و سیاق دخترها و زن

دارند. به نظرم خیلی هم راحت نیستند پوشند و پاهایشان را لخت نگه میبانوان روسی، کفش پاشنه بلند می

 راه بروند ولی به هر حال سنتی است روسی!که با کفش پاشنه بلند 

گوید مربوط به برهان رسیم، آجری.  خادمش میدر بین مقبره امیر تیمور تا خیابان، اول به بنای آرامگاهی می

 الدین است. به گفته این خادم، او صوفی و  مرشد تیمور بوده است. روی نقشه نامش را مقبره رخ آباد آورده!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آرامگاه برهان الدین صوفی
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اند. خادم ما و دو نفر ازبک بنای آرامگاهی، خانوادگی است و چند نفری از اهالی خانواده او اینجا دفن شده 

کند و خودش شروع به خواندن دعا و حمد و را دعوت به نشستن روی نیمکت چوبی داخل آرامگاه می

 کند. معلوم است که هدفش پول گرفتن از ما است.سوره می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل بنای آرامگاه برهان الدین

 

ها، ابداع شده، یکی شیوه سنتی و دیگری جدید. در شیوه اینجا دوشیوه برای پول گرفتن از مخاطب مقبره

دهد و در شیوه جدید، میخواند و مخاطب بومی، پولی به عنوان صدقه به دعاخوان سنتی، خادم دعا می

ها کاغذی شبیه بلیت وجود دارد که با خودکار مبالغی بر روی آن نوشته شده و به عنوان بلیت به توریست

 گیرند.دهند و پول میمی
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ها بودیم و هم یک زن و شوهر ازبک، هر دو شیوه در مقبره برهان الدین، چون هم ما به نمایندگی توریست

زن و شوهر با سالم و صلوات، بلند شدند و پولی به خادم دادند و بعد، ما بلند شدیم که  کار برده شد. اولبه

خواستیم پولی بدهیم. شروین و پدرام جلو رفتند ولی خادم جلوی من را گرفت و دسته بلیتی را نشانم نمی

از طرف شروین  ترداد و گفت هزینه بازدید را بپرداز، من در رودربایستی، پول دادم. چند قدم آن طرف

ها دست من بود ولی دار مورد شماتت قرار گرفتم که چرا چنین کردم. راستش از بد حادثه پولخزانه

 ها را به شروین برگرداندم تا از این به بعد مشکلی پیش نیاید!گیرنده شروین، پس پولتصمیم

 

رسیم با سقفی چوبی و دی میرویم، به مسجهمین طور که در فضای پارک مانند به سمت مقبره تیمور می

شده. خیلی قدیمی نیست و پس از سالم و احوالپرسی با امام جوان مسجد، و چند تاجیک سمرقندی تزیین 

 دهیم.دیگر و بازدیدی کوتاه از مسجد و خوردن آب گوارایی از شیر آب کنار مسجد، مسیرمان را ادامه می

 اگر گذرتان به این خطه افتاد، بنوشید.نکته: آب سمرقند بسیار سبک و گواراست، حتماً 

شویم. دیواری گرداگرد محوطه است که برای ورود، به سردر اصلی بعد وارد  محوطه آرامگاه امیر تیمور می

 متر. ۱7کند. سردری کاشی کاری شده، به بلندای حدود هدایتت می

های زیادی از بنا نابود شده و پی شداخل این دیوار پیرامونی بنای آرامگاهی تیمور و خاندانش است، که بخ

اند و فضایی مصفا بندی کردهشود. قسمت سردر تا ورودی بنا  را هم باغچهدیوارهای آن بنای اولیه دیده می

 ایجاد شده.
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 آرامگاه امیر تیمور و فرزندانش!

 

روم و شروین و پدرام، بیرون منتظر من از آنجا که قیمت ورودی آرامگاه گران است، من تنهایی به داخل می

 هستند.

رسد، مستطیل شود و به اتاقی میصورت هشتی به چپ متمایل میشوی بهبنای آرامگاه از ورودی که داخل می

اند و اتاق صنایع دستی و کارت پستال چیدهمتر که در این  4متر و پهنای  ۱0شکل و به درازای حدوداً 

گویم ایرانی. پرسد کجایی هستی؟ به فارسی میفروشند، مردی که به من بلیت فروخت، به انگلیسی میمی

کنم، ایرانی هستم و در کنی یا انگلیس، پافشاری میکند، آمریکا زندگی میکند دوباره تاکید میتعجب می

کنم. انگار گوید با این ریش و این شمایل باور نمیه تاجیکی سمرقندی، میکنم. به لهجتهران زندگی می

 توانند ریش داشته باشند!ها نمیایرانی
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شود که به اتاقی  مربع شکل، با سقف رسم درِ کوچکی، سمت راست دیده میبه انتهای اتاق ده متری که می

تر ود دارد که سنگ میانی، سیاه رنگ و کمی کوچکشود.  نُه سنگ قبر در این تاالر وجبلند و گنبدی وارد می

ها بزرگتر و خاکستری و در اطراف آن سنگ سیاه قرار گرفته . سنگ سیاه متعلق به تیمور است و دیگر سنگ

های دیگر مربوط به الغبیک و شاهرخ و دیگر فرزندان و نوادگان تیمور است. دور تا دور اتاق نیمکت و سنگ

پیچد. اند. صدا در اتاق میک گروه توریست آلمانی و چند زن و بچه سمرقندی نشستهاند و یچوبی گذاشته

نامه های سمرقندی در حال ذکر گفتن و زیارتهای آلمانی در حال توضیح دادن است و زنراهنمای توریست

 ریزند.و  دعا خواندن. بعد هم نذوراتشان را به صندوق صدقاتی که در گوشه اتاق وجود دارد می

نامه قدیمی کرد چون به واسطه شجرهآمد با احترام از او یاد میاز بچگی، پدر بزرگم هر وقت نام تیمور، می

رسید )این که در خانواده پدریش بود، انگار اجداد ما به محمد شاه گورکانی، شاه هندی از نوادگان تیمور می

و بعد از غارت، دوباره بر تخت نشاندش(.  محمد شاه همان است که نادر شاه افشار، حکومتش را برانداخت

ولی بعدتر که به مدرسه رفتم و با مردم بیشتر دمخور شدم، متوجه شدم تیمور در ایران مردی سفاک بوده و 

شود. خشونت هر اش به ایران، چون حمله مغوالن به ایران، در رده بالیای وحشتناک تاریخ شناخته میحمله

گویند مانند تیمور است. ) حاال متوجه شدید چرا من تنهایی آن قدر پول زنند، میخواهند مثال بکس را که می

 دادم تا آرام گاه امیر تیمور را ببینم!(

خواهند در سمرقند، شهری که گرچه تیمور هر جا را ویران کرد، این جا را آراست، مردم نذرشان را از او می

همین سمرقند و بخارا از آماج قتل و غارت تیمور در امان  های تاریخ این است کهکه برآورده کند. از بازی

 نمانده و در اول کار صدمات بسیاری از حمله تیمور، دیدند.
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کنم؟ شاید بهتر باشد، آن های تاریخ چقدر حقیقت دارند و من چگونه با آن ارتباط برقرار میراستی داستان 

هایمان را اصالح کنیم. شاید بهتر باشد آماده باشیم، شنیدهایم و همیشه چیزی را باور کنیم که خودمان دریافته

 که متعصب نباشیم!

بینم که مشغول عکاسی هستند، اینجا هم مانند بخارا و کالً آیم شروین و پدرام  را میاز مقبره که بیرون می

تان در حال جای انبوه گنجشک، مرغ مینا دارند. مرغ میناها بر روی درخدیگر شهرهای آسیای میانه، به

 سرایی هستند تا جفتشان را بیابند.نغمه

اند. با هم خوش ساله، که آلمانی است، با گروهشان برای دیدن گور تیمور آمده ۸0پیرمردی، کهنسال، شاید 

 گویند، صورت گرفتن(.ها به عکس گرفتن میگیریم. ) تاجیککنیم و عکسی به یادگار میو بش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیرمرد آلمانی خوشحال!
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ای که سبیلش افتاده من هنوز مشکلی در این شهر دارم. مشکل کالسیک این سفر. نقشه ندارم! مانند گربه

ها، در استدالل آنباشد، نامتعادلم. البته این مورد برای پدرام و شروین چندان مهم نیست، چون بر اساس 

خورد. راستش من که از این استدالل شهری که یک یا دو روز در آن بیشتر نیستی، داشتن نقشه به درد نمی

های محلی خوب آورم! به نظرم آزموده را آزمودن خطا است! ولی این هم خوب است که از سر نخسر در نمی

 بند چهارچوب نقشه نکنی!استفاده کنی و خودت را پای

خیابان است. گردیم و فعالً هدفمان رسیدن به مجسمه امیر تیمور در وسط میدانِ انتهای به خیابان اصلی بر می

قند، به رسم، خرید نقشه شهر سمررسیم، در فروشگاه هتل، من به آرزویم میدر راه به هتل افراسیاب می

کنیم تا برنامه نشینیم. نقشه را باز میرویم، و لب حوض میسوم. بعد به پارک نزدیک هتل می 4000قیمت 

 ریزی کالسیک!امروزمان را تعیین کنیم. یک نوع برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتل افراسیاب
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خواهند برقرار کنند. میکنند با ما ارتباط رسند. سعی میدر حال بررسی هستیم که دو پسر جوان ازبک سر می

بریم، چون کمکمان کنند. تنها مجرای ارتباطمان کمی آلمانی شروین و کمی ترکی پدرام است. راه بجایی نمی

کنند ولی شروین زبان چهارمش آلمانی است ها دانشجوی زبان آلمانی هستند و خوب صحبت میگرچه آن

کنیم که ها خواهش میاصله دارد. به هر حال از آنو خیلی مسلط نیست و ترکی آذری هم با ازبکی خیلی ف

گویند؛ که هایی را میهای دیدنی شهر که با وقت ما قابل دیدن باشد، بر روی نقشه به ما نشان دهند. ناممحل

کنیم و بی خانم )همسر تیمور(، مسجد حضرت خضر، شاه زنده از آن جمله هستند. خداحافظی گرمی میبی

رسیم، مجسمه بزرگ برنجی که از امیرتیمور در وسط . کمی جلوتر به میدان امیر تیمور میروندرویم و میمی

ای به حالت نشسته از امیر تیمور و به اند، ابهت این میدان را صد چندان کرده. مجسمهاین میدان گذاشته

چه با ابهت است متر. امیر تیمور بر تختی نشسته و دستش را به شمشیرش تکیه داده. گر ۳ارتفاعی حدود 

ولی قیافه تیمور خشن نیست. در این شهر تیمور مرد بزرگ و محترمی است چون مردم هم نام محل کسبشان 

 اند.را تیمور گذاشته

نکته: چندین سال پیش در دوره شوروی، آرامگاه تیمور نبش قبر شد و اسکلت تیمور که استخوان پایش هم 

ها بر روی این اسکلت کار شد، دانشمندان و هنرمندان روس مدت شکسته بود) تیمور لنگ بود(  در آورده

اش سر در آوردند به همین دلیل تیمور از معدود افرادی است که با تصویر واقعیش کردند و از آناتومی چهره

 هم آشنایی داریم و به احتمال زیاد چهره مجسمه برنجی با واقعیت یکسان است.
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 مجسمه امیر تیمور )از پدر بزرگانم!(

 

گفت، دست به آب رفت. همه بعد از آن که شروین در هتلی دیگر که از مهربانی نگهبان تاجیکش بسیار می

های خارجی بود ولی جهانگردی که مخصوص توریستبا هم برگشتیم سمت هتل بهادر. در راه از اتوبوس 

های مرز پنج کنت را پرسیدیم، یک احتمال وجود داشت که آخر وقت اش تاجیک، محل ایستگاه تاکسیراننده

امروز به سمت مرز برویم تا در موقع خروج مشکلی برایمان پیش نیاید. همانطور که قبالً گفتم، ویزای 

ورود با مدت سه روز بود و اگر روزی را که وارد ازبکستان شده بودیم را هم  ازبکستان ما یک ویزای دوبار

رفتیم. شهر پنج کنت، کردیم، امروز سومین روزی است که در ازبکستانیم و باید تا آخر وقت میحساب می

 اولین آبادی در تاجیکستان است و از سمرقند تا مرز هم نیم ساعت بیشتر راه نیست.

رسیم رهای ونِ مرز تاجیکستان، پشت موزه سمرقند در همان محله ریگستان است. به آنجا میایستگاه مسافر ب

ها تا چه ساعتی حرکت گیریم. سوال اصلی این است که آخرین ماشینها، قیمت میو بعد از پیدا کردن ماشین

ایستگاه قطار به هتل بهادر کنند و به چه قیمتی. )رحیم، تاکسیی که در ابتدای ورودمان به سمرقند ما را از می

گیرد. قیمت اینجا هم تقریباً همان است، برای هر نفر سوم برای هر نفرمان می ۳000گفت آورده بود، می
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گیرند و اگر دربست بخواهی  پول چهار نفر را باید بدهی. در مورد ساعت حرکت هم، پسری سوم می 2500

صبح  تا ساعت  ۹بزنیم، حتی نیمه شب، فقط انگار مرز از دهد که هر وقت خواستم به او زنگ تلفنش را می

 بعد از ظهر باز است. 5:00

 

 شویم؟آیا از ازبکستان اخراج می

هنوز برنامه امروزمان مشخص نیست، مهمترین سوالمان این است که آیا امروز آخرین فرصت ما برای خروج 

 از ازبکستان است؟

برد تا پوشد و ما را همراهش میداند، ولی لباس میکنیم. او هم نمیگردیم و از بهادرسوال میبه هتل بر می

متر بیشتر فاصله ندارد، نبش خیابان  200از پلیس اتباع خارجی بپرسیم. اداره اتباع خارجی تا هتل بهادر 

د. شوننشینیم و شروین و بهادر داخل میتاشکند با ریگستان. من و پدرام روی نیمکتی بیرون اداره پلیس می

های صورتی است. پر از شکوفه است ایم در مقابل درختی با شکوفهجای زیبایی است، نیمکتی که ما نشسته

 های مینا در حال خواندن.و مرغ

گفت گوید که در دوران کودکی کتابی مصور داشته که فضای داستان کتاب، سمرقند بوده و میپدرام برایم می

 تاب است.چقدر سمرقندی که دیده شبیه همان ک

توانیم امروز را هم باشیم. در واقع ازبکستان به نفع گردشگران، روزها را گردد، میشروین خوشحال بر می

 کند.کند و از روز بعد از ورودتان، سه روز را حساب میحساب می

که  دهیم حاالگوییم امشب هم مهمانشانیم. خیالمان راحت شده و ترجیح میکنیم و میاز بهادر تشکر می

 وقت داریم به دیدار بنای مسجد و مقبره بی بی خانم برویم. 

 بی بی خانم و بازار روز:
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همین خیابان تاشکند را که به سمت شمال برویم، در انتهایش، مسجد و آرامگاه بی بی خانم، همسر تیمور 

 قرار دارد.

برد و از پشت مغازه به داخل میگوی ما را رسیم، پیرزنی پارسیهای لباس محلی میدر راه، اول به مغازه

گوییم کند تا نشانمان دهد، هر چه میشان را بر تن شروین میدهد با قباهایی متعدد، یکیکارگاهش را نشان می

مردم « تشکر»آییم، اینجا بجای واژه گوییم و بیرون میمی« رحمت»کند، ما خریدار نیستیم، چندان تفاوتی نمی

 «.رحمت»گویند به هم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیخ الشیوخ سید محمد شروین خان وکیلی طباطبایی سمرقندی!

کردم. در های ازبکستان و تاجیکستان، اطالعاتی جمع میقبل از این که به این سفر بیایم، در اینترنت از جاذبه

بینیم، که در مقابل کردند. در راه زنی را میها را سفارش میهای اینترنتی، سمبوسه تاجیکبیشتر سامانه
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ای نغز بود، گیریم که تجربهت. سمبوسه میفروخاش را چیده بود و داشت میای، سینی سمبوسهخانهقهوه

 بسیار خوشمزه و پر مالت.

 

 

 

 

 

 

 

 نماد های روی دیوار، زیبا و با معنا!

 

بی بی خانم. شود و در مقابلش مسجد چند قدم جلوتر سمت راستمان بنای آرامگاه بی بی خانم دیده می

دهیم، که به همان جا که هستیم داخل بنا هم پیداست، ترجیح میها بسیار گران است و تقریباً از همانورودیه

 نگاه از بیرون بسنده کنیم و پولی از این بابت ندهیم.

 

 زیور آالت با دندان گرگ!
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اند و در درست در انتهای خیابان، در شمال مسجد بی بی خانم، دروازه فلزی که پششتش مردم بساط کرده

کند. اینجا بازار پر نشاط سمرقند است. بازاری دهقانی حال فروش اجناسشان هستند، نظرمان را جلب می

چیز در حال داد و ستد است از  مانند جمعه بازارها و شنبه بازارهای خودمان در گیالن و مازندران. همه 

های گوناگون و شیرینی و تخم مرغ های فطیر عالی و ترشیماهی ترشی، تا ماست چکیده و ترب و انار و نان

ها های نوساز و سکوهایی که در زیر این سایبانها که بیشترشان روستایی هستند در زیر سایبانمحلی. فروشنده

کنند. بازار خیلی زنده است، همان اند و برای فروش تبلیغات میچیده ساخته شده محصوالتشان را به دقت

های خندند، دندانچند دقیقه اول کافی است که حسابی جذبت کند.  دخترهای ازبک و تاجیک وقتی می

 آید.طالیشان به چشم می

ویژه وقتی که شوند، بهمیبینند هم زبانیم شاد تجربه بازار، بسیار تجربه خوبی است، مردم از این که می

ها  ایرانی است. مانند پرسیم. جالب این که اینجا هم نامکنیم با هم عکس بگیریم و نامشان را میدعوتشان می

 فروش به نام گل سارا که صورتی ایرانی دارد!دختری ترشی

گردیم به سمت هتل گذشته، بر می ۱شدیم. ساعت از های مختلف را آزمودیم که داشتیم سیر میمزه اینقدر

ترشی »گیریم، ماست و تا باطری دوربین پدرام، که شارژ شده را برداریم. کمی هم، هله هوله  برای نهار می

آب میوه فروش سر راهمان و کلم و خیارشور و برگه قیصی و البته در مسیر برگشت از پیرزن « ماهی خام

 گیریم! می« شفتالو»یک شیشه سه لیتری آب 
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ناهاری پر برکت در مهمانخانه، از ماست و ماهی و آب شفتالو و ترشی کلم و خیار شور و برگه قیصی، روی 

 شویم.چینیم و مشغول میمیز می

 عالی، از دست ندهیدشان.هایی خصوص سمرقند، پر از خشک بار است، و میوهتوجه: ازبکستان و به

زنم، بقیه هم درخوابند! ، فکر کنم بعد از چند روز سفر فشرده، نویسم و کمی چرت میسفرنامه امروز را می

 آسایی!خوب است این تن

 شاه زنده و بازار:

تر شده. رفتیم بیرون، به سمت شاه زنده.  تا بی بی خانم و بازاری که ، خورشید کمی کم فروغ4:۳0ساعت 

ای رسی، در مقابلت  تپهصبح رفتیم، با مسیر پیش از ظهرمان یکی است. به انتهای خیابان تاشکند که می

گذریم و به بینی با چند گنبد مسجدمانند بر رویش. یک خیابان حائل است بین ما و تپه، از آن میسرسبز می

 شویم. سمت گنبدها روان می

گیریم از خیر ها برایمان سنگین است که تصمیم میدر پول بلیتدوباره بساط بلیت بر پاست، راستش این ق

 این گنبد و بارگاه که به شاه زنده معروف است بگذریم.

های باستانی است که کند. تپه انگار از این تپهایم، صدایمان میهمچنان تپه سرسبز که که ما پایش ایستاده

های خام بارویش، قابل تشخیص ر شیبش، نقش خشتهای پبعدها به قبرستان تبدیل شده، چون در دیواره

 کند که گورستان زنده شهر است!های آرامگاهی مدرنِ ایستاده، قانعمان میاست و البته سنگ

 رویم تا شاید درِ ورودیِ این گورستان عجیب را، بیابیم.در امتداد تپه به پیش می

هایی رو به رویم، در ورودی به پلهت مشرق میشود و همین طور که به سمانتظارمان به زودی برآورده می

 کند. باال، در سمت چپمان، ما را به باالی تپه هدایت می
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دهند و ها بعد از مردن، احساسشان را از دست میام، حیف که آدمبی شک زیباترین گورستانی است که دیده

 کردم که اینجا بمیرم!دیگر زنده نیستند! وگرنه حتماً آرزو می

 

 

 

 

 

 

 

 آرامگاه روی تپه باستانی!

ای باستانی و سرسبز، پوشیده از چمن. هر چند متری، سنگی تمیز از دل خاک بیرون آمده و نام و نشان، تپه

 متوفی بر آن نقش بسته. از صدها سال پیش هست تا امروز. 

های بیرون زده از های سرسبز با سنگنگری تا افق، تپهانگار پایانی بر این شهر زیرین نیست، به شمال که می

روم، کمی فکر کنم. شاید، هیچ خورد. عادت دارم هر وقت به آرامگاهی میزمینه سبز، به چشم میدل آن پس

مان، گورستان است، رِ مسیرِ زندگیِ همهجایی برای اندیشیدن به معنای زندگی، بهتر از گورستان نیست. آخ

 اش بگیریم. گیرم، از آنجا بترسیم و نادیدهولی از کودکی یاد می

گوید نادیده گرفتن مرگ است! و نادیده گرفتن چیزهای مهم شاید بزرگترین دروغی که بشر به خودش می

 دیگر!
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هایی کنیم، از میان گورستان، پلکانگیریم.کشف میمیبگذریم، زمانی را برای خلوت کردن با خودمان در نظر 

ها، بدون پرداخت ورودیه از این مجموعه دیدن توانیم مانند سمرقندیبه مجموعه شاه زنده وجود دارد و می

 کنیم.

 ماند تا دقایقی دیگر به ما ملحق شود.رویم و شروین در گورستان میبا پدرام به سمت شاه زنده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بناهای آرامگاهی، تنگِ هم!
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 مقابر شاه زنده!درگاه یکی از 

شاه زنده که مجموعه ای از بناهای آرامگاهی است، بیشتر به خانواده تیمور مانند شیرین، خواهر تیمور و 

شود. برخی از بناها، معماری اند، مربوط میهای ارشد آن دوران مانند استاد نصفی ،که در سمرقند زیستهصوفی

خانه های پستویی است که شاید زمانی به عنوان چلهها و اتاقکها و تاالربسیار پیچیده دارند و پر از داالن

نقص است و به خوبی نشان از هنرمندی، ها، بیها و آجرکاریبریها و گچکاریشده، کاشیاستفاده می

 سازندگانشان دارد.

جای رسد. بهمیبه سمت بازار راه افتادیم، پدرام کفشش پاره شده ولی در بازار، شروین به مراد  6:00ساعت 

 رسیم به بازار خوراکی!خرد. دوباره میشود، شروین چندین جفت کفش میپدرام که کفشی برایش پیدا نمی

 خریم  و من هم کاله سمرقندی. این بار  نان فطیر می
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 اینجا نان فطیرشان با نان های فطیر ما فرق دارد، نان فطیر، نانی روغنی و گرد و بسیار خوش خوراک است.

بازار گوشتشان که در فضایی پوشیده است، آخرین کشف ما در این مجموعه است. همه جا در حال بسته 

 6000دهند کیلویی ها افسون کننده است. زبان گوساله را میشدن است و گوشت چندانی نمانده. قیمت

 تومان!

شود، شروین را ساعت م و قرار میرویآییم. من و پدرام به دنبال مسجد خواجه زود مراد میاز بازار بیرون می

 در هتل ببینیم. 7:۳0

 مسجد خواجه زود مراد:

 از پشت مسجد بی بی خانم رفتیم به سمت مسجد خواجه زود مراد در خیابان امام بخاری. 

شود و البته یکسان، ولی در هر شهری که کمی هویت داشته باشد، اگر به ظاهر شهرها به مرور مدرن می

این تجربه را قباًل توانی کمی شهر واقعی را ببینی. های که خیلی در چشم نیست بروی، میهکوچه و پس کوچ

ام، یادم هست چند سال پیش که با کیوان مهدی زاده، از دوستان خوبم، به شهرش محالت رفته هم داشته

 های پشت پرده کردیم و چه دلنشین بود.بودم، با هم گردشی در این کوچه

 اش.بینیم با همان مردم واقعیرویم، سمرقند واقعی را میها که میاست، از کوچه سمرقند هم چنین

هایی شر و شلوغ و دخترکی آرام در حال جارو ای چند بچه در حال بازی هستند، پسر بچهدر پس کوچه

رام سنش را بچه قد و نیم قد. وقتی پد 6پیوندد، مادر نشینیم، مادر هم به ما میها به گپ میکردن. با بچه

تر بگوید و سالی سنش را پایین ۱0گوید: خودتان حدس بزنید؟  پدرام برای احترام، سعی میکند پرسد میمی

آید گوید دقیقاً درست است. راستش به نظر میبندد و میسال. لبخندی بر چهره خانم نقش می 4۸گوید می

 اشند و زود پیرشوند.ها، زندگی سختی داشته بها با تعداد زیاد بچهاینجا، زن
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کند و بعد پرسم، فکر مینشین هستند، چون وقتی از مادر نام خیابان بخاری را میها به نظر خانهاینجا زن

ها را در یاد ندارد. از رفتار دخترکش رود و اسامی خیابانگوید خیلی از خانه بیرون نمیدانم. میگوید نمیمی

کند در گیر است و سعی میشود. دخترک، گوشهنشین میمادری خانه شود استنباط کرد که در آیندههم می

 عکس تصویرش ضبط نشود. این رفتار را بعد از این هم از دخترانی دیگر، دیدیم.

رویم، خورشید غروب کرده و شب شویم و به سمت خیابان بخاری و مسجد خواجه زود مراد، میجدا می

ها جمعند و در حال گپ و گفت. چند بار نشانی، در چهار سوق محلهدر راه است. مردان در آستانه درها و 

گیرند و با شوند، ایرانی هستیم، تحویل میهای مختلف. هر گروه، وقتی متوجه میپرسیم از گروهمی

 دهند. خوشرویی، نشانی می

شده بر خواجه زود مراد، مسجد و زیارتگاهی قدیمی است، با یک درخت چنار چند پایه سالمند. شب 

 گردیم.  می

 

 

 

 

 

 

 

 خواجه زودمراد

 



262 

 

 شب پیمایی  در سمرقند:

گردی. به سمت مجسمه رویم بیرون برای شبمیدوباره  ۸:00خوریم و ساعت های ظهر میشامی از ته مانده

 کنیم.رویم و  بعد بلوار وسط خیابان دانشگاه را پیاده گز میتیمور می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کنیم. نشینیم و افکارمان را بلند بلند با هم رد و بدل میروی نیمکتی می

 برای چشمان ریزبین.اش اکتشافی است بی شک هر سفری اگر به شیوه توریستی انجام نشود، هر لحظه

توانی یله از بندهای روی، میها، به مکانی دیگر میگذاری و به شوق کشف تفاوتوقتی دیار آشنایت را می

کننده محیط آشنایت، دیار خودت را بهتر ببینی. ما هم در این چند روز با این همه تعدد اتفاقات و این یکسان

یدیم. این شب سمرقند، زمان خوبی است که دوباره فکر کنیم، دها داشتیم کم کم ایران را میهمه تفاوت

توانیم دگرگون کنیم.  امواج خیالمان را رها تواند باشد. ما چه چیزی را میحاصل زندگی ما در ایران چه می
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هایی که دیده کردیم و نه در ایران با توجه به تفاوتکردیم تا ببینیم که اگر امروز ما در سمرقند زندگی می

 کردیم.دادیم و  زمان و زندگیمان را در چه راهی صرف میبودیم و نقاط قوت و ضعف، چه چیزی را تغییر می

در این گپ و گفت بودیم که پسری ازبک، مست و خراب، با بطری می به دست، تلو تلو خوران از جلویمان،   

اند داغ است و البته ه پیمایی شبانه آمدهافتد باید برگردیم. بازار عشاق جوان که برای راگذرد. یادمان میمی

 دیگر برایمان عادی شده! خوب اینجا که جمهوری اسالمی ایران نیست!

 خوابیم.گردیم و میبه هتل بر می ۱0:۱5ساعت 
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 پنج شنبه  88فروردین  6 –مارس  26روز هفتم: 

 شروین روایت

 

صبح ساعت شش بیدار شدم. شب قبل با دوستان قرار گذاشته بودیم که امروز صبح را تا ساعت نه  

همان بازار مشهور بود. پویان به حال خودمان باشیم. قرارمان ساعت نه جلوی قطب توریستی سمرقند، یعنی 

زودتر از من بلند شد و برای خودش به سمتی رفت. وقتی چند ساعت بعد همدیگر را دیدیم معلوم شد 

ایم. هرچند بعد او به سوی دیگری رفت، اما من ایم و هردو به سوی شاه زنده رفتهشروعی یکسان داشته

 تمانهای عصر تیموری گذراندم.بیشتر وقتم را در همان بخشِ قدیمی شاه زنده و ساخ

ی گورستانها بارید و هوا ابری بود. وقتی به منطقههنوز هوا گرگ و میش بود که به راه افتادم. نم نم بارانی می

رسیدم، بوی چمن و رنگ سبزِ گیاهان روینده بود که حواسم را نواخت. راستش را بخواهید، خودِ گورستان 

البته تمیز و خوش ساخت و با سلیقه درست شده بود، اما در کل با آیینهای  زیاد به چشمم زیبا نیامده بود.

ی چندانی نداشتم. اگر کارها به دست من بود، راهی برای خالص مربوط به بزرگداشت جسد مردگان میانه

 ای را که صرف اسکان این کوچگردانِو نیرو و هزینه کردم،شدنِ سریع و بهداشتی از شر جسدها ابداع می

شان و اثر نیک کردارهایشان شود، صرفِ ساختن یادمانهایی برای بزرگداشت خاطرهبرزخ مرگ و زندگی می

خاست و کردم، و نه استخوانهایشان. شاید به این ترتیب برابری مهلکِ آدمیان پس از مرگ از میان بر میمی

 شدند.زندگان برای حک کردن ردپایی زیباتر از خود بیشتر تشویق می

ی باستانی کهنسالی بود که رویش لعابی از سنگ با این زمینه، گورستان سمرقند بیشتر در نگاهم تپه 

شد حصار و ای بود که میقبرهای خودنمایانه روییده باشد. در واقع هم چنین بود. آن بخش از زمین آیینه
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ین آیینه با زنگی از مردگان هایش تشخیص داد. هرچند اباروی شهری کهنسال و دیرینه را در پستی و بلندی

 پوشیده شده بود.

آمد نوشتم. بعد از همان راه دیروزی وارد کمی بر فراز حصار این شهر کهن نشستم و شعرهایی را که می

خیابان باریکی شدم که بناهای عصر تیموری در دو طرفش چیده شده بودند. همان مردی که دیروز در 

ی حرف زدن ندارم خلوتم را جا بود. خوشامدی گفت و چون دید حوصلهگورستان دیده بودم، این بار هم آن

بارید و پیشنهاد کرد که وارد یکی از بناها شوم و بنشینم. معلوم شد کلیددار شاه محترم شمرد. بارانی ریز می

 خیزند و تازه ساعت هشت وزنده است. در ازبکستان و در کل آسیای میانه مردم خیلی دیر از خواب بر می

خوابند و بعید نیست در شود. به همین ترتیب هم زود مینه صبح است که فعالیت روزانه در شهر آغاز می

ها را خاموش ببینی. شاه زنده هم به همین ی چراغهای خانههایشان ساعت ده شب راه بروی و همهپایتخت

ها وارد ین مورد که چرا از مسیر تپهترتیب در آن ساعت هنوز بر جهانگردان گشوده نبود. اما مرد کلیددار در ا

ام، پرسشی نکرد. کمی دورتر از آنجا که نشسته بودم، دختر و پسری جوان دست در دست هم قدم آنجا شده

ی زیبا را تمام تاجیکهای آسیای میانه به کردند. این واژهزمزمه می "نغز"زدند و در بناگوش هم سخنانی می

 bonیا  beuانگلیسی و  goodد که در ایران شاید به خاطر شباهتش به برنی خوب به کار میجای کلمه

انداز فرانسه رواج بیشتری یافته است. وقتی باران شدت گرفت، دختر و پسر به سوی رواقی پناه بردند و چشم

 ای جز مرغهای مینا خالی شد.مقابلم از هر جنبنده

گارهای سحرآمیز دیوارها و معماری بلورآسای در شاه زنده دیرزمانی نشستم و محو تماشای نقش و ن 

آنجا شدم. تردیدی نبود که سازندگان این بنا کوشیده بودند تا با خشت و لعاب بلوری چندان زیبا بسازند که 

 با پیروزه و الجورد مشهور بدخشان پهلو بزند.



266 

 

ساعت هشت بود که برخاستم و به سوی بازار  حرکت کردم. در راه، به شکلی عجیب و نامحتمل، درست 

همزمان با پویان و پدرام به یک نقطه از خیابان رسیدم. از دور ابتدا پدرام را دیدم. اما متوجه من نشد و به 

که او هم از جهتی دیگر به آن  کرد، وقتی نگاهش را دنبال کردم دیدم پویان را دیدهسوی دیگری نگاه می

شد. هنوز تا زمان قرار ما نیم ساعتی مانده بود و بنابراین تصادف جالبی بود که آنجا هر سه خیابان نزدیک می

 به هم رسیدیم. 

باز به سوی بازار سمرقند حرکت کردیم و گشت و گذارمان را از آنجا که دیروز ختم شده بود؛ از  

ی باد کردن پولهای ترکمنی بر دستمان ترسیده بودیم که تصمیم گرفتیم هرچه ز تجربهنو آغاز کردیم. چندان ا

سومِ ازبکی داریم همین جا به باد فنا بدهیم و بعد به سوی مرز تاجیکستان حرکت کنیم. دست باال دو سه 

ی ی گذرنامهدارهدارمان بهادر به اساعتی وقت داشتیم تا به سوی مرز برویم. چون روز پیش با همت مهمانخانه

مان سمرقند رفته بودم و چند پلیس تپل و شاد و خندان در آنجا برایم توضیح داده بودند که ویزای سه روزه

شود به تعبیری چهار روزه. برای همین بود که توانسته بودیم دست کم هفتاد و دو ساعت اعتبار دارد که می

 م.شب پیش را هم مهمان بهادر باشیم و کمی بیاسایی

در راه برگشت بودیم که باران شدت گرفت و هوا ناگهان سرد شد. تقریبا همگی لباس ناکافی بر تن  

ای که صاحبش عضو انکیزیسیون اسپانیا بود داشتیم. با این وجود غم به دل راه ندادیم. رفتیم و در همان کافه

ه مسلمانی پذیرفته بود و دیگر نشستیم و سمبوسه و چای خوردم و خوردند! این بار صاحب کافه ما را ب

اصول دین از ما نپرسید. بعد به مهمانخانه بازگشتیم و با بهادر خداحافظی کردیم و در هوایی که به تدریج 

 ای را ترک کردیم. شد، سمرقند افسانهابری و گرفته می

ی که بخش عمدهی شرقی ازبکستان ی چندانی ندارد. در واقع، نیمهمرز تاجیکستان از سمرقند فاصله 

بایست بخشی از سرزمین تاجیکستان باشد، نه ازبکستان. به دالیلی سیاسی، ازبکها جمعیتش تاجیک است، می
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توانستند پس از جدا شدن از روسیه این بخش را هم به سرزمین خود ملحق کنند و به این ترتیب 

ت هفت میلیون نفره و ترکمنستانِ پنج ترین کشور آسیای میانه شوند. در برابر تاجیکستان با جمعیپرجمعیت

میلیونی، ازبکستان بیست و هفت میلیون نفر جمعیت داشت که مدعی بود تنها ده درصدش تاجیک هستند. 

ی شرقی این سرزمین که ما پیمودیم، طرفی دروغ بودن این قضیه روشن بود. در نیمهالبته برای هر ناظر بی

المللی رسمی هم جمعیت تاجیکهای ازبکستان را یک سوم د. مجامع بینبردنازبکها در اقلیت کامل به سر می

 دانند، نه دو و نیم میلیون نفر که آمار رسمی ازبکهاست. جمعیت این کشور، یعنی نزدیک به هفت میلیون نفر می

ی برخالی بینید که با الهام از هندسهی این سه کشور نگاه کنید میبه هر حال، اگر به نقشه 

(f ract al  geomet ry ترسیم شده است. شهری که آشکارا باید در قلمروی باشد، با مرزی طوالنی از )

شهر پهلویی جدا شده تا در کشور همسایه جای داده شود، و این در مورد خیلی از بخشها مصداق دارد. به 

با حرکت از شود این ترتیب طول خط مرزی این کشورها نسبت به مساحتشان خیلی زیاد است و راحت می

تر بگویم، مرزهای سیاسی امروزین آسیای میانه کامال یک شهر به مرزی در همان حوالی دست یافت! ساده

غیرواقعی و هردمبیل است و نشانگر تعادل نیروهای سیاسی در مقطع خاصی از قرن بیستم است. این مرزها 

کنند. مثال سرزمین ارتباطی برقرار نمیشناختی یا تاریخی هیچ با واقعیتهای جغرافیایی، فرهنگی، جمعیت

کوهستانی بدخشان که در واقع همتای تبت است با جمعیتی ایرانی، نیمی در افغانستان و نیمی در تاجیکستان 

اند، در حالی که خودی ایالت سغد در قرار دارد، و شهرهای باستانی سغد نیز در ازبکستان قرار گرفته

مرو در ترکمنستان است و نه در خراسان، و بازهم بماند که اینها همگی تاجیکستان است. حاال بماند که 

اند! اما عیبی ندارد. وقتی مردم تمام این سرزمینها باز با هم متحد شدند، مرز بین کشورهای متمایزی شده

 و ببینید!استانهایشان را بر مبنای واقعیتهای قومی و تاریخی ازنو ترسیم خواهند کرد. قبول ندارید؟ صبر کنید 
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به نسبت سریع به مرز رسیدیم. مرز ترکمنستان و ازبکستان که به نظرمان محقر رسیده بود، در برابر  

رسید. این ایستگاه مرزی در واقع دو کانتینر کنار هم بود که هفت این ایستگاه مرزی کاخی باشکوه به نظر می

ی هستیم گل از گلشان شکفت و همه دورمان هشت سرباز در آن ولو بودند. مرزبانان وقتی فهمیدند ایران

مان ایرانی هستیم. طنزآمیز جمع شدند تا با هیجان اعالم کنند که ایران را خیلی دوست دارند و اصوال همگی

بود که ما برای بردن این پیام نغز به آسیای میانه رفته بودیم تا همبستگی مردمان ایران زمین را محک بزنیم و 

 شدیم.زبانهای آن وارد نشده، خودمان در این مورد ارشاد مینوز به مرکز فارسیبیازماییم، اما ه

ای به پهنای صورت. گویش تاجیکها نسبت به مرزبان مرد میانسالی بود با سبیل تاثیرگذار و خنده 

به ما  مردم ازبکستان به فارسیِ امروز ایران نزدیکتر بود. در میان شهرهای ازبکستان هم سمرقندیان نزدیکتر

ی سغدی خود را حفظ کرده بودند. مرزبان کارهای ما زدند و اهل بخارا چنان که گفتم کامال لهجهحرف می

هایمان را نگاه هم نکرد، چه رسد به این که ما را بگردد. از آن پرسش را به سرعت انجام داد و حتی کوله

 هم خبری نبود. "هرویینِ قاچاقی دارید؟"کذایی که 

هایمان مهر ورود بخورد، یکی از مرزبانان به ما نزدیک شد و با اتاقکی شدیم تا گذرنامه وقتی وارد 

تواند لحنی رازدارانه خبر داد که باید هرکداممان سی دالر ورودیه بدهیم. و بعد گفت که اگر بخواهیم می

بندی د این رفتار را ردهشونفری ده دالر بگیرد و رد شدن ما را نادیده بگیرد! ما هرچه فکر کردیم چطور می

توانیم سی دالر را کرد، چیزی نفهمیدیم. باج گرفتن که نبود، چون طرف اصرار داشت که اگر بخواهیم می

دهد. قاعدتا نوعی رشوه بود. به هر صورت، هم از نظر اقتصادی هم از نظر بدهیم و بابتش هم به ما رسید می

 بیاییم. سی دالر دادیم و از مرز رد شدیم. نظامی به نفعمان بود که با مرزبانان کنار 

خواستند ما را به شهر ببرند. ها روبرو شدیم که میی هفت هشت نفره از رانندهبعد با یک دسته 

آنجایی که ما بودیم، در سرزمین سغد باستانی بود که حاال هم استانی به همین نام در تاجیکستان است. 
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نزدیکترین شهر پنجکنتِ باستانی بود که بسیار دوست داشتم آن را ببینم. این همان شهری بود که تا مدتها در 

اش تمام اسناد و مدارک کرد، حاکم ساسانیبرابر سپاه اسالم مقاومت کرد و آخر هم وقتی که داشت سقوط می

این ارگ در اواسط قرن بیستم کشف شد هایی پنهان کرد و در ارگ شهر خاکشان کرد. دم دستش را در کوزه

ی ازدواج هم وجود داشت که دکتر بدرالزمان و آن اسناد خوانده و منتشر شد. در میان این اسناد، یک قباله

اش کرده بود و من پیش از این آن را به عنوان گواهی تاریخی در مورد موقعیت قریب در کتابی معرفی

ی همشهری بدون شرح و دخل و تصرف منتشر کرده بودم. در نامهاجتماعی زنان در عصر ساسانی در روز

ضمن پنجکنت از این نظر هم مهم بود که کهنترین نقاشیهای دیواری در مورد رستم و نخستین سند در مورد 

 این ابرانسان ایرانی را نیز از آنجا یافته بودند. 

کردند. اما وقتی پرسیدیم ادی را طلب نمیخواستند ما را به پنجکنت ببرند، قیمت زیهایی که میراننده 

ی سفر سه نفرمان از گیرند، با ارقامی خیره کننده روبرو شدیم. هزینهبرای بردن ما به دوشنبه چقدر می

 پنجکنت تا دوشنبه،  صد دالر بود، که خوب، خیلی بود.

ما را نسبت به این راننده  خواهی مرزبانان دست به دست هم داد وی ارزفروشان رز ازبکستان و رشوهخاطره

مان مرد پیری بود به ها بدبین کرد. با این وجود باالخره به این نتیجه رسیدیم که به پنجکنت برویم. راننده

آوردیم. تقریبا زد چیزی از جمالتش سر در نمیاسم باباجان، که بسیار کم حرف بود و وقتی هم حرفی می

قتی سوار ماشینش شدیم او را ندیدیم. روند چانه زنی را پسر جوانی زد. در واقع تا وسغدی باستان حرف می

کوشید به ما کمک کند. وقتی هم سر بهای کرایه چانه زدیم و پیشنهاد به نام سهراب پیش برد که آشکارا می

 "باشه، مهمان هستید! "کردیم با ده دالر تا پنجکنت برویم، کمی فکر کرد و بعد گفت:

کند اما خیلی زود معلوم شد که واقعا مردمی بسیار مهربان هستند و به راستی به چشم فکر کردیم تعارف می

 کنند. مهمان نگاهمان می
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قرار گذاشتیم ما را به پنجکنت ببرد و چرخی در شهر بزند تا آنجا را ببینیم و درضمن پنجکنت کهن  

مان کند. وگرنه ما را به ایستگاهی پیادهای پیدا کردیم؛ همانجا را هم نشانمان بدهد. بعد هم اگر مهمانخانه

ی منتهی به دوشنبه بسیار های دوشنبه در آن قرار داشتند. از حرفهایشان فهمیدیم که جادهبرساند که ماشین

تواند آن را بپیماید. باباجان قبول کرد که در ازای این ماشین است و هر ماشینی نمی خطرناک و طوالنی

 دالر از ما بگیرد.سواری طوالنی در کل ده 

باباجان بدون این که حرفی بزند ما را سوار کرد و از میان دشتهایی سرسبز و پردرخت گذراند. تاجیکستان 

گفتند، نامی که آشکارا سرزمینی کشاورزی و پربرکت بود. بیخود نبود که باستانیان به این سرزمین سغد می

نماند که مردم این سامان مثل اجداد ما رنگ سبز و آبی احتماال معنایش همین سرسبز و پرآب است. ناگفته 

 "گفت:، بابا جان می"مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو"گرفتند. در مقابل حافظ ما که گفته بود را یکی می

ی کبود را برای اشاره به رنگ بعدتر هم زیاد دیدم که کلمه "امسال باران خوب باریده، تمام دشت کبود شده.

ها نیستی، چشمهایت شبیه ایرانی"ام گفت: ار بگیرند. در دوشنبه، آدمی را دیدم که وقتی فهمید ایرانیسبز به ک

کاری کرده و کردم که شاید ناخودآگاه کتکدانستم شک میی زبانشناسانه را نمیاگر این نکته "کبود است.

 پای چشمم دچار بادمجان درآوردگی شده باشد!

 

 

 تندیس دوستیچ، واپسین

 فرماندار ساسانی پنجنکت 
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همراه باباجان به پنجکنت کهن رفتیم. خودرو را نگه داشت و مهلتی داد تا گردشی در اطراف بکنیم. شهر 

ها و بخشهایی که روسها خاکبرداری ترانشهباستانی درست مانند تپه سیلک خودمان بود. با وسعتی بیشتر و 

کرده بودند. اما معلوم بود مدتهاست که به آنجا رسیدگی نشده. آب باران خاکها را شسته و دیوارها را فرسوده 

عظیم و بسیار گسترده و پر از سوراخ سمبه چیزی باقی نمانده بود. از هم جدا ای بود و از شهر کهن جز تپه

 اعتی در آنجا گردش کردیم.شدیم و حدود نیم س

ی ساختمانهایش ای بلشویکی داشت و همهبعد همراه باباجان به پنجکنت نو رفتیم. شهر معماری 

آرایه بودند. طبق معمول آنتن ماهواره از در و دیوار هویدا بود. در میدان بتونی و بزرگ و چهارگوش و بی

رماندار ساسانی که در برابر اعراب مقاومت کرد و آخر شهر تندیس بزرگی از دیوّشویچ نهاده بودند. همان ف

اش بود و مردی تنومند و هم اسناد ارزشمند دوران خود را برای آیندگان به یادگار گذاشت. تندیس شایسته

داد که بر اسبی سرکش سوار بود. مردم همه او را عضالنی را در لباس فاخر شهسواران ساسانی نشان می

ریخ شهرشان واقف بودند. بند نافی که میان آدمیان و نیاکانشان باید وجود داشته باشد تا شناختند و به تامی

هایی از شد. در سمرقند و بخارا نیز رگههویت داشته باشند، برای نخستین بار در این منطقه آشکارا دیده می

آباد هم بگذریم و و اشکدیده و جسته و گریخته بود. در مر ها زخمی و صدمهآن وجود داشت، اما این رگه

 که اصوال اثری از این هویت وجود نداشت. 

باباجان ما را به هتلی برد که ظاهرا تنها محل اسکان جهانگردان در شهر بود. رفتم و با مسئول هتل  

به بهای نفری سی دالر. سرجمع دهد، باب چک و چانه را باز کردم. گفت که اتاقی سه خوابه را به ما می

گیرد و خواستم تخفیف بدهد. چون خیلی اهل چانه زدن نود دالر که به نظرم زیاد بود. گفتم زیاد میشد می

توانیم برویم در باغها چادر بزنیم و بخوابیم. نیستم؛ خیلی قاطع گفتم االن فصل توریستی نیست و ما هم می
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بگذارم. یک دفعه تخفیف کالنی پس خواستم تا کمترین قیمت مورد نظرش را بگوید تا با دوستانم در میان 

 مان بگیرد. یعنی نفری ده دالر.داد و گفت حاضر است سی دالر برای همه

کردم قیمت مناسبی خوشحال پیش دوستانم رفتم که در ماشین باباجان منتظر نشسته بودند. فکر می 

ودش رفت و با مسئول باشد. اما پدرام گفت حاال که طرف تا اینجا تخفیف داده، شاید بیشتر هم بدهد. خ

هتل صحبت کرد. چند دقیقه بعد بازگشت و خبر داد که قیمت را به بیست دالر برای هر سه نفرمان کاهش 

زنی نیست و در این لحظه هم ظاهرش به این بحثها نمی خورد، داده است. بعد  پویان که اصوال آدم چانه

بر سر داشت که از سمرقند خریده بود. خودش وارد صحنه شد. پویان در این مقطع زمانی کالهی تاجیکی 

معتقد بود به ایرانیان باستانی شبیه شده، اما راستش را بخواهید شباهتی انکار ناپذیر با اسقفهای ارتدوکس 

کلیسای روسیه پیدا کرده بود. خالصه پویان با آن هیبت روحانی رفت و چند لحظه بعد برگشت و گفت قرار 

ی هفت دالر به مسئول هتل بدهیم! نود دالر کجا و هفت دالر کجا. اگر بابا جان شده به ازای آن شب، همگ

 دادند!زد فکر کنم یک پولی هم به ما میرفت و چانه میهم می

گشتیم، وقتی کار هتل سر و سامان گرفت، با باباجان هم حساب و کتاب کردیم. وقتی در شهر می 

بیشتر مایل بود با واحد پول تاجیکستان پولش را بگیرد. بعد هم با  پولمان را هم تبدیل کرده بودیم. بابا جان

خواستیم ده دالرِ قرارمان را به او بدهیم، به این خاطر که راهِ درازتر تا ایستگاه دوشنبه را نرفته وجود آن که می

 بود، پولی کمتر از قرارمان را برداشت و ما را شرمنده کرد.

شود. روی واحد پول تاجیکستان سامانی است. پول درشتی که هر واحدش به صد درم تقسیم می

اند و البته این ایراد بزرگ هم باقی بود که خطشان فارسی نبود. هایشان نقشهای باستانی ایرانی کشیدهاسکناس

کریلیک بود. هرچند هرکس کردند. به همین دلیل هم خطشان هنوز همان تاجیکها را ترکهای ترکیه تغذیه نمی

دیدیم از این موضوع ناراحت بود و همه آمادگی و حتی اشتیاق داشتند تا خطشان را به فارسی برگردانند. را می
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ی دراز مدت و ای هم بودند که برای آموزش این خط به کودکان تخصص یافته بودند. اما برنامهچند مدرسه

 درستی در کار نبود. 

ای در شهر جا به جا شدیم، راه افتادیم تا در شهر گردش کنیم. شنیده بودیم موزهمان وقتی در هتل 

رفت و به قول تاجیکها زمان بیگاه شده بود. در مقابل بیگاه، هست و به آنسو شتافتیم. آفتاب کم کم پایین می

یار زبانشان را زدند هرچند واژگان روسی بسبردند. در کل زیبا حرف میپگاه را هم برای صبح به کار می

 آلوده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی شهر باستانی پنجکنتویرانه

  

ی شلوغ مدیریت ی پنجکنت، در نگاه نخست به ساختمانی پیش پا افتاده شبیه بود که توسط یک خانوادهموزه

شود. ساختمان از بیرون زیبا و بزرگ بود و داخلش هم تکان دهنده بود. وقتی وارد شدیم، شش هفت زن 

دادند. ابتدا فکر کردیم فقط با مان شان را نشانجوان و میانسال به استقبالمان آمدند و گردنبندهای سنگی
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توانیم فروشگاهی ساده سر و کار داریم. اما بعد گفتند که اگر کفشهایمان را در بیاوریم و دمپایی بپوشیم، می

های مخملی گلداری را پوشیدم که خیلی هم ام را در آوردم و دمپاییایوارد موزه شویم. من پوتینهای افسانه

کردند. فکر کنم در آمدن ناگهانی جورابهای ما سه جهانگرد از درون کفش به  راحت بود. دوستان هم چنین

ی ازن در سپهر تاجیکستان انجامیده باشد. اما صدایش را در نیاوردیم. ظاهرا این موج سوراخ شدن الیه

حتی نشان چون آنها هم عالمتی از مسمومیت و نارا مان را هم سوزانده بود،شیمیایی پیازهای بویایی میزبانان

 ندادند.

بانوان با همان لباسهای سنتی قشنگ و پر زرق و برقشان همراهمان آمدند و ما را در موزه گرداندند.  

های بخارا و سمرقند چندان توی ذوقم زده بود که انتظار داشتم در این شهر باستانی هم چند ی موزهخاطره

به نسبت زیادی از اشیای باستانی اصیل را که در  زده شدم که شماری شکسته ببینم. اما شگفتکاسه کوزه

مان موردشان خوانده بودم و عکسهایشان را بارها دیده بودم را در آنجا دیدم. یکی از بانوانی که همراهی

ام شباهتی داشت، نشان داد که بر خالف ظاهر سر به زیر و آرامش های مادربزرگ مادریکرد و به جوانیمی

های پنجکنت حضور داشته و حتی در دوران است. معلوم شد که چند فصل در حفاری شناسی خبرهباستان

کاوش روسها هم همراهشان بوده. خیلی از اشیای درون موزه را در حضورش از زیر خاک بیرون کشیده 

ا بودند. اطالعاتش هم در مورد تاریخ سغد و خوارزم باستان بسیار بود و با دقت و درستی کامل در مورد اشی

ی آرمیتاژ و مسکو هکردم بخش مهمی از اشیای پنجکنت را به موزداد. همان طور که فکر میتوضیح می

اند. دلخوشش کردم که به این اند و دیگر پس نیاوردهگفت به اسم امانت گرفتن آنها را بردهفرستاده بودند. می

متحد و نیرومند خواهد شد و آن وقت تسویه  ی سرزمینهای ایران زمین باز با همامیدواری که دیر یا زود همه

 های اروپایی و روسی بکنیم.حسابی بزرگ داریم که باید با موزه
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 نقاشی دیواری رستم بر دیوار کاخ پنجکنت

 

انگیزترین دارایی موزه، بخشهایی از نقاشی دیواری دژ پنجکنت بود که رستم را در رزم و بزم شگفت 

داد. نقاشی دیواری اصل بود و آن را همان طور با دیوار به موزه منتقل کرده بودند. در تماشای نشان می

 اندازه نداشت. ام از دیدن این اثر حد و ی بازمانده از رستم غرق شدم. شادینخستین نشانه

تر بود، گوشزد کرد که زمان کار شان که مقرراتینواز و خوش رفتار بودند. یکیدار بسیار مهمانبانوان موزه

گذاشتند کل موزه  "مهمان هستند!"موزه تمام شده و ما باید برویم. اما بقیه ساکتش کردند و با این تاکید که 

 را به دقت ببینیم. 
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 بازسازی نقاشی دیواری کاخ پنجکنت

 

 

 

 

 

شناختی، تاالرهایی بود که به تالشهای دولتی برای احیای هویت در دوران بخش مهم موزه از دید جامعه

گذاری کرده بود و آنان را موسسان شد. دولت تاجیکستان بر پنج شخصیت تاریخی سرمایهمعاصر مربوط می

ان آب داشت آرامگاهش را این سرزمین دانسته بود. از همه مهمتر و بزرگتر، کوروش بزرگ بود که در ایر

شد. سومی رودکی و چهارمی برد. دیگری شاه اسماعیل سامانی بود که موسس دولت تاجیک دانسته میمی
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ابن سینا بود که هردو به این قلمرو تعلق داشتند. آخری، که به ویژه در سغد بسیار محبوب بود، دیوّشویچِ 

 و بود.ی ساسانی این قلمردالور بود که واپسین شاهزاده

در یکی از تاالرها که به رودکی اختصاص داشت، خبری از آثار مربوط به دوران رودکی نبود.  

ای به و آثار همایش جهانی برعکس، بقایای مادی فیلمی که چند دهه پیش اززندگی رودکی ساخته شده بود،

دید. در نهایت تاالر مردم شناسی  شدافتخار او قرار داشت. در تاالری دیگر مشابه آن را در مورد ابن سینا می

بود که سازها و لباسهای مردم تاجیک را در آن به نمایش گذاشته بودند. تقریبا همان بود که در مورد مردم 

 سغد دیده بودم، جز آن که کاله بلند سغدیان دیگر در این سرزمین رواج نداشت. 

دوربینش را بیرون آورد تا عکس ر شوق آمده بود،پدرام که مانند من و پویان از دیدن آثار باستانی موزه س

بیندازد. اما بانوان گفتند برای عکاسی از موزه باید پولی اضافه پرداخت کرد. آنقدر آثار چشمگیر بود که همه 

 قبول کردیم پول بدهیم و عکس را برداریم. 

 سازهای سنتی ایرانی      سرستون چوبی

 

  

 

 

وقتی گردشمان تمام شد، همراه با بانوان به سرسرای ورودی برگشتیم. معلوم بود که گردنبندهایی که در 

ابتدای ورودمان برای فروش عرضه کرده بودند به خودشان تعلق داشته. این بار اما، برخورد ما با این گردنبندها 

خوش پوشِ فروشنده بودند. ولی حاال  ی درهم و برهم از زنانمتفاوت بود. تا ساعتی پیش آنان یک دسته

شان که بلندقدتر از بقیه بود و انگار بر همه مسلط بود، سرافراز بود که شهرهای تشخص یافته بودند. یکی
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ها هم حضور ایران را گشته و تخت جمشید را دیده است. دیگری که راهنمای موزه بود و گفتم در حفاری

تقریبا خجول. آن یکی، همان زن بداخالقی بود که اصرار داشت چون  داشته، بانویی بود کم حرف و مودب و

 وقت موزه تمام شده مرخصمان کند. 

مان رد و بدل شود، تصمیم گرفتیم خریدی از آنها بکنیم. حالت ماخوذ به بدون این که حرفی بین 

شد. من ترتیب کمی جبران می شان برای نشان دادن موزه به ما شاید به ایننوازانهدریغیِ مهمانحیایشان و بی

از همان بانوی باستان شناسی دو گردنبند خریدم. صادقانه گردنبندهای دوستش را هم که در آنجا حضور 

خواهم نداشت برای فروش عرضه می کرد. وقتی پرسیدم کدام یک از آنها به خودش تعلق دارند، فهمید می

هم مرغوب نبودند. با این وجود دو تا  که اتفاقا خیلی کمکی کرده باشم و گردنبندهای خودش را نشانم داد

خواستیم خارج شویم، پولی را که از او خریدم. پویان و پدرام نیز با قیمتهایی مناسب چنین کردند. وقتی می

ای حرف زده بودند، که از قرار بود بابت عکاسی بپردازیم را گوشزدمان کردند. هنگام ورود در مورد ورودیه

ته بودند و ما هم یادمان رفته بود. وقتی کفشهایمان را پوشیدیم و خداحافظی کردیم و رفتیم، متوجه ما نگرف

ای بین چند تا از آنها در گرفت و یکی از آنها چیزی گفت. وقتی از ساختمان خارج شدیم و شدیم زمزمه

کردیم. ناگهان یادمان آمد و هر سه رفتیم، در مورد آنچه که شنیده بودیم تبادل نظر ها پایین میداشتیم از پله

زده شدیم زدند. شگفتای که نگرفته بودند حرف میبه این نتیجه رسیدیم که گویا داشتند در مورد ورودیه

که این ملت چقدر بلندنظر هستند که بعد از خریدمان از آنها رویشان نشده گوشزد کنند که ورودیه را فراموش 

 یه را دادیم و خوشحالشان کردیم.ایم. برگشتیم و پول ورودکرده

رفت و به وقتی از موزه بیرون آمدیم، به گردش در شهر پرداختیم. خیابانی که با شیبی زیاد پایین می 

شد توجهمان را جلب کرد و واردش شدیم. خود را در روستایی زیبا ای پر درخت و سرسبز ختم میمنطقه

چه باغهایی بودند با دیوارهای کاهگلی و درختانی درخشان از ی خاکی پیشارویمان کویافتیم. دو سوی جاده
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شد و بارانی پیش رفتیم. گذر ابرها از آسمان و های زیبا. پرسه زنان در هوایی که به تدریج ابری میشکوفه

جایگزین شدن آفتاب و مه و باران ریز چندان دلپذیر بود که حس کردم بهار را تازه در این سرزمین دارم 

کنم. قدم زنان به زمین ورزش بزرگی رسیدیم که بقایای تندیسهای زمخت دوران استالین در گوشه میتجربه 

کردند. با دیدن ما بر شدت و حدت بازی و کنارش باقی بود. بیست سی جوان تاجیک داشتند فوتبال بازی می

ودند برای صحبت کردن خود افزودند و به بازی دعوتمان کردند. اما جز آنهایی که کنار میدان نشسته ب

 شد. شان قطعا برای انداختن عکس دسته جمعی تعطیل میسراغمان نیامدند. اگر در ترکمنستان بود، بازی

ها در آن تنگنای های زیبا. کنار یکی از خانهای رسیدیم با خانهراه خود را ادامه دادیم و به کوچه 

ی بازیگوش و شاد داشتند در لباسهای ن بچهکوچه، اتوبوسی چینی پارک شده بود و حدود یک دو جی

کردند. شروع کردیم به حدس و گمان در این مورد که رنگارنگ و قشنگشان آن دور و بر ورجه ورجه می

ی اتوبوس است. و اند. حدس منطقی این بود که صاحب خانه رانندهچرا این اتوبوس را در اینجا پارک کرده

ها برادر و خواهر بودند و پدرشان ناگزیر بود برای ترابری از اتوبوس هحدس درست آن بود که تمام این بچ

 استفاده کند!

های بازیگوش دورمان را گرفتند. همه به هم شبیه بودند و تازه من شک کردم وقتی پیش رفتیم بچه 

ر باشند. از یکی دو نفرشان پرسیدیم و آنها هم گفتند که با برادرها و خواهرهایشان همانجا تباکه نکند همه هم

ی ده دوازده نفره را ببینیم و به این کنند. ابراز عالقه کردیم برادر و خواهرهای دیگر این مجموعهزندگی می

 ی پدر خوشبخت این خانوادههی دیگر هم به این کودکستان اضافه شدند. کم کم سر و کلترتیب سه چهار بچه

توانست سه چهار تا از این قبیله را زاییده باشد. مرد احتماال هم پیدا شد. با زنی همراه بود که دست باال می

اش، تاجیک ثروتمندی بود. با تبختر به ما خوشامد گفت و برای شام ی خانوادهبا توجه به توانایی اداره

اند! چند شان هم در خانهی این کودکان فرزندانش هستند و بقیهم. گفت همهدعوتمان کرد که با ادب رد کردی
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فروخت. چند عکسی با هم انداختیم و وقتی داشتیم شهر از ایران را دیده بود و بسیار در این مورد فخر می

آن جمعیت  یها همه کنار هم ایستادند و یکصدا بدرودمان گفتند. مشاهدهرفتیم بچهکردیم و میخداحافظی می

ی باشکوهی! عجب صحنه "ها گفت:شاد و شنگول واقعا دلپذیر بود. پویان با دیدن خداحافظی پرشور بچه

 "مثل استقبال از هیئتهای سیاسی شده...

های کلون ای این شکلی از نسخهراستش برای اولین بار در عمرم هوس کردم ازدواجی تمام کنم و قبیله

ه ایجاد کنم. واقعا اگر آدم کار زیادی در جهان نداشته باشد، به حکم قوانین ی خودم و بانوان مربوطشده

اش فکر است. اما به محض این که به دردسرهای بعدیتواند تولید کند همین بچه تکاملی شادترین چیزی می

 کردم هوسِ دلپذیر یاد شده چروکید و به باد فنا رفت!

دامه یافت که هوا تاریک شد. پویان که داشت کم کم گردشمان در کوچه باغهای پنجکنت چندان ا 

شد، ما را از راهی کوتاه به مهمانسرا رساند و همگی سر شب در به لقب صاحب الجیبیئِس والنقشه مفتخر می

پرداختیم به قدری اندک بود که کم کم داشتیم ناراحتی وجدان اتاقمان آرام گرفتیم. پولی که بابت کرایه می

ی ! خرج تخلیه ها، میگم دستشویی نریمبچه" "ها، یعنی عیبی ندارد چراغ را روشن کنیم؟چهب"گرفتیم. می

این مشکل دوم البته به سرعت حل شد. توالت هتل در فضای آزاد  "شود ها!مان بیشتر میچاهشان از کرایه

ای که سقفی ر دیواری بتونیانگیز بود در چند قدمی اتاق ما. توالت عبارت بود از چهاقرار داشت و اتاقی وهم

مقدمه و بی شیروانی اما گشوده در باال داشت، و سوراخی گشوده در پایین! وسط این اتاقک سوراخی بی

شد. فضای آن زیر حجمی معادل تکلف دهان گشوده بود که به فضای خالی بزرگی در زیر توالت ختم می

 دیدم. نزدیکی بین توالت و چاه توالت می یخود اتاقک داشت. این اولین بار بود که چنین رابطه

هایی که برایمان باقی مانده بود گذراندیم. تلویزیون را هم باز کردیم و شب را به خوردن خوراکی 

سازی ندارند. اما با این وجود هایشان را نگاه کردیم. معلوم بود فقیر هستند و پولی برای برنامهکمی برنامه
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همه چیز خیلی صمیمی و گیرا بود. مراسم جشن نوروز را نشان دادند که با معیارهای تاجیکستان واقعا باشکوه 

برگزار شده بود. وقتی به ایران اسالمی برگشتم از شنیدن این که صدا و سیما چقدر در بزرگداشت نوروز و 

ای و معلم فرهنگ از ار رسانهساعت تحویل سال کوشیده بود، جا خوردم. فکر کنم بد نیست چند مستش

تاجیکستان بیاوریم تا برخی از آقایانِ تازه کوچیده به فالت ایران را در مورد سنن کهن این سرزمین توجیه 

 کنند. 

شان با رقص و آواز همراه بود و در کنار تندیس بزرگی از شاه اسماعیل سامانی مراسم نوروزی  

با دست و دلبازی مورد استفاده قرار گرفته بود و اشعار زیبای شاهنامه شد. نمادهای ایران باستان برگزار می

شان جریان داشت فقیرانه و شد. فرهنگی که در رسانهبود که با گویش تاجیکی بارها و بارها خوانده می

ای و صداقتی که توی چشم پیرایه بود، اما به هیچ عنوان سطحی یا ساده نبود. عمقی داشت و رگ و ریشهبی

زد. اخبارشان را هم گوش کردم و در این مورد هم عناصر چشمگیری یافتم. اخبارشان به راستی اخبار می

ها وجود داشت. معلوم بود شد، نه پیام و شعاری پشت جملهبود. نه در آن سوگیری سیاسی خاصی یافت می

شند در این میان چیز خاصی را ی خبر به مردم هستند، بی آن که بکوسازانشان مشغول انتقال صادقانهبرنامه

 تبلیغ کنند یا شعاری بدهند یا به دهن کسی یا جایی مشت بزنند!

اخبار خیلی با مزه بود: عسکر رحمان امروز صبح به بیمارستان شهر دوشنبه رفت و مقداری دارو را به آنجا  

نداختند اما برقش هنوز قطع است!، جا را با کمک مالی سازمان ملل راه ا ی بیمارستان فالناهدا کرد، کتابخانه

 ی کهن خودشان برگزار کردند، و ....مردم دالور بدخشان مراسم جشن نوروز را به شیوه

ناگفته نماند که در میان همین پخش اخبار، تصاویری هم از مردم دالور بدخشان نشان داد که بسیار  

های بلند نوک ی قباپوش و بلندباال با چکمهشد. مردانبه دلمان نشست. تصویر به مراسم نوروز مربوط می

برگشته و کالههای نمدی بلند و مو و ریش بلند در اطراف آتشی جمع شده بودند و گروه دیگری از ریش 
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سپیدان معلوم بود به خواندن دعایی مشغول هستند. گویی داشتیم در تونل زمان به مراسم نوروز در دوران 

 را جزم کردیم که هر طور شده سری به بدخشان بزنیم. کردیم. عزممان ساسانی نگاه می

کمی که گذشت، دیدیم هوا خیلی سرد شده است. بخشی از ناراحتی وجدانمان به خاطر ارزانی اتاق از بین 

رفت، وقتی در اثر سرمای هوا ناچار شدیم روی تخت، اما داخل کیسه خوابهایمان بخوابیم... هرچند این 

 یی که دیدیم تاثیری نگذاشت...ماجرا بر کیفیت خوابها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بازی فوتبال در میان دشت سرسبز
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 پنج شنبه  88فروردین  6 –مارس  26روز هفتم: 

 روایت پویان

 خواجه دانی یار:

بیدار میشوم، حمام میکنم، گرچه آب فشارش کم است ولی حداقل مزیتش این است که گرم  6:00ساعت 

میروم بیرون از هتل سعی میکنم بچه ها را بیدار  6:۳0است ) در هتل قبلی وقتی حمام رفتم آبش سرد بود( . 

 نکنم گرچه شروین هم بیدار شده و شاید بعد ازمن، او هم به سویی برود.

تل قفل است، بهادر را بیدار میکنم تا برایم در را باز کند، با قیافه ای خواب آلود و لباس زیر، در را در ه 

برایم باز میکند، بهادر هم مانند دیگر تاجیک هایی که در این سفر دیدم، خیلی خوش قلب است. گرچه چهره 

مت شاه زنده ، هوا خیلی لطیف خشک اخمو، این خوش قلبی را در برخورد اول نشان نمیدهد. میروم به س

درجه است، تند تند که قدم  ۱0است، هر از چند گاهی قطره های باران به صورت پراکنده میبارد. دما حدود 

میزنم، گرمی خوبی در بدنم به جریان می افتد، تک و توک هستند کسانی که برای زیارت اهل قبور  به آرامگاه 

ضا را اشباع کرده. تنها صدای پرنده ها و نسیم مالیم است که همراهیم میروند، ولی در کل آرامش و سکوت، ف

کیلیومتری ادامه دارد، این همان خیابانی است  ۳میکند. خیابان که دو طرفش گورستان سرسبز است حدود 

که در شروعش، مجموعه شاه زنده در شرقش و مسجد حضرت خضر در مغربش قرار دارد و در بخش زیادی 

دقیقه ای که از آغاز خیابان  ۱0سه کیلو متری گورستان سر سبزی در دو طرف گسترانیده شده.  از این طول 

گذشته بود، سمت غرب خیابان تابلوی موزه افراسیاب خود نمایی میکند، با موزه کاری ندارم، می خواهم 

اه میکنم میبینم که این یک ساعت را پی خودم باشم و ببینم هستی چه در کاسه ام می گذارد، به نقشه که نگ

در شمال ، همین خیابان به رود خانه ای میرسد و در ساحل همین رود خانه، عالمت محل تاریخیی  نشان 
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داده با نام خواجه دانی یار. چند بار از جاده به طمع یافتن میانبر، خارج میشوم. گرچه تپه های چمنی وسوسه 

باره به راه اصلی بر گشتم. کمی جلوتر باالخره جاده به رودخانه کننده و زیبا بود ولی راه به جایی نمیبرد و دو

رسید و راهی از سمت چپ به سمت خواجه دانی یار میرفت. جاده را  گرفتم و رفتم. راه، مخصوص خواجه 

ساخته شده و با سبزه کاری و نهال های جوانش معلوم است به تازگی آماده سازی شده. آب رود خانه که در 

از کنار چند کارگاه و کارخانه کوچک میگذرد به شدت آلوده است و بویناک. بعد از دویست  ساحل شمالی

متر از خیابان است که پله، زوار را به باال هدایت  ۱5متر به خواجه دانی یار میرسم. بنای آرامگاهی در ارتفاع 

متر قرار گرفته، قبر  ۱5ول متر است، و درونش یک قبر به ط 4در  20میکند. بنا، آجری و با ابعادی حدود 

 بزرگی، که رویش را با پارچه سبز و سیاه خطاطی شده، پوشانده اند.

مردم گردا گردش میچرخند و فاتحه میخوانند و بعد روی یکی از صندلی های چوبی که در فواصل مختلف  

دم مقبره هم قرآن میخواند در راهروی کنار آرامگاه قرار دارد ، مینشینند. دعا میخوانند و حاجت میخواهند. خا

 و معموالً مردم هنگام خروج پولی به او میدهند. میبینم آرامگاه را و خارج میشوم.

در بیرون سکویی است که از یک طرف به بنای آرامگاه و از یک طرف، به کوه و از طرف دیگر پرتگاه است.  

یکنند. از خادم میپرسم این خواجه در سمت کوه حفره هایی به چشم میخورد که مردم در آن شمع روشن م

دانی یارکیست؟، پاسخ میدهد؛ یکی از پیغمبران یهودی است. میگوید؛ زوراش از یهودیان و روس ها و 

است. هنگام خروج از محوطه آرامگاه ، سمت ترانشه سمت جنوب جاده را  7:۳0تاجیک ها هستند. ساعت 

 چمن به دنبال خورا کی میگردند و بی خیال در پی زندگیشان.که نگاه میکنم چند سنجاب را میبینم که در میان 

این شهر سمر قند از نظر حیات وحش شهر جالبی است. از مرغ مینا  گرفته تا سنجاب ، به وفور در آن یافت 

 میشود و طبیعتش به قول تاجیک ها بسیار نغز است.
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مهم را روی برنامه مان نچیده بودیم، مثالً  نکته: اشتباه بزرگ ما قبل از سفر این بود که در هر شهر ، نقاط

 برای من دیدن رصد خانه سمرقند از اهداف مهم سفر بود، ولی زمانی که به سمرقند رسیدیم اصالً یادم رفت. 

تازه وقتی از سفر برگشتیم، روزی با پژمان نوروزی ) منجم باشی معروف!( صحبت می کردم، از احوال رصد 

هم چون چیزی در آثار باستانی سمرقند به عنوان رصد خانه ندیده بودم، گفتم؛ فکر خانه سمرقند پرسید، من 

کنم این رصد خانه خراب شده و چیزی از آن نمانده. پژمان گفت؛ پس این عکس هایی که از آنجا هست را 

WIKIMAPIاز کجا گرفته اند؟. سریع داستان را ماست مالی کردم و فردایش در سایت  A  خانه به دنبال رصد

 گشتم.

متر جلوتر میرفتم، رصد خانه ای که امروز به رصد  500نتیجه جالب بود، اگر از همین خواجه دانی یار ،  

 خانه الغبیک معوف است، میدیدم. اگر میروید سمرقند جای من ببینیدش! 

ها آدم بی هویت میشود، خودم را میگویم، منظورم شما نیستید. سالها پیش وقتی دبیرستانی چقدر بعضی وقت 

بودم، تفریحم نجوم بود و هر شب با تلسکپ دست سازم به رصد ستاره ها میرفتم. وقتی راجع به غیاث 

فم گذاشتم الدین جمشید کاشانی و زیج گورکانی چیز هایی خواندم و تاریخ نجوم برایم مهم شد، جزو اهدا

 که چون رصد خانه مراغه تخریب شده، اگر روزی به سمرقند رفتم حتماً آنجا را ببینم! رفتم ولی ندیدم!

 

 

 

 سمرقندمکان رصد خانه 

 که از بیخش گذشتم و ندیدمش!
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به مسجد خضر میرسم که مرد تاجیکی که امام مسجد است من را برای اجرای مراسم فاتحه  ۸:00ساعت 

قبر خانمی که معصومه طبیب، نام دارد دعوت میکند، البته منظورش این است که بعد از زیارت  خوانی بر سر

اعانه ای بدهم، بیچاره نمیداند من موقع بیرون آمدن از خانه حتی یک سوم هم همراه نیاورده ام. پس چند 

شخصیت این مرحومه را لحظه ای مینشینم و امام فاتحه میخواند، وقتی که قرآن میخواند، پیش خودم داشتم 

مرور میکردم. با توجه به شغلش و این که خانم است، فکر کردم که حتماً خانم دکتر حازقی بوده که در 

دانشگاه های مسکو درس خوانده و بسیاری از مردم اینجا زندگیشان را مدیون او هستند و به همین دلیل بعد 

 از مرگش چنین آرامگاهی را برایش مهیا کرده اند.

در همین افکار بودم که مرد تاجیک دعا هایش را به پایان برد و به شیوه مسلمین، ذستانش را به صورت کشید 

و رحمت فرستاد و شروع کرد به توضیح دادن در مورد صاحب قبر. در مورد مردمی گفت که هر از چند 

د. شفا در مورد بیمارانی که نازا گاهی به این بارگاه می آیند و نذر و نیازی میکنند و این خانم شفاشان میده

هستند و یا درد مهلکی دارند و یا کور و ناشنوا هستند و یا حتی سرشان طاس است و از این جور بیماری 

ها! ) تازه فهمیدم چرا به او طبیب میگویند این آخری را که میگفت به من هم نگاهی می کرد که سرم بی 

 موست !(. 

 بدرود سمرقند زیبا:

کمی باال تر از ورودی بازار روز ، شروین و پدرام را میبینم. با هم به سمت بازار بر میگردیم، چرخیدن میان  

فروشندگان و خرید خشک بار و کالباس و پنیر و چیز هایی دیگر. باید این بازار را بدرود بگوییم، شاید دیگر 

 هرگز اینجا را نبینیم!
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 نماد هایی که شهرداری بر دیوار شهر کار گذاشته براستی زیباست!

 

 

 

 

 

 

 

 

 !"کله پاچه"کله پاچه را نشان میدهیم و میگوییم چه میگوییدش میگویند 
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در راه  بر گشتن نم نم باران باریدن میگیرد. به چایخانه میرویم و سمبوسه و چای میخوریم. هنگام برگشت 

از یک سی دی فروشی کنار راه، پدرام موسیقی پاپ ازبکی و تاجیکی، طلب میکند که باالخره بعد از گوش 

 ، یکی را انتخاب میکند.CDدادن چند 

همه چیزمان جمع و جور است و اتاقمان را به بهادر تحویل میدهیم.  بهادر  ۱۱به خانه بر میگیریم. ساعت 

نش، کیلومتری را با راننده ازبکی  و ماشی 40سوم تا مسافت  ۹000هم فوری برایمان تاکسی میگیر به قیمت 

 طی کنیم.

 

 دالریمان  ۱۸خانه 

 در سمرقند!

 

 

 

 تاجیکستان(: –مرز سمرقند به پنج کنت ) ازبکستان 

مرز ازبکستان با تاجیکستان بسیار فکستنی است، پلیسش که ما تنها مشتریانش هستیم بدون گشتن وسایل، ما 

را رد میکند و در تاجیکستان هم همین طور، ولی باز ازبک ها مدرن ترند. انگار این مرز، چندان مورد اقبال 

ستان که میرسیم، افسری بلند باال، مسافران نیست. خیلی همه چیز ساده برگزار میشود. به محدوده تاجیک

گذرنامه هایمان را چک میکند، پارسی تاجیکی صحبت میکند. از همین مرز میشود فهمید که به کشور فقیری 

قدم میگذاریم و باید انتظار متفاوتی داشته باشیم. چون مسافرین انگشت شمارند. کارهای مرزی در قسمت 

 ه هایمان مهر ورود میخورد. تاجیکستان سریع انجام میشود و گذرنام
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مانند ورود به مرز ازبکستان، فرمی میدهند به ما که باید مشخصاتمان و مبداً و مقصدمان را در آن مشخص 

کنیم. ولی جالب است که فرم تنها در یک نسخه است، هرچه میگوییم ما در ازبکستان دو نسخه پر کردیم که 

 د نه.یکی شان دست خودمان ماند، مرزبانان گفتن

 دالر سه نفرتان را راه بیندازیم. ۱0دالر ورودیه باید بدهید ولی ما میتوانیم، کالً با  ۱0سر آخر هم گفتند، نفری 

 دالر رشوه را دادیم و رفتیم. ۱0هرچه از ما انکار از آن ها اصرار، در نهایت 

، چون یکی از این فرم ها که مهر هم نکته: اگر گذرتان به این مرز افتاد، حتماً از فرم ورود، دو نسخه پر کنید

دارد در پایان سفر به تاجیکستان از شما طلب میشود و اگر نداشته باشید، دچار مشکل میشود. و ما این اشتباه 

 را کردیم!

پشت دروازه مرز، راننده های تاجیک منتظرند، راستش بعد از اتفاقی که بعد از ورود به مرز ازبکستان برایمان 

دزدیده شدن پول هایمان، به این راننده های مرزی، بد گمان شده ام.  در میان این راننده ها، سهراب افتاد و 

 نامی است، جوان و نغز گفتار. با ما گرم میگیرد. گر چه خیلی اعتماد نمیکنیم!

دوشنبه برسیم.  کیلومتر تا دوشنبه راه داریم و احتماالً باید بتوانیم سه یا چهار ساعته به 250طبق براورد ما  

 طبق برنامه مان اگر االن راه بیفتیم، شب نشده به دوشنبه میرسیم.

ساعت.  ۱0از سهراب و دیگر راننده ها میپرسیم تا دوشنبه چند ساعت راه است، با بد گمانی میگویند،  

 متر برف نشسته. ۱0میپرسیم، چرا؟ میگویند؛ راه خراب است به حدی که در برخی مناطق 

مان کامالً به هم ریخت، اگر االن راه می افتادیم، نیمه شب، میرسیدیم و تازه با این وضعیت راه ها نقشه های

 که اینها تعریف میکنند، واقعاً شب رفتنمان به صالح نبود.
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پدرام پیش نهاد داد برویم پنج کنت و اگر از شهرش خوشمان آمد، آن جا بمانیم. از قیمت ها پرسیدیم، 

دالر میبرند و از آن جا هم تا دوشنبه باید با ماشین های مخصوص و دو دیفرانسیل  ۱5کنت  میگفتند، تا پنج

 هزار تومن( . ۳0سامانی هم قیمت آن برای هر نفر است ) حدود  ۱۱0برویم. احتماالً 

پیش خودمان فکر کردیم میخواهند سرمان کاله بگذارند. من به سهراب گفتم، شما خودتان، مردم محلی اگر 

 واهید به دوشنبه بروید، همینقدر پول میدهید، یعنی تاجیک ها اینقدر پولدارند؟بخ

سهراب با مهربانی نگاه میکند و میگوید؛ برادران ایرانی، ما خودمان در زمستان این مسیر را نمیرویم. اگر شما 

ترمز بروید و از آنجا از هم میخواهید ارزان تر به دوشنبه برسید، بهتر است، برگردید ازبکستان و با قطار به 

دنائو در خاک ازبکستان به مرز تورسانزاده و دوشنبه. پرسیدیم؛ چرا قیمت کرایه اینقدر در این مسیر گران 

است. میگوید؛ بنزین اینجا نایاب و گران است. وضعیت راه ها خراب، به ترتیبی که تنها تویوتا های دو 

نند. ولی اگر از مسیر ازبکستان بروید، هزینه حمل و نقل پایین دیفرانسیل میتوانند مسیر کوهستانی را طی ک

 است و تازه مسیر داخل تاجیکستان هم دشت و هموار است.

من قانع شده ام که راننده های تاجیک قابل اعتمادند و شیله پیله ای در کارشان نیست. ولی ما هم دیگر راه 

، باید دوباره ویزای تاجیکستان را میگرفتیم و این یعنی برگشتی نداریم، چون اگر تاجیکستان را ترک میکردیم

 امری نشدنی!

با یکی از راننده ها که ون داشت، قرار گذاشتیم، ما را به شهر پنج کنت )یعنی پنج شهر( ببرد و در آنجا ما را 

ببرد تا ماشینی بگرداند، اگر از شهر خوشمان آمد که شب میمانیم و اگر نه ما را به ایستگاه ماشین های دوشنبه 

 دالر طی میکنیم. ۱0بیابیم. قیمت را هم 

 پنج کنت باستان:
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به پنج کنت که میرسیم، با توجه به زمانی که در تاجیکستان داریم، تصمیم بر ماندن در پنجکنت میگیریم، 

که ساله با چهره ای شکسته شده و مهربان است. وارد شهر پنج کنت  4۸راننده باباجان نام دارد و مردی 

( ، خود نمایی میکند. Devashtichمیشویم مجسمه آخرین حاکم ساسانی قبل از حمله اعراب، دوشتیچ )

ساله پنج کنت ) پنج شهر( میرویم که چند کیلومتری از شهر کنونی فاصله دارد، آثار حفاری  5000بعد به شهر 

یان، از مهمترین شهر های این منطقه های متعدد در این شهر ویران دیده میشود. گویا پنج کنت در دوره ساسان

 بوده و بعد ها هم در دوره شوروی، بسیاری از اسناد مربوط به سغد، از این شهر کشف شد.

 درم.  ۸2ی و سامان ۳به شهر بر میگردیم و  در بانک، پولمان را تبادل میکنیم، هر دالر به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانندگان تاجیکی مردمانی درست کردار، سمت چپ شروین سهراب است و سمت راست من ، ردیف جلو باباجان
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 اش می کنند! ) سفر سفیدی میگویند(یک نفر که میخواهد به مسافرت برود همه جمع میشوند و طی مراسمی بدرقه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پنج کنتویرانه های شهر چند هزار ساله
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 امشب پنج کنت میمانیم:

مطمئن شدیم که از پنج کنت خوشمان آمده و تصمیم میگیریم شب را در این شهر به سر بریم. از باباجان  

 خواهش میکنیم به مهمانخانه ببردمان.

خوشبختانه فصل توریست نیست ) گویا در اواخر بهار و تابستان، توریست های کوه نورد و طبیعت گرد، 

 ۳0دالر قیمت گرفته بودیم،  به قیمت  ۳0ای را که اول برای هر نفر  سر و کلشان پیدا میشود( و اتاق دوتخته

اتاق داشته باشد با امکانات  50دالر ( برای هر سه نفرمان ، اجاره میکنیم. هتل بزرگی است که شاید  7سامانی) 

از این جانبی مانند رستوران و حمام و دست شویی و غیره. چون ما تنها مسافران هتل هستیم، پس هیچ کدام 

امکانات، قابل استفاده نیست. حتی آب هم نداریم. راستش، این سرپناه از سرمان هم زیاد تر است! همین قدر 

 که سقفی شب بر سرمان است و جایی که بارهایمان را بگذاریم، بسیار بیشتر از این ها می ارزد!

 

 موزه پنج کنت:

موزه تردید داریم ولی بعد متوجه میشویم، بی تردید به سمت شهر میرویم و موزه پنج کنت. اولش در بازدید 

موزه اینجا بهترین موزه سفر است، چون آثار پنجِ کنت را در خود جای داده. برای ورود به موزه باید دمپایی 

مخملی ویژه ای را به پاکنیم، و خانم های مختلف که هم سنگ میفروشند و هم مسئول موزه هستند، دوباره 

خوش تینتی تاجیک ها را نشانمان میدهند، حتی با این که وقت اداریشان تمام شده، بخاطر مهمان نوازی و 

ما میمانند و موزه را نشانمان میدهند. از اشیاء جالب این موزه، دیوار نگاره هایی است مربوط به رستم، پیش 

بی دارد و البته تاالر از اسالم و چوب هایی نیم سوخته از تیر های کاخ پنج کنت که نقش و نگار های جال

 های بزرگ مربوط به فردوسی و رودکی و ابوعلی سینا!
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یاد سفر ماه پیشم با پژمان و پیمان نوروزی می افتم به میبد. در این سفر ما یک ساعت قبل از تعطیل شدن 

نجا موزه ای رسیدیم به آن و به محض ورود ما شروع کردند به خاموش کردن چراغ ها تا مخاطب سریع تر آ

را ترک کند، راستی چقدر تفاوت دارند آدم های بی هویت و آن ها که هویت دارند. در پایان برای قدر دانی 

 از خانم های موزه بان، از آن ها گردن بند سنگی میخریم!

 

 

 

 

 

 

 

 نگار بدیع از پنج کنتتکه الواری سوخته با نقش و 
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 گردش بیگاهی)تاجیک ها به صبح پگاه میگویند و به عصر بیگاه(:

چند ساعتی تا شب فرصت داریم، و باز تصمیم میگیریم پشت پرده پنج کنت را بگردیم،کوچه های دور افتاده، 

آنجا که مردم خودشان هستند و چشم ناظر تغییرشان نداده. در بازار روز، کمی خرت و پرت برای شام 

فروشی جذبمان میکند. پدیده ای که بعد  CDسریال یوسف پیامبر در پشت ویترین  CDمیخریم و البته دیدن 

از این مرتب تکرار میشود و معلوم است که این سریال به شدت در تاجیکستان مقبول افتاده. راستی چقدر 

امکان موثری است این فیلم سازی. و چقدر این مردم تشنه آثار فارسی زبانند و ما چقدر سستی میکنیم در 

 این داستان! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما را ایرانی از سرزمین یوسف پیامبر میخوانند! سریالی که به تازگی از تلویزیون ایران پخش شد
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در میدان اصلی شهر بازاری است، و یک مسجد که گویا کتاب خانه اش را جمهوری اسالمی ایران تجهیز 

طالب با ریش انبوه و سبیل تراشیده مشغول گپ و گفتند در حیاط مسجد. ما هم سالمی کرده. جمعی از 

 میکنیم و میرویم.

بچه ها و مردم خوشحال و دوست داشتنی،  در کوچه باغ های اطراف شهر در حال بازی هستند، به زمین 

هستیم، به بازی دعوتمان ورزشی میرسیم، جوانان در حال بازی فوتبالند و بعد از این که میفهمند ایرانی 

 میکنند! بدرود میگوییمشان و میرویم.

و کودکانی دیگر، خورد و کالن که در کوچه ای خلوت، با سر و صدا بازی میکنند و پدرشان که راننده 

 اتوبوس است در کنارشان در حال تمیز کردن ماشین. 

پدرو مادرشان هم ما را به خانه دعوت میکنند. این بچه ها بیش از اندازه شادند، از سر و کولمان باالمیروند و 

جالب است در این شهر به هر که سالم میکنی، وقتی می فهمد ایرانی هستی، چهره اش میشکفد و برقی در 

 چشمانش دیده میشود و بعد دعوتت میکند به خانه. چقدر اینجا امن است، امن تر از خانه!

لذت میبریم. چه از هوا که یک دم و نم نم میبارد و چه از تا غروب خورشید در کوچه ها پرسه میزنیم و 

 رفتار مردم که خوشحال و خوش خولقند.

وقتی به هتل بر میگردیم، هوا کامالً تاریک شده، اتاق سرد است و آب هم نداریم. شام میخوریم و بعد کمی 

 تلویزیون میبینیم و در کیسه خواب هایمان میخوابیم.

درصدش به بازسازی داستان های شاهنامه به صورت  تله  ۹0ی نوروزی دارد که تقریباً تلویزیونشان برنامه ها

تئاتر های زنده و در محیط باز و سبزه زار، تعلق دارد. اخبارشان هم خیلی خودمانی است. اخباری بدرد بخور 

ود مختاری است. از بازشدن فالن کتاب فروشی در فالن محله گرفته تا ویژه برنامه جشن نوروز، در خ

 بدخشان.
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 چون آب نیست، برای دست به آب از طهارت خانه خارج از اتاق باید استفاده کنیم.

در زیر راه   ۳x۳x۳طهارت خانه یا همان توالتش، ویژه است.توالت، سوراخی است که به سیاه چالی به ابعاد 

 دارد. 

در آن سیاه چال مخوف میچرخد و و هنگامی که در تاریکی شب برای دست به آب می روی، زوزه باد که 

 حس و حالی وهم آلود ایجاد میکند، دیدن دارد. 
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 مارس  27  - 88فروردین  7روز هشتم: جمعه 

 شروینروایت 

 

روزهای گذشته آن قدر غذاهای صبح زود برخاستیم و باز برای گردش در پنجکنت بیرون رفتیم. طی  

مان به جای خون روغن حیوانی جریان داشت. به خصوص چرب و چیلی خورده بودیم که در رگهای همه

شام دیشب خیلی مرگبار بود. نانی بود چرب و کالباسی چرب و پنیری چرب. خدای متولی سغد باستان رحم 

ی نیست. من که اصوال خوردن غذاهای بی چربی های این سرزمین خامه و سرشیر جارکردند که در رودخانه

دهم، خیلی زود از این غذاها زده شدم. اما تا این بامدادان در پنجکنت آش چندان شور شده بود را ترجیح می

ای جهانی که حتی خان هم فهمیده بود. یعنی حتی پویان که در خوردن تمام چیزهای قابل تصور اسطوره

ی گیاهی و کم چرب بود. این بود که راه افتادیم و رفتیم تا برای صبحانه است هم خواهان خوردن غذاها

میوه بخریم. به بازار شهر که رسیدیم، پسر جوانی همراهمان شد و نشانمان داد که چه چیز را از کدام بخش 

همین دلیل بازار بخریم. سیب و نارنگی و موز خریدیم و البته آبمیوه که در آسیای میانه خیلی ارزان است. به 

آوردیم، طی مراسمی به سالمتی هم قوت غالب ما آبمیوه شده بود و هر از چندگاهی که آب انارِ خوبی گیر می

شدیم که ایران زمین را زودتر یکپارچه کنیم و بعد برویم کشورهای دوردست نوشیدیم و هم پیمان میهم می

همین تابستان و قبل از یکپارچه کردن ایران زمین را فتح کنیم. به استثنای چین که قرار بود کار فتحش را 

 شروع کنیم!
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 من و پدرام و والدیمیر!

 

 

 

های دوشنبه آنجا ای سبک بارهایمان را بستیم و به سوی ایستگاهی که ماشینبعد از خوردن صبحانه 

ایستادند حرکت کردیم. قیمتها دستمان بود و نگران نبودیم که کسی سرمان کاله بگذارد. در واقع کسی هم می

ی یکوکارند. فکر کنم اگر مسابقهنبود که بخواهد چنین کاری بکند. مردم تاجیکستان به راستی صاف و ساده و ن

شد من و پدرام و حتی پویانی که به تازگی اسقف ارتدوکس شده انتخاب رندترین آدم در آنجا برگزار می

پولی خوردیم و تصمیم گرفتیم دالر بدهیم و سامانی بگیریم. فوری ماندیم. در بازار به بیرقیب میبود بی

شد. پرسیدیم مغازه و سیار محسوب میبود و به قول خودمان دالل بیمردی را نشانمان دادند که دالرفروش 

کند، و درست همان مبلغی را گفت که رایج بود و بانکها هم تبدیل چطور دالر و سامانی را به هم تبدیل می

جا برای ماندن دارید؟ بیایید "کردند. پول را تبدیل کرد و بعد هم با همان لبخند مشهور تاجیکها گفت:می

گوید و تعارفی در کار نیست. از تفاوت سطح معلوم بود راست می "مان شب  را بمانید. مهمان هستید!خانه

اخالق در دالرفروشهای تاجیکی و ایرانی دریغی خوردیم و دعوتش را سپاسگذارانه رد کردیم و رفتیم که 

 برای دوشنبه ماشینی بگیریم. 
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رفتند، تویوتاهای نوی بزرگ و مدرنی بودند شبیه به میتنها خودروهایی که از پنجکنت به دوشنبه  

بود و صاحبش سلیم آن را به قیمتی ارزانتر از  ۱۹۹۸لندکروزهای خودمان. مدل این یکی که سوارش شدیم 

بهایش در ایران خریده بود. سلیم جوانی الغر و مودب و کم حرف بود. قرار شد به ازای رساندن ما سه نفر 

آمد اما نرخ همین بود و زمان سفر مانی بگیردکه  برابر بود با صد دالر. به نظرمان زیاد میسا ۳۳0به دوشنبه 

هم طوالنی بود. وقتی راه افتادیم معلوم شد چندان هم غیرمنصفانه نبوده است. کمی که رفتیم، پیرمردی خوش 

ز جاده خارج شود و به ده برخورد و ساکت هم به جمع ما افزوده شد. با سلیم قرار گذاشته بودیم سر راه ا

پنج رود هم برود که زادگاه و مدفن رودکی بود. نگران بودیم که نکند پیرمرد )که او هم اسمش بابا جان بود( 

آمد مزار رودکی را ببیند. مردم این منطقه برای شاعر بزرگ از این سفرِ کوتاه اضافی برنجد. اما انگار بدش نمی

 ی احترامی عمیق قایل هستند. گوی و بنیانگذار نظم درپارسی

ی کوهی نهاده، سرسبز و زیبا و احاطه شده در درختان سپیدار بلند ای بود بر دامنهپنج رود دهکده 

گفتند تازه پارسال بوده قامت. آرامگاه رودکی را به فراخور ارج و احترامش زیبا و سزاوار ساخته بودند. می

ی تاالری هشت گوش نهاده بودند و انهکه کار بنای آرامگاه به نتیجه رسیده. سنگ قبری سیاه و زیبا را بر می

گنبدی با نقشهای ساده را بر اطرافش برآورده بودند. درختان بید مجنون تنومندی در بوستان آرامگاه با گیسوان 

 ی ذوق و روانی طبعش فهمیده شود. پریشان نشسته بودند. دیدن زادگاه حکیم به تنهایی کافی بود تا ریشه

ی دوشنبه رسیدیم و در مسیری پیش رفتیم که مدام از پنج رود راه رفته را برگشتیم و باز به جاده 

ای دور افتاده از پامیر بود و شد. این کوهها شاخهگرفت و به کوههای سر به فلک کشیده ختم میارتفاع می

ها شکسته و وحشی و سر به فلک زد. قلهلیا که در نپال دیده بودم کوس برابری میبا آن بخشهایی از هیما

گفتند گاهی ارتفاع بهمنی که هایش پدیدار بود. میهای پیاپی بر دامنهپوش، و رد بهمنکشیده بود و برف

که بخشهایی از  رسد. باور نکرده بودیم تا آن که در آن جاده پیش رفتیم و دیدیمآید به ده بیست متر میمی
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ی ده دوازده متری از برف و یخ اند. وقتی از بین دو دیوارهجاده را در میان بهمنهایی از همین دست بریده

های این ها و کشتهگذشتیم؛ فهمیدیم که چرا شب گذشته در اخبارشان بخشی ویژه را برای گزارش سانحه

 جاده اختصاص داده بودند. 

ای رنگین برایمان چیدند و شوربایی ی راه ایستادیم و سفرهای در میانهساده در غذاخوری روستایی غزل

گوارا خوردیم. سلیم که تا این لحظه با ما رفیق شده بود، همچنان کم حرف و ساکت باقی ماند. در این حد 

جیک و مادری ازبک )از ترکان سمرقندی( داشت و بیست و یکی دو سال بیشتر از او دانستیم که پدری تا

 نداشت. 

زد. ابتدا فکر کردم خیالی در برابرمان در آسمان چرخ میی شکاری بزرگی را دیدیم که با بیدر راه، پرنده

های م نمونهعقاب است ولی وقتی تزیینات زیبای روی گردنش را دیدم، کرکس هما را شناختم. در خراسان ه

ی کیکاووسی بسته شود و ی آن که به ارابهکوچکترش را دیده بودم اما این یکی به راستی غولی بود. شایسته

در لشکرکشی به آسمان به خدمت گرفته شود. با هیجان نگاهش کردیم و پدرام عکسهایی بسیار از او گرفت. 

کرکس هما در کنار هم بر کوهِ مقابلمان نشسته ای غریبتر برخوردیم. دست کم بیست کمی جلوتر، به منظره

ایست. برای همین هم قدیمیان گمان اش هم حادثهای خجالتی است و دیدن یکیبودند. هما در کل پرنده

ی بزرگ از این پرندگان شود. اینجا اما یک گلهاش بر سر کسی به شاه شدنش منتهی میکردند افتادن سایهمی

ی چهارپایی بزرگ در آنجا افتاده باشد. اما چیزی ی تازهودند. حدس زدم شاید الشهکنار هم بر کوه نشسته ب

ندیدم. پیاده شدیم و آنقدر دست کوفتم و صدای هشدار دادنشان به هم را تقلید کردم تا باالخره ترسیدند و 

لحظه شکی در  پیکر. گمان کنم اگر تا آنی باشکوهی بود پریدن این جمعیت از هماهای غولپریدند. صحنه

ی هما در ی پرنده از باالی سرمان به کلی برطرف شد! آنقدر سایهپادشاه بودن ما باقی بود، با عبور این گله

 شد خلقی را پادشاه کرد...آنجا بود که می
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 غذاخوری بین راه!مان در ی رنگینسفره

 

ی اوج این سفر دوازده سیزده ساعته، عبورمان از تونل انزاب بود. تونل در دشوارترین بخش کوهستان نقطه

شود. کنده شده بود و پنج کیلومتر درازا داشت. گمان کنم به این ترتیب بزرگترین تونل خاور میانه محسوب 

ی ایرانیان به دولت و مردم گرفتند. این هدیهاجیکستان نمیکندند و پولی هم از دولت تها میآن را ایرانی

تاجیکستان خیلی در ذهنها اثر کرده بود و مردم همه از کنده شدنش شادمان بودند و با افتخار از آن حرف 

کردند. رفتارشان با کنند. و در این مورد تعارف نمیشان دارند میگفتند تونل را برادران ایرانیزدند. میمی

ها به راستی برادرانه بود. کنار تونل ایستادیم و با مهندس ایرانی مسئول کارگاه که مرد بور مرتب و یرانیا

ی خوشرویی بود گپی زدیم و خسته نباشیدی گفتیم. کارشان به راستی ارزشمند بود و ردی ماندگار بر جامعه

به استان سغد و ارتفاعهای غربی متصل گذاشت. با این تونل بود که پایتخت این کشور تاجیکستان باقی می

 شد. می
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گذشتیم و اینجا بود که همگی صد دالر را حاللِ سلیم برای رسیدن به دوشنبه باید از میان تونل می 

ی تونل پرچمی از ایران را نقش ها با همان فروتنی مرسومشان کنده بودند. تنها بر دیوارهکردیم. تونل را ایرانی

ندان نمودی نداشت. این معکوس وضع کرده بودند که به خاطر یکسان بودنش با رنگهای پرچم تاجیکستان چ

هایی بسیار کوچکتر را در دست داشتند و از چند کیلومتر قبل و بعد از محل ها بود که پروژهکارگاه چینی

ایم که شاخ غول ها( آمدهها )به قول تاجیکما ختایی کارشان پرچم و عالمت هوا کرده بودند که یعنی بعله،

 بشکنیم. 

که هنوز به لحاظ تاسیساتی تکمیل نشده بود. قابل گذر ری عظیم بود در دل کوه،تونل انزاب اما غا 

اش را هم آسفالت نکرده بودند. این بود که در دل بود و استوار. اما هواکش و سیستم روشنایی نداشت و کف

شبیه ای کوچک ماند. کف تونل آب جمع شده بود وبه دریاچهی دوزخ میآن کوهستان پربرف، به دروازه

ی راه قندیلهایی به بزرگی یک انسان از در و دیوار روییده بود. وقتی نور خفیف چراغ بود. گهگاه هم در میانه

ماندند. بعد از عبور از کیلومتر اول، دیدیم که ای میافتاد، به تندیس بلورین جانورانی افسانهماشین بر آنها می

 انگیز را پدید آوردهآلود و وهمنل انباشته شده و فضایی مهدود ناشی از گذر خودروها در بخشهای میانی تو

شدیم. غلظت دود چندان دار بود، همه همانجا خفه میها پایین یا ماشین روزنهاست. بحثی نبود که اگر پنجره

 کرد. بود که نور چراغهای تویوتا به زحمت از میانش عبور می

آسا )دقیقتر بگویم، زمهریرآسا!( فرود آمدیم. طی بهشتباالخره از تونل گذشتیم و از آن سو در محی 

شان به راستی کوههای سر به فلک کشیده و بهمنها و برفها و هوای پاک کوهستان همچنان باقی بودند و دیدن

 بزمی بود برای چشمان.
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 ی راه!ژرفای برف در کناره     زیبا و پر برفکوهستان 

 

ی دشتهایی سرسبز و زمینهایی کشاورزی فرود آمد و هوا گرمتر شد و درختان پرشکوفه راه به تدریج در پهنه

و چمنها به قول تاجیکان کبود. سلیم در جایی ایستاد و پولی داد تا جوانی ماشینش را بشوید. پاکیزگی این 

شوید و ال زدنی بود. معلوم بود سلیم در هر مسیر رفت و برگشت یک بار ماشینش را میمردم به راستی مث

 ای مشخص را برای این کار اختصاص داده است. زمان و هزینه

ای گرفتیم و به بازار منصور که مرکز به این ترتیب بود که عصرگاهان به شهر دوشنبه رسیدیم. تاکسی 

تکلیفمان را با چگونگی برگشتمان معلوم کنیم. خیالمان را راحت کردند که از شهر بود رفتیم. به این امید که 

توان برای خطوط هوایی تاشکند بلیت خرید. همچنین فهمیدیم که برای بازگشت به ایران دو تاجیکستان نمی

 ی بعدش منتظر بمانیم.ی پیشارویمان برگردیم، یا این که تا شنبهراه داریم. در روز سه شنبه

ش از راه افتادن، یکی از دوستان خوبمان که همکالس قدیمی پویان بود و رضا پور رضا نام داشت، پی 

اش در تاجیکستان دیپلومات است و بنابراین فکر کردیم پیش از هر کار با او تماسی خبر داده بود که دایی

 بگیریم.
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از اهل خورشید به کوهنوردی مشغول ای بود. وقتی اولین بار دیدمش، با گروهی این رضای ما، خودش پدیده

 "کند.در صنعت رنگ یک کارهایی می "بودیم. از او پرسیدم شغلش چیست، و به سادگی گفت:

از پویان که پرسیدم، گفت که رضا سنگبری دارد و در کار خرید و فروش مصالح ساختمانی است. کنجکاو 

ارد! یک بار که مشغول ایرانگری بودیم، در یکی ی لبنیاتی دشدم و بار دیگر که دیدمش، معلوم شد کارخانه

 شان دلی از عزا در آوردیم. از شهرستانها تلفنی مهمانمان کرد و با محصوالت کارخانه

ی ما و ساکن شهرک اکباتان است. این بود که در یکی از باالخره معلوم شد که همسرش همسایه 

 "ا جان، باالخره شغلت چیه؟رض "دیدارهای تصادفی در راه اکباتان از او پرسیدم

اندازم. اما کارهای دیگر هم پیش بیاید ی لبنیات راه میاالن خط تولید کارخانه "او هم با همان سادگی گفت:

گشتیم، او داشت در چین اش میکرد! در آن لحظه که ما در تاجیکستان به دنبال داییو واقعا هم می "کنم.می

 رد.کی ماست بندی دایر میکارخانه

اش درست داری و رفتار دوستانهاش مردی بود به نام علی بهجانی ممقانی. از نظر اخالق و مردمدایی 

مثل رضا بود. برای یافتنش کمی سرگردان شدیم. نخست به کارداری فرهنگی ایران در دوشنبه رفتیم. 

مان را به علی خبر دادند. بعد هم کارمندانی خوشرو و همراه را آنجا یافتیم که برایمان ماشینی گرفتند و ورود

شد همدیگر را ندیده به سفارت ایران رفتیم و او را دیدیم. در این مدت هم او و هم پویان که ده سالی می

بودند؛ خیلی تغییر کرده بودند. پویان او را به عنوان مردی مذهبی با ظاهر مرسوم مردم مذهبی معرفی کرده 

ریش و سبیل دبیرستانی بود. وقتی در برابر داشت، همان جوان کمروی بی بود. تصویری هم که او از پویان

در سفارتخانه با هم روبرو شدند. آنقدر از تغییرات یکدیگر تعجب کردند که ما را هم به خنده انداختند. آقای 

ستانه، ای که ما دیدیم مرد خوش تیپ و خوش لباسی بود با ریش و سبیل تراشیده، برخوردی بسیار دوممقانی

و آمادگی فروتنانه برای یاری رساندن به دیگران. او هم گویا از دیدن پویان در این هیبت تازه و ریش بلند و 
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سرِ خلوت )پویان جان معذور دار ما را!( تعجب کرده بود. من و پدرام اما حکیمانه دریافتیم که با نمودی از 

رود، بلکه آید و از بین نمیاساس آن ریش به وجود نمی ایم. قانونی که برقانون جهانی بقای ریش روبرو شده

دارِ شود. پویانِ ما البته در این لحظه میراثدر طول زمان از صورت یک نسل به رخسار نسل بعد منتقل می

 شد.رقیبِ نیاکان ما محسوب میبی

ای اقامت علی تا دو ساعت بعد با تالشی منظم و حساب شده کوشید تا برای ما جایی مناسب بر 

د پیدا کرد و رایزنی کرد. ای داشتند و با سفارت ایران سر و کاری داشتنی اجارهبیابد. چند تنی را که خانه

رفتیم، سه چهار نوجوانِ همراهمان شدند و کوشیدند در یافتن جای قیمتها به نسبت باال بود. در راه که می

و پیشنهادشان برای این که شب را در مسجد بخوابیم اسکان کمکمان کنند. هتلی که معرفی کردند گران بود 

توان جایی را با شبی چهل دالر کرایه کرد و این را علی نامحتمل و نشدنی دانست.  باالخره معلوم شد می

 کمترین بهایی بود که یافته بودیم. قرار شد دخترِ صاحبخانه برای نشان دادن منزل بیاید. 

سازِ زمخت بود با به سوی خانه رفتیم. از آن ساختمانهای شوروی با دختر قراری گذاشتیم و همگی 

نمود. اما علی زد و فرسوده و فقیر نشین میی بتونی. از بیرون که چنگی به دل نمیچهار ستون محکم و بدنه

ایی خوردیم. وقتی در را باز کردند و ما را به درون راهنمهشدارمان داد که گول ظاهر را نخوریم. و نباید می

ای چهار اتاق خوابه و مبله و بسیار تمیز و شیک روبرو شدیم که اصال از بیرون قابل تصور کردند، با خانه

نبود. تخت و تزیینات اتاقها چوبی بود و در کل به کاخ زمستانی تزارها شباهتی داشت. دختری که ما را 

پخته و کاردان بود و تا حدودی مرد رند!  راهنمایی کرده بود، ملیکا نام داشت. هفده سالی بیشتر نداشت اما

اسرائیلی گرفتیم که این خانه چرا ماهواره ندارد، از چهل دالر پایین نیامد و نیامد. ما هم تا توانستیم ایراد بنی

 چرا تلفنش وصل نیست، و به شوخی، این که چرا آکواریوم بزرگش ماهی قشنگ ندارد!
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 با اعضای رایزنی فرهنگی ایران در دوشنبه

 

باالخره ملیکا رفت و با علی نشستیم و کمی آجیل و خشکبار خوردیم. گپی زدیم و برایمان در مورد شرایط 

گیری استفاده گفت مردم از هر فرصتی برای گوش بری و رشوهتاجیکستان توضیح داد. بسیار بدبین بود و می

ر کل نگرشی رواقی و تقریبا فیلسوفانه دانست و دکنند. دولت تاجیکستان را بسیار فاسد و دیکتاتور منش میمی

به اوضاع و شرایط داشت. با این وجود فعال و کاردان بود و از هیچ تالشی برای کمک کردن به ما فروگذار 

نکرد. گمان کنم در کل خلق و خویش چنین بود و احتماال کارمندی شایسته و ارزشمند برای سفارت ایران 

س از ساعتی خداحافظی کرد و رفت. پویان و پدرام تصمیم گرفتند در شد. علی هم پدر دوشنبه محسوب می

سالن خانه و پای تلویزیون و روی کاناپه بخوابند. من که انگار قسمتم بود در سراسر سفر تنهایی روی تختهای 
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ین را تا خبر از این که این دفعه دیگر تنها نیستم. اما ادونفره بخوابم، در همان اتاق خواب مجلل خوابیدم. بی

 های بیشمارِ تختِ تزار نیفتاده بود...صبح فردا نفهمیدم. یعنی تا وقتی که چشمم به جای گزش ساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق خواب تزارآسای اجاره شده!
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 جمعه ۸۸فروردین  7 –مارس  27روز هشتم: 

 روایت پویان

 

 آغاز پنج کنت به دو شنبه:

از خانه میرویم  7:00بیدار میشویم و بعد از جمع و جور کردن وسایل، حدود ساعت  6:00صبح ساعت 

مسجد است، برای خرید. قرار است وسایل صبحانه و نهار را بیرون به سمت میدان اصلی شهر که در کنار 

تهیه کنیم. اول از همه دو تکه نان میخریم و پسر لپ گلی شادی همراهمان میشود تا کمکمان کند. راهنماییمان 

ساله می آید و خیلی مهربان. پیاز و میوه و آب میوه خریده  ۱۱میکند دیگر نیاز هایمان را تهیه کنیم. به نظر 

یم  و در آخر به اصرار یک سیب هم پسرک را مهمان کردیم، به پاس کمک و همراهیش. تاجیک ها از این ا

که میبینند همزبانشان هستیم و میتوانند با ما ارتباط برقرار کنند خیلی خوشحال میشوند و البته ما دوچندان 

ما، در ما تاثیر بگذارد. برمیگردیم، در  خوشحالیم. پاک تینتی ذاتیشان و مهربانیشان، کمک میکند ارتباطشان با

مسیر برگشت در ابتدا کنار مجسمه لنینی که بعد از این همه جنگ داخلی بر علیه کومونیستها، هنوز بر قرار 

بود را میبینیم و بعد پدرام یکی از گردنبند های سنگی که دیروز خریده بود را چون نخش پاره بود به زنان 

تعویض میکند. به سرعت به مهمان سرا بر میگردیم، بعد ازجمع و جور کردن های موزه بان، پس میدهد و 

که همان ترمینال ماشین است.  بازار چانه زدن گرم  "آفتابوتسا"نهایی. به راه می افتیم، با تاکسی به سمت 

یی قرار است و البته ما با توجه به صحبت های دیروزمان، لب مرز، قیمت ها را میدانیم. با پسر خوش رو

میگذاریم، ما را به دوشنبه ببرد فقط در بین راه، پنج رود ،  زادگاه و آرامگاه رودکی را هم، نشانمان دهد. 

است و رانندمان پسری جوان و خوش لباس به نام سلیم. قرار قیمتیمان  ۹۸ماشینمان تویوتای لند کروز مدل 

 م.راه می افتی ۱0:00سامانی است تا دوشنبه. ساعت  ۳۳0هم 
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 مردم، بچه ها و همه حس خوبی که از پنج کنتی ها به یاد دارم

 

آرامگاه رودکی در روستای پنج رود است که برای دست یابی به این روستا باید از ده شورجه به سمت راست 

 کیلومتر به این روستای آرام و زیبا برسیم. ۱7کوهستانی و فرعی ،بعد از برویم از طریق  جاده ای 

دره زر افشان که شهر پنج کنت در آن قرار گرفته، حاصل جلگه رود خانه زر افشان است که از کوه های بلند 

غرب تاجیکستان سرچشمه گرفته و به سمرقند میریزد. در این فصل، این دشت بسیار زیباست. چمن زاری 

 فراخ با کوه های سپید در آن دور دست ها.

 

 

 کرکس های هما
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کیلو متری به روستای شورجه میرسیم. کمی  40کیلو متری خوب است، در همان حوالی  40جاده اولش، 

ه، انگار از آشنایان سلیم است و عازم دوشنبه. به آرامگاه مانده به شورجه، مرد میان سالی با ما همسفر شد

 سال پیش ساختش تمام شده. ۱رودکی میرسیم. ساختمان آرامگاه  تازه ساز است و زیبا، میگویند 

 بر میگردیم به شورجه و ادامه مسیر.جاده کم کم، خراب میشود و خاکی. 

 داخل آرامگاه رودکی، از راست به چپ، رودکی، من، خادم رودکی، باباجان، شروین، سلیم

 

 

 

 

 

 

 

 

پرنده ای میبینیم، به سان عقاب ولی سپید رنگ )سفید و خاکستری( شروین میگوید، الشخور در میانه راه، 

تاییشان را میبینیم که در منطقه کوچکی بر روی دامنه کوه  ۳0،  20هما است! جلو تر که میرویم، یک گله، 

شاید گوشت مرداری متری بیشتر با ما فاصله ندارند و صحنه ای هیجان انگیز است.  ۳00مقابل نشسته اند، 

 آنجا باشد که این پرندگان دورش جمعند.

 می گویند هر که سایه هما بر سرش بیفتد، شاه میشود، نمیدانیم آیا سایه شان بر سر ما افتاد یا نه؟!
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 نهاری بین راهی و گذر از تونل هیجان آور:

برای نهار در ایستگاهی بعد از آبادی آینی می ایستیم ) آینی شهری است که بر سه راه  ۱:00حدود ساعت 

خجند، دوشنبه ، پنج کنت، ساخته شده(. قهوه خانه ای بین راهی، تمیز و مردمی است.برای ما که این چند 

ت. بُرش و شوربا میخوریم، روز، چربی خونمان بر اثر خوردن کالباس های چرب، باالرفته،غذایش خوب اس

 که کم چرب و سبک و خوش مزه است. 

 

به آبادی انزاب که میرسیم، برف همه جا را سپید پوش کرده. اینجا جایی است که ایرانی ها در حال ساختن 

کیلومتر است. به کارگاه ساختمانی که میرسیم، پیاده میشویم تا  5تونلی بلندند. تونلی دو بانده که طول تونل 

 به هم وطنانمان خسته نباشید بگوییم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگاه تونل انزاب
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کیلو متری را شرکت سابیر از وزارت نیرو، کار میکند و گویا از پروژه هایی است که ایران در  5تونل 

 راستای هدف نزدیکی دوکشور، انجام میدهد.تاجیکستان به صورت رایگان و در 

به علت سردی هوا و برف سنگین، تنها یک ایرانی در کارگاه حضور دارد. یک تکنسین ایرانی به نام یوسفیان 

 اهل الیگودرز،  با هم سالم و علیکی میکنیم و میرویم. راهمان زیاد است و نمیتوانیم خیلی معطل شویم!

ای بزرگ است، چینی ها ) یا به قول سلیم، ختایی ها( انجام میدهند. گذر از  خود راه را که آن هم پروژه

تونل، تجربه هیجان آور و ماجراجویانه ایست است. تونل نیمه تمام که هیچ چراغی ندارد، مانند داالن دوزخ 

. اگر میماند. چون هواکش های تونل نصب نشده، کمی که وارد تونل میشویم، حجم زیادی دود، ساکن مانده

پنجره های ماشین باز باشد، احتمال مسمویت بسیار زیاد است. کف تونل یخ زده و تنها شیار باریکی روی 

یخ وجود دارد که حاصل رفت و آمد ماشین ها است. اگر از شیار خارج شوی، دوباره افتادن در ریل، کار 

ز ریل خارج شوی، دو باره افتادن در مشکلی است. بویژه وقتی قرار است ماشینی از روبرو بیاید و مجبوری ا

 ریل یخی، داستان ها دارد.

متر.  کوه های بلند و  6آن طرف تونل، جاده با دیواره های برفی پوشیده شده، دیواره ای به ارتفاع حدود  

 پربرفی است، که  اسکندر کوه می نامندش.
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 ادامه مسیر تا دوشنبه:

 کم کم به رودخانه ورزاب میرسیم و برف ها نا پدید میشوند. کیفیت راه هم خوب شده. 

 

 

 

 

 

 

 

 ماشین سلیم تمیز میشود!

نزدیک دوشنبه که میرسیم، سلیم، جایی توقف میکند تا پسرکی که کارش شستن ماشین است، ماشین سلیم  

 به دوشنبه میرسیم. 4:۳0را بشوید. ساعت 

 اولین برخورد با دوشنبه در جمعه:

هران، اولین پرسشمان این است که آیا از دوشنبه میتوانیم بلیت هواپیمایی ایران ایر برای پرواز تاشکند به ت

تهیه کنیم؟ طبق اطالعاتی که پدرام، قبل از سفر جمع کرده، تنها امیدمان به آژانس هوایی تاجیک ایر در بازار 

 شاه منصور در دوشنبه است. 

 . 67پس برنامه میشود، رفتن به بازار شاه منصور با خط 
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خانم های فروشنده بلیت، به  دفتر  تاجیک ایر که در خیابان صد برگ قرار دارد، بسیار بزرگ است و یکی از

شب و دیگری شنبه  ۱0ما توضیح میدهد که از دوشنبه به تهران دو تا پرواز داریم، یکی سه شنبه ساعت 

 صبح. و در مورد فروش بلیت ایران ایر هم آب پاکی را میریزد روی دستمان.  ۱۱ساعت 

 ه مشهد میرود نه تهران.نکته: از دو شنبه به ایران، هواپیمایی آسمان هم پرواز دارد و ب

 بعد به جایی که مردم به ما میگویند سفارت ایران است میرویم، نزدیک چای خانه سعادت.

 

 علی بهجانی ممقانی ) دایی رضا(:

از تهران که میخواستیم راه بیفتیم، یکی از دوستانم، رضا پور رضا، گفته بود داییش در دوشنبه هست و از 

 است. میخواهیم او را پیدا کنیم. دیپلمات های ایرانی آنجا 

به ساختمانی معروف به سفارت ایران که میرسیم، متوجه میشویم که اینجا رایزنی فرهنگی ایران است نه 

سفارت خانه. آقای بهروزیان از کارمندان رایزنی، کمکمان میکند که با سفارت خانه تماس بگیریم و با آقای 

 ر بگذاریم. علی بهجانی ممقانی ) دایی رضا( قرا

 از آقای بهروزیان و دیگر همکارانش خدا حافظی میکنیم و با تاکسی به سفارت ایران میرویم. 

مسئله اصلیمان پیدا کردن محلی برای خواب امشب است، سر راه از هتلی قیمت میگیریم. خیلی گران است 

 دالر برای هر شب! ۳5این شهر دوشنبه! میگویند هر نفر 

، مردی را میبینیم، با موهای خاکستری و خوش لباس، عینکی هم به چشم دارد و جلوی ورودی سفارت

صورتش هم سه تیغه است. این با دایی رضا که سال ها قبل دیده بودم خیلی فرق داشت ولی خودش بود، 

یده احتماالً او هم با دیدن من با این ریش و قیافه، همین حس را پیدا کرده چون دفعه قبلی که همدیگر را د

 بودیم، من دانش آموز دبیرستان بودم!
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علی، کمکمان میکند برای خواب جا پیدا کنیم. اول از همه به فیروزه خانم زنگ میزند، )خانم موقری که 

معموالً برای مهمانان سفارت ایران، خانه پیدا میکند(. فیروزه خانم نزدیک ما است و قرار میشود، برایمان 

 بال ما. جایی پیدا کند و بیاید دن

دالر . در شهر به دنبال جایی برای  ۳0فیروزه خانم می آید ولی  قیمت هایش باال است، هر شب برای هر نفر 

بیتوته کردن میگریدم و اولین گردش در دوشنبه را کوله بر پشت شروع میکنیم. خیابان اصلی شهر، رودکی، 

اپرا بالت شهر ) سالن اپرایی که در آن اپرای بالت نام دارد. رودکی را به سمت صد برگ میرویم، و از جلوی 

 هم اجرا میشود( ، که میدانی زیبا است می گذریم.

ساختمان هایی در جلوی سفارت ترکیه در حال ساخت است که علی میگوید این ها هتل هستند و ترکیه پی 

 ل میسازد. سیاستی در این منطقه، زمین از شهرداری تحویل میگیرد و به صورت اشتراکی، هت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هتلی که ترکیه میسازد!
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به صد برگ که میرسیم، چند پسر جوان کشتی گیر با ما هم صحبت میشوند، هتلی در جنوب میدان صدبرگ 

میگیرند. ظاهراً قیمت خوبی است ولی بعد از پرس و دالر برای هر نفر  ۱0را نشانمان میدهند و می گویند 

دالر برای هر نفر میگیرند که با جیب ما سازگار نیست. پسرها که میخواهند کمکمان  50جو میبینیم که،شبی 

 کنند، میگویند مسجد هم میتوانید بروید، به شرط این که نماز بخوانید! می پرسند؛ شما نماز میخوانید که؟

ماندن در مسجد میپرسیم. می گوید: گمان نمیکنم مسجد جایی برای خواب داشته باشد. در  در مورد از علی

 همین زمان، تلفن علی زنگ میزند و خبر میرسد، نگهبان سفارت، برایمان جایی پیدا کرده.

شتر سال بی ۱7همراه دختری به نام ملیکا که قرار است خانه را نشانمان دهد روان میشویم. دختر جالبی است، 

 ندارد ولی کامالً تاجر مآب شده. متوجه میشویم که باید حواسمان باشد تا کاله سرمان نگذارد. 

طبقه هستند. نمای بیرونی ساختمان ها بسیار  4دوشنبه مانند روستایی بزرگ است، خانه ها، بیشتر آپارتمانی و 

ارد خانه که میشوی، معموالً تخریب شده و زشت است که احتماالً یادگار دوره شوروی است. بر عکس و

 شیک و تمیز است.

خانه ای که ملیکا برایمان پیدا کرده، همین طور است، خانه ای سه اتاق خوابه در محله اپرابالت، کفش پارکت 

دالر نمی آورد. به ناچار قبول  40میرسیم خانه.  هر چه چانه میزنیم، قیمتش به زیر  7:00و تمیز است. ساعت 

 میکنیم. 

لیکا میپرسیم، برای رفتن به بدخشان آیا مجوزی الزم داریم، میگوید خودش نمیداند ولی مادرش که نسا از م

نام دارد و در کار گردشگری است، میتواند برایمان ویزا تهیه کند و از این دست حرف ها. قرار شد، ملیکا 

 با اطالعات در مورد بدخشان، برگردد.  4برود و فردا بعد از ظهر ساعت 

خسته ایم و کوله کشی کت و کولمان را آزرده. علی قبل از رفتن، از باز کردن در بر روی غریبه ها زنهارمان 

میدهد. میگوید در این شهر مردم کم درآمدند، پلیسها هم همین طور. بنا بر این باند هایی به وجود آمده تا از 
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تفاده ها، این طور است که روسپیانی با پلیس هم تازه وارد ها سوء استفاده کنند. میگوید یکی از این سوء اس

دست شده، در خانه ها را میزنند و بعد از مدتی، پلیس به خانه یورش میبرد. و چون روسپی گری در 

 تاجیکستان ممنوع است، رشوه های کالن به جیب زده میشود!

 علی که میرود، میخوابیم.
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 مارس  28 - 88فروردین  8روز نهم: شنبه 

 شروینروایت 

بامداد روز شنبه را در دوشنبه با شادابی کامل بیدار شدیم. شرایط کاخ زمستانی تزار طوری بود که هر سه مان 

ای شب به یاد ماندنی را به خوابیدن بیش از حد وسوسه کرده بود. من که در هماغوشی با ساسهای دربار تزار

بودم، برخاستم و دوشی گرفتم و چون چون دیدم بیدار شدن و گرم شدن موتور دوستانم طول  را سپری کرده

خواهد کشید، بیرون زدم و قرار شد ساعت نه بازگردم تا با هم به گردش برویم. از خانه خارج شدم و تصمیم 

کوتمان قرار داشت بگردم. خیابانها را گرفتم و با سرعتی گرفتم مربع بزرگی از شهر را که در اطراف محل س

 صبحگاهی حرکت کردم. ساختمانی که ما در آن اقامت گزیده بودیم، بخشی از یک  ِروی و دویدنبین پیاده

ی به نسبت اعیان نشین شهر قرار داشت. در نزدیکی آنجا، ساختمان اپرای مجتمع ساختمانی بود که در محله

نامیدندش. در کل توجه مردم آسیای میانه به موسیقی اشت که مردم به تلفظ روسی اپرابالِت میدوشنبه قرار د

کهن ایرانی ریشه داشت، بعد از حاکمیت روسها به سمت موسیقی کالسیک اروپایی چرخش  که در سنت

ک هم سر و کار کرده بود و به همین دلیل هم در کنار موسیقیدانان سنتی با نسلی جوان از نوازندگان کالسی

اش در توجه و ی پاکیزه از حاکمیت بیگانهشد دید و نسخهداشتیم. چیزی که مشابهش را در ارمنستان هم می

 اشتیاق جوانان ایرانی به موسیقی غربی نیز تبلور یافته بود.

روی برگزیده که برای پیادهشدند و بنابراین زمانی رفت، دیر از خواب بیدار میمردم چنان که انتظارش می

ها بود. توجه مردم به عالیم بودم وقتِ خلوتی خیابانها بود. اما شمار خودروها متناسب با پهنای گذرگاه

ع را به صورت این شوخی بیان کردم که رانندگی هم از ازبکستان بیشتر بود. بعدتر برای دوستانم این موضو
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کنند، ازبکها را داریم که چراغ دارند ولی در برابر تاجیکها که چراغ راهنمایی دارند و قوانینش را رعایت می

 کنند! کنند، و ترکمنها که چراغ ندارند اما رعایتش میرعایتش نمی

 

 

 

 

 

 

 

 تندیس شاه اسماعیل سامانی

 

یافتم. قرار بود برای این  ساعت نه برگشتم و پدرام را مشغول حمام رفتن و پویان را سرگرم نوشتن سفرنامه

ساعت آماده باشند که به گردش برویم. آماده نبودند و قرار شد نه و نیم حرکت کنیم. کمی صبر کردم، و 

 یی به گردش پرداختم. چون از نه و نیم گذشت و هنوز آماده نبودند، اجازه گرفتم و به تنها

این بار در جهتی معکوس مسیر صبحگاهی حرکت کردم. صبح در میان خوش و بش با سحرخیزان و رهگذران 

دریافته بودم که آن طرفها جایی به نام زِِِلونی بازار هست. مردم از آنجا تعریف می کردند و دیشب هم از 

سی به معنای سبز است و آنجا بازاری بود که قدیمها زبان علی در موردش چیزهایی شنیده بودم. زلونی در رو

شده است. به آن طرف حرکت کردم و دریافتم بیش از یک ربع پای پیاده راه در محل چمنزاری برقرار می

نیست. ناگفته نماند که شمار بازارها در شهر دوشنبه زیاد است و اصوال این شهر با سابقه و قدمت اندکش، 

شده است. از ه بازاری بوده است که در نزدیکی شهر چاچ )تاشکند امروزین( برگزار میدر ابتدای کار دوشنب
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این رو بود که شمار بازارها در آن زیاد بود. این زلونی بازار یکی از آنها بود. دیگری بازار منصور بود که 

 ر گردشی در آن کردیم.دیروز ورودمان به شهر را از آن آغاز کرده بودیم و دو سه تای دیگر هم بود که دیرت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اند...فروشی گرد آمدهجماعتی که برای دیدن سریال یوسف اطراف فیلم

 

ی مردم نسبت به سریال یوسف و چیزی که در بازار به شدت توجهم را جلب کرد، توجه و عالقه 

چینی زلیخا ) یا به عبارتی یوذارسف( بود که صدا و سیمای ایران تولید کرده بود. به عنوان اعتراف یا مقدمه

دقیقه از این سریال را ندیده  در مورد برداشتم از آنچه دیدم، بگویم که تا وقتی به تاجیکستان رسیدم حتی یک

شد که تلویزیون ندیده بودم! تقریبا از هنگامی که وارد دبیرستان شدم، بودم. اصوال بیش از بیست سالی می

ارزد. کمی که گذشت، گیر دارد و به تماشا کردنش نمیمحتوا و وقتهایی بیاحساس کردم تلویزیون برنامه

ساختند انانی که سریالهای خارجیِ پیشاپیش ساخته شده را دوباره میی کارگرداز دوخت و دوزهای خالقانه
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ی ملی بر سر و چشم هایی که گویا به عمد یا غیرعمد از مجرای این رسانهبسیار شنیدم و دروغها و اشتباه

ی ریخت. خوشمزه اینجا بود که خودم مدتی به نسبت طوالنی یعنی شش سال کارشناس علمی شبکهمردم می

رادیو بودم و سه چهار باری در تلویزیون ظاهر شده بودم که البته به همین دلیل تحریم تلویزیون، هیچ جوان 

 کدامشان را خودم ندیدم. داستان این ظهورهای تلویزیونانه هم شاید به تعریف کردنش بیرزد. 

ه شده بودم معلم ی ملی بنده را نشان دادند، حدود نوزده سال داشتم و تازنخستین باری که در رسانه 

زیست شناسی دبیرستان عالمه حلی. شاگردانم که دست باال دو سه سالی از خودم جوانتر بودند، یکی از 

وقتی سوال کردم،  "ها!آقا خالف شدی"گفتند: هایی پیاپی یکصدا میبارهایی که سر کالس رفتم، با شوخی

ای بوده مربوط به رعایت نکردن ه حالتی! نگو برنامهخبر دادند که دیروز تلویزیون مرا نشان داده. آن هم در چ

ادبانه فیلم آداب عمومی و اخالق شهروندی و در آن با دوربین مخفی از خالیق درحال انجام کارهای بی

ام، که شکار دوربین ای در خیابانی و پریدن از رویش بودهگرفته بودند. بنده هم مشغول باال رفتن از نرده

زده و مواردی را در میان پیرمردی که روی زمین تف می کرده و جوانی که به رهگذری تنه میام و فیلمم شده

 شاهکار از این دست نشان داده بودند. 

ام یک دار و دسته آمدند و خبر دادند ی کارشناسی ارشد فیزیولوژینامهبار دوم، بعد از دفاع از پایان 

ام. فیلمی از موفقیتهای که تازه در آن شرکت هم نکرده بودم، برنده شده -انگار خوارزمی –ای که من در مسابقه

گفتند از آن فیلم قبلی بهتر بوده! بار سوم هم همین علمی ما گرفتند و نشان دادند که خودم ندیدمش، اما می

ای در مورد نوروز و آداب ی جام جم برنامهچند روز قبل از حرکتمان به سوی آسیای میانه بود که در شبکه

ایرانی مربوط به داد و دهش برقرار بود و در آنجا گپ و گفتی داشتیم که چون مستقیم پخش شد و زمان 

 تکرارهایش را هم اشتباهی به من خبر داده بودند؛ باز ندیدمش. 
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د از گزارش هایی که از تلویزیون دیده بودم عبارت بوالقصه در بیست و چند سال گذشته تنها برنامه 

ی کرباسچی وقتی که شهردار تهران بود، صدا و سیما از عملیات یازده سپتامبر، چند بخش از نمایش محاکمه

ی فوتبال ایران و استرالیا که به نخستین رقص و پایکوبی خودجوش مردم منتهی شد )البته تکرار مسابقه

 سومش را بعد از کنجکاو شدن در مورد رفتار مردم دیدم!(.

حدس زدم موضوع به رواج  "زنی...نغز فارسی حرف می"گویند ای همین هم وقتی دیدم مردم دوشنبه میبر

ها هم در های ایرانی در اینجا باید مربوط باشد. وگرنه قاعده بر این است که گویش ما تهرانییکی از رسانه

چنان که استاد عزیزم دکتر گوش مردم تاجیک مثل گویش ایشان در گوش ما نامعمول و عجیب بنماید. یا 

 "ای!برره "پاساالر زمانی گفت:

در زلونی بازار حدسم به کرسی نشست. پیش از آن هم، حتی در ازبکستان دیده بودیم که مردم فارسی زبان 

ی این محبوبیت دهند. اما در اینجا برای اولین بار دیدم که دامنهنسبت به سریال یوسف و زلیخا عالقه نشان می

 استی فراگیر است. به ر
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شناختم، و هر سه را هم بر اساس سریال یوسف و زلیخا را تا پیش از سفر به آسیای میانه تنها به سه صفت می

غریبی است از اطالعات تاریخی و ی ی شخصی. نخست آن که می دانستم ملغمهها و نه مشاهدهشنیده

زد و ربط که در روایتی شله قلمکار گونه به هم جوش خورده است. دوستی زنگ میاساطیری و دینی بی

پرسید که مصریان پرسید یوسف پیامبر همزمان با فرعون آخناتون یکتاپرست بوده است یا نه؟ و دیگری میمی

ی اند؟ از اینها معلوم شد که کارگردان و نویسندهیرانِ کنونی داشتهای شبیه به دولت ابه راستی سازمان اداری

اند. دیگری عکسهایی بود که از یوسفِ مزبور داستان در پرداخت این روایت خالقیت بسیار از خود نشان داده

ترین ها خوش تیپ کرد ایرانیدید گمان میدیده بودم و به دلم ننشسته بود. قاعدتا هرکس این سریال را می

گفتند ظاهر خوبی هم ی این نقش که میگزینند. اما هنرپیشهشان را برای ایفای نقش یوسف بر میهنرپیشه

های یاسر عرفات شبیه بود تا دارد، دست کم در آن گریم و هیبت بیشتر به رهبر جنبش حماس و جوانی

ماجراهای داستان توازی جالب توجهی ای که در این مورد شنیده بودم این بود که یوسفِ پیامبر. سومین نکته

با رخدادهای سیاسی درون ایران دارد. چنان که گویا از همذات پنداری عمیق شخصیتی نامدار با شخصِ 

 کند.یوسف حکایت می

های محصوالت فرهنگی که فیلم و نوار موسیقی به هر صورت، در بازار زلونی دیدم که فروشگاه 

کنند. اند و دارند فیلم یوسف و زلیخا را پخش میی را رو به خیابان گذاشتهکردند، تلویزیون بزرگعرضه می

شدند و با دقت کامل این ها جمع میروها و گذرگاهجالب آن که شمار به نسبت زیادی از مردم در پیاده

ی نشستی و حرفهاای میدیدی و وقتی در گوشههای فیلم یوسف را در دست همه میCDدیدند. سریال را می

در این مورد متمرکز "سینمایی و فیلمی"شد بخش مهمی از گفتگوهای دادی، معلوم میمردم را گوش می

 شده است. 
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ی دلپذیری که همانجا دیدم، و بعدتر دوستانم را هم برای تماشایش دعوت کردم، آن بود که صحنه 

ند. یکی تلویزیونی گذاشته بود دو فروشگاه از این دست در کنار هم دو سیاست متفاوت در پیش گرفته بود

داد و دیگری سریال یوسف را. و و یک فیلم هالیوودی پرخرج و جذاب )گمانم با بازی آرنولد( را نشان می

تری درست های هدفمندتر و پرمایهای فکر کردم اگر ما سریالشمار تماشاچیان یوسف بیشتر بود. برای لحظه

دلهای این مردم مهربان و همدل جای گیریم. چه پیام بزرگی از همخونی توانستیم در کردیم چه راحت میمی

مان، کاری مسئوالن و حیف و میل منابعشد از این مجرا منتقل کرد و به دلیل ندانمو هویت مشترک بود که می

 بیان ناشده و تولید نگشته باقی مانده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 کاخ ریاست جمهوری امام علی رحمان!

  

ها، مواد غذایی، لباس و از همه مهمتر کفشهایش را از نظر گذراندم. چند در بازار زلونی گشتی زدم و میوه

ی پدرام پیدا کردم و کمی وجدانم راحت شد. چون تردیدی نبود که وقتی با او برای خرید کفشی به اندازه

 خریدم!گشتم باز چند تایی کفش میبه اینجا باز می کفش
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بعد به سوی خانه بازگشتم تا به قرارمان با دوستان هنگام ظهر برسم. کمی زود رسیدم و منتظر دوستانم ماندم  

که تاخیری داشتند و تاخیرشان با حقیقتِ ناپیدایی دستشویی در آن حوالی تشدید شده بود. باالخره رفقا 

یم با هم بازار زلونی را بگردیم. سریال یوسف از دید دوستانم هم چشمگیر بود. پدرام کشف کرد آمدند و رفت

که در اینجا فتواهایی بر له و علیه این سریال هم صادر شده است. در جایی تلویزیونی گذاشته بودند و یک 

های فراوان او به ت. ارجاعگفمفتی سنی داشت برای مردم در مورد روا بودن نگاه کردن به این فیلم سخن می

منشی بود، نشان می داد که بین فقهای این سامان اختالف نظر هست و برخی رقیبش که مفتی احتماال وهابی

دانند. به یاد خوارج افتادم که ساده دل و مومن و نگاه کردن به ماجرای عشقی یوسف و زلیخا را ناروا می

اش را هم از قرآن خارج کردند، که سورهزلیخا را نکوهش میکیش بودند و نه تنها داستان یوسف و سخت

 دانستند. می

پدرام باالخره در کفش فروشی بختش باز شد. البته کفشی که خرید را پویان پیشاپیش خریده بود اما با همان 

ت و بلندنظری رواقی مرسومش آن را به پدرام داد. مشکل پدرام آن بود که پایی سزاوارِ قامت بلندش داش

شد. من البته چنین مشکلی نداشتم. پس دیدم ارزان است و سه ی پایش  کفش پیدا نمیبنابراین به شماره

 کفش هم من خریدم!

ی این حرکت فرهنگی خریدکی کردیم و نهار سبکی از جنس هله هوله و خشکبار و سمبوسه و میوه در ادامه

 خوردیم. 

از حسی منفی را در همسفرانم تشخیص دادم. چیزی بسیار هایی صبح آن روز، برای نخستین بار نشانه

نامحسوس و زیرپوستی بود شبیه به رنجش یا اعتراض که در دو یا سه جمله از صحبت پویان نمودی اندک 

های موجود به قدری نامحسوس و اندک بود که جز در شرایطی شبیه به سفر ما قطعا داشت. در واقع داده

دلیل طنینی منفی در ام کسی نبود که بیین وجود پویان عزیز و دوست داشتنیشد. با اتشخیص داده نمی
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های صدایش شنیده شود. در سفرهایی شبیه به این، چیزی که بسیار مهم است آن است که نخستین نشانه

هرنوع حس منفی در میان همسفران به سرعت تشخیص داده شود، به سطحی خودآگاهانه برکشیده شود، در 

این مصداق دارد  "با هم بودنی"هایش شناسایی و مدیریت شوند. در هر نوع بادل نظر شود، و ریشهموردش ت

 ام. شان هرگز پشیمان نشدهکنیهای منفی و ریشهیابی سریع حسی ریشهو تا به حال از اجرای این قاعده

کرده؟ و این که در سخنش  این بار هم استثنا نبود. با پویان صحبت کردم و پرسیدم که آیا چیزی ناراحتش

پویان ابتدای کار  ام. چنان که گفتم این رگه آنقدر رقیق و کمرنگ بود که خودِای از ناراحتی یافتهچنین رگه

دید. با این وجود چندان خردمند و مدبر بود که اهمیت واکاوی این آن را همچون الگویی تکرار شونده نمی

میانمان رد و بدل شد، الزم شد پدرام هم به بحثمان بپیوندد. پس از پرسش را دریابد. پس از چند جمله که 

آن در زمانی حدود ده دقیقه بازخوردهایی فشرده در مورد رفتارهایمان در میانمان رد و بدل شد. چنان که 

هایی بود که با پدرام در مورد حدس زده بودم، پویان از چیزی ناراحت شده بود، این چیز احتماال شوخی

کردیم. اینها البته شوخی بود اما گویا تکرار شدنش ی شهرها درست میپایانش دنبال نقشهجوهای بیجست

برای دوست عزیزم خوشایند نبود. همچنین متوجه شدم این نکته که من هر از چند گاهی دوستانم را رها 

بی بیشتر خودم متوجه شدم یازدم برایشان خوشایند نیست. با ریشهکردم و برای خودم به تنهایی گشت میمی

ام، و به این بوده که در شناس نبودن دوستانم در مورد چند قراری که با هم داشتیم، ناراحت شدهکه از وقت

ام. در مورد این رنجشهای کوچک بازخوردهایی به هم دادیم و با سرعتی که برای چند مورد ترکشان کرده

ر ده پانزده دقیقه همه فهمیدیم که چه چیزهایی ممکن است مان خیره کننده بود، همه چیز حل شد. دهمه

باعث ناراحتی دوستانمان شود و بعد از آن از تکرار شدنش در رفتارمان جلوگیری کردیم. به این ترتیب اولین 

 و آخرین مدیریت بحران ارتباطی در میانمان به سرعت فیصله یافت.
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مان علی در اپرای شهر قرار داشتیم. قرار بود تا آن هنگام همه بعداز ظهر ساعت سه با دوست تازه 

ی خاندان ملیکا بمانیم. دنبال جای اقامت جدیدی بگردیم و اگر نیافتیم یک شب دیگر در دوشنبه و در خانه

هایی در فضای آزاد در همدیگر را در میدان مرکزی شهر که مقابل اپرا بود دیدیم. رستورانی با میز و صندلی

خوردند. پیرمردی کوتاه قد با ریش سپید دراز و میدان نهاده بودند و درختانی کهنسال در اطراف به چشم می

بند خورده در اطراف رسی تنومند و پوزههای قدیمی شبیه بود، با خلباس یکدست سبز، که به جنهای افسانه

 گرفت. گذاشت و پولی میمی گشت و رقصیدن خرسش را به نمایش می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد. دسته جمعی به آژانس با علی به سرعت تبادل نظر کردیم. گویا جای خوبی برای ماندن پیدا نمی 

های زیادی ی برگشتمان پرسیدیم. بانوان خوشروی بلیت فروش راهنماییتاجیک ایر رفتیم و در مورد برنامه

یی مدرکی داشته باشیم که مکان کردند. از جمله خبر دادند که باید برای ورود به هواپیما و عبور از مرز هوا



330 

 

اقامتمان در تاجیکستان را نشان دهد. همچنین سخن از چیزی به اسم آویر به میان آمد که تا شب دوباره به 

 آن بر نخوردیم و نزدیک بود باعث فاجعه شود.

همچنین توان برای پرواز به تهران حرکت کرد. ی همان هفته میبانوان بلیت فروش خبر دادند که سه شنبه

گفتند بلیت همیشه هست و رزرو و پر شدنی در کار نیست. بلیت رفتن به بدخشان که آماج هر سه نفرمان 

گفتند برای ورود به بدخشان که جمهوری خودمختاری بود، نفری صد و شصت دالر بود که زیاد بود. می

م. فکر کردیم امشب را باز در ای بود که در این مورد داشتیاست، ویزای مستقل الزم نیست و این نگرانی

 دوشنبه بمانیم و دو روز بعد را در اطراف گردش کنیم و سه شنبه به تهران بازگردیم.

مان کرده بود، به اتاقمان اش واقعا شرمندهها، به همراه علی که محبت و همراهیبعد از این رایزنی 

ای از ملیکا وقت آمدند و نشستند. نسا نسخه بازگشتیم. ساعت چهار با ملیکا و مادرش نسا قرار داشتیم. سر

و وزنی تقریبا سه برابر. خانمی بود خندان و خوشحال و سرحال. چندین شهر ایران را به  ۹/۱× بود با ابعادِ 

کرد. بعد از آن تا ای که داشت زیر پا گذاشته بود و از مهارت پزشکان ایرانی بسیار تعریف میخاطر بیماری

های نسا گوش دادیم و درد دل هایش ن اتاق نشستیم و تقریبا با حسی بالتکلیف به پرگوییشب هنگام در سال

افتاد. قرار شد آن شب هم با همان بها آنجا بمانیم. مان هم یکی یکی راه میو البته در این میان کارهای اداری

اشیم، که آخرش هم نفهمیدیم بعد هم نسا گفت که برای عبور از مرز هوایی باید مجوزی به نام آویر داشته ب

ایست. این آویر عبارت بود از این که هتلی یا مرکزی نفری سی چهل دالر از جز باجگیری دولتی چه صیغه

مان بچسباند. اگر آویر نداشتیم، که هیچ بعید نبود به دلیل فقدان خبررسانی ما بگیرد و کاغذی را در گذرنامه

 ری چهارصد دالر جریمه می دادیم.بایست در مرز نفمی نداشته باشیمش،

تواند تا همان شب با ی آویر جدی است. از این رو وقتی نسا گفت که میعلی تایید کرد که قضیه 

ها را برد و صد دالر برای هر سه نفرمان آویر بگیرد، قبول کردیم. ملیکا چند بار رفت و آمد و گذرنامه
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ی گوشتان کنید که هنگام عبور از مرز دو تا از آویردارشان کرد و برایمان آوردشان. این اندرز را از من آویزه

اش را پر کرده و به مرزبانان داده بودیم، انگار ها که ما فقط یکیهای ورود به کشور  را پر کنید. آن فرمآن فرم

 ای با آویر دارند. ی مرموز و عرفانیرابطه

حین سر و سامان گرفتن ماجرای آویر، نسا شروع کرد به گپ زدن با ما. روی صحبتش بیشتر با در  

شناختش و گویا برای چندین نفر از ایرانیان مسافر به علی بود که به عنوان دیپلماتی ایرانی پیشاپیش می

ی تاجیکستان اسیر معهسفارش او خانه فراهم کرده بود. چنان که علی پیشاپیش برایمان توصیف کرده بود، جا

شکاف طبقاتی شدیدی بود. آنهایی که در دوران روسها بار خود را بسته بودند، حاال مال و منالی داشتند و 

بردند. نسای ما دختر یکی از همان اعضای پولدار ی مردم در فقری شدید به سر میآالف و الوفی، و توده

مانهای دولتی در زمان روسها بود و خود نسا در مسکو ی تاجیکستان بود. پدرش رئیس یکی از سازجامعه

ای کودکانه و صداقتی بسیار تحصیل کرده بود و در ناز و نعمت بزرگ شده بود. مثل تمام تاجیکها روحیه

اش را گفت. چیزهایی که حتی ما در شدیم، تمام زیر وبم زندگیداشت. برای ما که کامال غریبه محسوب می

گوییم. مثال گفت که با مردی جوانتر از خودش ازدواج تان نزدیک هم بعد از مدتها میمیان خودمان به دوس

کرده، که همان پدر ملیکا باشد. و این که شوهرش با زنی دیگر سر و سری پیدا کرده و وقتی در مسکو بوده 

می داده، و این که  هایی به اوپابند او شده و در همانجا مانده. از مادرشوهرش گفت و این که چه بد و بیراه

آمده هر بار مقداری طال و جواهر را زیور خود می بیماری چقدر اذیتش کرده و وقتی برای درمان به ایران می

زده. مکالمه با او دقیقا از کرده و به این ترتیب پولی به جیب میگمرک از مرز رد میکرده و به این ترتیب بی

ی ی عمیق رواج دارد. ردپای روابط اجتماعی جامعهعنوان مصاحبه شناسی باآن چیزهایی بود که در جامعه

شد در سخنانش دنبال کرد. معلوم بود که این مردم هم درگیر اختالف طبقاتی هستند، تاجیک را به خوبی می

 کنند.عدالتی و تا حدودی خشم و نفرت تعبیر میشان این نابرابری را با بیو هم با وجود نرمخویی و مهربانی
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تاجیکستان به تازگی از یک جنگ داخلی خونین و مرگبار بیرون آمده بود که نزدیک به یک دهه طول کشیده 

شان بروز کرده بود. بخش مهمی از جمعیت مردان کشور در جریان بود و بین هواداران کمونیستها و مخالفان

تر را ندارند. در حدی که وقتی در این نبردها کشته شده بودند و معلوم بود که مردم رمق جنگ و دعوای بیش

پنجکنت بودیم در برابر پوستر بزرگ رودکی که بر دیواری نصب کرده بودند، تندیس لنین را هم دیدیم که 

اند، با پویان و پدرام رفتیم عکسی با ایشان انداختیم در میدانی برپا بود. ما هم که دیدیم آدمهای مشهور جمع

 که خوشحالشان کرده باشیم!

های اش برایمان گفت و آنقدر سوزناک ماجرای توهینسا آنقدر در مورد زندگی خصوصین 

های شوهرش به خودش را تعریف کرد که تقریبا بغضش گرفت. بعد هم مهریمادرشوهرش به خودش و بی

یواشکی گفت که چون پول دارد تصمیم دارد دوباره ازدواج کند. خودانگاره و اعتماد به نفسش هم خیلی 

تواند این می "کنم!با این حسن و وجاهتم با یک مردِ بکر ایرانی ازدواج می"گفت شمگیر بود، چون میچ

پوشی کنند! توجه دارید هشداری باشد برای تمام مردان بکر ایرانی که زودتر از یکی از این دو صفتشان چشم

 پوشی کرد!شود چشمکه؟ در این بین از ایرانی بودن نمی

ی کارها به سرانجام رسید. قرار شد ما تا فردا ظهر ساعت هفت شب بود که همه خالصه نزدیک 

خانه را به آنها تحویل بدهیم. پول اقامت آن شبمان را دادیم و صد دالر را هم بابت آویر سُرفیدیم. چون 

ببریم دم در  ی فردایمان خیلی روشن نبود، قرار شد اگر صبح خواستیم به خارج از شهر برویم، کلید رابرنامه

گرفت. آمد و کلید را میگشتیم و بعد ظهر خود ملیکا میی آنها بدهیم. وگرنه که تا ظهر در دوشنبه میخانه

 شان را یاد بگیریم راه افتادیم و قدم زنان خیابانها را طی کردیم.برای این که خانه

شان. مدتی به نسبت ریعِ خانهروی دارند تا نشان دادن سمعلوم بود نسا و ملیکا بیشتر قصد پیاده 

اش که این همه وقت و نیرو را ی خدا خسته شده بود و ما شرمندهطوالنی را در خیابانها گشتیم. علی بنده
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برای کمک به ما صرف کرده بود. مصاحبت با نسا و ملیکا البته بد نبود. به خصوص در راه برگشت که ملیکا 

ساله بازگو کرد. از این که  ی دیگری و از چشم یک دختر هفدهزاویه با من همراه شد و تمام ماجراها را از

دوست دارد در دانشگاه درس بخواند گفت؛ و این که نگران است شوهر خوبی پیدا نکند. و این که جنگ 

داخلی به کم شدن شمار مردان و بحرانی در ازدواج منجر شده بود. طبق معمول موقع حدس زدن سن ما سه 

کرد من بیست و شش سال دارم و پدرام و پویان چهل ساله هستند. زمان پریشی شد. فکر می پارسی دچار

ایم هایمان را رها کردهایم و در عجب بود که چطور زن و بچهبرایش هم قطعی بود که هر سه مان ازدواج کرده

زده جرد هستیم و کلی شگفتایم آنجا. برایش سن هایمان را گفتم و این که هر سه مبه امان خدا و نوروز آمده

 شد. طوری که دوان دوان رفت به نسا قضیه را گفت و او هم باورش نشد!

ملیکا دختر جالب توجهی بود. آرام و خونسرد و کمی بلغمی مزاج بود. گویا اشکالی در کبدش  

رنگ و شد. گذشته از اینها دختر بسیار زگرفت و رنگ و رویش زرد میوجود داشت چون زود سردرد می

باهوشی بود. متاسفانه زیستن در شرایط اقتصادی خاص بر او تاثیر گذاشته بود و به چیزی تبدیل شده بود که 

کرد. شود. این یکی البته با هیچ یک از این سه کلمه نسبتی واقعی برقرار نمیخوانده می "مرد رند"در ایران 

دید انداز روشنی در برابرش نمیت. اما چشمهای خاص خودش را داشدختری ظریف و نوجوان بود و سادگی

هایش داشت، تالشهای ای که در بیان احساسات و خواستو تقریبا ناامید بود. در میان صداقت و سادگی

داد تا بلکه پولی گیرش بیاید. مثال وسطهای بحث گفت که نوروز است و اگر ای هم انجام میمذبوحانه

. من هم گفتم حیف که خط فارسی بلد نیست وگرنه یک کتاب خیلی توانم به او عیدی بدهمبخواهم می

 ای شود و خط فارسی را زودتر یاد بگیرد. دادم. بلکه انگیزهگران قیمت فارسی به او هدیه می

ی ما بود. پدرام با تعارفشان وارد شد و چند لوح ی نسا رسیدیم که رونوشتی از همان خانهباالخره به خانه

اش برای دوستانش درایران موسیقی تاجیکی باشد. چیزی ی را شنید. دوست داشت سوغاتیی موسیقفشرده
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ی سفر ی ادامهکه پسند کند پیدا نکرد و در این مدت من و پویان جلوی در ایستادیم و به چیدن نقشه

دا تا ظهر در دوشنبه پرداختیم. وقتی پدرام آمد فکرهایمان را با او در میان گذاشتیم. بهترین گزینه این بود که فر

ها را به پشت بیندازیم و برویم شهرهای اطراف را به مدت دو روز بگردیم. بعد سه شنبه بگردیم و بعد کوله

 گشتیم. بر سر این برنامه توافق کردیم و همه چیز قطعی شد. بایست به ایران باز میشد و میمی

ها تعلق گفتند به ایرانیای رسیدیم که میشیفروبعد به سمت خانه حرکت کردیم. در راه به شیرینی 

زند. من از صبح دچار نوعی زکام شده بودم که هایشان چشمک میایخامه دارد. وارد شدیم و دیدیم شیرینی

چون پویان هم به زودی همین طوری شد، معلوم شد نوعی حساسیت بوده است. به این خاطر صدایم گرفته 

اند سر و جان به فدای شکم. پس نشستیم ملتهبم خوب نبود. اما از قدیم گفته بود و خامه برای مخاط گلوی

 یک ربع پیشمان را  ِی قطعیو شیرینی مفصلی با قهوه خوردیم. وقتی شکمها سیر شد. یک بار دیگر برنامه

ودگاه مرور کردیم و به شکلی خیلی نامحسوس و ناگهانی به این نتیجه رسیدیم که فردا باید حتما برویم فر

مان مدفون شده بود و تنها مانده بود که یکی آن را و به سوی بدخشان پرواز کنیم. این خواست در دل همه

بر زبان بیاورد، که گمان کنم پدرام چنین کرد. به این ترتیب زود برخاستیم و به خانه رفتیم تا بخوابیم و فردا 

ی بعد به توانستیم برگشتمان به تهران را تا هفتهمی اول صبح برای پرواز به سوی بدخشان در فرودگاه باشیم.

 تعویق بیندازیم و این سرزمین کوهستانی و باستانی را خوب بگردیم. 

پس به کاخ زمستانی تزار برگشتیم. پدرام و پویان به سالن و کاناپه پناه بردند و من هم به اتاق خواب رفتم و 

 مان را در ربود.ت همهپیش ساسهای عزیزم! خواب مثل هر بار به سرع
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 شنبه  88فروردین  8 –مارس  28روز نهم: 

 روایت پویان

 ابیم:خوصبح تا دیر وقت می

چسبد، بعد مشغول نوشتن و جمع و جور روم حمام، آب گرم میمی 7:00خوابیم، ساعت کمی بیشتر می

گردد. من هنوز آماده بر می ۹:00رود بیرون تا گردش کند، ساعت شوم. شروین میکردن اطالعات مالی می

کنیم که چه کسی ممکن میکوبند، تعجب خوریم  و در زمان خوردن صبحانه در را مینیستم. صبحانه می

 است باشد. ملیکا دیشب چند بار تاکید کرده بود که قفل پشت در را بیندازید و در را بر روی کسی باز نکنید. 

 گیریم، در را باز کنیم.شود، باالخره با شروین تصمیم میها قطع نمیولی در زدن

نند. انگار در این شهر این موضوع رایج است که دهیم خانه را ببیبرای بازدید خانه آمده اند، پس اجازه می 

کنند، درآمد بیشتری کسب روند مسکو و آنجا کار میبرخی از مردم چند خانه داشته باشند. گویا آن ها که می

ها در مواقع معمولی به مسافرینی چون کنند. این خانهانداز میهایشان را به صورت خانه پسکنند و پولمی

های متروک شوند. در نتیجه دو گروه با این خانهو فروش می شود و برخی مواقع هم خریدمیما کرایه داده 

 آیند تا خانه را ببینند.کار دارند؛ یا مسافرها و یا خریدارها که با بنگاهی می

حمام آماده گشت و گذار باشیم ولی من کار نوشتنم تمام نشده و پدرام هم  ۹:۳0شود، قرار بود تا بدقولی می

شود، شروین به تنهایی برود گردش ما هم با هم. قرارمان ساعت کنیم. قرار میاست. پس راهمان را جدا می

 در خانه. ۱2:۳0
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 یک روز یکنواخت در دوشنبه:

رویم به سمت کاخ ریاست جمهوری و پارک رودکی و مجسمه امیر از شروین خبر ندارم ولی ما  اول می 

خواهند به بهانه تولد یکیشان، که گیرند و باج میها با ما عکس میشهر.  پلیساسماعیل سامانی در مرکز 

 گوییم این کار زشتی است.دهیم و میخوب ما هم نمی

 خواهد.گویند بداخشان ویزا نمیدهند، به ما میولی اطالعات جالبی راجع به بدخشان می

بولواری در وسط. مسیر زیبایی است برای خیابان رودکی مهمترین خیابان شهر است، پهن و پردرخت با 

 روی.پیاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمایی از خیابان رودکی
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 ی نقشه ایران عصر سامانی دستگیر کردند!پلیسهای تاجیکستان که پدرام را در آستانه
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خرم. کمی جلوتر آب انار بینم، نقشه دوشنبه میفروشیی میگردیم و سر خیابان رودکی کتاباز پارک برمی

گذاریم، های گرم را خانه میکنیم، هوا گرم است و لباسگردیم و بارمان را سبک میخوریم. به خانه بر میمی

 است.   ۱۱:25ساعت 

سوار اتوبوس  ۱۱:50را سوار شویم. ساعت  2برای رفتن به بازار کاروان از میدان صد برگ باید اتوبوس خط 

یوسف پیامبر به دست جلویمان نشسته. راه بسیار است،  CDشویم از میدان صد برگ، مردی  می 2خط 

شویم تئاتر دقیقه راه مانده، در کنار جایی که پیاده می 20شویم چون هنوز در جایی پیاده می ۱2:۱0ساعت 

 دولتی جوانان است.

 

 

 

 

 

 ورودی تئاتر دولتی جوانان تاجیکستان

تئاتری در حال تمرین است و از ما استقبال گرمی  خواندمان.ساختمان با تزییناتش و در باز، به داخل می

 کنند.می

پیکر، بازیگر نقش، تهمینه در نمایش رستم و سهراب، که گویا امسال برنده جایزه تئاتر فجر بود، با خانم ماه

گوید. به خوبی معلوم است که از ایران خاطرات خوشی دارد که از ما چنین استقبال شیفتگی به ما خوشامد می

اند و خود را مدیون محبت ایرانیان روز ایران بوده و در شهرهای مختلف بازی کرده 40گوید کند. میمی

 داند. می
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کنند که موقع کنند، یک تئاتر کودکانه با مفهومی شبیه قلعه حیوانات است! دعوتمان میتئاتری که تمرین می

 خواهیم.اجرا بیاییم، ما هم پوزش می

 یی که کارگردان بود، خانم ماه پیکر از سفر اخیرش به ایران خوشحال بود!خانم ماه پیکر و آقا

 شویم.دارد سوار میزمان به سرعت در حال گذر است و باید زود بر گردیم. سریع ونی را که جلویمان نگه می

 اینجا قیمت ون با اتوبوس یکی است!

 ایم!ت و پشت در مانده(، بد قولی کردهرسیم و باز شروین عصبانی است )کلید دست ماسدقیقه دیر می ۱5

رویم تا کشف جدید شروین را ببینیم، زنونی بازار یا بازار شاه منصور، بازاری شبیه به همانی که در با هم می

 سمرقند دیده بودیم.

فت باید منتظر باشید تا شاید بپرد را گرفتیم.  ر ۱0تا  7سر راه قیمت هواپیمای بداخشان، که هر روز صبح از 

 کند.دالر. وسوسه مان می ۱60و برگشت میشود 

 خریم و کفش.تر. میوه میها کمی گرانبازار شاه منصور مانند بازار سمرقند است، به همان شادابی ولی قیمت

 زنی مردم گوش بدهی. ها این است که به چانههای واقعی یکی از بهترین راهنکته: برای اطالع از قیمت

خوریم. غذای جالب دیگری که دارند، آش پلو است. آش پلو هیچ خریم و در سایه میمیدر بازار سمبوسه 

هایی بزرگ قرار ربطی به آش ندارد، درواقع مقداری برنج آبکش است که با هویج و مخلفات دیگر، در دیگ

 خورند. یشود و آن را مشود و با گوشت گوساله پخته و سرخ شده، قاطی میگیرد و لبالب از روغن میمی

 

 فروش آزاد ناس، ماده

 مخدر همه گیر در آسیای میانه 
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در بازار باز نمایش یوسف پیامبر گروهی را به خود جلب کرده. گروهی از مردم، در کنجی از بازار محو 

 تماشای سریال یوسفند! 

خواهم چند ماه دیگر به ایران بروم برای زیارت گوید؛ من میکند و میاز ایران خیلی تعریف مییک نفر عطار 

 خواجه حافظ و سعدی و مقامات بلند پایه ایران!

 گردم.خرم و برمیروم آب میکشی شهر قابل شرب نیست، میگردیم ولی چون آب لولهبه خانه بر می

رویم سراغ علی ممقانی، چون ساعت روغنی مثل گردو و بادام و میهای خوریم، بیشتر دانهسریع چیزی می

 سه است و با او ساعت سه در اپرا بالت قرار داریم.

آموز در حال ارائه نمایش است. خرس روی در میدان اپرا بالت پیرمردی باریش بلند و سپید با خرسی دست

متر بلندی دارد ولی بیچاره در این سانتی ۱0ز های خرس بیش ازند. چنگالرود و بعد معلق میدو پا راه می

 رسد.اسارت، مفلوک به نظر می

 در بلوک کنار خانه مان، همسایه ها در محوطه پایین بلوک جمع شده اند تا بعد از ظهری را با هم بگذرانند!

ن، )هنوز شک رویم برای پرسیدن مجوز پرواز و ویزای بداخشابینیم، و با هم به تاجیک ایر میعلی را می  

ای نخواهد(. دختری که مسئول فروش بلیت است، با دقت داریم که خود مختاری بداخشان، ویزای جداگانه

داند، اگر ویزای تاجیکستان داشته باشید، مشکلی نخواهید گوید تا آنجا که میدهد و میبه سوالمان گوش می

 داشت.

های مادر ملیکا و صحبت کردن از هر ظرمانند. روده درازیگردیم، ملیکا و مادرش، نساء هم منتبه خانه برمی 

روز مهلت دارند  ۳آیند شود. آنها که به تاجیکستان میدری ادامه دارد و در این بین مطلب مهمی کشف می

 ها، برگه آویر دریافت کنند.تا خود را به اداره اتباع خارجی معرفی کنند و از این اداره یا برخی از هتل
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دالر جریمه باید  400دالر خرج دارد و اگر نگیریم، موقع خروج از کشور برای هر نفر  ۳5ی هر نفر آویر برا

 پرداخت کرد. 

ها دارد، از علی و نساء در مورد دیگر مدارک الزم از آنجا که این کشور قوانین سفت و سختی برای توریست

ر موقع ورود به مرز یک کپی از مشخصاتمان شود، ما باید دکنیم و معلوم میبرای خروج از کشور سوال می

دانم چرا، افسران مرزی به ما اصرار کردیم. نمیرا که در فرم ورود، پر کرده بودیم، با مهر ورود دریافت می

مان کرد که در صورت نداشتن این برگه مشکل کردند که نسخه شخصی الزم نیست. گرچه نساء خاطر جمع

 آید.مهمی پیش نمی

دالر برای سه نفرمان.  خانه را هم امشب دوباره  ۱00دهیم و باکلی چانه زدن به قیمت فارش میآویر را س

 7گردد چون گران است و ساعت کنیم، چون جای بهتری پیدا نکردیم. نظرمان از بدخشان بر میاجاره می

 هایمان پیوست شده. های آویرمان هم به گذرنامههمه چیز، روبراه شده و برگه

کنیم. در اپرابالت شود که فردا به سمت حصار برویم و با خیال راحت خانه را ترک میه این طور میبرنام

رویم تا آدرس آنجا را یاد بگیریم، تا فردا صبح شان میگوییم و همراه نساء و ملیکا به خانهعلی را بدرود می

 زود کلید را به ایشان تحویل دهیم.

ای چشمک های بزرگ و خامهگشتیم، شیرینی فروشیی دیدیم. شیرینینسا بر می سر راه،  وقتی از خانه ملیکا و

 زدند. طاقت نیاوردیم، رولت با قهوه سفارش دادیم و شروع کردیم به خودن و گپ زدن.می

 آدم در سفر حرف زیاد دارد. دائم دلش پر میشود و باید گپ بزند و مبادله کند رخداد ها را.

کنیم. یاد دوست همکارم کمال شود. برای فردا عزم بدخشان می، نظرمان عوض میدر این گپ و گفت شیرین

گیری تابع شرایط است! ما هم چون در شرایط خوبی قرار گرفته بودیم، گوید، تصمیمافتم، همیشه میمی

 ناگهان تصمیم به سفر بدخشان گرفتیم.
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«ORMI »ای در اپرابالت دارد.  هنگام اند و شعبهها راه انداختهای است که گویا ازبکنام فروشگاه زنجیره

ای حس خوبی به آدم کنیم. دیدن اجناس ایرانی مانند دوغ و پنیر خامهبرگشت از این سوپرمارکت، خرید می

 دهد.می

اند.گویا، قنادی که ما رفتیم، یات و رستوران و قنادی راه انداختهها چند مغازه لبنگویند در دوشنبه ایرانیمی

 یکی از این مراکز است.
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 مارس  29  - 88فروردین  9روز دهم: یک شنبه 

 روایت شروین

 

صبح ساعت شش برخاستیم و به نوبت و به سرعت حمام رفتیم. آب گرم در آسیای میانه نعمتی  

رفتم، حتی اگر اولین نفر بودم و خاصیت را داشتم که هرجا حمام میاست زودگذر و به خصوص من این 

شد. این بود که این دفعه آخر سر ماندم، برای مدتی پس از آن آب گرم قطع میجز چند دقیقه زیر دوش نمی

حمام رفتم. دست کم دو روز بعد را معلوم نبود در چه شرایطی بگذرانیم، و از این رو مهم بود که در همین 

 اخ زمستانی تزار در حد امکان تمیز شویم.ک

ی نسا حرکت کردیم. وقتی در را زدیم، ملیکای نههایمان را پشتمان انداختیم و پیاده به سوی خاکوله 

زده و ژولیده در را باز کرد و کلید خانه را گرفت. بعد به سمت فرودگاه شتافتیم. مقصدمان بدخشان خواب

 بود، این تبتِ ایرانی...

وقتی که به دوشنبه رسیده بودیم، جز هوایی به نسبت گرم و بهاری ندیده بودیم. هوا همواره آفتابی بود و از 

کوچکترین اثری از باران و ابر در آسمان ندیده بودیم. اما وقتی به فرودگاه رسیدیم، هوا گرفته بود و بارانی 

ت که راه رفتن به بدخشان سوار شدن به بارید. مسئول فروش بلیت که طبق معمول بانویی بود، گفریز می

پرند چون ممکن است سقوط کنند. احتماال هواپیمایی ملخی است و این هواپیماها در هوای توفانی نمی

فهمیدم منظورش از خطر هواپیمایشان شبیه همانی بود که پیش از این در نپال سوارش شده بودم و کامال می
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ی جنگ جهانی دوم باقی مانده بودند و کافی بود کفتری در از دورهسقوط چیست. بعضی از این هواپیماها 

 آسمان رویش فضله بیندازد تا سقوط کند.

در ایستگاه نشستیم و چیزکی خوردیم و منتظر ماندیم تا تکلیف پرواز معلوم شود. من کمی چینی  

همتاهایش در الفبای فارسی  کردیم، الفبای کریلیکی را بایاد گرفتم و خسته شدم. وقتی از ایران حرکت می

یافته بودم و در چند نسخه تکثیر کرده بودم و آورده بودم تا در این محیط الفبای کریلیک را کامل یاد بگیریم. 

دیروز و پریروز که در تاجیکستان بودیم و نوشتارهای زیادی را بر در و دیوار به این خط دیده بودیم، تا 

دم. اما هنوز مسلط نبودم. پویان و پدرام هم چنین بودند. این بود که حدودی خواندنش را تمرین کرده بو

فروشی کوچکی ای افتاد، فهمیدم از وقتمان چطور استفاده کنیم. روزنامهفروشیوقتی در آنجا چشمم به روزنامه

ریخته  ها را در هم و بر همکه در فرودگاه بود، در واقع سکویی بود که رویش انبوهی از مجالت و روزنامه

ی کمیک تا کرد. از بوردا و مجلهخواست پیدا میگشت و چیزی را که میرفت و میبودند و هرکس می

ای خریدیم و ورقهایش را جدا کردیم و شروع کردیم به شد. روزنامهی رسمی در میانش پیدا میروزنامه

بردند به طور بیشتر لذت میخواندنش. من یک صفحه را برداشتم و پدرام و پویان که از آموختن با هم 

خواندیم. مشترک مشغول شدند. هنوز نیم ساعتی نگذشته بود که به روانی و تسلط کامل خط کریلیک را می

نوشتند و بنابراین کافی بود چشمت به الفبا عادت تمرینی بسیار خوب بود چون با این خط همان فارسی را می

 کند تا راحت بخوانی.  

ای بود در مورد افزایش کمکهای ری بر اخبار تاجیکستان هم کردم. در روزنامه مقالهدر همین میان مرو 

های مالی دولتهای بزرگ خارجی انسان دوستانه به مردم تاجیکستان. آشکار بود که دولت کامال به کمک

ن پول را از وابسته است. در میان این کشورها گویا بیشترین امید را به آمریکا داشتند، اما همچنان بیشتری

گرفتند. معلوم بود که چنگ و دندان آن خرس سردسیری هنوز در تن این سرزمینى کوهستانی روسیه می



346 

 

های کشته شدگان در ی دیگر، که بسیار تکان دهنده بود، در مورد سرنوشت خانوادهقالب شده است. مقاله

دانم نامیدند. نمیمی "جنگ تحمیلی"جنگ داخلی تاجیکستان بود. غریب بود که تاجیکها هم این نبرد را 

 منظورشان از این کلمه چه بود؟

باالخره توفان و باران چندان شدت گرفت که ساعت نه آب پاکی را بر دستمان ریختند و خبر دادند  

پرد. به سرعت با هم رایزنی کردیم و تصمیم گرفتیم سه شنبه به سوی تهران که هواپیما به سوی بدخشان نمی

یم و دو سه روز باقی مانده را به گردش در شهرهای تاجیکستان بپردازیم. در مورد یکی از این شهرها پرواز کن

دانستیم. علی برایمان گفته بود که شهری به نام حصار در آن حوالی هست که دیدنی است. پس اندکی می

 مقصد اولمان معلوم بود.

کنش که د، مسافر چندانی نداشت. بلیت جمعاز فرودگاه به شهر بازگشتیم. اتوبوسی که ما را آور 

دندانی . پیرزن سالخورده و بی"مهمان هستید!"جوان بور و مهربانی بود، از ما بلیت نگرفت به این دلیل که 

ای دوردست نشسته بود. آمد و کنارمان نشست و شروع کرد به حرف زدن با ما. ظاهرش که در اولِ کار گوشه

ن و کهنسالی بود که پایشان را از روستای کوچکشان بیرون نگذاشته باشند. اما معلوم مانند مادربزرگهای مهربا

ی معتبر در تاجیکستان بوده و خودش هم در روسیه ادبیات خوانده و معلم شد پدرش مدیر یک مدرسه

بسیار  آیدرسید. در کل این مردم از آنچه که در نگاه اول بر میبازنشسته است. چیزی که هیچ به نظر نمی

اند. از یاد نبریم که هرکدامشان دست کم دو سه زبان هم می دانند. سغدیان به راستی هنوز کرده بیشتر تحصیل

 اند.ای هستند که از دیرباز بودههم همان مردم جهان وطن و بازرگان پیشه و چندزبانی

 

 با پدرام در کنار درختی کهن،

 ایم!مان را هم دست چپ پارک کردهماشین
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در دوشنبه مدتی را زیر باران گشتیم تا باالخره بلیت سفر به ایران را از آژانسی هواپیمایی خریدیم.  

پدرام هم برای دوربینش خریدی کرد و بر خودرویی نشستیم و به سوی حصار حرکت کردیم. سه تن بودیم 

ساله و خوش پوش و و در خودروی چهارنفره با مسافر دیگری به نام صفر همراه شدیم. مردی بود چهل 

مودب. معلوم شد تاجر است و هم در ایران و هم در خارج از ایران سفر بسیار کرده است. مقیم شهر کاشغر 

هم ایرانی بسیار است و فراوان هستند کسانی که فارسی حرف بزنند.  "ختا"بود و گفت که در این منطقه از 

گنجید. وگرنه در این چند روز در ت و در مهلت ما نمیمتاسفانه سفر به آنجا نیاز به گرفتن ویزای چین داش

 مورد رفتن تا کاشغر هم اندیشیده بودیم. 

صفر از آنجا تا چند ساعت بعد همراه ما شد. گفت که بیست سی سال پیش در همین شهر حصار  

فروخته است. هیچ از یادآوری این خاطره عار نداشت و معتقد بود از همراه پدرش در کنار خیابان خربزه می

یدنش اعتمادی را همین کارهای ساده شروع کرده تا حاال مردی دولتمند و معتبر شده است. به راستی هم د

انگیخت. گفت که حصار محلی باستانی به همین نام دارد و این که در دهی که همان در انسان بر می

حرف اضافی تصمیم گرفتیم های نوروزی برقرار است. بیای به مناسبت جشنهاست، مراسم کشتینزدیکی

 برویم و کشتی را ببینیم. 

های ما پیدا کند. جوانی قباپوش و افتاد تا جایی برای کولهبه حصار که رسیدیم، صفر به دست و پا  

های ما را در اتاقکی انبارگونه نهاد و بلند قامت به نام بهادر را یافت که دربان گاراژی فکستنی بود. او کوله

دیم درش را قفل کرد و اطمینان داد که آنجا جایش امن است. ما هم به او اعتماد کردیم و همراه صفر راه افتا

. اینجا محلی بود سرسبز و به نسبت دور افتاده که زادگاه "توده"به سوی محل کشتی، که دهی بود به نام 

هایش این مراسم کشتی محل معاون رئیس جمهور وقت، علیمردان خان بود. او هم به خاطر حال دادن به بچه

شد. وقتی اسم این بابا ی بود برگزار میدر روز ششم عید را در این دهکده بنیان نهاده بود که حاال چند سال
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داشت عباسقلی خان  "مان گرفت و من و پویان شروع کردیم شعر ایرج میرزا را خواندن که را شنیدیم، خنده

 "پسری/ پسر بی ادب و بی هنری/ نام او بود علیمردان خان/ اهل خانه ز دستش به امان/...

 

 ای که ای از مردم تودهتوده

 ایبرای دیدن کشتی روی تپه

 اند...گرد آمده

 

 

 

ای بودند. کافی بود این همه توده "ایتوده"ی مردمش خالصه، خیلی زود به دهی رسیدیم که همه 

ی لنین در پنجکنت به نظرتان دیدن مجسمهایست، تا هم توده را آنجا ببینید و توجه کنید که علیمردان خان

طبیعی بنماید. حاال که کار به اینجا کشید یادآوری کنم که در تاجیکستان یک کوه بلند هم وجود دارد که در 

ی کمونیسم! حاال خوشبختانه اسمش را به سامانی تغییر داده بودند. دوران زمامداری شوروی اسمش بوده قله

ی چپ که به تاجیکستان سفری کنند و به طور ندی است برای هواداران اندیشهاما فکر کنم اندرز سودم

ی کمونیسم صعود کنند. ناگفته بگذاریم که حتی اگر چنین هم بکنند در نهایت خود را بر فراز فیزیکی از قله

 ی سامانی خواهند یافت!قله

صوص برای تبادل کاالهای صفر در راه برایمان تعریف کرد که حصار شهری بازرگانی است و به خ 

صنعتی و کشاورزی اهمیت دارد. خودش برای ارزیابی در این مورد به آنجا آمده بود. اما با دیدن ما فکر کرد 

همراهمان شود و کارش را در حصار فرو نهاد. وقتی فهمیدم در کاشغر زنی چینی )یعنی ختایی( دارد، پرسیدم 
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توجهی پویان به فرهنگ و من هم که در جریان سفر به دلیل بی چینی بلد است یا نه. گفت بله، بلد است.

ای رد و بدل شد زبان چینی افسردگی گرفته بودم، شروع کردم به اختالط کردن به چینی با او. یکی دو جمله

داند. دست کم این تخمین من بود که خودم تازه شروع کرده بودم. به هر و معلوم شد طرف چینی خوب می

زنین؟( که گفتم باعث شد وجدانم راحت )شما چینی حرف می "نی خوِه شوا پو تون خوا ما؟"صورت همان 

 ام.شود که دست کم در این سفر با یک نفر دیگر هم زبان چینی را تمرین کرده

ها و منظره به روستاهای شمال خودمان شبیه بود. با این توده جایی بسیارعجیب و غریب بود. خانه 

کردند. تکنیکی هایی فلزی که در ارتفاع دو سه متری نصب شده بود منتقل میردنی را با لولهتفاوت که آب خو

دانستند فشار آب برای جهاندن آن از اعماق زمین که به روش رومیان باستان شبیه بود. به دورانی که هنوز نمی

 به باال کافی است.

هایش ماند به قطر یکی دو کیلومتر که کنارهیای ممیدان کُشتی توده جایی بود در میان دشت، به حفره 

ای نبود و مردم از عوارض طبیعی برای پدید ها باال آمده بود. در واقع جای از پیش آماده شدهبا شیب تپه

البداهه استفاده کرده بودند. نزدیک به پنج هزار نفر در آنجا با نظم و ترتیب روی زمین آوردن یک استادیوم فی

پلکیدند که آنها هم به نظم این انبوه جمعیت کاری نداشتند. و تنها دو سه نفر پلیس آن اطراف مینشسته بودند 

ای ایستاده بود و بر رویش اسباب پخش صدا نهاده بودند. گزارشگری در آنجا با یک کامیون بزرگ در گوشه

ان تاجیک و ازبک وگاه مغول گیررساند. کشتیها را به اطالع مردم میبلندگو ایستاده بود و ماجرای کشتی

بودند و همگی لباسهای کتانی و آبی شبیه به لباس جودوکاران بر تن داشتند. ظاهرشان چندان مهیب و 

ی این میدان با فروشندگان و عضالنی نبود و بیشتر به جوانانی عالقمند به ورزش شبیه بودند. کل حاشیه

 تصمیم گرفتیم نهارمان را در آن بخوریم.  شده احاطه شده بود کههایی سر هم بندیرستوران
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وقتی رفتیم و قاطی جمعیت نشستیم، متوجه شدیم راز تشکل و نظم و ترتیب جماعت در چیست. ماجرا از 

پوشاند، هایش را میی پشت سریایستاد و منظرهشد و میاین قرار بود که اگر کسی در صفوف جلویی بلند می

کردند و به را از کمی آب و مقداری خاک پر می ی پالستیکی آب معدنینشستگان در صفهای عقبی یک بطر

کردند. برخورد بطری دردی خفیف داشت اما خطرناک نبود. گاهی وقتها کسانی که به این سویش پرتاب می

کردند. هوا به سمت عقب پرت میزدند و بطری با همین طور بیترتیب قربانی شده بودند دست به مقابله می

های گسترده، نظم عمومی در میان این پنج هزار نفر حفظ پرانیای پیچیده از بطریین ترتیب در شبکهبه ا

گیران را دید که روی شد کشتیشد. جایی که ما نشسته بودیم به نسبت برای دیدن مسابقه بد نبود. میمی

کشتی ایرانی بود و هم فنونی شان چیزی ترکیبی بود. هم گیرند. فنونزمین پوشیده از چمن با هم کشتی می

 یافتم!رفتم بخت خوبی برای برنده شدن میکنم اگر به میدان میشبیه به جودو. گمان می

ی نوشابه بود و وقتی مورد به زودی توجهم از کشتی گیران به تماشاچیان برگشت. مردی را دیدم که فروشنده

شان بطری را انداخته بود، ه قاعدتا یکیاصابت بطری قرار گرفت، برگشت و رو به جماعت پشت سرش ک

داد و طی آن جزئیات مسائل فیزیولوژیکی ی بطری میها را به پرتاب کنندهشروع کرد به فحش دادن. فحش

های چاله میدانی ی سوءقصد کننده رخ دهد! تقریبا همان فحشتوانست بین او و خانوادهکرد که میرا بیان می

 لی بَرَرِه!ی اهاخودمان بود به لهجه

بعد از ساعتی برخاستیم تا نهاری بخوریم. صفر را در این هیاهو گم کرده بودیم. کباب ترکی خوبی خوردیم، 

کرد، اما خیلی خوشمزه ای که آشپزی جلوی چشم مردم با دستان نه چندان تمیزش درست میبا کباب کوبیده

و خوردیم. بعد دیدیم چیزی به نام آش پلو  بود. آب معدنی در کار نبود و در نتیجه آب گازدار گرفتیم

فروشند که در واقع عبارت بود از همان پلوی خودمان که با نخود و هویج و گوشت در دیگی مملو از می

 روغن جوشانده شده باشد. آنقدر چرب و چیلی بود که هرکدام بیش از یکی دو قاشق نتوانستیم بخوریم.
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دارِ بزرگمان پویان کمی راه وی حصار راه افتادیم. با وجود حضور نقشهبعد از ظهر بود که برخاستیم و به س

را گم کردیم و باالخره با خودروی رهگذری خود را به حصار رساندیم. از آنجا با پرداخت پولی اندک به 

حصار قدیم شهر رفتیم. حصار عبارت بود از یک کاروانسرای قدیمی که فقط داغِ دیوارهایش بر زمین باقی 

ای شده بود و دیشب ملیکا از آن خیلی شناسی فقیرانهی مردمی یک مدرسه که موزهنده بود، به عالوهما

تعریف کرده بود. اوج ماجرا اما، خودِ حصار بود. این حصار عبارت بود از شهری باستانی که کامال ویران و 

بسیار بزرگ و بلند همچنان باقی ای با خاک یکسان شده بود، اما دیوار یا همان حصار دورش به صورت تپه

ی سرسبزی که روزگاری دیوار این شهر بود باال ی شهر هم باقی مانده و مرمت شده بود. از تپهبود. دروازه

شد شد. از آنجا میای سر در آوردیم که قاعدتا زمانی ارگ شهر محسوب میرفتیم و از آن سو بر باالی کفه

ای بزرگ شبیه بود با قطر یکی دو کیلومتر، و بخشی پست که گهگاه دایره ی شهر را دید که بهطرحی از نقشه

 ها در آن باقی مانده بود و گاوها و بزها در آن مشغول چرا بودند! بقایای دیوارها و خانه

شماری از مردم محلی در آنجا به گشت و گذار مشغول بودند. از دوستانم جدا شدم و به حال خودم کمی 

های ی کوچک شهر حصارِ امروزین را دید، و کوهشد مجموعهاقبه پرداختم. از فراز حصار مینشستم و به مر

شان را. دیری نگذشت که ابری زیبا آسمان ی دامنههای پرجوانهی دوردست را، و جنگلسر به فلک کشیده

زتر شد و آفتابی زیبا جا آنقدر نشستیم که هوا بارا فرا گرفت و رعد و برق غرید و بارانی سبک بارید. همان

از میان ابرها چشمک زد و رنگین کمانی پررنگ و درخشان در آسمان تشکیل شد. به راستی زیبا بود آنچه 

 که در حصار دیدیم. 

ی پویان را ای خریدیم و پند سنجیدهاز حصار به شهر بازگشتیم و گشتی در بازارهای آن زدیم. میوه 

اش کردیم. پدرام گفت که بهتر است اصوال به کسی برای جبران مهربانی برای جبران کردن محبت بهادر اجرا

کند و یک توریست و ها را به امری فروختنی تبدیل میپول ندهیم. چون این همان روندی است که مهر آدم
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دهد. بومی به زودی به یک مهربانی سنجیده و الکی و سودجویانه روی یک بومی را در برابر هم قرار می

یابد. پیشنهاد پویان این بود که ورد و توریست به یک انگلِ کم هوش و قانعِ به این مهربانی دگردیسی میآمی

ای موز برایش خریدیم و به او هدیه دادیم. برای جبران یاری بهادر برایش میوه بخریم. چنین کردیم و خوشه

ی کوچک و نه چندان راحت داشت چندان خوشحال شد که پیشنهاد کرد برای آن شب مهمانش باشیم. اتاقک

هایمان را آنجا گذاشتیم و باز شد. پذیرفتیم و کولهبا نوری اندک که با المپی متصل به سیم لخت تامین می

هایی بسیار دیدیم های شهر را گرفتیم و رفتیم. بچهبرای گردش به حرکت در آمدیم. این بار کوچه پس کوچه

کردند. همان تمیزی و همان نجابت و همان قیرنشین شهر زندگی میهای فو مردان و زنانی که در محله

 مهربانی که در سمرقند و بخارا و پنجکنت دیده بودیم در اینجا هم جاری بود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حریف! گیران بعد از به خاک و خون کشیدنیکی از کشتی
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در راه به ریل راه آهن رسیدیم و فکر کردیم آن را تا رسیدن به ایستگاه ادامه دهیم و بعد ببینیم قطارها  

شد شب را در قطار خوابید و صبح در شهری پیاده شد و آن را گشت و به همین روند. میبه کدام مقصد می

اما گفتند این قطارها همه باری هستند و  ترتیب به دوشنبه بازگشت. ایستگاهی کوچک و محقر را یافتیم،

گردیم، ما را به مسجد کوچک برند. نگهبانان خط وقتی فهمیدند دنبال جایی برای بیتوته کردن میمسافر نمی

ای راهنمایی کردند و گفتند کافی است شب به آنجا بیاییم و به شیخ مسجد ماجرا را بگوییم تا بگذارد و بامزه

ی دیگرمان این بود که نزد بهادر بمانیم و راه دیگر هم آن بود که به حصار کهن ینههمانجا بخوابیم. گز

 اش بخوابیم.بازگردیم در عمارت دروازه

شده بود و از دعوتی که تشکر کردیم و به نزد بهادر بازگشتیم. بهادر گویا در این مدت کمی نگران  

کرده بود پشیمان بود. حس کردم اشکالی در کار وجود دارد و از او پرسیدم که واقعا راحت است اگر ما 

ها ای سر هم کرد که رئیسش امشب آمده و اگر ببیند او اتاقش را به خارجیرویی بهانهبا کم نزدش بمانیم؟

ها را برداشتیم و با سپاس بسیار از او جدا شدیم. . کولهداده برایش خوب نیست. فوری شستمان خبردار شد

ی خواستیم مایههایمان آزادی عمل زیادی به ما داده بود و هیچ نمیتا همین جای کار هم با نگه داشتن کوله

 زحمتش شویم.

 

 

 برج و باروی 

 تپه حصار
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کوله بر پشت به سوی ایستگاه قطار حرکت کردیم. هنوز ساعت هفت و هشت شب بود که چراغ  

رسید ها همه خاموش شده بود و تاریکی محض بر همه جا حاکم بود. سر و صدای سگها به گوش میخانه

 و معلوم بود شب شهر حصار آغاز شده است. 

برو دیدیم. نزدیک به بیست پیرمرد و مرد میانسال در وقتی به مسجد رسیدیم، خود را با میزبانانی بسیار رو

مسجد جمع شده بودند و با دیدنمان به استقبالمان آمدند. همان طور که حدس زده بودم، این مسجد که در 

واقع از چند اتاق دلبازِ چوبی درست شده بود، بنایی محلی بود که مردان محل برای گرد هم آمدن و در ضمن 

ها به بودند. از فرش و پتو و بالشی که در گوشه و کنار گذاشته بودند، معلوم بود غریبه عبادت کردن ساخته

شباهت به گذارند. در واقع هم جای مسجد به قدری پرت و ساختمانش از بیرون به قدری بیآنجا پا نمی

 کردیم.مسجد بود که ما هم بدون راهنمایی نگهبان خط پیدایش نمی

ها ریش خوشرو و مهربان بود با ریش بلند سپید. تقریبا همه به سبک سنیشیخ مسجد مردی بسیار  

ریشت خوبه، اما سبیلت را باید "شان به پویان هم گوشزد کرد که شان را تراشیده بودند و یکیداشتند و سبیل

 "بزنی!

ن بود که آشکارا شد. مردی الغر و سالخورده و خندان در آن میادر میانشان انواع و اقسام شخصیتها پیدا می

قطب سوادشان بود. نامس رحمت اهلل بود و معلوم شد که در روسیه ادبیات روسی خوانده است. ادبیات 

سرود و دو سه کتاب در دوشنبه چاپ کرده بود. آن شیخِ شناخت و خودش هم شعر میفارسی را خوب می

شت. از مردم جامو و کشمیر بود و برایمان مهربان که دستاری سبز داشت و قاعدتا سید بود، میرزا بابا نام دا

های مقدس اسالمی را دیده است. تعجب کردیم وقتی فهمیدیم تعریف کرد که به سفر حج رفته و تمام مکان

های مقدس اسالمی مکه است و بیت المقدس، و سفرش به اورشلیم و اسرائیل را هم سفری منظورش از مکان

دلیل بود چون این منطقه هم از دیرباز برای مسلمانان مقدس بوده بته بیام الآورد. تعجبدینی به حساب می
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است و برای ما ایرانیان نسل جوان بود که نام شهرهای این منطقه با انتفاضه و سنگ پرانی و سیم خاردار 

وف ها تداعی مشترک یافته بود. کمی که گذشت، همه برای نماز برخاستند. ما را با احترام در صفاسرائیلی

جلو جای دادند. پیشنمازشان دو تن بودند. همان شیخِ خندان حج رفته، و مرد بلند قامت دیگری که با وجود 

ها بیاین بریم نماز بچه "گفت:ظاهر موقر و خشکش خیلی زود با ما صمیمی شده بود و با خوشحالی می

 "بخونیم!

با نماز خواندمان به سبک شیعه و خالصه آن که دسته جمعی نمازی خواندیم. کمی نگران بودم که  

ای به این موضوع نکردند. خودشان همه سنی با دستانی افکنده چطور برخورد خواهند کرد. اما هیچ اشاره

نهادند. بعد از نماز در همان صفها نشستند تا دعایی بخوانند. بودند و دستانشان را موقع ایستادن بر سینه می

کنند. وقتی پیشنماز بلند قامت به تر برگزار میمراسم عبادتشان را کمی پرمایهمعلوم بود به افتخار ما دارند 

دانستم باید در چه سویم برگشت و پیشنهاد کرد که دعا را من شروع کنم، جا خوردم و با ادب رد کردم. نمی

ربی را خواند موردی و به چه زبانی دعا بگویم. نوبت به یک نفر دیگر منتقل شد که با تجوید درستی دعایی ع

قتی دیدیم یکی دو نفر به فارسی دعاهایی خواندند. خودِ زده شدیم و وو همه آمین گفتند. بعدش شگفت

نماز به فارسی سالمت و خوشبختی تمام مردم ایرانی را از خدا خواست و همه آمین گفتند. بعد هم پیش

ادتشان ترکیب شگفتی بود از ایران گرایی هایی از حافظ خواند، و همه آمین گفتند. آیین عبرحمت اهلل بیت

 دریغ.خواهی بیافراطی و اسالم سنی و نیک

بعد کمی دیگر دور هم نشستیم و حرف زدیم. ما اجازه خواستیم تا شب را در مسجد بخوابیم. اما  

 ":همه مخالفت کردند. یک نفر که مردی میانسال و خوشرو به نام اکبرعلی بود، برخاست و به اختصار گفت

خواهیم اش هماهنگ کند. هرچه اصرار کردیم که نمیبعد هم رفت تا با خانه "امشب مهمان من هستید.

 خواهیم، کسی گوش نکرد.مزاحم شویم و فقط جایی برای چند ساعت خوابیدن می
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ی بعدش با وجود کوتاه بودن بسیار آموزنده بود. باالخره قضیه با رضایت دادن ما ختم شد. مکالمه 

ی ایشان از ایرانیان مردمی بود مقدس که همیشه در حال عبادت خدا بودند و به امور دنیوی هیچ تعلق ارهانگ

تراوید و با تصویر ذهنی آنها که به ایران سفر های دولت ایران بیرون میخاطری نداشتند. این البته از رسانه

سا دریافت کرده بودیم. وقتی که داشت شد. بخشی از این  تصویر را شب قبلش از نکرده بودند ترکیب می

هایشان همیشه در خانه کنند. زنها که کار نمیایرانی"گفت، تاکید کرد که برایمان از سفرهایش در ایران می

 "ها اهل کار بودند االن دنیا را گرفته بودند.گردند. اگر ایرانیاند و مردهایشان بیکار مینشسته

کردند مردان هم تقریبا چنین نظری داشتند. با این تفاوت که گمان میاین جمع دوست داشتنی از پیر 

 تنبلی اهل ایران به خاطر زهد و روگردانی از امور دنیوی است. بوی نفت البته به مشام هیچ یک نرسیده بود!

نمود. برخی از ی جالب دیگر آن بود که تمام چیزهای مربوط به ایران برایشان خوب و خوش مینکته

ای مردان معاصر که در ایران منفور بودند به قدر بزرگان تاریخ مشترکمان عزیز بودند، و این همه در ملغمهدولت

طلب که کار و اصالحنوردید. در ذهنشان محافظهبه هم پیوسته بود که مرزهای سیاسی را به سادگی در می

ی یکی بودند و همه را به خاطر ی قاجار همگهیچ، جمهوری اسالمی و شاهنشاهی پهلوی و ممالک محروسه

 ستودند!ایرانی بودن می

اش ببرد. با کمی شرمندگی راه افتادیم باالخره گپ و گفت تمام شد و اکبرعلی آمد تا ما را به خانه 

هایی در اطراف. اتاق ای سنتی داشت با حیاطی در میانه و اتاقی دلباز و زیبایی رفتیم که معماریو به خانه

ای بر ی را به ما اختصاص دادند. وقتی از در وارد شدیم، سهراب پسر اکبرعلی را دیدیم که حولهبزرگ زیبای

ای به استقبالمان آمد. این نخستین بار بود که مهمان نوازی ایرانی واقعی دوش انداخته بود و با آفتابه لگنی نقره

ی کهنشان نوازانهطبق همان سنت مهماندیدم. این مردم به راستی را بدون آداب و تشریفات ظاهرسازانه می

بخش بود. دستمان را شستیم و خشک کردیم و وارد اتاق مهمانان کردند، و این به راستی لذتزندگی می
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شدیم. رحمت اهلل و اکبر علی همراهمان شدند. ساعتی را به گفتگو در مورد ایران زمین و فرهنگ مشترکمان 

ها هایش در برابر توریستنظر فرهنگی بسیار فعال است. چون از سخنرانی پرداختیم. رحمت اهلل معلوم بود از

کند. خودش ادبیات روسی و مردم گفت و این که قدمت تاریخ و فرهنگ ایران بزرگ را همه جا تبلیغ می

خوانده بود و بر ادبیات جهان به طور کلی بسیار مسلط بود. اشعار حافظ را هم تقریبا از حفظ بود و آرزوی 

ی شیراز را زیارت کند. در حالی که اشک در چشمانش بزرگش این بود که به ایران بیاید و آرامگاه خواجه

 "ام که بمیرم.خواهم و آمادهاگر حافظ را ببینم دیگر از خدا چیزی نمی"حلقه زده بود گفت:

بود و هوادار ها الفبای فارسی را نزد خودش آموخته رحمت اهلل با وجود بگیر و ببند دوران روس 

احیای این خط در تاجیکستان بود. پویان یک دیوان حافظ نفیس همراه داشت که همیشه در سفرها یار 

هایمان دور آتش بود. آن را آورد و به رحمت اهلل هدیه داد. خوشحالی این پیرمرد نیک نفس را باید نشست

هایی را با کمی زحمت نی لرزان ورق زد و بیتدیدید. آن را بوسید و بر دیده نهاد و با دستااز این هدیه می

اش را خواهد خواند. شود که روان همهخواند. شک ندارم که تا یک ماه دیگر بر خط فارسی چندان مسلط می

گفت، اما در کل مردی بسیار کم حرف اکبر علی هم هرچند در جمعمان نشسته بود و گاه سخنی همدالنه می

تا دریابیم که این دو دوستانی نزدیک هستند و رحمت اهلل مثل برادر بزرگ او  و تودار بود. مدتی طول کشید

ای صنعتی داشت و قطارهایی که دیده بودیم آید. اکبرعلی مردی کاردان و ثروتمند بود و کارخانهبه شمار می

 کردند. محصوالت او را در کشور جا به جا می

ای شاهانه برایمان گسترد و دسته جمعی شامی عالی خوردیم و میزبان سخاوتمندمان با اصرار سفره 

افتادند بعد به همراه سهراب برایمان بسترهایی راحت گسترد. هر بستر از دو پتوی ضخیم که روی هم می

کوچک و بزرگ. اینها روی هم رفته چیزی شبیه به تخت  ای بر رویش، و دو بالشتشکیل شده بود، با مالفه

ساختند. وقتی با ندانم کاری مشغول کمک به پدر و پسر برای پهن کردن بسترها تر را بر میولی خیلی راحت
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بودیم، به یاد سخن هرودوت افتادم که موقع شرح ماجرای پناهنده شدن تمیستوکلس یونانی به دربار ایران، 

و ملکی به او بخشیده و یک ایرانی را هم مامور کرده بود تا برایش بستر بگستراند. چون  گفت که شاه آب

دانند. آنجا بود که این رفتار را به صورت ایرانیان معتقد بودند مردم انیرانی راه و روش گستردن بستر را نمی

دار که هنر ازرگان و کارخانهنوعی هنر مشاهده کردم. به این ترتیب، آن شب را مهمان اکبرعلی شدیم. مردی ب

 دانست.داری ایرانی را نیک  میباستانی مهمان
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 یک شنبه   88فروردین  9 –مارس  29روز دهم: 

 روایت پویان

 عزم سفر به خود مختاری بدخشان:

 بیدار شدیم، من و شروین و پدرام هر سه، حمام رفتیم.   5:45ساعت 

رویم. پس از تحویل کنیم و  برای تحویل کلید خانه به آپارتمان ملیکا و نسا میخانه را تخلیه می 7:00ساعت 

 رویم. سامانی به وسیله تاکسی به فرود گاه می ۱0کلید به ملیکای خواب آلود، با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه را ترک میکنیم

 

است و هوا بارانی. سالن پر از مسافر است. احتماالً به علت بدی هوا بسیاری از پروازها کنسل  7:۳0ساعت 

پرد. هواپیماهایی ملخی، از یا به، مسکو و نشیند یا میشده. ولی با این حال هر از چند گاهی هواپیمایی می

 شهرهای دیگر.
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شود، پرد و تازه آن موقع معلوم میپرواز بدخشان نمی ۹:۳0گوید: تا ساعت پرسیم، میمیاز اطالعات پرواز که 

 پروازی داریم یا نه.

ها کنیم خط کریلیک یاد بگیریم. چون تاجیکخریم و سعی میای میزند، روزنامهای به سرش میشروین ایده

گرفتیم، با توجه به فارسی بودن ا یاد مینویسند، اگر الفبای آن رهایشان را به خط کریلیک میروزنامه

کرد و واقعاً هم چنین بود. روزنامه را سه بخش کردیم و هر کدام ها، خواندنمان راحت پیشرفت میروزنامه

خوانیدم. انگار دنیای شروع به کشف خط کریلیک کردیم. نیم ساعت بیشتر طول نکشید که به راحتی می

معنا نبودند. واقعاً د، دیگر تابلو های فرودگاه و تبلیغات روی بیلبوردها بیای به رویمان گشوده شده بوتازه

 سوادی بد دردی است!بی

خوردیم و با آسودگی خواندن در حالی که در سالنِ انتظار فرودگاه، داشتیم شکالت و نسکافه می ۹:۳0ساعت 

پرسیدیم و از م، از مسافران تاجیک میفهمیدیکردیم، در حالی که هر لغتی را که نمیمان را قوی میروزنامه

 این طریق روابط محکمی ایجاد شده بود، ناگهان اعالم شد که پرواز بداخشان کنسل شده.

رویم تا با اتوبوس، راه جدیدمان را شروع کنیم و میبه سرعت برنامه شهر حصار را جایگزین بدخشان می

 کنیم. 

 در راه حصار:

گوید پدرش ساله بی دندانی پشت من نشسته بود. می 75. در اتوبوس پیرزن با اتوبوس به صد برگ برگشتیم

کرد، که زند. از دوره شوروی تعریف میمدیر مدرسه بوده و خودش درس خوانده. یک ریز برایم حرف می

 همه چیز ارزان بوده، و ...
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 یک خانم معلم کهنسال تاجیک که ایران عشق میورزید و پدرش مدیر مدرسه بود

 

بارد. هنوز کورسوی امیدی برای خرید پرواز ایران ایر، از تاشکند به رسیم، باران همچنان میبه صد برگ می

ضمن در زیر باران، خیس تهران در دوشنبه داریم. برای این که این کورسوی امید را روشن نگه داریم و در 

کند و جالب شویم.  ما را از خرید بلیت تاشکند تهران ناامید مینشویم، به اولین آژانس هواپیمایی وارد می

 دالر از دیروز تا امروز اضافه شده. ۱0تهران، به دلیل افزایش قیمت یورو  -این که بلیت تاجیک ایر دوشنبه

رسیم و باالخره دهد و به آژانس اصلی تاجیک ایر میمشابه می آژانس دوم هم بعد از کلی جستجو جوابی

 دالر برای سه نفر. 702خریم، و به قیمت مارس می ۳۱بلیت برای سه شنبه 
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رود، که به محله زرافشان می ۸خرد و با اتوبوس خط می DVDفروشی لنزپاک کن و پدرام از یک نُت بوک

 رویم.صبح است و در زرافشان با تاکسی ارزان سمند به حصار می ۱۱رویم.  ساعت به دروازه غربی شهر، می

گوید  یک زن دوم در کاشغر دارد و خودش صفر، جوان تاجیک کت و شلواری تاجر هم، همراه ما است. می 

شناسد چون قبالً نه سال دبی بوده و ایران هم آمده، بندر میکند. همه جای ایران را در هنگ کنک کار می

 عباس و یاسوج وشهرهای دیگر.

دهد تا وقتی کنیم، ما را پند مینکته: در فرهنگ تاجیکی، سفر، کاری پسندیده است، با هر که صحبت می

 جوانید به سفر بروید.

یا هر سال در چنین روزی این مسابقات گوید. گونزدیک حصار، می« تودا»صفر از کُشتی محلی در آبادی 

شود و چون تودا، روستای علی مردان )معاون امام رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان( است. بسیار اجرا می

 کنند.پر شکوه، این مسابقات را اجرا می

کیلومتری دوشنبه و بر خالف دوشنبه، این شهر بسیار قدیمی است به نحوی که  20حصار شهری است در 

 سراهایی متعدد دارد.ای باستانی و کاروانلعهق

گردیم که هم شب را در آن سر کنیم و هم وسایلمان را بتوانیم با رسم، اول به دنبال اتاقی میبه حصار که می

آمد و در بازار بزرگ حصار که مرکز ها پیش با پدرش به اینجا میگوید سالاطمینان در آن بگذاریم. صفر می

 فروخته.بزه میپنبه است، خر

سراهای کنار خیابان مانی ما پیدا کند، جایی نیست ولی در یکی از کاروانافتد تا جایی برای شبصفر جلو می

گوید کلید انبار آید. میمقابل بازار، پسری نشسته با قبای الجوردی، نامش بهادر است و به نظر پسر خوبی می

 نجا به امانت بگذاریم.هایمان را در آتوانیم کولهدست اوست و می

 ایم ، مردم این والیت هنوز پایبند اخالقند.کنیم، البته ریسک زیادی ندارد، چون به تجربه، آموختهاعتماد می



363 

 

کند تا هر رویم. بهادر هم مطمئنمان میمیچینیم و با صفر های روغن پنبه میهایمان را در کنار ظرفکوله

 ماند.ها هم در همین جا میتواند بارهایمان را نگه دارد چون شبوقت بخواهیم می

 

 

 

 

 

 

 

 گذاری بر سر پویان!بهادر و انبار روغن پنبه اش و مراسم کاله

 

 تودا و کشتی محلی:

گویند،آفتابکزال(، از آفتابکزال حصار ها می)تاجیکها است رویم که ایستگاه ماشینبه سمت جنوب میدان می

ها شویم، تعدد ماشینرویم. هر چه به تودا نزدیکتر میکیلومتری می ۱5در « تودا»با یک ون به همراه صفر به 

 شوند.و مردم پیاده، زیادتر می

رایه با هم تعارف شوند، سر حساب کردن کنکته: در تاجیکستان مردم عادت ندارند، وقتی سوار ماشین می

 کنند. و کالً خیلی مثل مردم ایران االن، تعارفی نیستند.

اند . در وسط میدان، هم زمان، چندین نفر نشسته 5000در دشتِ، باال دستِ آبادی تودا، جمعیتی بالغ بر  

ها که روی تیاند و دید آن پشها فشرده به هم، ایستادهگیر در حال کشتی گرفتن هستند. دور میدان، آدمکشتی
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های آب و خاک، برسر  جلو ایستادگان کنند. هر از چند گاهی بطریاند را مختل میهای اطراف نشستهتپه

بارد به این امید که  روزنی باز شود و نشستگان هم بتوانند چیزی ببینند. گرچه این باران آشغال برای می

 گردد.عت به حال اول بر میکند، ولی به سرمدتی، مردم را از جلوی دید متواری می

کنیم، و در حالی که پدرام مشغول عکاسی است، من و شروین، جایی در همان دقایق اول صفر، را گم می 

نشینیم. بر عکس صبحِ بارانی، آفتاب بسیار سوزان است. تقریباً هیچ چیز از کُشتی را در میان جمعیت می

د. شوها از آسمان شروع میطریشود و بعد بارش بها بلند میبینیم، فقط هر از چند گاهی صدای تشویقنمی

شود. مثل استادیوم آزادی  خودمان است زمانی که استقالل هایی است که رد و بدل میتر فحشاز همه بامزه

و پرسپولیس بازی دارند. محیط کامالً مردانه و فحش های رکیک فارسی به لهجه تاجیکی که ناخوداگاه از هر 

 کند!توجهی به آن نمیکس هم شود و هیچای شنیده میگوشه

فروشند؛ تر است، فروشندگان مواد غذایی، غذاهایشان را میبیرون از محیط میدان کُشتی، آنجا که خلوت 

آش پلو، کوفته یا کباب لقمه )کوبیده(، سمبوسه، کباب ترکی، تخم مرغ پخته و کوکتل و  انواع نوشابه و 

 چیزهایی از این دست.

 لی خودمان در گیالن و مازندران است. های محفضا خیلی شبیه کشتی

 العاده زیبا است.های اطراف، پوشیده از چمن است و طبیعت فوقکوه

خریم تا بعداً دلمان نسوزد که کنیم، مقداری میخوریم. از هر غذایی که پیدا میدر میان مردم محلی نهار می

 بی خونمان زده باال!هایی به شدت چرب وکثیف، دوباره چرفالن غذا را نخوردیم، غذا

ها گوش های کنار خیابانی که احتماالً بهداشتی نیستند نخورید. بعضیها میگویند از این اغذیهنکته: خیلی

کله! البته بین خودمان باشد، ها هستید یا مثل ما بیخورند. شما هم انتخاب کنید جزو آن بعضیدهند و نمیمی

 مخصوصاً در سفر! فکر کنم حق با آن بعضی های دیگر است،
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 و اینجا محل برگزاری 

 مسابقه است!

 

 

 

 

 

 

 آش پلو در حاشیه مسابقات!

 

 

 

 بازگشت به حصار:

رویم تا اند. چند کیلومتری پیاده میها فشرده به هم پارک کردهگردیم به حصار، ماشینبر می ۱:۳0ساعت  

گوید نکند، صفر که همان اول بازدیدمان، در جمعیت گمش کند. پدرام میباالخره،  ماشینی سوارمان می

احتمال این اتفاق یک در میلیون است ایم، برگشته باشد و بارهایمان را از بهادر بگیرد و برود. گرچه کرده
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زنیم، به بهانه این که ولی به هر حال این حرف پدرام کمی در دل ما هم آشوب به پا کرد. به بهادر سر می

 های گرممان را به بارهایمان اضافه کنیم!خواهیم لباسمی

کنیم شاید از حصار رویم گردش. چون وقت داریم پیش خودمان فکر میوسایلمان امن است، دوباره می 

 بتوانیم بلیت قطار  بگیریم و شب را در قطار بخوابیم و صبح در شهری دیگر بیدار شویم.  

گیریم، تا خانه شهر را میبه دنبال ایستگاه قطار، در شهر به راه می افتیم. در راه، از رستورانی، سراغ مهمان 

باشیم. بعد از این که سوال ما را شنیدند، به وضوح اگر گزینه قطار به نتیجه نرسید، شب، سرپناهی داشته 

کنند که در تاجیکستان مانند ایران در هر شهری بینیم، از ما عذرخواهی میشان میشرمندگی را در چهره

مهمان خانه ندارند. این حرفشان راجع به ایران، برایم جالب است، این که من در ایران هیچ وقت به این 

 ام. ردهمزیت نسبی، توجه نک

البته راستش را بخواهید، معموالً در مسافرت هایم در ایران، میانه ای با مهمان سرا ندارم و البته چندی است 

که اگر قرار است در آبادی اقامت کنم، گورستان ها را ترجیح میدهم چون هم امن است و هم جای تخت 

 دارد و هم آب پیدا میشود!

معمولی و بدون هیچ ساختمانی است، از مامور خط آهن که ایستاده  ایستگاه خط آهن حصار یک ایستگاه

کنند، ولی مسجد کوچکی در نزدیکی ایستگاه گوید؛ از این ایستگاه مسافر سوار نمیگیریم. میاطالعات می

 توانیم آنجا بمانیم.است که به گفته مامور قطار، شب می

. مسجد کوچکی است با دو اتاق و کالً چوبی، ایوانی رویمبه راهنمایی همان مسئول راه آهن به مسجد می 

مانی رسد اینجا سابقه شباست. به نظر می ۳:۱5دارد و هم ایوان و هم پنجره به باغچه دلبازی راه دارد. ساعت 

بینیم. معماریش های مسجد، بساط لحاف و دشک را هم میماندگان را داشته باشد، چون در گوشهدر راه

های روستایی خودمان در گیالن است، با همان حس و حال.  ه مانند مسجد باشد، مانند خانهبیشتر از این ک
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گردیم سمت شهر. تصمیم بعد از چند دقیقه استراحت در این فضای باصفا و لذت بردن از سکوت، بر می

 ایم که شب را اینجا بخوابیم.گرفته

رویم که جای خنک ای میلی، به حیاط پشتی چایخانهایم. در میدان اصتابد و ما هم خستهآفتاب با شدت می

 و دنجی است. میز و صندلی در خنکای سایه دیوار خالی است و انگار بهترین جا برای ما.

کند، برایمان چای و خدمت را بازی میدهیم و شروین هم آب. دختری که نقش پیشچای کبود سفارش می

و چشمان دختر سیاه است و زیبا، ولی  ینی، آب خنک. موآورد و برای شروین هم در قدحی چپیاله می

کند. در آسیای میانه، اش را موقع خندیدن، دیدنی میشدت خرابش با روکشی از طال، چهرههای بهدندان

 تومان(. 500سامانی شد ) حدود  2ایست. کل هزینه ما در این چایخانه، سر آخر چای، نوشیدنی به صرفه

 قلعه و بازار حصار: 

رویم با تاکسی کیلومتری با شهر فاصله دارد. به آفتابکزال می 5مقصد بعدی ما قلعه حصار است که انگار 

 رسانیم.خودمان را به قلعه باستانی حصار در جنوب شهر حصار، می

 شود. منطقه بسیار سبز است، مزارع پنبه تقریباً در همه جا دیده می

ای ای قدیمی دارد، با سابقهمعروف بود. قلعه 6به شومان یا شادمان حصار شهری است قدیمی که قبل از اسالم

 چند هزار ساله که امروز تنها بارو و تپه باستانی بستر آن باقی مانده.

                      
6 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_(%D8%AA%D8%A7

%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_(%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1_(%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86)
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ایم ای نشستهگیرد. هر کدام از ما، در گوشهروی تپه باستانی چند خانواده در حال گردشند و کم کم باران می

بارد زند، میای است، حماسی. رعد و برق میهوا انگار در حال اجرای نمایشنامه بریم.زیر باران و لذت می

ای از آسمان، رنگین کمانی شکل بارد ولی در گوشهشود، هنوز باران میو بعد آفتاب غروب، پدیدار می

 گیرد.می

دیگر بازارهای ت بازار حصار است، بازارش مثل گردیم حصار. دیگر نوبآییم و بر میبه پایین قلعه می

ای زیبایی دارند که بافته خودشان است. ساعت های پنبهتاجیکستان، پر از اجناس چینی است، گرچه پارچه

 است و خورشید پایین آمده. 5:۳0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بر فراز تپه باستانی شهر حصار
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 گیریم برایش موز بخریم. در فکریم که از بهادر چگونه، بدون پول دادن، تشکر کنیم. تصمیم می

ای که بلد بودیم از بهادر تشکر کردیم. واقعیت این است که کمک پیش بهادر رفتیم و هر کدام به بهترین شیوه

م. در آخر هم کیسه موزی که بهادر برای ما بسیار کارساز بود و باعث شد ما بدون دغدغه، حصار را بگردی

 برایش گرفته بودیم را به او دادیم و رفتیم.

ای چند قدمی که دور شده بودیم، بهادر را دیدیم که دوان دوان در پی مان آمد. پرسیدیم چه شده، با چهره

بمانید. ما توانید شب را در اتاقک من در همین گاراژ مهربان و ساده گفت اگر جایی برای خواب ندارید، می

هم که بدمان نمی آمد پیش رفتیم تا اتاقش را ببینیم، اتاق نسبتاً بزرگ و در هم بر همی در پستو بود. بخشی 

هایش هم موافقند که ما مهمانشان گوید دو نفر، هم اتاقی دارد وهم اتاقیاز اتاق را موکت پهن کرده بودند. می

 شویم.

اش شد مقایسهوجه با مسجدی که قرار بود شب در آن بخوابیم نمی جای تمیزی نبود، از نظر زیبایی به هیچ

گذراندیم و حس کنجکاویمان ترین الیه اقتصادی جامعه میکرد، ولی این که شب را با پسری کارگر از پایین

برای سر در آوردن از نوع زندگی بهادر و کشف کردنش، حداقل برای من جذاب بود. من و شروین رای در 

دیم، پدرام هم با این که به نظر خیلی موافق نبود ولی قبول کرد. دوباره وسایلمان را در انبار گذاشتیم ماندن دا

 و از بهادر جدا شدیم تا گردشی دیگر بکنیم. 

آهن و در شمال است. ولی قبل از آن، به خواهیم برویم به محله فقیرنشین شهر که نزدیک ریل راهاین بار می

ای. صاحبان مغازه دو دختر خوشرو هستند که یک دم های خامهرسیم، پر از شیرینیای میفروشیشیرینی

 گیریم با آب میوه.خندند، هر کدام یک شیرینی گنده میمی

های کردند و ما غریبههای کوچک و خندان که با شادابی، بازی میدر محله قدیمی فقیرنشین شهر بودیم. بچه

ها ارتباط برقرار کردیم، دوربین پدرام بهترین چندین گروه از این بچهعجیب، موجب مسرتشان بودیم. با 
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گیرند تا ازشان عکس بگیریم و بعد از وسیله برای خوشحال کردنشان است، با خوشحالی برایمان ژست می

شدند و با شوند. معموالً پدر و مادرهایشان هم به ما ملحق میدیدن عکسشان در نمایشگر دوربین، شاد می

 کردند. ی خندان مشایعتمان میرو

ند، از اهایی که کمی بزرگ شدهزند. دختر بچهبا این که مردم بسیار فقیرند، ولی شادی در رفتارشان موج می

کنند. بعد متوجه شدیم انگار در اینجا وقتی این که عکسشان را بگیریم، گریزانند ولی کوچکترها استقبال می

ترند، شود تا بعداً عکسشان را چاپ کنند و تحویلشان دهند، و آنها که بزرگیگیرند، پولی دریافت معکس می

گفتیم گذارند ازشان عکس یا به قول خودشان صورت گرفته شود. وقتی میفهمند و نمیاین موضوع را می

 گرفتند.گیریم، معموالً به راحتی ژست میپول نمی

ها زیباتر و تمیزتر بودند و انگار محله باالی که خانه ایبعد به سمت جنوب آفتابکزال حرکت کردیم، محله

زنیم. شروین خوابش را شهر است. خورشید غروب کرده و هوا گرگ و میش است. از هر دری گپ می

 های من پارسی، از خواب الهام گرفته!ای که برای سرودن شعری برای صفتکند،  ایدهبرایمان تعریف می

گوید صاحب گاراژ، مهمان دارد و بعد آید. میگردیم. به نظر نگران میر بر میاست، پهلوی بهاد 7:00ساعت 

اند که ما شب مهمانش باشیم. بیچاره در رودربایستی گیر شویم که انگار منعش کردهاز کمی گفتگو متوجه می

 کرده.

کرده و شادان روانه خیال بهادر را راحت میکنیم که نگران نباشد و تا همین جای کار هم بسیار به ما محبت 

 اش میکنیم.

توانیم در کنار دروازه قلعه قدیمی که سایبان هم دارد مانیم، مسجد برویم یا به قلعه حصار.  شب را میمی

 بمانیم.
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گیری کار عجیبی است چون همیشه نفر سوم وزنه است. به هر حال رای های سه نفری، رایدر مسافرت

 گرفتیم و مسجد برنده شد. 

 مهمانی شاهانه: مسجد و

گیریم. به مسیرمان را به سمت مسجد پشت ایستگاه پیش می GPSها کامالً تاریک است. به کمک خیابان

کنیم که بر خالف بینیم، یقین پیدا میها را که روی ایوان میآید. کفشرسیم، به نظر شلوغ میمسجد که می

 اند.بعد از ظهر، جماعتی در مسجد، گرد هم جمع آمده

های بلند اند و در باالی مجلس دو پیرمرد با ریشنفره نشسته ۱2یا  ۱0کنیم، در اتاق اول جماعتی ورود می

حضور دارند، یکی سبزپوش است که انگار خادم مسجد است و میزا بابا نام دارد و دیگری، امامه و قبای 

جز یک نفر پیرمرد اند بهو کاله تاجیکی خاکستری دارد که امام و پیش نماز است. مردان دیگر، بیشترشان با قبا

 کت شلواری. 

 دهند.کنند و ما را در جمعشان جا میتر میشوند و به اصرار حلقه را بزرگشویم، همه بلند میما که وارد می

گوید مامور راه آهن، وصف ما را برایش گفته و خبر ایم. میرزا بابا میدانند که ما بعد از ظهر اینجا بودهمی

 داده که شب را مهمان مسجدیم.

ایم و در سفرمان دهند، که از کجا آمدههای ما گوش میشود و همه به صحبتبحث قبلیشان نیمه کاره رها می

ایم؟ پرسد؛ ما اورشلیم رفتهگوید و میایم و چه راهی در پیش داریم. میرزا بابا از سفر حجش میچه دیده

کند و از خاطرات سفر حجش که سر راه، اورشلیم ورشلیم بروند. تعجب میتوانند اها نمیگوییم، ایرانیمی

 گوید. کند. میگوید اصالتاً اهل جامور در هندوستان است و شروین از سفر هندش میهم رفته تعریف می

خوانیم، در چند صف و پشت امام سنی مذهب، من و شروین را هم خیزیم و با هم نماز میبعد همه بر می

 گیریم، چون مهمانیم!ار جلو می اندازند، درست پشت امام قرار میبه اصر
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نشینند، امام مسجد که انگار با ما احساس اخوت پیدا کرده، پیش نماز که تمام شد، دو باره همه گرد می

 به من و شروین می دهد.« بچه ها بیایید کنار من بنشینید!»خواندمان و جایی کنار خودش را با این لفظ که می

گوید، و بعد جو عوض خواند، یا دعایی به عربی میگوید، یک نفر چند آیه قرآن میهر کسی، سخنی می

خواند و اشعاری از حافظ را به شود. یک نفر که بعداً فهمیدیم نامش رحمت اهلل است و ادیب، شعر میمی

ابقه ذهنی که از ایران با کند، جمع مهربانی هستند. من هیچ نشانی از تعصب ندیدم. ولی سجمع هدیه می

خودمان داریم باعث میشود، کمی در جمع مذهبی احساس دلهره کنیم. و متاسفانه همین باعث شد از این 

دوستانمان عکسی به یادگار نداشته باشیم. میدانید چیزی مانند خود سانسوری در من شکل گرفته بود. حاال 

یم را با آن ها شریک نشدم و چه حیف که این طور نشد که به آن روز فکر میکنم، احساس میکنم خود واقع

 چون هیچ نقشی و هیچ ظاهری جای خود واقعی آدم را نمیگیرد. 

خواستیم آماده شویم دعای بعد از نماز که تمام شد، امام بلند شد و بقیه هم بلند شدند که بروند، ما هم می

ما نیست و شما مهمان مایید. یکی از جمعیت که بخوابیم ولی همه یک دل شدند که مسجد جای شب مانی ش

 اش. اش را برای پذیرایی از ما مهیا کرده. دعوتمان کرد که برویم خانهکه اتفاقاً مرد بسیار آرامی بود، ظاهراً خانه

کنند! پس وسایلمان رسید راه دیگری نداریم، از طرفی دوست داشتم ببینم ما را چگونه مهمان میبه نظر می

 تیم و خداحافظی گرمی از همه کردیم و رفتیم بیرون.را برداش

 مهمانی خانه اکبر علی:

شود، در ورود به خانه اکبر علی، که چند متری بیشتر با مسجد فاصله ندارد، تر میقدم به قدم داستان مهیج

کند تا تمان میای بزرگ بر دوشش نهاده. هدایای ایستاده و حولهسهراب، پسر اکبر علی، با آفتابه و لگن نقره

 ای که از دوشش آویخته، دستمان را خشک کنیم.یک به یک دستمان را بشوییم و با حوله
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اند، شمال حیاط شان جنوبی است، حیاط بزرگی دارد که شخم خورده و چند نهال میوه هم در آن کاشتهخانه

هم پستویی در شمال غرب  ایوانی است که به چند اتاق راه دارد و سمت شرق هم چند اتاق دیگر. توالت

اند به ای در زمین کندههای تاجیکستان، در ندارد و چالهها. توالتش مانند دیگر توالتخانه است، پشت اتاق

سانتیمتر به عنوان سنگ  20در  40اند. سوراخی مستطیل شکل به ابعاد شکل انباره که رویش طاق ضربی زده

شود به عنوان توالت ایرانی از آن استفاده کرد. در کنار توالت توالت در وسط طاق ضربی تعبیه شده که می

سطلی پر از کلوخ و دستمال کاغذی رولی مخصوص که از جنس نامرغوب و مانند مقوا است، گذاشته شده. 

دهند. اتاق بزرگ و مرتبی است. در رویم  و در اتاق اول ایوان ما را جای مییک به یک، دست شویی می

متر از کعبه و نمازگزاران  4متر در  2.5کند، عکس بزرگ به ابعاد آنچه چشمانت را خیره میابتدای ورود، 

 اطرافش  در دیوار مقابل ورودی اتاق است. 

ساله با قدی متوسط و کم مو که در خانه، با قبا و کاله تاجیکی  50اکبر علی، مردی است میانسال، حدود 

اند و پشتی هم نشینیم و زیرمان دشکچه گذاشتهای بر زمین میفرهگردد. پذیرایی خیلی سنتی است، دور سمی

بر پشتمان، غذا که مربای تمشک و انواع شیرینی خشک و شکالت و شوربا و نان محلی است سریع حاضر 

گیرد و از اصالت شود، ما هستیم و اکبرعلی و رحمت اهلل، سر شام رحمت اهلل عنان سخن را به دست میمی

زند. با لهجه تاجیکی و شیوایی ها و همه چیز خواهیشان گپ میبان فارسی و تعصب ترکها و زفارس

خواند، برایمان جالب است. از اقبال و خیام و مولوی و سخنش که یک دم از شعرای مختلف، شعر از بر می

ی است. در گوید تنها آرزویش در زندگی زیارت آرامگاه خواجه حافظ شیرازاز همه بیشتر خواجه حافظ. می

 کتاب نوشته و ادیب است. 50مسجد از دوستانش شنیده بودیم که رحمت اهلل 

کنم و پدرام هم آید که کتاب دیوان حافظ کوچکی دارم، آن را به رحمت اهلل هدیه میدر این بین یادم می

هایمان را پشت یالهکند، پکند. اکبرعلی که نقش ساقی را بازی میکتاب رباعیات خیامی دارد که آن را هدیه می
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شدن دهد. بیشتر گپ و گفت، بر محور یکیگوش میکند و خودش خاموش، سر هم پر از چای کبود می

مند به یکی شدن کشورها هستند. مهمان ایران است، این مردم تاجیک واقعاً ایران را دوست دارند و عالقه

 ایم.که خیلی با هم عیاق شده رود در حالیکنند و پس از ساعتی رحمت اهلل میها مینوازی

آورد، هر کاری در این خانه، مناسکی دارد. حتی بستر هایمان را برایمان میاکبرعلی هم رخت خواب 

گسترانیدن. اول دشکچه ای در زیر و بعد دشکچه دیگر بر رو و دو بالش بر روی هم و رویش را با ملحفه 

دانه، مهمان برایشان واقعاً مهم ای را مرتب و تا شده در زیر بستر، کاری بس هنر منمیپوشاند و بعد پتوی پنبه

 گذارند. است، و هیچ چیز برای ما کم نمی

رفتم، به همراه پدرو مادرم، مهمان یکی از دوستان پدرم در یزد شدیم. ها پیش وقتی هنوز دبستان نمیسال

و کشور پذیرایی که در آن خانه سنتی یزدی از ما شد خیلی شبیه این پذیرایی است که اینجا در حصار، با د

اند که مرزهای سیاسی هیچ انطباقی اند، هیچ فکر کردهها که مرزهای سیاسی را کشیدهشود. راستی آنفاصله می

 سازد.سازد، بلکه مرزهای فرهنگی میبا مرزهای فرهنگی ندارند! و این که ملت را مرزهای سیاسی نمی

جای همه حسابدار و وکیل زیاد است که به گفت، در کانادا برای این، اینکمال )دوست و همکار خوبم( می

فرهنگ، قانون نو نوشته، رابط بین مردم است. در حالی که در ایران، رابطه دو نفر خیلی نیاز به قانون ندارند، 

ها. گرچه در ایران امروز، بخش زیادی از این بسترهای فرهنگی از بین رفته فرهنگ مترجمی است بین آن

شود که ملت بودن ایران هایی دیده میاز ایران زمین، و نقاطی دور افتاده، همسانیولی هنوز در این گوشه 

 زنند!زمین را فریاد می

 خوابیدیم بر بستری گرم و نرم، و چه خواب لذت بخشی.
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 ی اکبر علیو اتاق مهمان خانهبستری که در آن خوابیدیم 
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 مارس  30  - 88فروردین  10روز یازدهم: دوشنبه 

 شروینروایت 

 

شب پیش با دوستان رایزنی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که احتماال این میزبانان مهربان روی ما به  

اند و اگر صبح برای نماز صبح به موقع بیدار نشویم توی نمادهای دینداری اسالمی حساب باز کردهعنوان 

ذوقشان خواهد خورد. این بود که قرار گذاشتیم صبح ساعت پنج بیدار شویم. اکبرعلی هم شب قبل البه الی 

رویم. در اتاقی هم در د میشویم و برای نماز به مسجای کرد که ما صبح زود بیدار میحرفهای اندکش اشاره

آن خفته بودیم، تصویر بسیار بزرگی از کعبه یکی از دیوارها را پوشانده بود و در دینداری صاحبخانه تردیدی 

 گذاشت. این بود که با وجود خستگی تصمیم گرفتیم حتما صبح زود بیدار شویم.باقی نمی

دکنک بیدار شدیم. سهراب و اکبر علی زودتر ساعت تلفن همراهم را روی پنج میزان کردم و صبح با  

ای پر از آب گرم را بیدار شده بودند و مهمانداری را تمام کردند. چون وقتی در را باز کردیم دیدیم آفتابه

اند تا با آن دست و رویمان را بشوییم. رفتیم و دست و رویمان را شستیم و منتظر پشت در اتاق گذاشته

تر از این حرفها بود. ما شناسی رفتن به مسجد صدایمان کنند. اکبرعلی اما گویا آدمنشستیم که بیایند و برا

هایی که در انتظار نشسته بودیم، کم کم طبق معمول شروع کردیم به بگو و بخند و حرف زدن در مورد تجربه

مسجد نشد. که در سفر به دست آورده بودیم. تا این که دیدیم کم کم هوا روشن شد و خبری از چاوشان 

ی صبحانه را آورده بودند. اکبرعلی با باالخره در باز شد و اکبرعلی و سهراب وارد شدند. اما این بار سفره

 "آهان، نمازتان را همین جا خواندید، نه؟ "مهربانی لبخندی زد و گفت:
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و با کت و دقایقی نگذشته بود که  رحمت اهلل هم به ما پیوست. این بار لباس پلوخوری پوشیده بود  

شلوار و کراوات نزدمان آمده بود. برای جبران محبت پویان که حافظ را هدیه کرده بود، برای هر کدام از ما 

هایش را آورده بود. شعرهای فارسی خودش بود که در دوشنبه چاپ شده و به الفبای کریلیک دو تا از کتاب

هم من بیشتر صحبت کردم و هم اکبرعلی که کم نگاشته شده بود. صحبت در میانمان گل انداخت و این بار 

کم رویش به ما باز شده بود. رحمت اهلل شعرهایی از خودش را برایمان خواند و من هم که روی چند برگ 

شود. چندتایی از شعرهای خودم را همراه داشتم، به یاد آوردم که برخی از آنها به مردم این منطقه مربوط می

 دم و برایشان خواندم. ها را آورپس رفتم و آن

 کجایید ای راهبانانِ ماه                کجایید جنگاوران شکوه

 کجا رفت سغدی نگهبان راه؟           چه شد پارسی جنگجوی سوار

 کجا هی هی مهرِ گردونه خواه؟  کجا گم شده رد پاهای رخش

 از آن جنگل پرفسون پگاه؟ نمانده در این خاک یک بذر شاد؟   

 ها، بر نگاهمگر بر سر و چشم نرفته به جز سیل بیداد و خشم          

 فقط خفته انباشته صد گناه             های تهیبه خالیِ اشموغ

 ها نیست بهتر گواهاز این شرم شده مسخ آیینه آن عکس زشت       

 از این رو شده روزگارت سیاه           کسی را دگر عار از خویش نیست

و با کاربرد باستانی این واژه برای سخن شادمانم  "چقدر نغز است!"رحمت اهلل وقتی شعرها را شنید، گفت 

اتحاد "ها و شعرها را به او هدیه دادم با این قول که کرد. برای دقایقی برای هم شعر خواندیم و آخرش برگه

 . "ایرانیان چندان دور نیست. باز همگی یکی خواهیم شد
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ی رفتن خواستیم. در حیاط خانه عکسی با هم آنچه که انتظار داشتند برخاستیم و اجازه زودتر از 

اش را با لباس و کاپشن مدرنی عوض کرد و همگی عکسی انداختیم. اکبرعلی رفت و قبای زیبای تاجیکی

وانستیم از آنجا به تانداختیم. بعد اکبرعلی با اصرار ما را با ماشین بنز تر و تمیزش به ایستگاهی رساند که می

 ی ما را هم بدهد که نگذاشتم. دوشنبه برویم. با راننده هم چانه زد و نزدیک بود پول کرایه

وقتی به دوشنبه رسیدیم، ماشینی گرفتیم و یک راست به سوی ورزاب حرکت کردیم. این ورزاب  

ه از کنارش گذشته بودیم. شهرکی بود کوچک در دل کوه که چند روز پیش هنگام گذر از پنجکنت به دوشنب

های اطرافش سرسبز و پردرخت و زیبا بود، بی آن که مثل ارتفاعات سغد وحشی و پربرف و کوهستان

 گیر باشد.بهمن

خواهیم از ورزاب بگذریم و جایی زیبا برای مان جوانی بود معتاد که سخنانش نامفهوم بود. گفتیم میراننده

 یافت و هنوز روزی را کامل در طبیعت نگذرانده بودیم. پایان می کوهنوردی پیدا کنیم. وقتمان داشت

این  "ای به نسبت دور از ورزاب در برابر کوهی نگه داشت و گفت:جوان ما را برد و برد تا آن که در فاصله

 ها عکس بیندازیم.ایم تا از کوهکرد آن همه راه آمدهفکر می "اش نغز است!کوه قشنگ است. منظره

شدیم و پولش را دادیم و از پلی گذشتیم که بر رود ورزاب زده شده بود. بعد از دهی کوچک  پیاده 

ی کوهستانی زیبایی باال رفتیم. به سرعت خود را در کوهستانی زیبا یافتیم و راهمان را گذشتیم و از جاده

ه بود. خوش و بشی آنقدر ادامه دادیم تا به پیرمردی کهنسال رسیدیم که برای خودش در شیب کوهی نشست

آمد. ها تا این ارتفاع باال میاش در آن پایینکردیم. نود و پنج سال سن داشت و هر روز برای گردش از خانه

 آفرینی گفتیم و راه خود را ادامه دادیم. 
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ای خروشان و زیبا لنگر انداختیم. نهار میوه خوردیم و کنسرو. ای در کنار رودخانهباالخره در شیب تپه 

ین کنسروها را من از ایران آورده بودم و تا این لحظه حملشان کرده بودم. بی آن که مهلتی برای خوردنشان ا

 پیدا شود. دوستان در اینجا باالخره همت کردند و بارم اندکی سبک شد.

جا لمیدیم و کمی استراحت کردیم. آب رودخانه به قدری زالل و تمیز بود که قصد کردیم کمی آب همان

زی کنیم. در آن آب تنی خفیفی کردیم. دوستانم سر و ریششان را شستند و من هم سر و صورتی صفا دادم. با

ی بعد همگی سرخوش از زیبایی طبیعت و درختان غرقه در شکوفه، دور هم نشستیم. قرار شد به هم انگاره

بسیار سنجیده و فکر شده و  ها و بازخوردها همچنان که انتظارش را داشتم،سفر و بازخورد بدهیم. انگاره

سودمند بود. وقتی گفت و گویمان تمام شد، هر سه بهتر به تصویری که در سفر در چشم یارانمان ساخته 

 بودیم آگاه بودیم. 

ی سفر آنچه برای هر سه نفرمان خوشایند و حتی تا حدودی نامنتظره بود، این بود که در کل این دو هفته

ای میانمان پدیدار نشده بود. این در راحتی نگذرانده بودیم و کوچکترین دلخوریحتی یک دقیقه را هم با نا

سفرهای دراز مدتی مانند این بسیار ارزشمند بود. پیش از آن به اشکال بسیار گوناگون بسیار سفر رفته بودم 

هم بمانند، از  تر از حدی باها وقتی از حدی بیشتر به هم نزدیک شوند و مدتی طوالنیدانستم که آدمو می

 رود.   شان از هم سر میشوند و حوصلهرفتارهای کوچک هم خسته و دلخور می

 

 

 

 

 



380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشیندیدار با پیرمرد کوه

پویان بود و او هم به این دلیل  من عادت داشتم تنها سفر کنم. تنها همپای واقعی سفری که داشتم،  

هایمان هنگام سفر همسان بود. همان جاهایی که سازگاری عجیبی با خلق و خویم داشت. تقریبا تمام ترجیح

چید، اطمینان ی سفری را میشد و وقتی نقشهکه دیدنش برایم جالب بود برای او هم جذاب محسوب می

کنم. و حتی وقتی پای خوردن دقیقا همان مسیر را انتخاب می داشتم که من هم اگر به حال خود گذاشته شوم

هایمان یکسان بود. این سازگاری در حدی بود که برای سفر آمد هم سلیقهغذا و انتخاب خوراک پیش می

چین که برایم بسیار مهم بود، به دوستان اعالم کرده بودم هر مسیری را که پویان برگزیند من هم خواهم رفت 

 رای خود را به او داده بودم. و در واقع

پویان در ضمن به عنوان همسفر یک مزیت بسیار بسیار مهم داشت و آن هم این که خلوت آدم را به هم 

زد. وقتی برای اولین بار قرار شد سفری دونفری به جنوب ایران بکنیم، قرار گذاشتیم که هر وقت دلمان نمی

داشت خودم آن بود که دست باال یکی دو را طی کنیم. پیشخواست از هم جدا شویم و مسیرهای متفاوتی 
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شود. اما این هایمان از هم جدا میکند و راهمان تداخل میهای شخصیروزی را با هم هستیم و بعد برنامه

داشت که ما حدود دوهفته را با هم سفر کردیم و همسفر گرامی به قدری همراه بود و خلوتم را محترم می

 هم به هیچ کداممان بد نگذشت.حتی یک لحظه 

پیش از آن سفرهای زیادی را با پویان تجربه کرده بودم. در واقع سه ربع ایران خودمان را با او شهر  

به شهر و ده به ده زیر پا گذاشته بودم. تنها آذربایجان و کردستان مانده بود و آن را هم قرار بود به زودی 

 برویم. 

ی خاطر این خلوت را داشتم. پدرام به سفر آسیای میانه اضافه شد. کمی دغدغه با این وجود وقتی پدرام هم

ای از جوانان سرزنده و شلوغ و پر شر و شور بود بر خالف پویان آدم کم حرف و ساکتی نبود. در واقع نمونه

حقوق  گذارند. از حق نگذریم که در این سفر پدرام به راستی در رعایتکه کسی را به حال خود وا نمی

های یاران سنگ تمام گذاشت. اما به هر صورت خلق و خویش با پویان همسفران و همدلی با خواست

سرودم. نوشتم یا شعری مینشستم و چیزی میای میمتفاوت بود. وقتی با پویان بودم، برای خودم در گوشه

 گذاشت.ی بگو و بخند میاما با پدرام، مگر وسوسه

گوید که وقتی جمعی از دو در این مقاله می "ی سه نفرمسئله"دارد به نام ی مشهوری زیمل مقاله 

ی نهاد اجتماعی سه نفره است. کند، و در واقع واحد پایهشوند، همه چیز تغییر مینفر به سه نفر تبدیل می

ت رفتاری توانند به ضرر نفر سوم دست به یکی کنند و به این ترتیب نوع روابط و محاسباچرا که دو نفر می

 شود. تر میدر میانشان بسیار پیچیده

شد. با این تفاوت که کوچکترین نشانه و حرکتی در این حقیقتی بود که در جریان سفر ما به خوبی دیده می

راستای اتحاد دو نفر در برابر نفر سوم وجود نداشت. یارانم آماده بودند تا به سرعت سلیقه و میل دوستان را 

ترین عضو ترین و خودخواهگذشتشان ترجیح دهند. احتماال در این جمع سه نفره من بیبه خواست شخصی
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ی شخصی های پرشمارم بود که پی گرفتن یک برنامهشدم. این هم تا حدودی میراث تنها سفر کردنتلقی می

 کند.را به عادتی پایدار تبدیل می "به حال خود بودن"و تعقیب سیاست 

ای از عمق و ام، به همان درجهنفره با پدرام و پویان بر خالف انتظار اولیه به هر صورت، سفر سه 

ام با پویان سابقه داشت. در این مدت خلق و خوی هر سه نفرِ ما به شادمانی منجر شد که در سفرهای دونفره

تیم، هم نشت کرده بود. من و پویان که معموال در سفرهایی از این دست کم حرف و غرق افکار خود هس

ی پویان بشاش و پرحرف و شلوغ و صد البته شیطان )به آن معنی که افتد و دانی!( شده بودیم. نگاه مهندسانه

ی شهرها قایل شویم. در من و پدرام رسوخ کرده بود و کم مانده بود که ما هم تقدسی اهورایی برای نقشه

 تاثیر من بر دوستانم هم امیدوارم چیز بدی نبوده باشد.

ز ساعتی آرمیدن و گپ و گفت در مورد زیر و بم سفر، من خوابم گرفت. چرتی زده بودم که پس ا 

اند. هر سه به این دیدم پویان و پدرام شاد و شنگول آمدند و خبر دادند که جایی مناسب شب ماندن یافته

ما من کمی نگران بودیم که باید امشب را در همین بهشت سرسبز و زیبای کوهستانی بمانیم. ا نتیجه رسیده

ها زیاد است. من و گفتند در این کوهی خرس و گرگ که میبارش باران بودم و پدرام اندکی در فکرِ حمله

کنند. به ویژه وقتی سه تن باشند ها به انسان حمله نمیپویان به تجربه دیده بودیم که جانوران به این سادگی

 ریشی به این بلندی باشد. شان دارای شان هم دندانپزشک و آن یکیو یکی

ای محصور را یافته بودند که هر دو نگرانی را از بین به هر صورت، دوستانم در گردشی کوتاه منطقه 

دار کوچکی هم در میانش بود. یعنی هم باران را ای که یافته بودند محصور بود و بخش سقفبرد. محوطهمی

ای کردیم در حالی که از میان درختان روی سرخوشانهکرد و هم خرس و گرگ را. تا آنجا پیادهدور می

 گذشتیم.ی عظیم میهای بریده بریدهپرشکوفه و سنگ
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در همین منطقه بساط شب ماندن را برقرار کردیم. بعد از آوردن آب و انجام کارهای تدارکاتی، روی  

ی بر تپه قد برافراشته بود و اای بلند رفتم که مشرف به محل اقامتمان بود. تک درخت عظیم پرشکوفهتپه

ها قرار داشت. همانجا بود که تا زمان غروب خورشید نشستم و به صورتبندی رویارویش ستیغ پربرف کوه

 دست یافتم. "من پارسی"نهایی مفهوم 

به این شکل، آن شب را همان جا گذراندیم. پای آتشی گرم و سرخ، زیر آسمانی پرستاره و درخشان، و 

 بادی کوهستانی.  سرمست از وزش
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 دو شنبه   88فروردین  10 –مارس  30روز یازدهم : 

 روایت پویان

 

بلند میشویم، با این که سعی میکنیم، سر و صدا نکنیم، ولی باز،  5:۳0به خیال نماز صبح در مسجد، ساعت 

ها برای دست شستن و وضو و قه سهراب و اکبر علی به خدمت حاضرند. آب گرم در کتریبعد از چند دقی

 گذارند .شویم. مدتی تنهایمان میما مشغول می

بساط برچیدن رخت خواب و  بعد گسترانیدن سفره صبحانه با نان داغ و کره و مربای تمشک و تخم مرغ.  

رسد، با پیش رود تا به کانال اخبار روسی میهای ماهواره ور میزمان خوردن صبحانه، اکبر علی با کانال

 ماند.ی، میفرض این که، وقتی ما فارسی بلدیم، حتماً روسی هم بلدیم، روی کانال روس

گوید، تر از دیشب شده و از خودش میاکبر علی با توجه به این که تنها مهمان دارمان است، کمی پر حرف

ای دارد و متمول است. در این بین، رحمت اهلل با کت و شلوار خاکستری اتوشده و که در حصار کارخانه

ایم، دو کتاب جیبی از اشعارش را هدیه ه دادههایی که به او هدیرسد. به پاس کتابکراواتی برازنده سر می

 یابد.دار میشود و گفتگو ادامه میآورده. رحمت اهلل که بسیار خوش صحبت است، دو باره میدان

 گردی است! ایم، که به ورزاب برویم. امروز روز طبیعتما وقت زیادی نداریم، قبالً برنامه ریزی کرده

دارانمان کسب اجازه کنیم برای مت اهلل شد، مجبور شدیم از مهمانپس با این که کمی موجب دلخوری رح

 رفتن.  پیش از رفتن چند عکس یادگاری گرفتیم و از خانه در آمدیم.
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 از راست به چپ: سهراب، پویان، رحمت اهلل، اکبر علی، شروین

 

 

 

 

 

 

 

 مراسم دست شویی مهمان، سهراب آبریز در دست و حوله بر دوش
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 روز گل گشت، حصار تا ورزاب و بعد غزنه:

رساند و از آنجا با تاکسی به دوشنبه و با تاکسی دیگری بنزش ما را به آفتابکزال میاکبر علی مهربان، با ماشین 

 رویم.به ورزاب می

ای که به دلیل وجود، رودخانه پر آب کیلومتری دوشنبه در همان مسیر پنج کنت است. دره 40ورزاب در 

 ورزاب، به عنوان ییالق دوشنبه مطرح است.

ایم که ما را به یک جای خوش آب و هوا در ورزاب ایم، قرار گذاشتهکردهبا ماشینی که از دوشنبه حرکت 

های طبیعی این منطقه ببرد، هدفمان بیشتر طبیعت گردیست و چون خودمان اطالعات خاصی در مورد مکان

 دهیم به مردم محلی اعتماد کنیم.نداریم، ترجیح می

گوید اینجا باید ایستد و میبه نام ییالق غزنه، ماشین می کیلومتر باالتر از روستای ورزاب، در جایی ۱0تقریباً 

پیاده شویم. جای سوت و کوریست، آن طرف جاده، بر روی رودخانه پلی کابلی وجود دارد که جاده فرعی 

رویم کنیم، میکند. به نظر اینجا جای بدرد بخوری نمی آید، مشورت میآنطرفش را به جاده اصلی، وصل می

گردیم به همان حصار، و اطراف قلعه را مانیم و اگر نه بر میخانه و اگر جذبمان کرد، میبه آن طرف رود

 کنیم. با پرسرویم و اول از همه توالتی پیدا میگردیم. کوله بر پشت در آن سوی رودخانه پیش میبیشتر می

 آزماییم.ها است. بختمان را میشویم که آبشاری در همین نزدیکیو جو از مردم، متوجه می

 غزنه، آبشار، شکوفه،  بهار:

کشی کنیم. دره فرعیی که ویالسازی شده توانیم مسافت زیادی را کولهها به شدت سنگین هستند و نمیکوله

رویی به باالی یال شود و راه مالدهیم. باالدست ویالها جاده خاکی تمام میاست را به سمت باال ادامه می

 گذر از رودخانه کوچکی. کند البته بعد ازصعود می
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گوید همین یال را پرسیم، که میکنار نهر، پیرمردی نشسته، بعد از سالم و علیک، از جای چشمه و آبشار می

 سال است. ۹5شود. می گوید سنش به باال بروید، دیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطراق در کنار درخت گردوی کهنسال

 

نهایت زیباست و بعد از این همه تجربه کنیم. اینجا بیسالی اطراق میکمی باالتر، در کنار درخت گردوی کهن

رود و چند ای از کنار همین درخت گردو پایین میفضاهای شهری، چنین آرامشی را الزم داشتیم. رودخانه

خواند. سریدن روی تخته سنگی صاف، و حوضچه زیرینش، ما را به آب تنی می متری باالتر از ما، رودخانه با

شوریم. ولی آب بیش رویم داخل آب و هر سه مان سر و صورتی میتوانیم تحمل کنیم و میمن و پدرام نمی

 از اندازه سرد است!
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اال، مثل تابلو نقاشی های سپید پر برف در بهای درختان میوه وحشی، کوههای الله زرد و سرخ، شکوفهگل

 است.

خوریم، به این نتیجه رسد. نهار را که میگاوها در دوردست مشغول چرا هستند. محیط خیلی امن به نظر می

 جا بمانیم. رسیم که شب را همینمی

رویم و باالخره، کمی باالتر از شروین در خواب است، من و پدرام هر کدام از سویی به شناسایی منطقه می

روز دیرتر  20کنم اگر کنیم که برای خواب مناسب است. فکر میفعلی، منطقه محصوری را پیدا میجای 

مانی پیدا کرده ایم، قلمرو گوسفندان بود! اینجا محل اقامت خانواده کوچ آمدیم، اینجایی که برای شبمی

 اند.نشینی است که هنوز به ییالق نیامده

خواهیم، با او ارتباط ساله، دائم از دور، ما را می پاید، هر چه می ۱0کند و پسرکی خورشید کم کم غروب می

پرسیم. مهربان نام دارد. و معلوم ترسد، باالخره با حفظ فاصله، نامش را میشود. از ما میبرقرار کنیم، نمی

ا بمانیم. از دور توانیم امشب اینجکنیم که میمیشود که ما در ییالق خانواده او بیتویته کردیم. کسب اجازه می

گوید اشکالی ندارد، فقط سایبان چوبی که دارند را نباید آتش بزنیم! معلوم است بدون این که نزدیک شود، می

 ها اشتباه گرفته.ما را با اشموغ
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شود، و آتش لذت خوریم و بعد هم چای.  هوا کم کم سرد میپیاز می شب در بر آتش، تن ماهی و ذرت و

اند تا بخوابند ولی من به کمک باطریی که از امیر محمد ها رفتهتر. پدرام و شروین به کیسه خواببخش

جوادی )دوست خوبم، پزشکی که عکاس و گرافیست معروفی است! و خودش این باطری را به همت بهرام 

 ها بنشینم و سفرنامه بنویسم!توانم ساعتام، میبه دست آورده( گرفته دوست دیگرمان

روم که بخوابم. شب بخیر ای آسمان پرستاره! ای آسمان پر ستاره و روشن است. من هم خواب آلودم، می

 رویاهایی که هنوز ندیدمتان!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایش...شروین و شکوفه
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 محض!پویان در آرامش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وقتی پدرام به روشن شدگی رسید
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 مارس  31 – 88فروردین  11  روز دوازدهم: سه شنبه

 شروین روایت

 

ی سبکی خوردیم و زدیم به کوه. راه برگشت را عمدا از راهی جدید سحرگاه بیدار شدیم و صبحانه 

ی راه را ها چنان بود که مرا به وجد آورد و بخش عمدهتا کوه را بیشتر ببینیم. شیب مالیم تپهبرگزیدیم 

های دویدم. پای آبشاری زیبا استراحتی کردیم. پدرام عکسهایی خوب برداشت و من سنگ جمع کردم. سنگ

انستیم ببینیم هوش از ها می توهستند. از فکر این که در بدخشان چه "نغز"این کوهستان به راستی زیبا و 

 پرد.سرم می

ای گرداند. در حین بازگشت از میان دهکدهمیای رسیدیم که ما را به دوشنبه باز باالخره به جاده 

خیز رد شدیم. یک سگِ قراضه که چند تا دندانش هم افتاده بود، اصرار زیادی داشت که به ما حمله کند. سگ

کرد چند شکاف درست و حسابی داشت که ی که او را از ما جدا میزد. چون حصار باغاما بیشتر بلوف می

شد تا به سویمان بیاید. البته خوب کرد و از آن رد نمیزد و فقط پارس میبا خنگی خودش را به ندیدن می

ای هم می کرد! وقتی صاحبش صدایش کرد فهمیدیم اسمش رحمان است. گمانم کار درست و منطقی

کمونیست بود که در این بخش دور افتاده از تاجیکستان پنهان شده بود. چون  صاحبش از رهبران حزب

 ها هم از او دل خوشی نداشتند. رحمان اسم رئیس جمهور این کشور بود و کمونیست

کردم تا ببینم ام را زیر و رو میگذشتیم، داشتم کیف کمریوقتی از پل چوبی روی رود ورزاب می 

دوید ندیدم. است. برای همین هم سگ دیگری را که با سرعت به سمت ما می اندهچقدر پول برایمان باقی م
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ای منطقی کمی از من عقب مانده بودند و پویان وقتی متوجهش شدم که به من رسیده بود. دوستانم با محاسبه

 "شروین، شروین، بپا، سگ! "گفت:داشت خیلی پلیسی می

ه بود و به من رسیده بود. اما آن قدر از دیدن اعتماد به وقتی من متوجه سگ شدم، کار از کار گذشت 

تحت تاثیر قرار گرفته بود که حتم کرد باید آدم خوبی باشم.  -شدکه البته از ندیدنش ناشی می –نفس من 

ست و خیز کردن و بازی کردن. این یکی سگ سیاه بزرگی بود این بود که شروع کرد به دم تکان دادن و ج

های مینیاتوری ی این سگهایش البته کمی جلف بود و بیشتر شایستهبا دندانهای تیز و حرکات سریع. بازی

مانند. آنقدر شلوغ کرد که کم مانده بود گوشش را بگیرم و های زنده میپشمالو بود که به کوسن و پادری

 کند. حمان تا او هم یاد بگیرد یک سگ خوش اخالق چطور رفتار میببرمش پیش ر

به سرعت و آسانی به دوشنبه بازگشتیم و باز دست به دامان ناجی بزرگمان علی بهجانی ممقانی  

مان اش راهنماییشدیم. باز با همان مهربانی و صمیمیت به دادمان رسید. در سفارت ایران ما را دید و به خانه

هایمان را آنجا گذاشتیم و با همسرش که بانویی خوش برخورد بود سالم و علیکی کردیم و رهسپار لهکرد. کو

تر بگردیم. قرار بود امروز را گردش در بازارهای دوشنبه شدیم. تا شبانگاه وقت داشتیم تا دوشنبه را دقیق

 صرف گردش در بازارها کنیم.

 

 

 آخرین سند به جا مانده از

 ...جان ترین کفش تاریخسخت
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بعد از آن تا عصرگاه اتفاق مهمی رخ نداد. در بازارهای رنگارنگ دوشنبه گشتیم و لباسی و سوغاتی خریدیم 

هایمان را ی علی رفتیم و کولهشد به خانهو نهاری پرمالط خوردیم و در آخر کار وقتی هوا داشت تاریک می

هایمان کردیم. خریدها را در بارها در کولهبرداشتیم. باز به فرودگاه رفتیم و نیم ساعتی را صرف توزیع مجدد 

فهمیدند ایرانی ها جای دادیم و با کمی معطلی از سد مرز هوایی گذشتیم. این جا به محض آن که میکوله

ای کردند رشوهدادند. در ضمن افسران نگهبان سعی میگذاشتند و خارج از صف راهمان میهستیم احترام می

همه پرروتر بود، پرسید چقدر پول داریم. فکر کردم جزء آداب گمرکی است و  شان که ازهم بگیرند. یکی

ها را ببیند و دالرها را که پیش پدرام بود گرفتم و نشانش دادم. بعد گفتم حدود چهارصد دالر. خواست پول

این  "فتم:ها را به او بدهیم. پس دالرها را جلوی چشمش گرفتم و گتازه فهمیدم انتظار دارد یکی از اسکناس

بعد هم همه را به پدرام پس دادم. شروع کرد شاخ  "برای خرج کردن قانونی است و الغیر. بینی؟پول را می

مانید. هایتان را بگردم از پروازتان جا میو شانه بکشد که وقت زیادی تا پروازتان نمانده و اگر بخواهم کوله

ای برای پریدن نداریم و اگر جا بمانیم باید م ما عجلهاین مثال تهدید کردنش بود. من هم با خونسردی گفت

های ما را تا آخرش خودش جواب سفارت ایران را بدهد. تهدیدهای دو جانبه کارگر شد و هیچ کدام از کوله

ها را کیسه شدند و سریع ماستای با برخورد تندم روبرو میگیران هم با کوچکترین اشارهنگشتند. رشوه

 کردند. می

این شکل بود که به هواپیما نشستیم و به ایران بازگشتیم. آخرین چیز جالبی که از این سفر در  به 

 "خاطرم مانده، آن است که هواپیما بر باند فرودگاه ایرانی نشست و مهماندار با همان صدای نمکینش گفت:

 "اکنون بر زمین نشستیم. تا توقف کامل هواپیما از جای خود نخزید!

 نخزیدیم!و ما 
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 سه شنبه  ۸۸فروردین  ۱۱ –مارس  ۳۱روز دوازدهم : 

 روایت پویان 

 

کردم، شب نسبتاً سرد بود، ولی خیلی چسبید. خوب خوابیدیم و هر از چند گاهی که چشممان را باز می

 خوابیدم با شگفتی. کردم و دوباره میدیدم، ذوق میآسمان پر ستاره را می

صبح سپیده که زده بود، بیدار شدم و از کیسه خواب در آمدم، سریع سمت آتش رفتم که از خاکسترش دوباره 

 آتش بر افروزم. کمی تالش و شعله ور شدن آتش با کمک پوشال خشک پوست درختان و کمی دمیدن.

فرصت داشتیم، پس با همان آتش آبی جوش آوردیم و نسکافه خوردیم، به همراه کمی خشکبار. امروز روز 

 ین راه افتادیم.به سمت پای 7:00آخر است و باید  برگردیم دوشنبه. قرارمان برای امروز خرید بود، ساعت 

 

رویم تا به دره برسیم، جایی که جویباری جای مسیر دیروزی از یال سمت راست پایین میبرای برگشت به

متر. پوشش گیاهی منطقه پر بار است ولی  6رسید. آبشاری با ارتفاع، حدود خروشان به آبشاری بلند می

 . سنگ بستری از جنس گرانیت.بستر عیانها بر اثر چرای بی رویه لخت شده و سنگ برخی از دامنه

کستان مشترک است، منابع غنی از گرانیت دارند. چیزی که در های این منطقه که بین ازبکستان و تاجیکوه 

ازبکستان هم زیاد دیده بودم، استفاده بی رویه از گرانیت بود. مثالً در سمرقند بجای جدول کنار خیابان، سنگ 

 نتیمتر کار کرده بودند! سا ۱0گرانیت با ضخامت 

پیوندد که دوآبی را تشکیل رویم، جویبار دیگری به این آب میمتری که جلو می ۱00در پایین دست آبشار، 

دار که ویالهایی بزرگ در پشت آن پیداست. ای نردهشود. محوطهدهد و کم کم آثار تمدن انسانی هویدا میمی

 های پولدار است. ر و ایوانی که احتماالً در تابستان، پذیرای تاجیکهر ویال که یک یا دو طبقه است با  استخ
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ها را که به گفته کشد و آنایم ، راهی خاکی که شروین باالخره دست از کفش میرزا نوروزش میبه راه رسیده

 گذارد، این داستان طی مراسم با شکوهی انجام شد که درقاره را گشته، در آن دیار به جای می 5خودش 

 رسیم. پایان با عکس یادگاری پایان یافت. به آبادی کنار رودخانه می

 

گیرد. راستی این کند و آرام میصدا می« رحمان»شود، صاحبش او را صدای سگی در یکی از ویالها بلند می

خانه با رئیس ترین حالت احتماالً صاحبها اسم سگشان رحمان است جالب نیست؟ در خوشبینانهکه این

 هور کشورش عناد دارد )نام رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان است(.جم

 دوشنبه است، برسیم.-ورزاب -باید از پل معلق رد شویم و به جاده اصلی که همان جاده پنج کنت

 ها خالص شویم، نگهبانکیلومتر با ورزاب فاصله داریم، قبل از ورود به دروازه پل باید از شر آشغال ۱0تقریباً 

کردن گیلکی گویند که شاید با موسمی« موسیه»کند. اینجا به آشغال زمین محصور بزرگ کنار پل، کمکمان می

 از یک ریشه باشد )در گیلکی موس کردن به معنی خراب شدن و کپک زدن است(.

ود شسانتیمتر، تحمل می ۱0متر است و وزن پل روی دو کابل با قطر حدود  ۳شویم، عرض پل وارد پل می

هایی بسته شده. عرشه پل هم شاستی فلزی است که در وسط برای عبور ماشین با که در کوله پل، به وزنه

اند و عبور پیاده را ها هم در رفتهورق فلزی پوشانده شده و در دو طرف تخته کوبی است. برخی از تخته

چرخد و کند، و دورمان میما بازی می شویم، سگی با رفتاری دوستانه باکند. از پل که رد میانگیز میهیجان

 کند.ایستد و به کمرمان تکیه میبا دو پا می

 غزنه به دوشنبه:

سامانی، ما را به  5شویم یک فیات الدای خاکستری قدیمی منتظرمان است. به قیمت هر نفر از پل که رد می

 ایم.ایستگاه اول شهر دوشنبه ۸:45برد. ساعت  دوشنبه می
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رویم و در پی علی آقا بودیم که خودش قدم زنان سر با اتوبوس صد برگ به سفارت ایران می از ایستگاه 

اش شود ما را به خانه اش ببرد تا وسایلمان را در خانهرسد. بعد از  چند بار تغییر تصمیم باالخره قرار میمی

 بگذاریم.

ها را بلند قامت. خوش روست. کوله دار با رنگ تیره وخانمش در خانه است. خانمی چادری با چادر گل 

کیلومتری با شهر  20کنیم، قرار است اول به بازار کاروان که گذاریم و از علی بهجانی خداحافظی میمی

 فاصله دارد برویم.

 بازار کاروان:

روند کاروان. و سر راه از بازارهای های خط دو از خیابان صدرالدین عینی، مقابل صد برگ، مستقیم میاتوبوس

گذریم. به گفته علی آقا، بازار سلطان کبیر بیشتر مخصوص وسایل برقی و سلطان کبیر و سخاوت هم می

بازارهای ن فاصله دارد، بیشتر شبیه شنبهدقیقه با کاروا 5لوازم یدکی ماشین است. بازار سخاوت هم که با ماشین 

هایی شود و مغازهخودمان است، و انواع خوراکی و خشکبار و شیرینی و ترشی و تره بار و غیره در آن پیدا می

 هم دارد که ما وقت نکردیم ببینیمشان. 

. انواع لباس کشدهایش دو روز طول میکاروان بازار بسیار بزرگی است که فقط دیدن کل کوچه، پس کوچه

و کفش و جواهر و اسباب بازی و پارچه و لوازم خانگی و چیز های دیگر در آن زیاد است. از میدان صد 

دقیقه راه است. صبح ما بازار را گشتیم، پدرام از آنجا که  45اتوبوس بزرگ  2برگ تا بازار کاروان با خط 

ار لباس بچه، ارزان است چون پدرام از خریدهایش دایی است، به دنبال لباس بچه، بازار را زیر رو کرد. انگ

بود که برای نهار به یکی از رستوران های  2:00راضی است. من و شروین هم شلوار گرفتیم، ساعت حدود 

کنیم.  هر ها ظاهرشان کل کثیف است. چون روز آخر است، نهار، ناپرهیز ی میکنج بازار رفتیم، رستوران
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یک کاسه شوربا و بیشکک که غذایی است با ترکیب کتلت و جو پخته و  پوره  خوریم،کدام دو تا غذا می

 سیب زمینی و هویج آب پز و ماکارونی.

 گردیم.شویی، به دنبال سنگ میبعد از دست ۳:00بعد از نهار حدود ساعت 

بداند سنگ های قیمتی و رنگارنگ. این سنگ ها دل مشغولی شروین هستند. از هز سفری و هر دیاری، اگر 

سنگی معروف در ان نواحی یافت میشود، محال است که ازشان بگذرد.  در همین حین و در جستجو بودیم 

ریزند روی دستمان و رسیم. زرگر ها آب پاکی را می، می«تیال»که به بازار طال فروشان و به قول خودشان 

 دیگر وقتی برای سنگ خریدن نمانده.. ۳گویند، باید به شهر، جلوی پارک رودکی برویم، آن هم تا ساعت می

خرم ، شاید مهمترین خریدم از تاجیکستان و در کل سفر همین خریدها من چند کاله و یک قبای تاجیکی می

 بود.

 بازار سخاوت:

تر است، رویم. سخاوت از نظر محصوالت خوراکی غنیبعد از کاروان ، با اتوبوس به بازار سخاوت می

شود. در میان خشکبارشان، نوعی گردو دارند که به چهار مغز معروف خشکبار و تره بار به وفور دیده می

 ت. تر است و شکلش تخم مرغی اساست. چهار مغز، از گردوی معمولی روغنی تر و کوچک

به نظر بهترین سوغات تاجیکستان، خشکبار است، چه هر کدام مقداری چهار مغز و بادام و زرد آلو خشک 

 افتیم.به سمت دو شنبه، راه می 4:۳0خریم و ساعت و برگه می

 برگشت به دوشنبه برای آخرین بار:

« آفتابوس»گ است که به آن نکته: در این شهر دو نوع ماشین عمومی حمل و نقل وجود دارد. یکی اتوبوس بزر

گفته « آفتابوس میده»های کوچک است که به آن بوسها و مینیگویند و دیگری ونمی« آفتابوس کالن»یا 

 در زبان تاجیکی یعنی کوچک.« میده»شود. می
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شویم و بعد هم موسسه رویم. سر راه از جلوی دانشگاه دولتی رد میاز صدبرگ به سمت خانه علی دایی می

سال سن دارد، با  75رویم . شمس پیرمرد دربان که العاتی حقوق در دوشنبه. به بهانه توالت به درونش میمط

کند. برای این که وجهه بدی پیدا نکند، کمی پیشش دهد و ما را راهنمایی میرویی سالممان میخوش

جز این مه چیزش خوب بود بهگوید و از دوره شوروی؛ که هزنیم، از هر جایی مینشینیم و با هم گپ میمی

گوید، با مسکو رابطه دارد که مردم را از مسلمانی دور کردند. از امام علی رحمان هم دل خوشی نداشت. می

و به قول معروف غرب زده شده)حاال بماند که زمانی همین مسکو نماد مقابله با غرب بودها!(. از وضعیت 

 ار اسالم است. گوید؛ نسل جوان طرفدپرسیم، میجوانان می

گوید از پذیردمان و میرویی میبرد، مردی میانسال و کراواتی که با خوشما را نزد معاون پژوهشکده می

آیند و آرشیو کاملی از فیلم و عکس و نوشته ایران دانشجوهای دکتری برای تحقیقات به این موسسه می

 دارند.

افتیم. طبقه دوم یک مجموعه کنیم و به سمت خانه علی آقا راه میاست خداحافظی می 6:00ساعت حدود 

ها مربوط هایی قوطی کبریتی با نمایی یکنواخت(. خانههای دوره کمونیستی است )خانهخانه از همان شهرک

رونش معموالً پارکت شده و بسیار زیبا است. خانه علی به دوره شوروی است، که ظاهری فرسوده دارد و د

 آقا هم تا جایی که ما دیدیم همین طور است.

 

 

 

 شمس پیرمرد مهربان تاجیکی: 

 سرایدار مرکز پژوهشی
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کند. متاسفانه دهد و ما را بدرقه میرویی وسایلمان را میرسیم، فقط همسرش هست و با خوشبه خانه که می

 توانیم حضوری از زحماتی که این چند روز برایمان کشیده تشکر کنیم.نمیعلی آقا نیست و 

ها بساطمان را پهن گردیم که از خانه علی آقا دو دقیقه بیشتر راه نیست. روی یکی از نیمکتبه اپرا بالت برمی

رویم تا خرید کنیم، چند شکالت و مقداری می orimکنیم. من و پدرام به نیابت از شروین به فروشگاه می

 نوشیدنی، آخرین خریدهای ما از تاجیکستان است.

ها رویم. هواپیما را تاجیکرسیم . بعد با تاکسی به سمت فرودگاه میها میبه حساب و کتاب 7:۳0تا ساعت 

فهمند. شاید فرهنگستان زبان فارسی البته هواپیما را هم می«. پلنایرو»گویند، و فرودگاه را هم می« سملوک»

 کند!های فارسی، جابجا میهای بیگانه را با واژهشان، مشغول به کار شده و واژه

 فرودگاه دوشنبه:

کنیم. سالن شویم، روی یک نیمکت جلوی سالن ورودی فرودگاه دوباره بساط میاز تاکسی که پیاده می

تاثیر نیست. یک نکته نظمی مسئولین فرودگاه و کوچکی سالن هم بیشلوغ است البته بی فرودگاه خیلی

 ماند. کنندگان است. هر مهمانی، کلی بدرقه کننده دارد. مثل سفر حج در تهران میازدحام بدرقه جالب،

ت، سریع سگوید؛ پرواز در حال مسافرگیریکنم که میبه اطالعات پرواز مراجعه می ۸:۳0حدود ساعت 

ایستیم که مسافران پروازهای مختلف در آن در صف شلوغی می ۸:45کنیم. ساعت وسایلمان را جمع می

کشیم و اند بارهایمان را میکنیم و با ترازویی که در سالن عمومی قرار دادهمنتظرند. از فرصت استفاده می

کیلوگرم باشد و ساک دستی  20بار باید زیر دهیم، طبق قانون پرواز، ساک قسمت ها را انجام میآخرین تنظیم

 تواند باشد، خوشبختانه مجموع بارمان درست است.کیلوگرم می 5داخل هواپیما هم تا 

ایستیم و بعد از یک ربع پلیس فرودگاه یک نوار  صف مسافران خیلی جالب است، اول یک سری صف می

گذرد  ره انتهای صف بایستیم. یک ربع دیگر میشویم دوباکند و مجبور میکشد و مسیر صف را عوض میمی
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ست. کند و میبرد تو. انگار صف، برای پلیس مهم نیو دائم پلیسی از داخل سالن، نفرات مختلف را جدا می

کنندگان همراهش به داخل سالن بعدی شود، سیلی از همراهان و بدرقههر مسافری هم که به داخل برده می

افراد غیر مسافر ممنوع است. خوب هر چه باشد اینجا تاجیکستان است و قواعد روند که قاعدتاً برای می

 خودش را دارد.

فهمیم نیم ساعت به پرواز بیشترنمانده و ما در حال جا گذریم و تازه میباالخره ما هم با قلدری از در می 

ها کنیم. پلیسهای جستجو رد مینفر مسافر ایران باقی مانده، سریع بارمان را از دروازه 4ماندن هستیم. تنها 

شوند داخل کوله من یک کپسول گاز است. اینقدر محیط آشوبناک است که معلوم نیست کار هر متوجه نمی

اش هم این است کند و بهانهرسیم، مسئول گمرک با وقاحت درخواست رشوه میکس چیست. به گمرک می

گردم تا زودتر رد شوید. ما هم خودمان را به نفهمی نمی که پروازتان دیر شده و اگر رشوه بدهید بارتان را

 زنیم.می

کند شود و میگوید چقدر پول همراهمان است. شروین هم به پدرام اشاره میاین بار از مسیر دیگری وارد می 

 دالر!  ۸00دهیم، و عین دالرهایی که برایمان، باقی مانده بود، نشانش می

ها را پس بدهد و اگر دوست دارد بارها را هم بگردد ولی کارش د پاسپورتگویشروین، به مامور گمرک می

شود و مسئول گمرک کنیم. تهدید کارساز میزشت است و اگر ما از پرواز جا بمانیم به رؤسا، شکایت می

رسیم. به عنوان دهد و به قسمت تحویل بار و کارت پرواز میبدون گشتن بارها، پاسپورتمان را تحویل می

شویم. اینجا آخرین خوان است، دوباره دهیم و راهی قسمت بعد میخرین مسافر، بارهایمان را تحویل میآ

تان اید و برگه رجیستر اولیهپلیس، این بار به بهانه دیگری که مثالً در طول اقامتتان در کجا اقامت داشته

 دهد. کجاست، به پدرام که نفر اول است گیر می
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بریم کند. دیگر زمان مماشات نیست، هر سه با هم، به گیشه پلیس، هجوم میرشوه می پلیس دیگری هم طلب 

کنیم. خوب یادم هست که به پلیس میگوییم ؛ چرا باید شما که مانند بگیر میو شروع به سرزنش پلیس رشوه

 ت رشوه کنید. ما فارسی حرف میزنید، این طور رفتار کنید و این کار شما مایه خجالت است ، نباید درخواس

ها را مهر زد. از این خوان زده شد. کارهایمان را سریع انجام داد و گذرنامهدر کمال تعجب دیدم که  خجالت

گذریم و در مقابلمان اتوبوس هواپیمای تاجیک ایر، منتظر است. در آخرین زمان سوار هم به سالمت، می

 رسیم. شویم و به هواپیما میمی

 تهران: –فرودگاه دوشنبه 

ام هستیم، ردیف آخر. پروازمان دو ساعت و نیم است و ۱7هواپیمای جت کوچکی است، هرسه در ردیف

ولی  پریم. بیشتر همسفران ایرانیند. در این هواپیما خبری از فیلم و از این چیز ها نیست.می ۱۱:۳0ساعت 

 غذایش خوب است. هم برنج و مرغ داغ بود و هم کره و مربا و قهوه و هم عصرانه با  آب میوه.

 شد. DVDها را برای پدرام رونوشت کردم ، سه تا از فرصت استفاده کردم و کل عکس

و بعد از گذر از ورودی و چک شدن گذرنامه و ممهور شدن آن به مهر ورود،  به تهران رسیدیم ۱:۳0ساعت 

 گیریم.شویم . بارهایمان را تحویل میرسماً به وطن وارد می

 شود.آیند تمام میمادر شروین منتظرمان است. به این ترتیب سفرمان بدون حتی یک لحظه ناخوش 

 

  



402 

 

 پایان سفر نامه: )به قلم پویان(

تر ها که دائماً مرور شده، شکلی منسجماز سفرمان یک ماهی گذشته، آنچه اکنون در خاطر دارم جدای نوشته

 خواهم بگویم که چرا این سفرنامه را نوشتم!یافته. می

آشنا به آیین نگارش طوالنی نیستم، راحت نبود و به طبع نقطه ای طوالنی برای من که چندان نوشتن سفرنامه

 ها شده.هایی هم داشتم که حتماً خواننده متوجه آنضعف

و  GPSفایل بندی دقیق سفر، تعاریف و کلمات کلیدی، مسیر سفر بر روی ها، برنامه زمانقیمت ریز هزینه 

Google Earth  نسبتاً دقیقی از و چیزهایی از این دست به انتهای سفرنامه پیوست شده در کل اطالعات

 تر بود. دهد ولی شخصاً نوشتن متن سفر نامه برایم جذابده میمسیر سفرمان به خوانن

خوانی که به تازگی به همت دوستانم راه اندازی شده، چند وقت پیش، دوستی را مالقات در جلسات سفرنامه

کردم که سفر نامه ای طوالنی از سفر چینشان نوشته بود. هدفش از نگارش دقیق سفر، این بود که کلیه 

نندگان در مورد سفر مشابه به چین را پوشش دهد و راستش جدای از هدف و محتوای سفرشان، سواالت خوا

داد خیلی استفاده کردم.  نام نویسندگان آن سفر نامه یاد شده من از این سفرنامه و الگویی که به دست می

ه دانشگاه امیرکبیر بابک ضیا و کاظم مهین روستا و شیوا شمشیری و چند تن دیگر از گروه کوه نوردی نمون

 بودند. 

رزم را بنویسم، به هیچ وجه هدفم این نبود که دوستانی را تشویق خواستم سفر نامه سُغد و خوازمانی که می

ها کنم که سفری دقیقاً منطبق بر سفر ما انجام دهند. گرچه شاید از روی اطالعاتی که در طول متن و در پیوست

 شد.شود، چنین کاری میسر باداده می

 هدفم تهیه بانک اطالعات نبود. هدفم طراحی یا پیشنهاد تور نبود. 
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راستش دوست دارم در مورد سفر دستاوردم را با شما در میان بگذارم و موضوعی را که کشف کردم بازگو 

 کنم.

ده و طور که بیشتر ارکان زندگی ما صنعتی و ماشینی شده، انگار گردشگری هم از این موج در امان نمانهمان

 شدن است.در حال صنعتی

دهد که بسیار ای میها هدیهکنم سفر به انسانترسم و به هیچ روی دوستش ندارم. فکر میاز این پدیده می

 بها تر است.گران

ها اکتشاف حاصل ها را ببینند و از دل این تفاوتهای بین مکانتوانند تفاوتکنند میها که مسافرت میآن

 شود.می

فهمم در کجا، من و سرزمین کنند، تازه میببینم که مردم در جایی دیگر به گونه ای دیگر زندگی می وقتی من

تر سوالی در ذهنم نقش من و هر آنچه به من مربوط است، با آنجا و آن افراد متفاوت است. و از همه مهم

 بندد که چرا این تفاوت وجود دارد.می

آورد. چون وقتی من ی هستند که شور زندگی را در من به جریان در میها مهمترین ابزاربه نظرم این سوال

 توانم به دنبال راه حل بگردم .ها، به دیده سوال نگاه کنم تازه میبا تفاوت

گویم یا همین شطرنج و تخته نرد ای یا رودر رو را میهای رایانهحتماً تجربه بازی را داشته اید، همین بازی

هوش باشید و حریفتان را به دقت در کنید، باید به کند، وقتی بازی میبسکتبال فرق نمیو یا حتی فوتبال و 

گیرید که برای بازی ارزش قائل بازید. معموالً وقتی بازی را جدی نمینظر بگیرید. اگر جدی بازی نکنید، می

ت پیش رود بدون نقش نباشید. وقتی که شما در بازی نقشی به عهده نگیرید و بگذارید بازی هر جور که هس

 آفرینی شما، باخت حتمی است.
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اگر بازی برایتان مهم باشد و هر حرکت حریف را در نظر بگیرید و وضعیت جدیدش را نسبت به وضعیت 

گویم شود و من به این میقبلی و همچنین نسبت به خودتان بسنجید، کم کم بازی برایتان لذت بخش می

گیرید و زندگی را متناسب با دم تصمیم میه خودتان هستید چون یکشور زندگی. انگار شما در آن لحظ

 برید.شرایطش به پیش می

بخش که سعی کردیم، هر لحظه هوشیار سفری که ما رفتیم از این جهت به نظرم ارزشمند است و بسیار لذت

همه مجرایی بودند برای ها را ببینیم و کشف کنیم. پس نامالیمات ایم تا تفاوتباشیم و یادمان نرود که آمده

 کشف و لذت بخش شدن سفر و از همه مهمتر یاد گرفتن.

شاید پیش خودتان بگوید پس امنیت چه. اگر ما در جایی باشیم که خطرات متعددی در کمین است، چه باید 

 کرد.

نها اند. ولی زندگی کردن و حس شور زندگی از همه ایدرست است امنیت مهم است، حفظ جان و اموال مهم

 خواهیم تا با شور، زندگی کنیم. تر است. چون ما امنیت را میمهم

کنیم، پاداشی ایم که وقتی خطر میمان این تجربه را داشتهدامنه خطر برای هر کسی یک اندازه است ولی همه

 یابیم به شرط این که در حیطه تواناییمان خطر کنیم.تر هم میبزرگ

سازد را کنار بگذارم. ببینم اگر خطری هست، آیا ت دروغینی که ذهنم برایم میدهد که امنیسفر به من یاد می

 واقعی است یا ساخته ذهن من. و اگر واقعی است، راه مقابله با آن را بیابم.

آنجا که ما با آن دوستان شتربانمان در مرو هم سفره شدیم، گرچه خطر کردیم ولی پاداشی بسیار بزرگ 

 تربه دست آوردیم.به غایت گستردهنصیبمان شد و امنیتی 

ایستاند، و چنین شتربانی رفیتیم که صاحب تور، از قبل همین تعداد شتر را آنجا میمطمئنم که اگر با توری می

برد و شتربان برایمان ها را به آنجا میکرد و با همین صبحانه و بعد جمعی از ما  توریسترا هم اجیر می
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ها از چنین رخدادی، شد. احتماالً تنها برداشت توریستن لذتی نصیبمان نمیآورد، هرگز چنیصبحانه می

 برداشت چند عکس یادگاری است برای نشان دادن به دوستانشان و فخر فروختن.

شود و بهایش از بین رفتن در تورها و در صنعت توریسم به بهانه پر تعداد شدن، امنیت دروغین تزریق می

 است. دار شدن سفرکشف و معنی

 همین و تنها همین!

هدفم از نوشتن این سفرنامه، یافتن الگویی بود که اهمیت کشف را در گردشگری یادآوری کنم. چیزی که  

شود و در کشور ما با تقلیدی کودکانه از دنیای غرب، نه به گمان من، در دنیای مدرن غرب نادیده گرفته می

 شود.هم به کاملی انجام نمیشود که حتی آن تقلید تنها نادیده گرفته می

چیزی که بخصوص در آسیای میانه به شدت جالب و سوال برانگیز است، حجم زیاد معنا در مکان است. 

اند، فضایی های دیگر بودهگذر هزاران سال تمدن، و مردمی که با فرهنگی بومی، همیشه در مسیر گذر تمدن

ترین شود ولی اگر بجویی و به دنبال کشف باشی، پیچیدهنمی را تولید کرده که گرچه امروز خیلی در ظاهر دیده

 گذاری زندگی را دارد.سازد، بازی که ارزش سرمایهبازی را برمی

نقاط اوج این سفر برای من، همان جاهایی بود که دلم با قلمم همراهی کرد و توانستم خوب بنویسم که 

 مطمئنم آنها که خوانده اند میتوانند تشخیص دهند.

 مسفر شدن با دوستانی هم دل برایم خوش آیند بود و البته یافتن دوستانی مهربان در آن دیار.ه

و شاید مهمتر از همه، آرزوهایی در افق ذهنم برای این منطقه از ایران زمین و پردازش کارهایی که میشود در 

 آنجا انجام داد.

 نوشتن این سفرنامه هم ، فعالیتی لذت بخش و آموزنده بود.
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موضوع دغدغه زای دیگر، فرهنگ فارسی و ایران زمین بود. راستش اینقدر چیز های ضد و نقیض از تاریخ 

و فرهنگ ایران زمین شنیده ام و آنقدر کم در این مقوالت میدانم که تشخیص سره از ناسره برایم دشوار 

است و کجایش غیر است.نمیدانم چه کسی، راست میگوید و که دروغ. کجای تاریخ نوشته شده واقعی 

 واقعی؟ 

ولی چیزی که در این سفر به راستی برایم روشن شد، این بود که پشت همه این زبان ها و گویش ها و نژاد 

ها و مرزها و کشور های مختلف، واقعاً فرهنگ منسجمی وجود دارد به نام فرهنگ ایرانی که شباهت هایی 

 نسجامی دیرینه دارند.بسیار معنی دار در اجزایش دیده میشود. انگار ا

شناخت آن و ته مانده آن شاید مهمترین کاری است که بشود انجام داد چون به ما کمک میکند، روی پای 

 خودمان بایستیم نه مقلد غرب و شرق باشیم.

من به چشم خودم دیدم که مردم هم مرز چین، فارسی حرف میزدند و اشعار حافظ و مولوی از بر میخواندند. 

 که امروز ترکان ترکیه خود را صاحبش میدانند و ای بسا که آنها هم گزافه نمی گویند. موالنایی

سال پیش از این، از بدخشان تاجیکستان،  4000من قبالً هم خوانده بودم و بعد در سفر هایم دیده بودم که 

م غربی، عراق کنونی. سنگ های قیمتی را به شهداد کرمان میبردند و از آنجا، جواهرات ساخته شده را به ایال

) گزارش باستان شناسی شهداد، استاد میر عابدین کابلی، باستان شناس شهداد( و این انسجام را میتوان به 

 دفعات و کرات دید.

به نظرم چیزی در این سرزمین پهناور وجود دارد که میتوانیم به آن تکیه کنیم و برخیزیم. چیزی مختص به 

 ما و قابل شناختن. 

 که من از آن خیلی کم میدانم امروز و اکنون میدانم که باید بیشتر بدانم!چیزی 

 چیزی از جنس معنای تلنبار شده بر مکان!؟
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 پی نوشت: )به قلم شروین(

 ای از سفر به هند شمالی، ترکیه، آسیای میانه و ایران مرکزیبندیجمع

 

تنهایی یا همراه با دوستان و یاران ای از سفرها را آغاز کردم که به در سه سال گذشته، مجموعه 

خورشیدی انجام پذیرفت. هدف از این سفرها، گذشته از جهانگردی و بازدید از آثار باستانی و طبیعی، از 

های موجود برای بازسازی این تمدن در زمانی به نزدیک دیدنِ بقایای تمدن ایرانی بود، و ارزیابی امکان

 از این سفرها فهمیدم، ارزش نقل کردن دارند: ی آنچه کهکوتاهیِ یک نسل. فشرده

نخستین نکته آن که قلمرو ایران زمین، یعنی مرزهای سرزمینی که مردم ایرانی، با فرهنگ ایرانی در  

ی وخش و سیبری، از غرب کنند، به راستی از شرق تا چین و هندوکوش، از شمال تا دریاچهآن زندگی می

ی جنوبی خلیج فارس ادامه دارد. مردم در این لی، و از جنوب تا حاشیههای توروس و فالت آناتوتا کوه

کنند، و بیشترشان سرزمینها به راستی خمیره و سرشتی مشترک دارند، بر اساس قواعد و سننی مشابه زندگی می

 اندیشند.همدالنه به متحد شدن با یکدیگر می

ین سرزمین وجود داشته، همچنان باقی است، دومین نکته آن که تنوع قومی شگفتی که از دیرباز در ا 

و همچنان زایاست. هرچند به دلیل آمیختگی مفاهیم قومیت و ملیت و رسوخ ناسیونالیسم غربی و برکشیدن 

قومیت به مثابه رقیبی برای ملیت، بسیار آلوده گشته و لطمه دیده است. با این وجود، در سراسر این پهنه اقوام 

کنند، که هویت و کرد و لر و آذری و بلوچ و ارمن و گرج و عرب و... زندگی می تاجیک و پشتون و ترکمن

ای باالتر از آن، و به عنوان چتری شان را هم در مرتبهاند، و هویت ملیقومی خویش را کمابیش حفظ کرده

 ها، اگر درست گوشزد شود، به یاد خواهند آورد. برای ترکیب این هویت
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اند. پراکندگی کلید فهم تیره روزی ایشان است. تمام اقوام ردم امروز بیچارهسوم آن که تمام این م 

ترین ی فقیر، از کوچکترین، ناتوانهای دور افتادههای نفت و چه تاجیکهای نشسته بر چاهایرانی، چه عرب

-باه بگیرند، برادهشوند. اقوام ایرانی اگر قومیت خویش را با ملیت اشتاعتبارترین کشورهای دنیا تلقی میو بی

های جنوب خلیج، یا هایی مثل کشورکهایی ضعیف و نگون بخت خواهند شد. شبه مستعمرهملت

هایی فراموش شده و فقیر و اسیر اغتشاش مانند آسیای میانه. ناخرسندی از آنچه که هستند، و میل سرزمین

 خورد.ام این مردم به چشم میاند، در تمای که دیرزمانی داشتهشایسته برای باز یافتن جایگاه

ی فرهنگ و تمدن سنتی ایران زمین در سه قرن گذشته های وارد آمده بر بدنهچهارم آن که لطمه 

ها به شدت آسیب دیده اش در این سرزمیندار و جدی بوده است. تمدن ایرانی به معنای سنتیبسیار ریشه

ی است. احیای آنچه که گذشته، با چشم پوشی از اش هنوز باقبندیاست، هرچند تار و پود و استخوان

 نامطلوب بودنش، ناممکن هم هست. فراموشش کنید!

بخش مهمی از این لطمه، به تغییر خط، منع آموزش زبان فارسی؛ و دور افتادن مردم از زمینه فرهنگی  

گردد که در چارچوب زبان فارسی رشد کرده و بالیده و جریان یافته است. داروی این درد مشترکی باز می

بدهید که فارسی بخوانند و در نخستین گام آن است: فارسی یاد بگیرید، فارسی یاد بدهید و یاد بگیرید و 

ای مشترکی گرد آمده اش، در خزانههای گوناگون قومیبنویسند. ادبیات و فرهنگ کهن ایرانی با تمام جلوه

 اش جذاب و نفوذگر است. مجرای این حادثه، زبان فارسی است. که به تنهایی به خاطر زیبایی و شیوایی
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 شروین وکیلیدکتر دیگر هب قلم  یکتابهای 

 ی تاریخ خرد ایرانیمجموعه

  ۱۳۹4کتاب نخست: زند گاهان، شورآفرین، 

 ۱۳۹5کتاب دوم: تاریخ خرد ایونی، علمی و فرهنگی، 

 ۱۳۹5ی افالطون، ثالث، افسانهکتاب سوم: واسازی 

 ۱۳۹5کتاب چهارم: خرد بودایی، خورشید، 
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 ی دیدگاه زروانمجموعه

 

 

 

 

  

  ۱۳۸۹ی سیستمهای پیچیده، شورآفرین، کتاب نخست: نظریه

 

 ۱۳۸۹خودانگاره، شورآفرین، کتاب دوم: روانشناسی 

 

 ۱۳۸۹ی قدرت، شورآفرین، کتاب سوم: نظریه

 

 ۱۳۸۹ها، شورآفرین، ی منشکتاب چهارم: نظریه

 



411 

 

 

 

 ۱۳۹۱ی زمان؛ زروان کرانمند، شورآفرین، کتاب پنجم: درباره

 

 ۱۳۹۱کتاب ششم: زبان، زمان، زنان، شورآفرین، 

 

 ۱۳۹۳شورآفرین، کتاب هفتم: جام جم زروان، 
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  ی تاریخ تمدن ایرانیمجموعه

 

 ۱۳۹۱-۱۳۸۹شورآفرین، بخش، رهایی کتاب نخست: کوروش

 ۱۳۸۹ی یونانی، شورآفرین، ی معجزهکتاب دوم: اسطوره

 ۱۳۹0کتاب سوم: داریوش دادگر، شورآفرین، 

 ۱۳۹۳کتاب چهارم: تاریخ سیاسی شاهنشاهی اشکانی، شورآفرین، 
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  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 ۱۳۸۹شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 ۱۳7۹دوموزی، خورشید، کتاب دوم: رویای 

 

 ۱۳۹۱شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره
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 ۱۳۹0ی زلیخا، خورشید، ی یوسف و افسانهکتاب چهارم: اسطوره

 ۱۳۹2ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 ۱۳۹4های امپدوکلس، خورشید، ششم: پاالیشکتاب 

 ۱۳۹5شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره
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 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  ۱۳77کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 ۱۳77افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 ۱۳۸5سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 ۱۳۸5سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 ۱۳۹۱شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 ۱۳۹4نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  ۱۳۹5شناسی تا تکامل، خورشید،گرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس
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 ی فلسفهمجموعه

 

 ۱۳7۸کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 ۱۳۸0ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 ۱۳۹5ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ
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 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  ۱۳7۹کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 ۱۳۸۱سرا، کتاب دوم: جنگجو، اندیشه

 

 ۱۳۸۳شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 ۱۳۸6 کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید،

 

 ۱۳۸7کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 ۱۳۸۹کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 

 ۱۳۹۱کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 
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 ۱۳۹۳نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 ۱۳۹5کتاب نهم: فرشگرد، خورشید، 

 ۱۳۹5کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 ۱۳۹5استان کوتاه، خورشید، ی دکتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 ۱۳۹5کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 ۱۳۹5کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 
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  ی راهبردهای زروانیمجموعه

 

 ۱۳۸5سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 ۱۳۹2کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 ۱۳۹5نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی
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 ی ادبیاتمجموعه

 ۱۳۹4الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 ۱۳۹4کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 ۱۳۹5کتاب سوم: پروین، سیمین، فروغ، خورشید، 

 ۱۳۹5خورشید،  چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،کتاب 

 ۱۳۹5کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  ۱۳۹5نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق
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 های سفرنامهمجموعه

 ۱۳۸۸خوارزم، خورشید،  ی سغد وکتاب نخست: سفرنامه

 ۱۳۸۹ی چین و ماچین، خورشید، کتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 ۱۳۸2کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . ۱۳۸4تهران، 

 ۱۳۹4کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 ۱۳۹5نامه: جلد نخست، خورشید، چهارم: رخ کتاب

 ۱۳7۹کتاب پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، 
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 هامجموعه مقاله

 ۱۳۹5ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  ۱۳۹5خورشید، شناسی، جلد دوم: جامعه

 ۱۳۹5جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 ۱۳۹5جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد ششم: روانشناسی، خورشید، 

 ۱۳۹5جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 ۱۳۹5شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 ۱۳۹5جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 

 


