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کوه ها باهم اند و تنهایند

زنده یاد دکتر محمدابراهیم باستانى پاریزى

استاد دانشگاه تهران

دلـم بگرفت از بی همدلی ها، رو به کوه آرم

مـگر آنـجا رسد فریاد فرهادي به فرهادي

یک جملۀ طالیی دارد وزیري ـ صاحب تاریخ و جغرافیاي کرمان ـ آنجا که از شهر کرمان به 

عنوان گواشیر یاد می کند و گوید: «گواشیر در اقلیم چهارم واقع، بر ارباب اطالع پوشیده نیست 

که کرمان بر دو شق مساوي می باشد: ِشق شرقی که متصل به صحراي لوط فاصله کرمان و 

خراسان است... و شق غربی که متصل به خاك فارس است...» آن وقت این جمله را آنجا که 

صحبت از کوه هاى غربی کرمان می کند، توضیح می دهد: «... جبال بارز معروف است؛ آنجا که 

بر خاك بلوچستان می رسد، کوه نمداد گویند. هر قطعه این کوه [جبال بارز] به هر سمت که 

هست، اسمی علیحده دارد، خوفًا الطناب عرض نشد.»

     سپس این جمله طالیی را به زبان می آورد: «... انصافاً جبلی [= کوهی] است مبارك و بسیار 

خیر. بیشتر آبادانی بلوکات طرفین این کوه [= طرف غربی و شرقی آن] از آن است، و تقریباً 

یک صد رودخانه معروف از چشمه سارهاي این کوه جاري می شود، و بر هر رودي چندین بند 



بسته و دهات معتبر دارد که هر یک به جاي خود ان شاءاهللا مسطور خواهد شد...»1 

     این تعبیر لطیف «کوه هاى پرخیر و برکت» را سال ها پیش، یعنی حدود هفتاد سال پیش، من 

به چشم سر دیده ام. در سال 1325 ش/ 1946 که براي ادامه تحصیل از پاریز به تهران می آمدم 

و با شاگرد اول دانشسرا ـ آقاي عبدالمهدي جاللی خلیل آبادي ـ در یک کامیون ارتشی که به 

تهران می رفت، از رفسنجان همسفر شدیم، تمام طول راه را از دامنه کوه هایى گذشتیم که فالت 

ایران را به شرقی و غربی تقسیم می کرد: کوه راویز و گردنه زین الدین و گدار کرمونشو و عقدا و 

یزد که از دور صدا می زد که قله شیرکوه هنوز پاره اي برف دارد و بعد اردستان و نائین و گردنه 

مالاحمد و کاشان که پاره هاي برف در کوه کرکس نشان حیات قمصر و ابیانه و هنجن بود.

قلیانی  و  می کرد  توقفی  می دید،  و درختی  آبی  جا  بود. هر  باذوقی  آدم  ما  ارتشی  رانندة       

می کشید و ساعتی که در محل مقسم نطنز توقف کرد و من آن نهر آب مثل قطره حیات را 

دیدم که از روي یک پخشاب مرمري (سنگلج = سنگ رج) می گذشت و در جوى هاى متفاوت 

به شرق و غرب و جنوب کوهستان سرازیر می شد و باغ و درخت و سبزه گیاه را سیراب می کرد، 

نخستین بار به اعجاز آب پی بردم؛ و همین نکته مرا بعدها به میزان نفوذ ایزد باران و رگبار و 

تگرگ (آناهیتا) آگاه کرد و کتاب «خاتون هفت قلعه» را پنجاه سال پیش نوشتم که تاکنون هفت 

بار تجدید چاپ شده است. در هنجن اتومبیل ارتشی خراب شد و تا تعمیر آن، ساعتی من و 

دوستم به زیر سایه پلی کوچک که براي راه ساخته بودند، پناه بردیم و به خاطر دارم پاره زغالی 

به دست آوردم و بر سقف کوتاه پل با زغال نوشتم:

ــت  اوس ســایــه  زیــر  ــه  ک هنجن  ــل  پ

را:   سخن  ایــن  یــادگــاري  نوشته 

نوشــته خطــی  چنیــن  پاریــزي  کــه 

خوشــا آن کــو خــرش از پل گذشــته!

     و البد پس از 65 سال هم پل و هم خط زغالی به بادیه فراموشی پیوسته است. این خط راه 

در حاشیه کوهستان تا قم و علی آباد و حتی تهران هم ادامه داشت.

     بعدها در کالس دکتر گنجی صدسالۀ بیرجندي که هنوز هم ُسر و ُمر به شرق و غرب سفر 

می کند و درس مرحوم دکتر مستوفی تفرشی و درس هواشناسی مرحوم دکتر سعادت بوشهري، 

پی بردم که اگر این رشته کوه هاى مرکزي ایران نبود، دشت هاى غربی ایران نیز به دشت هاى 

شرقی ایران پیوسته بود و کل آن تبدیل به کویر بی آب و علف می شد.

1. جغرافیاي وزیري، تصحیح باستانی پاریزي، چاپ پنجم، ص 120
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     به عبارت دیگر، ُکّل آبادى هاى دو طرف این کوهستان ها نتیجه همان چند سانت بارندگی 

است که همین کوه ها در میان راه از شکم ابرهاي عبوري مدیترانه اي و اطلسی می ربایند و ما 

را سیراب می کنند. بعدها که کمی بیشتر توي کتاب ها و کتاب طبیعت افتادم، پی بردم که اصًال 

آبادي تمام عالم مربوط به همین چند قله بلند و سلسله کوه هایى است که طی دوران اول و دوم 

و سوم و خصوصاً چهارم زمین شناسی پدید آمده اند.

     سال ها بعد که با اسامی تاریخ آشنا شدم و از روابط علم تاریخ و علم جغرافیا1ـ  دو علم همزاد 

و دوقلو بودن این دو علمـ  آگاهی مختصري یافتم و حدود هفتاد سال از صد و بیست سال مجله 

ناسیونال ژئوگرافیک را دانه دانه از کهنه فروش ها خریداري و جمع کردم، کم و بیش دریافتم که 

اصًال همه عوامل دیگر جغرافیا (مثل نور خورشید و آب و هوا و خاك) در برابر کوه هاى عالم 

زانو زده سر تعظیم فرود آورده اند.

این  آخر  اول و  بی خبریم»، هرچند:  انجام جهان  ز  و  آغاز  ز  بگویم که: «ما  اول صریح       

را  این «بانگ جرس»  بانگ جرسی می آید و  این قدر هست که  اما:  افتاده است،  کهنه کتاب 

نشستند و برخاستند و تصور کردند که یک روزي در تودة آتشینی که از خورشید جدا شده بود، 

به سردي نهادند و ترکیب شیمیایی  حرکت و تحولی به وجود آمده و مواد مذاب از برون رو 

اکسیژن و هیدروژن آب را به وجود آورد و پست و بلند گودال هاى این گوي آتشین را پر کرد 

و شرایطی به وجود آمد که موجود زنده ابتدا در دریاها جان بگیرد. آتش درون این گوي آتشین 

قول  به  و  مواد سعیر  و  بیرون می زد  خود  پوسته  از  گوشه اي  از  روز  نمی نشست و هر  ساکت 

ملک الشعراء بهار «کند» را به بیرون پرتاب می کرد؛ و در جدال با آب و هوا ساکت می شد و 

بالنتیجه بلندى هایى در زمین پیدا شد که بعدها نام کوه یافت. آفتاب تابان آب ها را بخار می کرد 

و بخار و سعیر بر گرد زمین می گشت تا همین بلندى ها ـ کوه ها ـ با شرایط جوي که به وجود 

آوردند، چون بلندتر از سطح آب ها بودند، اندکی خنک تر ماندند و بالنتیجه آن بخار آب را که بر 

اثر گردش زمین بر دور این گوي گرم سیر در حرکت بود، تسخیر کردند و به صورت ابر به فرمان 

درآوردند و قطرات باران و برف ریزش خود را در کوه ها و بلندى ها شروع کردند و جو زمین 

متالئم تر شد و زمینه براي رشد گیاه و تنوع حیات مساعدتر گردید و این همان «بیگ بانگ» 

1 . و اصًال کتاب «ماه و خورشید فلک» را به خاطر همین ارتباط تاریخ و جغرافیا با هم نوشته ام و تاکنون دو سه بار چاپ 
شده.
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(Big Bang Teory) است که دنیا در خیال خود تصور کرده،1 و من از آن به بانگ جرس حافظ 

تعبیر کردم:

این قدر هست که بانگ جرسی می آیدکس ندانست که منزلگه معشوق کجاست؟           

     فریادي و نعره اي بلند که دنباله آن حیات پدید آمده و این موجود ضعیف ـ به نام آدمیزاد ـ 

از خاك و گل سر به درآورد و وحشت زده به اطراف خود نگریست و چون قدرت حیات طوالنی 

نیافت، خیلی زود سر به خاك تیره برد. گویى شاعر ما در حق همین بیگ بانگ، همین تعبیر را 

به کاربرده که می فرماید:

غنودیم...شوري شد و از خواب عدم چشم گشودیم              فتنه،  شب  برجاست  که  دیدیم 

     برخالف تصور ما که فکر می کنیم دنیا فراخ است و به قول شاعر: که بّر و بحر فراخ است و 

آدمی بسیار، قسمت دوم آن که آدمی باشد، آري آدمی بسیار است؛ ولی بّر و بحر، خصوصاً بر که 

سکونتگاه آدمی است، چندان فراخ نیست. باألخص در قرن بیستم که به علت ارتباطات وسیع، 

دنیا به قول استاد ماك لوهان کانادایی تبدیل به «یک دهکده جهانی» شده است. آن قله هاي 

بلند و سلسله کوه هایى که ابرها را شکار می کنند و وادار به بارندگی می کنند، آن قدرها نه تنها 

زیاد نیستند، بلکه از انگشتان دست یعنی تعداد خود قاره ها هم تجاوز نمی کنند و در هر قاره اي 

یکی دو تا بیشتر نیست. از آن جمله است مثًال سلسله جبال هیمالیا با قله اورست که 8850 متر 

ـ حدود یک فرسخ و نیمـ  از سطح دریا ارتفاع دارد2 و نتیجه آنکه تمام ابرهایی را که از اقیانوس 

اطلس و دریاي مدیترانه و اقیانوس هند و خلیج فارس و بحر عمان می گیرد، تبدیل به توده هاي 

عظیم برف و یخچال هاى طبیعی می کند که منبع رودخانه اي به صورت گنگ باشد که دریایی 

مواج است و 2620 کیلومتر راه را طی می کند تا به خلیج بنگال برسد؛ و سالیانه میلیون ها هندو 

در آن آب تنی کنند. بعضی نقاط دور و بر هیمالیا و نپال سالیانه بیش از شش متر بارندگی دارند.3 

1 . بانگ یک کلمه آریایی است به معنی فریاد و مشترك بین هند و اروپایی ها. میلیون ها دالر در آزمایشگاه مرز سوئیس 
و فرانسه خرج کردند که ذره بنیادي یا به تعبیر دکتر حیدري مالیري استاد دانشگاه هاي فرانسه «ذره شیطانی» را کشف 

کنند که عمر آن به قول او یک میلیاردیم ثانیه است و تازه باز هم اندر خم یک کوچه اند.
2. و من اگر جاي کوهنوردان دنیا بودم، می آمدم سی و هشت متر دیگر به اندازه یک عمارت پنج طبقه سنگ روي هم 
می گذاشتم و قلۀ اورست را تبدیل می کردم به قله اي که 8888 متر شود و شاگردان مدرسه بتوانند چهار هشت روند را از 

حفظ به معلم بگویند.
3. مقایسه کنید با بارندگی بم در کرمان که سالیانه از 8 سانتی متر تجاوز نمی کند، و سال پیش تنها حدود پنج سانتی متر 

بارندگی داشت:
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     در آسیا قله آرارات هم هست که 5185 متر از سطح دریا ارتفاع دارد و ضمن شکار ابرهاي 

دریاي سیاه و مدیترانه و عمًال اقیانوس اطلس، آن قدر برف و باران جمع می کند که کشتی نوح 

در دامنه آن به گل می نشیند. چهار رودخانه مهم که «چهار جوي بهشت» خوانده می شوند، از 

به جنوب سرازیر می شود و از  همین آرارات سرچشمه می گیرند: اولی دجله است که مستقیماً 

بغداد می گذرد و در خرمشهر به فرات و کارون می پیوندد و به عنوان شط العرب وارد خلیج فارس 

می شود. 

     دومی رودخانه اي که از همان آرارات سرچشمه می گیرد و به طرف غرب راه می افتد و در 

حوالی آداناهلیوپولیس راه خود را به جنوب کج می کند و بخشی از سوریه را سیراب کرده، به 

طرف شرق و جنوب شرقی منحرف شده از کنار قلعه حلب گذشته، بیابان هاى عراق را پیموده، 

در حدود خرمشهر به دجله و کارون می پیوندد. فرات از منبع تا مقصد 3596 کیلومتر راه طی 

می کند. 24 درصد آن در ترکیه، 14 درصد در سوریه و بیش از 60 درصد آن در عراق است و 

همان می شود که ما آن را اروندرود می خوانیم و عرب شط العرب گوید و به خلیج فارس می ریزد، 

تنها جایی که عرب و عجم به هم مخلوط می شوند بی سروصدا و درگیري و با آرامش به منزل 

مقصود می رسند. 

     سومی که از آرارات سرچشمه می گیرد، ارس است که به طرف شرق سرازیر می شود و از پل 

خداآفرین گذشته، دشت مغان را سیراب می کند و به دریاي خزر می ریزد.

     چهارمین رودخانه اي است که به طرف شمال شرقی می رود و کورا (= کوروش) نام دارد و 

باز به دریاي خزر می ریزد. در واقع کل خاورمیانه و قفقاز مدیون قله آرارات است.

     در اروپا سلسله جبال کارپات و خصوصاً قله مون بالن (Mont Blanc = کوه سفید) است که 

پیش قدم صید بخارات اقیانوس اطلس است و تا ظرفیت دارد، برف و باران ابرهایش را به قول 

ترك ها می قاپد (یا به قول کرمانى ها: می چقارد) و ته ماندة آن را روانه سواحل شرق مدیترانه و 

آرارات و البرز و زاگرس می کند.

     نتیجۀ راهزنی مون بالن با 5185 متر ارتفاع از سطح دریا، چند رودخانه و در واقع شط عظیم 

است که از دو طرف به شمال و جنوب و شرق سرازیر می شود. از آن جمله رودخانه ویستول 

خسرو، ز تشنگی به بیابان هجر سوخت              اي آب زندگی، تو به جوي که می روي؟
امیر خسرو دهلوي غافل بود که:

غافلی از عاقبت، اي خضر خواب زندگی               بوي خاك مرده می آید از آب زندگی
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است که من آن را در کراکوي و همچنین ورشو لهستان سال پیش زیارت کردم و به دریاي 

شمال می ریزد. دیگر رود راین است در آلمان که به دریاي مانش می ریزد. قرن ها مورد دعواي 

فرانسوى ها و آلمان ها بوده و بیشتر فرانسوى ها، به قول دکتر محمود افشار، در باب این مالکیت 

شعر می گفتند و می گفتند: 

-  از آِن ما بَود این شط که زاِن آلمان است...

     و مهم ترین رودخانه اي که در جنوب این سلسله کوه ها راه می افتد و مملکت اروپایی را طی 

می کند (= سوئیس و آلمان و کرواسی و یوگسالوي و اتریش و هنگري (7/5 درصد) و صربستان 

(ده درصد) و بلغارستان (52 درصد) و رومانی (29 درصد) و باألخره به دریاي سیاه می ریزد و 

کاري به سر خاك اروپا می آورد که به قول من در کتاب «از پاریز تا پاریس» یک وجب خاك 

بی درخت و سبزه و چمن باقی نمی گذارد که یک خر در آن بتواند به راحتی یک «خرغلت» بزند 

و بالنتیجه قاره اروپا را به آبروي جنگل و چمن به اسم قاره سبز و مورد غبطه مردم زرد و سیاه 

و تمام مردم دنیا قرار داده است و این همان رود دانوب است که یک وقتی داریوش بزرگ هم 

در آن کشتی رانده و مجموعاً بیش از 2888 کیلومتر طول دارد. 

     آخرین بلندى هاى نام آور آسیا در سیبري است که تیان شان و آلتایی باشد که گرچه مربوط 

به آتش فشان هاى عصر اول است و ساییده شده و قله بلندي ندارد، ولی جبران آن را نزدیکی 

دو  سبب  بدین  و  مساعد می سازد  بارندگی  براي  را  جو  و  می کند  سیبري  سرماي  و  قطب  به 

رودخانه بزرگ زرد ـ ششمین رودخانه بلند دنیا، با 5464 کیلومتر طول که بزرگ ترین سد دنیا را 

هم همین روزها بر روي خود دیده ـ و همچنین رودخانۀ یائسه تیانگ با 6378 کیلومتر طول، 

کل سرزمین وسیع چین و سیبري را می پیمایند و به دریاي زرد و مآًال اقیانوس آرام (= کبیر) 

می ریزند. 

     در این میان تنها رودخانه آمور (Amur) واقع در سیبري است که کار بچه هاي جغرافی خوان 

را آسان کرده، «چهار یاري» شده و چهار چهار 4444 کیلومتر طول دارد و از سیبري و مغولستان 

بلندى هاى  از  پچورا  می ریزد. رودخانۀ عظیم  کبیر  اقیانوس  به  اخنسک  دریاي  در  و  می گذرد 

سیبري سرچشمه می گیرد، به طرف شمال می رود و در قطب شمال یخ می بندد، همچنان که 

از کوهستان هاى شمالی روسیه سرچشمه گرفته، به دریاي خزر می ریزد  رودخانۀ عظیم ولگا 

که سرمایۀ اصلی دریاي خزر و در واقع مادر دریاي خزر است. (ولگا = مادر به روسی) خواهر 

دوقلوي آن رود «دن» است که تا نزدیکی هاي اوکراین شانه به شانه ولگا می آید؛ و از آنجا راه 
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خود را جدا کرده، به دریاي سیاه می ریزد. ولگا 3645 کیلومتر طول دارد و در دریاي خزر است. 

     در روزگار کیابیاي کمونیست ها طرحی در مسکو مطرح شده بود که رودخانه پچورا را به 

کمک کانال و تونل و پمپاژ، به صورتی برگردانند به داخل خاك سیبري غربی و بیابان هاى 

بی آب و علف قزاقستان را بدان سیراب کنند. اگر چنین شده بود، یک قارة سبز کوچک امروز 

در شرق خزر داشتیم؛ اما شوروي فروپاشی و به قول کرمانی ها «توتُم» کرد و قطب شمال از 

تجاوز معاف ماند.

ارتفاع 5895 متر و مارگریتا  (Kilimanjaro) به       در آفریقا قارة سیاه دو قلۀ کلیمانجارو 

نیل که دریاچه  ارتفاع 5109 متر منبع و منشأ دو رود عظیم هستند: اول  (Margherita) به 

اسوان را زیر پا گذاشته تمام بیابان مصر را تا دریاي مدیترانه می پیماید و طوالنی ترین رود عالم 

است، با یک میلیون و پانصد هزار مترمکعب آب در ثانیه؛ همان که هرودوت در حق آن گفته: 

«مصر، زادة نیل است.» رود نیل 6650 کیلومتر طول دارد و از حبشه و اریتره و سودان و اوگاندا 

و تانزانیا و کنیا و برواندا و برندي و مصر (اژپیت=کپتوس=قبط) می گذرد و در دلتا به دریاي 

مدیترانه می ریزد و طوالنی ترین رود عالم است که آبشار آسوان در راه اوست و از ده کشور 

آفریقایى می گذرد.

     دیگري رودخانۀ کنگو که به غرب سرازیر است و دریایی است مواج و هر دوي اینها تمام 

باران هاى منظم استوایى را ـ که روزانه از شروع و ختم آن می توان ساعت ها را میزان کرد ـ 

شکار می کنند. کنگو منشأ آن  آب هاى اقیانوس اطلس است و با این همه آب، قاره سیاه هنوز 

دچار گرسنگی است و دلیلش هم روشن است که این همه آب شیرین هر روز به دریا می ریزد 

که شور؟ حاال بیاییم سر قاره امریکاي شمالی. کوه هاى مرکزي امریکاي شمالی منبع عمده دو 

رودخانه بزرگ هستند: یکی غربی ـ شرقی به اسم «سنت لوران» که بیش از 4000 کیلومتر 

طول آن است و پنج دریاچه آب شیرین را سیراب می کند و 1200 کیلومتر بقیه را تا هالیفاکس 

به دریاي اطلس می پیماید.1 

     رودخانۀ مهم دیگر امریکاي شمالی که باز از کوه هاى مرکزي امریکا و کانادا سرچشمه 

ایالت  چند  شکم  و  دنیاست  بزرگ  رودخانه  چهارمین  که  دارد  نام  «میسی سی پی»  می گیرد، 

1. بیشتر آمارهاي این مقاله را در تورنتو، نوه ام اندیشه دانایی از کمپیوتر استخراج کرد و به من داد. والعهدة علی الراوي 
که همان کمپیوتر باشد، نه اندیشه:

دیوانۀ عشقت را آنجا نظر افتاده ست                    کآنجا نتواند رفت،  اندیشۀ دانایی
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مرکزي اتازونی را باردار می کند تا بعد از 597 کیلومتر راهپیمایی، خود در شکم خلیج مکزیک 

و مثلث برمودا محو می شود و یکی از بزرگترین سدهاي دنیا، سد هوور، بر روي آن بسته شده 

است. قله آمریکاي جنوبی در سلسله جبال «آند» است و شیم برمانزو (Chimboranzo) نام 

دارد، به ارتفاع 6310 متر و آن رودخانه آمازون که کل برزیل را می شکافد تا به دریاي اطلس 

قاره امریکاي جنوبی را می پیماید. رودخانه اي  می ریزد و در واقع تمام سطح افقی ـ عرض ـ 

که به نام «زنان تک سینه» قدیم لیبیائی و گرگانی ـ نام گذاري شده ـ مصداق واقعی برکت 

باران است.1 آمازون 6400 کیلومتر طول دارد و دومین  معجزات بانوي آناهیتا ـ خداي آب و 

برزیل  باالخره  و  و گویان  ونزوئال  اکواتر و  و  کلمبیا  بولیوي و  از  و  دنیاست  رودخانۀ طوالنی 

می گذرد و به اقیانوس اطلس جنوبی می ریزد.

     البته استرالیا هم سري توي سرها درآورده و قلۀ کوس سیوزکو با ارتفاع 2229 متر از سطح 

دریا می گوید: ما هم هستیم؛ ولی همان قول سعدي در حق او صادق است که فرماید: «مناره 

بلند در برابر کوه الوند پست نماید و...» عالوه بر آن، چون بلندترین قله استرالیا، از کوتاه ترین 

به حساب  را  آن  لر، اصًال  خان  آن  بنابراین مخلص، مثل  است،  کوتاه تر  قلۀ کوه هاى کرمان 
نمی آورم و رد می شوم.2

     این روش طبیعت که به کمک آفتاب کویر، آب دریا را بخار می کند و به هوا می فرستد و باد 

آن را جابه جا می کند و به کوه می رساند و می بارد و رود می شود و هزاران کیلومتر می پیماید تا 

دوباره به دریا برسد، همان چیزي است که ظهیر فاریابی در یک بیت بیانش می کند:

دهدسنت ابر است، اینکه هر چه گیرد ز بحر                  دریا  به  باز  را  جمله  کند  جمع 

     قصد از این مقدمات، بیان این مطلب بود که دایره حیات در کل بسیط زمین و دور زمان 

در این دور تسلسل خالصه می شود که آفتابی می تابد و آب او اقیانوس هاى اطلس و هند و آرام 

بخار می شود و هوایی که بر اثر گردش زمین به باد مغرب تغییر نام داده، این بخار را همراه 

برمی دارد همچنان می رسد به جایی که جّو، واسطه بلندي کوه ها و هواي سرد قطبی و یکی دو 

عامل دیگر متالطم شده و تبدیل به باران می شود موالنا می فرماید:

1 . در باب این زنان رجوع شود به گذار زن از گدار تاریخ، چاپ سوم، ص 371 و شاهنامه آخرش خوش است، ص 461
2. وقتی رضاشاه بر لرستان تسلط یافت، امیر احمدي یا خزاعی، خوانین لر را جمع کرد که با سردار سپه آشنا شوند. خان 
لر (شاید غضنفر؟) که در صدر صحبت قرار گرفته بود، شروع به معرفی صف خوانین کرد: «بنده غضنفرخان کالنتر رئیس 
ایل، این هم پسرم خرسو (خسرو)، آن هم ماشین فورد که تازه خریده ام. بقیه هم داخل آدم نیستند...» و بدین طریق 

معرفی صف طوالنی تمام شد! در باب کوه هاي کرمان در آخر مقاله صحبت خواهم کرد.
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دیگــري بــر  می زنــد  برفــی  کــوه 

کــوه برفــی می زنــد بــر کــوه برف

ــري  ــردي تــا ث ــ ــرف س ــد بـ ــان ــی رس م

شگرف و  بــی حــد  ــار  ــب ان ز  دم  ــه  ب دم 

باران در دره ها تبدیل به رودخانه  شده،  البته به برف تغییر ماهیت داده،       و در قلۀ کوه ها 

دوباره خود را به دریا می رساند؛ درعین حال که اطراف خود و دشت هاى نزدیک را سبز و خرم 

و حاصلخیز می کند و آب  شدن برف ها در تابستان پشتوانۀ آن است و از این رفت  و برگشت، 

دنیا سبز و خرم می شود و انبارها پر از گندم و جو و غالت و میوه می شود و شش میلیارد آدم 

و میلیاردها حیوان چرنده و پرنده از آن شکم سیر می کنند و این می شود دایرة حیات و زنجیرة 

زندگی که «کلیم کاشی» از آن به بدنامی حیات تعبیر می کند.

بیش  نبود  روزي  دو  حیات،  بدنامی 

یک روز صرف بستن دل شد به این و آن       

آن هم کلیم، با تو بگویم چه سان گذشت:

روز دیگر به کندن دل زین و آن گذشت

     چرخۀ حیات براي آدمیزاد و گیاه و درخت و حتی سنگ و خاك در این دور تسلسل خالصه 

می شود که آفتابی بر دریا و کویر (صحراي آفریقا و مکزیک مثًال) می تابد و هوا گرم می شود و 

پیچ و تاب هوا آن را از روي دریا می گذراند و آن پیچ و تاب بخار آب را همراه برمی دارد و به 

صورت جریان هاى مرطوب هوایی راه می افتند و هر جا عوامل جوي براي سردشدن و تبدیل 

باران رحمت می شود و ریزش می کند و دشت و دمن  بود،  شدن بخار به قطرات آب مساعد 

را سیراب می کند و وقتی به قله هاي بلند کوه ها می رسد، همان بخار یخ می زند و به صورت 

تگرگ و برف قله را سپیدپوش می کند و این میلیاردها مترمکعب برف سرمایه اي می شود براي 

کم کم آب شدن، بخشی به صورت رودخانه ـ حاال گنگ باشد یا آمازون ـ که در دشت ها جاري 

می شود و خاك و سنگ را هم شسته به صورت آبرفت همراه می برد و در دشت ها که نیروي آب 

کم می شود ته نشین می کند و همان می شود که از آن به برکت نیل و وفاي  نیل تعبیر می کنند 

اصطالح  ـ  داده اند  دست  از  را  خود  رؤیایی  قدرت  که  زمین هایى  را  (=زور)  کود  بیش ترین  و 

پاریزي ها به صورت «سیاه باغ» درآمده اند ـ دوباره جان می دهد و این چرخه قرنها و هزاره ها و 

سال ها، میلیون میلیون ادامه دارد و خدا داند که تا کی ادامه خواهد داشت.

     قله ها و تپه ها ساییده می شود؛ ولی آتش درون زمین بیکار نمی ماند و هرچند گاه به صورت 

آتشفشان، قله اي تازه در اندونزي یا ایتالیا، یا ایسلند، و هر کجاي دنیا که الزم بداند، به صورت 

بهار در قصیدة شاهکاریۀ خود  بیرن می ریزد و این همان چیزي است که مرحوم  مواد مذاب 
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یعنی «دماوندیه» آن را براي نابودي «تهران مخوف» آرزو می کند و خطاب به دماوند می گوید:1 

ــی ــن ــی ــــــردة زم ــسـ تـــو قــلــب فـ

زمـــــانــه دل  اي  منفـجر  شـــو 

زالزل ــکـــــنــد  اف ــو  ـــ ت ــّراي  ــــ هـ

بتـابـد ــات  ــوره ـــ ــن ت ــرق  ـــ ب وز 

بشـنو  ســپـــــیــد؛  ــر  س ــادر  ـــ م اي 

معجر سپید  ایـــن  ــر  س ز  ــرکــش  ب

ــرزه ــاي گـ ــ ـــ ــ ــو اژده بـــگـــراي چـ

چند   یــک  ــوده  نــم ورم  درد،  از 

مپسند... نهفته  ــود  خ ــش  آت آن  و 

نــهـــــاونـــــد  ــا  ـــ ت ــور  ــاب ــش ـــ ــی ن از 

الــونـــــد بــه  تــا  ــه  ــع ــرز اش ـــ ــب ال ز 

ــاه بــخـــــت فـــــرزنــد ــد ســی ــن ــن پ ایـ

ــود آونـــد ـــ ــب ــکــی ک بــنــشــیــن بـــه ی

ــو شــیــر شـــرزه ارغــنــد  ــروش چ ــخ ب

بـــی  ممـاثل ــاز  ـــ س تــرکــیــبـــــی 

گوگرد و  گــاز  و  سعیر  و  نــار  از 

مظلـوم خــلـــــق  آه  ــش  ـــ آت از 

ــر ري ــر سـ ــت بـ ـــ ــرس ــف ــري ب ــ ابـ

ــز ری ــرون  ــ ب و  دوزخ  در  بــشــکــن 

پُمپی شـــارســـان  ــه  ب ــه  ک ــان  ــون چ

تــزویــر اســـاس  آن  ــی  پ ز  بفکن 

بـایـد ــه  ک بنا  ــن  ای ــن  بُ ز  بــرکــن 

بستان ســفــلــه  ـــردان  ــی خ بـ ــن  زیـ

همانند بـــی   ــاز  ـــ س مــعــجــونـــــی 

گند و  ــخــره  ب و  حمیم  و  دود  وز 

ــد ــداون ـــ خ کــیــفـــــر  ـــــلــه  شــع وز 

آفــنــد و  ــم  ــی ب و  هـــول  ــش  ــارانـ بـ

چنـد کـــافـــري  کــفـــــر  پـــادافـــره 

افکنـد مــعــلـــــق  اجـــل  ولـــکـــان 

پیوند و  ــژاد  نـ ایـــن  ــم  ه ز  بگسل 

برکند ــم  ــل ظ ــاي  ــن ب ریـــشـــه،  از 

خــــــــردمــنـــــد ــردم  ــــ مـ دل  داد 

 بگذریم از اینکه سعیر درون زمین به حرف این و آن عمل نمی کند و او هر جا الزم بداند، 

یا پوسته را نازك حس کند، دست به کار می شود.

     در ادب پارسی، بحث کوه و کمر زیاد است؛ ولی مهم این است که هیچ کس به اهمیت کوه 

در پایه گذاري تمدن بشر اشاره ندارد. در ادب فارسی، کوه بیشتر به یک غول و یک دایناسور 

وحشتناك تشبیه شده که هیچ کس را امان نمی دهد. وقتی «پیغمبر دزدان» از یک گدار صحبت 

می کند، طرف را این طور می ترساند:

ــداري گ بــکــش هــاي  ــر  ُک از  ــواريبــتــرس  ابــلــق س ــود  نــاگــه در ش ــه  ک

     گاهی هم بعض شوخی ها که خوب یا بد ارزش کوه را آن قدر که هست باال نمی برد؛ مثل 

1 . در قصیدة: اي دیو سپید پاي دربند/ اي گنبد گیتی اي دماوند
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شوخی قاآنی: کوهی به کمر بسته اي اي یار دالزار... فقط براي استفاده از نزدیکی طبیعی کوه و 

کمر آن. شعر رامسر حبیب یغمایى را راعی می کند. یا آنجا که، هم ارزش دریا را پایین می آورد 

و هم ارزش کوه را وقتی که شاعر می گوید:

بود دریا  آن طرفش  عظمت  آن  با  دست بر دامن هر کس که زدم، رسوا بودکوه 

     تنها یک مورد، مقام عظمت کوه را شاعر ما دریافته، آنجا که داوري ـ فرزند وصال ـ در حق 

محمدعلی خان قشقایى که در پاي کوه بنو شیراز دفن شده، گفته است و بر سنگ مزار نوشته:

پهلوان دخـــــمــۀ  ــد  ش کـــوه  ـــِن  بُ

پرشکوه              تن  آن  ــوه  ک به  شد  ــرو  ف

نشان دارد  بلندیش  از  ــوه  ک کــه 
ــوه1 ک ــر  زی ــان  آســم ــود  ب شگفتی 

ابریشم چین از همان  تمدن هاست و  1حتی کوتاه ترین قسمت میانۀ دو کوه که راه عبور       

گردنه ها و گدارها به اترار و سمرقند و بخارا و بلخ و مرو و طوس و نیشابور و ري و همدان و 

حلب و اسکندریه می رسد، در توصیف و تعریف هاى ما به عبور گاهی بدنام و ترسناك2 مثل 

گدار چاچقوت و گدار کولی  کش و گدار عقاب و گدار کفنو و گردنه بندي و گردنه خرگیر و گردنه 

پازنون (بعید است که از پازدن خر باشد؛ هرچند به ظاهر چنان می نماید؛ اما من آن را پایگاهی از 

قالع دختر و آناهیتا می دانم پابه زن) و گردنه خرمران و گردنه کجاوه شکن و گردنه کولی کش و 

گردنه مورخشک و گردنه نعل اشکن و حتی «گردنه اللصوص» که عرب براي یک از گردنه هاي 

فارس به کار برده است. همه اینها همراه با وحشت و دهشت به زبان می آید و من نام بسیاري 

از آنها را در کتاب «پیغمبر دزدان» که به چاپ بیستم رسیده، آورده ام.

     اما حقیقت این است که کوه هرگز دشمن بشریت و تمدن نیست، اما بزرگ ترین ماده حیات 

را که آب باشد از دریاي شور می گیرد؛ و به صورت قطرات شیرین در اختیار بشر می گذارد که 

از آن گل و سبزه و گندم و جو به دست آورد ـ و راه عبور بشر را هم با شتر و یا گاو یا خر و 

... باألخره اتومبیل و هواپیما از همین دره ها و گدار و گردنه ها فراهم ساخته است. هم گردنه 

پناهگاه دزدان نیست و هم تنگ ها «تنگ درکش و ورکش» نیست، راست گفته شاملو که گفته: 

کوه ها باهم اند و تنهایند/ همچو ما با همان و تنهایان!

     بیان حقیقتی است، ولی تمام حقیقت نیست. این حیات که هدف اصلی خداوند کریم در 

خلقت جهان است، نتیجه حرکت وضعی و حرکت انتقالی زمین است که باعث می شود هر روز 

1. شاهنامه آخرش خوش است، چاپ هفتم، ص573
2. و در کوهستان ما می گویند: گدار دم خانه از همه جا سخت تر است و خر در گدار آخرین دم خانه پا می زند.
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صبح این کوره آتشین که خورشید نام دارد، از پشت یک قله کوه ـ مثًال البرزـ سر بر زند و دنیا 

را با نور خود روشن و آبادان کند و دوباره در پشت کوه غایب شود و این دور تسلسل را ـ که 

بعضی اصوًال باطل می دانندـ  هر روز دقیقاً تکرار کند. بگذریم از اینکه بعض شعراي ما از شبـ  

اگر شب وصال نباشد ـ خوششان نمی آید، درحالى که اگر این تاریکی نباشد، همان روز اول، دنیا 

و آتش نور خواهد سوخت. منوچهري که منظره اي از چنین شبی را مجسم می کند، از خورشید، 

به عنوان «دزدي خون آلود» تعبیر می کند، آنجا که می گوید:

ــن دام ــه  ب فروهشته  گیسو  شبی 

تاریک و  تنگ  بیژن  چاه  چون  شبی 

هــر شب کــه  زنگی  ــی  زن کـــردار  بــه 

ــرزن گ قیرینه  و  معجر  پــالســیــن 

من او  ــاه  چـ ــان  ــی م در  ــژن  ــی ب ــو  چ

زن آن  ــاري  ــغ ــل ب کــودکــی  بــزایــد 

ســترونکنون شــویش بمــرد و گشــت فرتوت                                                                                                           شــد  زادن  فرزنــد  آن  وز 

و طلوع صبح را این طور وصف می کند:

خورشید ــرص  ق بـــرزد  ــرز  ــب ال از  ــر  س
                       

مکمن ز  سر  دزدي  ــوده  ــون آل خ چو 

     و این بدبینانه ترین تعبیري است در باب خورشید ـ ایزد نور و مهربانی (= مهر ـ میترا): دزد 

از پیغمبر  سرگردنۀ خون آلود! منوچهري باید از ایزد مهر و عشق و دوستی عذرخواهی کند  و 

دزدان نیز هم. همچنان شاعر دیگري که از احوال و خستگی و نومیدي به تنگ آمده و اصوًال 

از زندگی خسته شده و تکرار سال و ماه و هفته و روز و شب را بی حاصل فرض کرده، زبان به 

شکوه گشوده، خطاب به خداوند گوید:

بود؟ خواهد  دي  و  بهار  کی  تا  یــارب، 

شد؟         خواهد  سحر  کی  سیاه،  شام  این 

وین گردش ســال پی ز پی خواهد بود؟

و آن روز قیامــت تــو کــی خواهد بود؟

     همه اینها هست؛ ولی آنها که واقع بین بوده اند، اصل حیات را بر چهار رکن آب و باد و خاك 

و آتش نهاده اند؛ چندان که به مقام پرستش ایزد آب (= آناهیتا)، و خاك (= زمین، گی، گیو) و 

آتش (= مهر، میترا) و باألخره باد (= واذ، ایواذ، عیَوض) پرداخته اند و هر کدام براي خود دالئلی 

بر ارجحیت یکی از این مظاهر طبیعت داشته اند که من فصلی مفصل در کتاب «ماه و خورشید 

فلک» براي آن آورده ام و جاي بحث آن در اینجا نیست. تنها خواستم به مقام کوه در عالم حیات 

اشاره کرده باشم. و اگر از من می شنوید، این «باد» از همه عناصر مهم تر است؛ چه، می شود سه 

روز بی آب زندگی کرد و یک هفته گرسنه ماند و یک تابستان بدون آتش زیست، و بعد از صد 
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سال هم زیر خاك نرفت و خاك نشد؛ ولی نمی شود بیش از چهار پنج دقیقه نفس نکشید. حرف 

خواجوى کرمانی درست است که می گفت:

است باد  سلیمان  ملک  پیش صاحب نظران 

نهاده است جهان   بر آب  این که گویند که 

بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است

شنواي خواجه ـ که بنیاد جهان برباد است

     خوب، چرا این حرف ها را من در این مقاله به زبان قلم آوردم؟ براي این است که می خواهم 

یاد کنم از یک قصیده زیباي کم نظیر که یک استاد بزرگ قصیده سراي معاصر، یعنی «ادیب 

برومند» که همین روزها ساخته در وصف کوه هاى ایران. اول عرض کنم که ـ همان طور که 

من چند جاي دیگر پیش از این نوشته ام ـ اگر دو سه تن نبودند، دو سه چیز در شعر فارسی 

فراموش می شد و کنار گذاشته می شد؛ چون عصر اتم و روزگار کمپیوتر و اینترنت و انقالب کنار 

گذاشتن کاغذ ادب فارسی آن را بر نمی تافت. از این دو یکی «شعر نو» است که با نیما شروع 

نرانده بود، و همشهري عطار، کدکنی «به کجا چنین  می شود، و اگر توللی «بلم در کارون» 

شتابان» اشعار را راهنمایی و رانندگی نکرده بود، و اگر سهراب سپهري «اهل کاشان» نیامده 

بود و اگر فریدون مشیري از «تفنگش را به زمین نگذاشته بود»، و اگر اخوان مشهدي نمی گفت: 

«هوا بس ناجوانمردانه سرد است...» کسی گمان نمی کرد که شعري هم به نام شعر نو دوام 

بیاورد1 آرى، اگر اینها و دو سه تاي دیگر نبودند و نهال شعر نو را آب نمی دادند، همان روزها 

که مرحوم نیما تخم شعر نو را در جنگل هاي مازندران پراکند، در زیر سایه هاي تنومند گیاهان 

جنگلی، این نهال نوپا نیز هرگز رشد نمی کرد و در همان جا به خاك فرومى رفت.

     مورد دوم، در شعر فارسی، «قصیده» است؛ شعري بلند و طوالنی با مضمون هایى که تنها در 

عصر غزنوي و سلجوقی و مغول می توانست اظهار حیاتی کند، اما بسا بود که به بوته فراموشی 

درافتد، اگر نبودند قصیده سرایانی مثل طالب آملی و گوینده:

دیار و  شهر  هیچ  که  دردا  و  بگشتم  جهان 

می بارد  فتنه  سنگ  فلک،  منجنیق  ز 

بازار در  بخت  فروشند  که  ندیدمی 

حصار آبگینه  در  گریزم  ابلهانه  من 

1. و این هم از موقع نشناسی مخلص پاریزي است که در یادواره اي که به افتخار استاد ادیب برومند قصیده سراي نامدار 
تهیه می شود و پول مخارجش را دیگران می دهند، این بنده ناتوان از پدیده شعر نو تلویحاً دفاع می کند، و حال آنکه عموماً 
اهل ادب می دانند که ادیب برومند با بعض گفته ها که به نام شعر نو منتشر می شود، اگر نه در حکم «کارد و پنیر»، بل 
در مقام عسل و خربزه گرگاب است! کار من براساس آن فلسفه چینی است که می گوید: «آتشبازي، کار دلپذیري است، 

به شرط آنکه در خانه همسایه باشد!»
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یا همین ملک الشعراي بهار گوینده «قصیده دماوندیه»، و یا قصیده تجلیلیه از نادرشاه در فتح 

دهلی:

من: نــزدیــک  شایسته  ــت  اس چیز  دو 

دل ز  ــد  ــ زدایـ غـــم  ــوان  ــ ج ــق  ــی رف

کهن ــق  ــی رح و  ــوان  ــ ج ــق  ــی رف

تن بــه  بخشد  روح  کهن  رحیق 

     من در باب انواع شعر، نظر خودم را یک جاي دیگر، در مقدمه اي که بر کتاب «دیوان توران» 

خانم شهریاري زرتشتی کرمانی نوشته ام، بیان کرده ام و اینجا جاي تکرار آن نیست. تنها در مورد 

رباعی، من نظر خاصی دارم که در همان جا بدان اشاره کرده ام که آنها که رباعی گویی می کنند، 

اگر دلشان خواست، بخوانند؛ ولی به هر حال انواع شعر فارسی ـ که قصیده هم یک نمونه مهم 

آن است ـ سخن بسیار است و اینجا فقط گذرا از آن گذشتیم.

     حاال که کمی به مقصود نزدیک شدم، به اصل مطلب بپردازم: من همیشه فکر می کردم 

دیگر جنازه پر طول و عرض قصیده بعد از بهار بار دیگر به گور رفته بود، اگر پدید نیامده بود 

شاعري مثل ادیب برومند که تخصص دارد در قصیده سرایی، و براي مضامین روز و مباحث مورد 

گفت وگوي جامعۀ قرن بیست و یکم را با کمال استادي و در لطیف ترین کلمات و متالئم ترین 

بحرها و سبک ها توانسته قصایدي بسازد که آخرین افکار مورد اعتناي بشر قرن بیستم را در آن 

بگنجاند؛ و البته قصاید او عموماً از روحیه ملی و طبیعت ناسیونالیستی ـ در جنبه هاي مثبت آن 

ـ هرگز خالی نیست؛ مسائلی که کم و بیش در قرن بیستم و بعد از آن مورد گفتگوهاي مخالف 

و موافق قرار گرفته و می گیرد.

     در مقیاس کوچک ترى، حرف ناتالیا جینز بورگ ایتالیایی را در این مورد می توان تکرار کرد، 

آنجا که در تمجید از رمان «صد سال تنهایی» گابریل گارسیا مارکز1 گفته است: «... صد سال 

تنهایی را خواندم. مدت ها بود این چنین تحت تأثیر کتابی واقع نشده بودم. اگر حقیقت داشته 

باشد که می گویند: ُرمان مرده است، و یا در حال احتضار است، پس همگی از جاي برخیزیم و به 

این آخرین رمان سالم بگوییم...»2 مخلص پاریزي هم مثل بسیاري از دوستان تصور می کردم، 

دوران قصیده سرایی به سبک امیرمعزي و فرخی سیستانی به سررسیده، و به قول همان فرخی 

سیستانی:

1. کتاب رمان صدسال تنهایی را سال ها قبل بهمن فرزانه ترجمه کرده و در جزء انتشارات امیرکبیر به چاپ رسیده است. 
من عنوان یکی از مقاالت خبر خود را از اسم همین کتاب گرفته، و مارچوبه را به شکل مار آورده ام و در اطالعات به 

چاپ رسیده است.
2. مقالۀ حسن گل محمدي، مجله شهروند تورنتو، شماره 1385، ص80
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فسانه گشــت و کهن شد حدیث اسکندر

دروغ  بــه  کارنامــه  و  کهــن  فســانه 

دگر است  حالوتی  را  نو  که  آر،  نو  سخن 

میر ــج  رن دروغ  در  رو  ـ  ناید  کــار  به 

ادیب الممالک  بهار و یا  با مرگ  بود که فکر می کردیم دوران قصیده سرایی  این       حداقل 

فراهانی پایان یافته است، و اینک با خواندن قصاید بدیع آقاي ادیب برومند با مضامین جدید، 

باید حرف ناتالیا را تکرار کنیم و «برخیزیم و به این آخرین مجموعه قصیده سالم بگوییم...»

اشعار  با مقاالت و  ادیب برومند  بزرگداشت هشتاد ـ نود سالگی  اینک که یادواره اي در       

دوستان و ارادتمندان او به چاپ می رسد، مخلص پاریزي نیز خود را در جمع هواداران ادیب، 

ناخوانده فراخوانده، این سطور را در بزرگداشت او به رشتۀ تحریر می آورم و چه بهتر آن مقاله 

آراسته شود به این «قصیده کوهستانیه» ادیب برومند که جزء شاهکارهاي ادب فارسی امروز 

است، و یکی از همان قصایدي است که گفتم در قرن بیست ویکم و عصر کمپیوتر و اینترنت، 

قصیده سرایی به سبک انوري و فرخی سیستانی را توجیه می کند.

     من این مقدمات را براي این چیدم که از این قصیدة ادیب برومند یادي به میان بیاورم در 

مجموعه اي که اینک به صورت یادواره به نام این گویندة بزرگ معاصر به چاپ می رسد. یکی 

از قصایدي که ادیب برومند به رشتۀ نظم درآورده، قصیده اي است منحصراً و مخصوصًا در حق 

غریب  بیابان و دشت  فارسی بحث کوه و  البته در شعر  ایران.  ایران. آري، کوه هاى  کوه هاى 

نیست؛1 ولی اینکه شاعري بیاید و یک قصیده خود را تماماً در وصف کوه هاى ایران ساخته باشد، 

مثل اینکه در شعر فارسی نیست، یا اگر هم هست، به این تفصیل نیست.

     ادیب برومند براي نخستین بار یک قصیدة تمام عیار براي کوه هاى ایران ساخته، و در آن 

قصیده، شیفتگی خود را به این پدیدة بلند طبیعت آشکار ساخته، و روحیۀ ملی و ایران دوستی و 

وطن خواهی خود را با نام این کوه ها، و با میخ هاى زرین و آهنین آن، در دل ریگزارهاي مملکت 

پهناور ایران فرو کوفته است؛ تعبیري که در قرآن کریم نیز براي کوه ها آمده: «و جعلنا الجبال 

اْوتادا»؛ و این همان میخ هایى است که به کمک ریسمان فرهنگ ها، خرگاه مدنیت ایرانی را در 

برابر تندباد حوادث مصون نگاه داشته است؛ تندبادهایی که نمونه کوچک آن طوفان اسکندري 

و هاریکان قادسی و سونامی مغولی و صدها تندباد دیگر با سرعت صد و دویست کیلومتر در 

ساعت وزیده؛ ولی این خرگاه مدنیت همچنان با شاه تیر طبیعت خود برپا و پابرجا مانده است.

1 . مثًال کتابی که آقاي مهندس عباس جعفري، تحت عنوان «کوه ها، و کوهنامه ایران»، (مجلۀ تحقیقات جغرافیایی، دکتر 
پاپلی) چاپ گیتاشناسی، هرچند من آن کتاب را هنوز ندیده ام.
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کشورم دوســتــدار  جــان  و  دل  از 

بــاســتـــــان ــار  ــ ــ روزگ از  او  نـــام 

ــزاي ــان ف نـــام ایـــن بــشــکــوه مـــرز ج

آکنند ــدش  ــن ـــ ــل ســرب ــاى  ــوه هـ کـ

جان ــه  ب کــوهــســارانــش  ــر  ب عاشقم 

بر  ــه  ب افــشــانــد «دمــاونــد» م   ــش  آت

کوه «الــبــرز»  ــن  دامـ ــر  ب نهم  ــر  س

درود  ــا  ب فــــراوان  بفرستم  ــوســه  ب

«سیوند»  و  ــس»  ــرک «ک می ستایم 

ــوه»   ـــــد ک ــون «ال ــر در  ب ــارم  ــپ ــر س س

ــوري نــــام آورم ـــ ــش دوســتـــــدار ک

دفترم در  فــخــرآفــریــن  ــس  ب ــوده  بـ

خــاطــرم از  ــالل  مـ ــرد  گـ بــســـــتــرد 

ســرم در  ــروري  ــ غ فـــّر،  پــهــلــوانــی 

فرم ــن  زریـ و  دلــکــش  ــروب  غـ وآن 

همبرم ایـــــران  مــهــر  نــبــاشــد  ــر  گ

زرم زال  از  قصـه  ــد  ــرآی ـــ س ــا  ت

کشورم ــام  ب فــرخــنــده  ــا»،  ـــ «دن ــر  ب

منظرم زیبا  «بینـالود»  همچـو  را 

بــرم آرد  ــادهـــــا  م از  یـــاد  ــه  ک آن 

درود «زاگــــرس»  زنــجــیــرة  ــر  ب ــاد  ب

شــوق ــه  ب تـــازم  آذري  سمند  ــا  ب

درم و  ــام  بـ مــحــکــم  حــصـــــار  آن 

صولت پرورم کــوه  آن  «سهند»،  زي 

مدان کوهش  ــافــالن»  «ق از  غافلم 

نهـیب ــا  ب تنیـده  کـــوه  در  کـــوه 

خیز   ــدار  ــی ب کــنــد  ــا  ت ــد  ــروش ــی خ م

ثبات  از  مــغــرور  ــاي  ــردون س گ ــوه  ک

شـمال  ــاران  کــوهــســـ ــر  ب ــــه ام  وال

پرشـکوه  ــاي  ــی ــراف ــغ ج بــاشــدش 

ادیــب                                         کهسارش،  و  ایـــران  ــاد  ــده ب زن

دیگرم شکوهی  از  شــاد  کند  ــو  ک

ــدرم ــن ــون ت ــا چـ ــی ــد گــوی ــروش ــی خ م

بــرم و  ــوم  بـ ــن  ایـ ــان  ــش ــدی ــدان ب از 

رهــبــرم ــن  ــادی ــم ن ــد  ش را  ــروري  ــ س

ــوذرم» «نـ و  ــردازان «تـــوس»  ــصــه پ ق

ــاورم خـ ــهــر  م و  مـــــهــر  ــن  ــی ــرزم س
داورم1 ــار  ــروردگـ ـــــ پ یـــــاورش 

     ادیب برومند،  صاحب یک مجموعه بزرگ از گران بهاترین آثار هنري ایران نیز هست که در 

خانوادة قویم و قدیم آنها که در گز برخوار اصفهان قرن ها به برومندي و آبرومندي زیسته اند، 

جمع آمده است.2 و این مجموعه اي  است شامل کتب خطی گران بها و تابلوهاي نقاشی بی نظیر و 

نمونه هاي خط بزرگ ترین خطاطان و نویسندگان ایرانی و شامل کارهاي دستی ظریف اصفهان، 

که هیچ کدام را نمی توان قیمتی روي آن گذاشت. ادیب برومند همچنان که هویت و شخصیت 

1. روزنامه اطالعات چهارشنبه 10 اسفند 29/1390 فوریه 2012م.
2. مثًال رجوع شود به مناسبات محمدرضا خان سرهنگ و ظل السلطان و مرحوم مدرس، (نون جو، چاپ 6، ص 388)
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ملی خود را در تمام تحوالت اجتماعی امروزه ایران حفظ کرده و آنها را در ضمن قصاید دلپذیر 

خود به منصۀ بروز و ظهور رسانده، درعین حال این آثار را هم با کمال دقت محفوظ نگاه داشته 

و در حکم گنجینه و یک موزه کوچک است که به میراث، به ملت ایران سپرده خواهد شد.

     براي اینکه مقالۀ ما به قول قدیمی ها «ُپر  توخالی نباشد»، دنبالۀ مطالب را به آنچه در مقدمه 

گفتم، اختصاصاً به کرمان بپردازم. برگردیم به حرف خودمان و کوه هاى کرمان و جملۀ طالیی 

وزیري که می گوید: «همۀ آبادي کرمان از این سلسله کوه است.» البته آنها که به قله اورست 

رفته اند، یا ُمن بالن اروپا را زیارت کرده اند، یا حتی همین آرارات را می شناسند، می دانند که همۀ 

آب هایى که در اقیانوس اطلس بخار شده و بر اثر تفاوت درجه حرارت  هواي شمال آفریقا یا 

هوایی که از قطب شمال می آمده، پیچ و تابی به خود داده در مثلث برمودا به رقص و پاى کوبى 

به طرف شمال پیموده، در  را  آمریکا  افتان و خیزان سواحل شرقی  پرداخته، دور سرگردان و 

با آب هاى  تسلیم حرکت وضعی زمین شده،  ناچار  دهانۀ هالیفاکس  و در  منتهی الیه سن لران 

خروشان سن لران به طرف شرق، «میرزا میرزا» راه پیموده، جریانی در دریا پدید آورده به اسم 

«گلف استریم» که درجۀ حرارت آن با حرارت  آب هاى اطراف چند درجه بیشتر و باالتر است و 

بدین طریق همۀ بخارات آب را به تدریج به قطرات باران تبدیل کرده، وقتی به دریاي مانش 

و حوالی لندن می رسد، که از قدیم گفته اند: «در لندن، روزهاي آفتابی هنگام خروج از منزل، 

حتماً چتر خود را همراه بردارید؛ اما در روزهاي بارانی، البته مختارید!» و در بلندي هاي مرکزي 

اروپا (ُمن بالن = کوه سفید) تبدیل به برف می شود و رودخانه هاي عظیم و بالنتیجه قاره سبز را 

به وجود می آورد، و همچنان کوه هاى شرقی اروپا و قفقاز و سواحل شرقی مدیترانه را سیراب 

کرده، بقایاي آن راهی ایران می شود که کوهستان هاى آذربایجان  و زاگرس، قسمت عمده آب 

آن را می قاپند (به قول ترك ها)، یا می چقارند (به قول کرمانى ها)  و ته ماندة آن نصیب کوه هاى 

مرکزي ایران می شود که بختیاري  باشد و کرکس کاشان و شیرکوه یزد.

     آنها هم تا امکان دارد، قله هاي خود را به این ته مانده بخار آب سفید می کنند و آنچه باقی 

می ماند، سهم کرمان است که با طوفان هاى ریگ بیابان هاى عربستان همراه شده، به جبال بارز 

و کوه جوپار و کوه بارچی و کوه تنبور (طمبدر) و کوه صفه و کوه کوفجان و کوه نرماشیر و کوه 

تفتان و کوه هزار و تم هزار مردي هم عنان می شود و اینجاست که باید گفت در واقع «گردي به 

مردي نمی رسد» و با همۀ اینها مردم پاریز می گویند که اگر در شب عید، یک لکه سفید برف بر 

باالي قلۀ دالدان ـ از پاریز سه فرسخی آنجاـ به چشمتان خورد، بدانید که آن سال آبسال است.
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کوه هاى معروف کرمان عبارت اند از:

- کوه سگ کش 1 شهربابک: 3545 متر ارتفاع از سطح دریا؛

- کوه چهل دختر: 3071 متر کوه زرند: 3970 متر؛

- قله گل چین: 3093 متر (این قله در حوالی جوشان و سه کنج و تنب واویال قرار دارد) کوه 

پلوار: 4233 متر؛

- قله کیش (=کیج): 3752 متر قله تخت سلیمان: 3015 متر؛

- قله جبال بارز بر سر راه جیرفت: 3795 متر؛

- قله تافک سفید (کوهستان پاریز و بردسیر): 3720 متر؛

- قله بلوچی: 4100 متر کوه هزار: 2465 متر؛

- کوه تفتان: 3950 متر (آتشفشان معروف بلوچستان که نامش همراهش است و هنوز هم 

گاهی دودي از کله آن برمی خیزد) و به قول موالنا: این زمین با سکون باادب / اندر آرد 

زلزله ش در تاب و تب!؛

- کوه بزمان: 3503 متر؛

- کوه جوپار: 4135 متر (شامل کیل جالل جالل کوه و کوه صفه و سه کنگره، سه شاخ و 

رامین و زردرود)؛

- کوه بهر آسمان (= و هر زمان، بهرزمان، پاریزمان): 3886 متر؛

- کوه سیرچ: 3520 متر کوه جفتان: 3880 متر؛

- کوه الله زار (کارزار، مسکن اصلی کارامانی ها): 4350 متر2.

     این البته اسامی قلل عمده و سلسلۀ بزرگ کوه هاى کرمان بود، وگرنه هر وجب و هر دست 

از کوه میل  بارز مرکب می شود  مثًال همان جبال  خود دارند؛  به  نام مخصوص  کوه ها  این  از 

فرهاد (که البد باید آن شعري را که در صدر مقاله در خصوص فریاد فرهاد آوردم، در حق این 

کوه صادق دانست)، و آبسکوه (که در وقع نقطه مقابل آبسکون دریاي خزر است)، و دونسازي، 

و خرپشت (که البد با اشتران کوه لرستان سرهمسري دارد)، و دشت کوچ (که رودخانه شور 

جیرفت از آن سرچشمه می گیرد و از بهادرآباد گذشته به جزموریان (باتالق مانندي فرو می ریزد)، 

و زیارتگاه پنج تن (در حدود میش پدام)، و کم بندوك، و تنب، و تم نمرد، و تم دهلی (در باب 

این دهلی باز هم حرف دارم)، و تم گوگردي (که البد بقایاي یک آتشفشان است)، و تم کفتاري 

1. ربطی به سگ ندارد، سگ آن همان «سکا»ست و کش آن همان کوه = کوه سکاها، طوایف سکایی و پارتی و اشکانی.
2. بی خود نبود که کوه هاي استرالیا را داخل آدم حساب نکردم!
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(که پناهگاه کفتارهاست، یعنی بوده است)، و تم سولوهی و ... امثال آن.1

و  بود  کرمانی  اصًال  ـ  انوشیروان  زمان  در  یمن  فاتح  ـ  دیلمی  وهرز  نوشته اند  که  آنجا       

اشاره کرده ام که  قدیمی ـ من  اسناد  بر  بنا  را «هزارمرد» نوشته است ـ  او  کریستن سن لقب 

باید او از همین کوهستان و تُم  (=تمب) هزارمردي بوده باشد و اصًال کوه هزار و گله هزاره که 
منسوب به این محل است، هم برخاسته از این نام بوده اند.2

     البته قصد من مقایسه کرمان بیابان خیز با کاناداي باران ریز نیست که آبش هزار جزیره دارد 

(= سن لوران) و خاکش هزار دریاچه (= حوالی هودسن). هرگز کوه هاى کرمان را با کوه هاى 

راکی و آند و سفیدکوه و اطلس و کارپات و آرارات و حتی سهند و سبالن و هیمالیا با شش 

باران سالیانه و حتی البرز و الموت با یک و نیم متر باران سالیانه مقایسه نفرمایید. تصور  متر 

فرمایید پنج شش قله کوه در مدخل بیابان هاي کرمان گیر افتاده اند و باید یک کویر پهناور را 

که بیشتر سال حرارت آن از 50 درجه سانتى گراد متجاوز است و به اندازه کل انگلستان، یا به 

اندازه نصف کشور فرانسه وسعت دارد. آري، این سرزمین را باید با ته ماندة نم ابرهایی که هر 

جا عبور کرده اند، باریده اند و چیزي که قابل باشد، در دامن ندارند؛ آري، با این ده دوازده سانت 

بارندگی سالیانه سیراب کنند. آن پنج شش سانتی متر بارندگی که در کویر فرو می ریزد، هنوز به 

زمین نیامده بخار و باد هوا می شود و دوباره به آسمان برنمی گردد. همه امید این سرزمین پهناور 

به آن بیست سی  سانتی متر باران سالیانه اي است که به صورت برف در کوهستان کرکس، یا 

شیرکوه، یا جبال بارز فرود می آید، و چند ماهی کوهستان را سفید پوش می کند و با گرم شدن 

هوا به تدریج آب می شود و به زمین فرو می رود. همۀ امید والیت ما به همین قطرات آبی است 

که در خاك کوه دفن شده و سفره هاي زیرزمینی آب را فراهم کرده است. 

     وزیري صحبت از صد رودخانه می کند که از این کوه ها جاري است؛ درست است، اما این 

آن  کنار  در  بارها  البد  سعدي  که  شیراز  نوع خشک رود  از  است؛  بیشتر خشک رود  رودخانه ها 

نشسته و آخر کار هم در کنار آن به خاك رفته، و چون دجله و فرات را هم سعدي بارها دیده، 

این شعر لطیف را در گلستان آورده: 

جیحون اقصاي  در  که  شنیدستی 

نبارد          کوهستان  ــه  ب بـــاران  اگــر 

ــرودي: ــان سـ ــالح ــنــد م هــمــی خــوان

خــشــک رودي ــردد  گ دجله  ســالــی،  بــه 

     همۀ کوشش یک کرمانی این است که بداند این ده بیست سانت باران که به صورت برف در 

1. حاشیۀ جغرافیایی کرمان، ص 125، نقل از یادداشت حسین طیاري. تم به معناي تپه و همان تنب است.
2. شمعی در طوفان، برزکوه فردوسی، ص212
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کوه غایب شده، به کجا رفته و چگونه می شود تا قطرة آخر، آن را بازیافت کرد. هنر آب شناسی 

یک کرمانی در همین جست وجوست.

     هزاران سال است که متخصصان کرمانی به تجربه دریافته اند که آب این کوه ها در کدام 

دره به کجا می رود و در کدام نقطۀ زیر زمین، میان طبقات نفوذ ناپذیر، چگونه ذخیره می شود. 

جنس طبقات روي زمین، و عمق آن طبقات و بعض گیاهان ریشه دار به این تشخیص او کمک 

می کنند. در آخر کار «چاه گمانه» حدس او را تبدیل به یقین می کند و اولین یا دومین چاه به او 

ثابت می کند که در چند ده متري زیر این زمین دریاچه اي از آب طی هزاران سال ذخیره شده 

است.

حاال هندسه و جغرافیا به کمک او می آیند. از چه طریق آسان تر است که این آب به روي 

زمین بیاید، چند حلقه چاه در راه عبور این آب باید زده شود. شیب رائین قنات چند درصد باشد 

اوًال با سایر قنات ها  برسد. آب را به کدام طرف ببرند که  به روي زمین  که آب به پاي خود 

تعارض نداشته باشد؛ ثانیاً زمین مساعد کشت و زرع در چند کیلومتري این چاه قرار دارد، و آیا 

مجموعه زمین ها براي میزان این ذخیره آب کافی است یا خیر؟

     کار بالفاصله شروع می شود. کار قنات که کاریز نامیده می شود، مختص کرمان است، و از نام 

طایفه کارامانی (=کار+ میثنه = کارمیهن) گرفته شده. هر جا کوهی و قله اي در کرمان هست، 

حلقه چاه ـ مثل گردنبند مرواریدـ در اطراف دره هاي آن به زمین دوخته شده است.

     تراز کردن زمین، و شناسایی طبقات، و قرض کردن چرخ هاى روستاهاي همسایه، کار را 

تسریع می کند. گاهی داشته ایم که «شصت بست چرخ» براي حفر یک قنات به موازات هم به 

کار مشغول شده اند.1 چرخ چاه قنات، چرخه حیات بخار آب دریاها و کوه ها را در کرمان، به هم 

گره می زند.

     می گویند:  «کوهی ـ کوهی که به پشتش نیست ـ یک روستایی است که وقتی به او رو 

بدهی، با کوش (=کفش) می آید می نشیند روي فرش!» و مخلص پاریزي سوگند یاد کرده ام که: 

«نباشد محفلی و یادواره اي که من در آن شرکت کنم و در آنجا به تقریبی یا به تحقیقی یادي 

از کرمان به میان نیاید.» انجاح آن سوگندان را عرض می کنم؛ همچنان که مرحوم وزیري گفته 

بود و در صدر مقاله یاد کردم در باب کوهستان هاى غربی کرمان:

«... انصافًا جبلی مبارك و بسیار خیر است. بیشتر آبادانی بلوکات طرفین این کوه ، از آن است 

1 . تذکره صفویه کرمان، چاپ اول، تصحیح باستانی پاریزي 
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و تقریباً یکصد رودخانه معروف از چشمه سارهاي این کوه جاري می شود و بر هر رودي چندین 

بند بسته دهات معتبر دارد...»

     توضیح دقیق تر این مطلب این است که میزان بارندگی سالیانه کل کرمان و بلوچستان بر 

اساس 250 هزار کیلومترمربع وسعت به طور معدل حدود 120 میلی متر در سال بیشتر نیست که 

در این میان خود کرمان مرکزي در سال هاى آبسال، 145 میلی متر، زرند کرمان 135 میلی متر، 

رفسنجان 95 میلی متر، سیرجان 145 میلی متر، شهربابک 165 میلی متر، بافت 260 میلی متر، بم 

50 میلی متر، جیرفت 90 میلی متر، کهنوج 185 میلی متر، و بردسیر 90 میلی متر. این آمار شامل 

می شود از مهرماه 1378 تا تیرماه 1379 ش (اکتبر 1999 تا ژوئیه 2000 م) که معموًال یک 

سال بارندگی به شمار می آید و شامل آب هاى سطحی است.1 

باران در کرمان اصوًال نامتعادل است و بیشتر سال ها والیت دچار       حقیقت این است که 

خشکسالی است و به همین دلیل سال هاى زراعی را بر حسب میزان بارندگی به چند نوع تقسیم 

می کنند:

خشکسال: که گاهی داشته ایم مثًال در بم، طی یک سال بارندگی از 50 میلی متر تجاوز نمی کند.

علف سال: که بارندگی ها بیشتر در بهمن و اسفند و بهار شده باشد ـ و مورد عالقۀ گوسفندداران 

و مایۀ امیدواري آنان است.

ترسال: که بارندگی متوسط است، حدود 12 سانتی متر معدل سالیانه در کل استان که نان بخور 

و نمیري درمی آید.

آبسال: سالی که میزان بارندگی از حدود متوسط باالتر رفته و کوهستان ها برف را تا تابستان 

نگاه دارند؛ مثًال در پاریز اگر کسی شب عید نوروز از باالي برج شاهقلی خانی یک تکه سفید برف 

در قله دالدان یا تاْفک ببیند (یعنی برف آن تکه از کوه تا آن موقع آب نشده باشد)، می گویند آن 

سال آبسال است و بقیه دره هاي آن کوه البد پربرف است.

     یک سال استثنایی هم داریم که آن را غره سال (= باید قره سال باشد به روایت و تعبیرات 

باشد و خصوصاً در شهربابک و  ترکی) گویند، و آن سالی است که میزان بارندگی فوق العاده 

بافت ـ که نقاط خط مقدم جبهه بارندگی هستندـ از 50 سانتی متر متوسط سالیانه گذشته باشد. 

در چنین سال هایى است که خواجه پاریز، نوکر خود را هر روز صدا می زند و می گوید: «کلید انبار 

گندم را بیار، کلید انبار جو کجاست؟ کروها را کجا انبار کردي؟» و همین طور هر روز از وضع 

1 . جغرافیاي کرمان، چاپ پنجم، ص70، نقل از روزنامه رفسنجان.
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انبارها پرسش می کند.

کشاورز کرمانی که قانع است، هیچ وقت به باران هاى پنج شش متري سالیانه دامنۀ هیمالیا 

و باران چند متري کوه هاى راکی و آند... فکر نمی کند. آقاي فالحتیـ  از معلمان بازنشسته زابل 

ـ از قول همسرش که کرمانی است، می گفت: ما می گوییم: دو باران قوس و دو تا در بهار بود 

قیمِت اسب اسفندیار!

قنوات)، و  منبع اصلی آب  برف است  کوهستان ها  آذرماه که معموًال در  قوس (=  باران       

باران بهار یعنی اواخر اسفند و اوایل فروردین که صحراها و گیاهان روییده و به قول پاریزي ها 

«ورکپیده اند.» همین یک باران، علف و محصول جو و تریاك و نخود و سایر کشت ها را تا سینه 

اسب رشد می دهد. بگذریم از اینکه با همین باران ها، خاك زرخیز جیرفت بعض جاها سالی دو 

بار محصول می دهد.

     در کرمان قنات هایى داریم که بیست یا سی یا حتی چهل کیلومتر طول رائین دارند. قنات 

مستوره که مظهر آن در مسجد ملک کرمان است، و قنات گنجعلی خان که مظهر آن در میدان 

گنجعلی خان است، بیش از سی کیلومتر طول رائین دارند؛ یعنی «مادر چاه» آنان در کوهستان 

ماهان کرمان است.

     بی خود نیست که تا قبل از پیدایش تکنیک چاه عمیق، اداره کل ثبت کرمان بیش از چهار 

رائین  کیلومتر  ده  از  بیش  آنها  بیشتر  که  بوده  کرده  شماره گذاري  مهم  و  معروف  قنات  هزار 

داشته اند. یک مهندس آلمانی سال ها قبل از انقالب، با وسایل جدید، طول قنات هاى کرمان را 

اندازه گیري کرده بود، بیش از 35 هزار کیلومتر قنات در کرمان یافته بوده است.1 

     به همین دلیل است که وقتی در بیابان هاى داغ 50 درجه حرارت که به زحمت یک بوته آدور 

اشتري در آن سبز می شود، عبور می کنید، بعد از چهار پنج فرسنگ راه، یک مرتبه به دهکده اي 

سبز و خرم و باغ هایى دلکش بر می خورید که براي شما مشکل است تصور کنید آب این باغ ها 

از ده فرسخ آن طرف تر از زیر زمین و قنات با عمق چاه پنجاه و صدمتري و آن هم از کوهستانی 

تأمین می شود که ده ها فرسخ آن طرف تر، مثل قطار شتر در دوردست ها خوابیده است.

     رضاشاه وقتی در 1309 ش/ 1930 م از طریق مشهد و طبس و زاهدان و کهنوج خود را 

افتان و خیزان از میان ریگ ها به محمدآباد ریگان در نرماشیر رساند و در آنجا متوجه شد که 

غالمحسین خان سردار مجلل در باغی بزرگ پر از درخت هاى مرکبات و خرما، با یک تنگ بلور 

به ْ لیمو منتظرش ایستاده، فریاد زد:

1 . چیزي بیشتر از راه هاي عبوري روي زمین ایران.
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ـ غالمحسین خان، در میان جهنم، بهشتی ساخته اي!

و سردار مجلل جواب داد:

ـ قربان پیشکش.

شاه گفت: نه این حق این بچه است که کنار تو ایستاده است.

و آن بچه، امان اهللا خان عامري پسرش بود که از رجال ثروتمند کرمان به شمار می رفت و تا 

مدت ها بعد از انقالب نیز زنده بود و داستان زندگی او را آقاي آیت اهللا موسوي اردبیلی بهتر از 

من  می دانند.

     این را خواستم مخصوصاً بگویم که بعضی تصور می کنند کرمانى ها بى حال و تنبل و باري 

به هر جهت زندگی می کنند، و حال آنکه درست خالف آن است. مردمی که 35 هزار کیلومتر 

از زیر زمین خاك را پنج من پنج من، هزار سال پیش به در آورده حلقه چاه کرده و از آن چاه، 

آب به مزرعه رسانده اند، مردمی باري به هر جهت نیستند.

     آدم که به اروپا می رود، به قول یک بلوچ که به گرگان رفته بود، احترام درخت را فراموش 

می کند.1 این همه جنگل و سبزه شعر سعدي را بی معنی می کند آنجا که فرمود:

کــه در ســایه او تــوان بــرد رخــتبرومنــد بــاد آن همایــون درخــت  

     گفتم از جملۀ طالیی وزیري در باب کوه هاى کرمان می گویم و آیمش از عهده برون. نباید 

فکر کرد که کار در کویر در حکم آب در هاون کوفتن است و روغن در ریگ ریختن، دویست 

و پنجاه هزار کیلومتر بیابان ها و کوه هاى کرمان، در عین بی آبی، از ارزآورترین استان هاى ایران 

است. سالی بیش از ششصد هزار تن خرما از بم ـ کم باران ترین نقاط استان ـ و خبیص (= 

شهداد)، و جیرفت و کهنوج و حاجی آباد حاصل می شود که بیشتر آن کام شیخ نشین هاى دالرخیز 

را شیرین می کند. هر کیلو حناي نرماشیر در بازار تاجیکستان و ازبکستان با دالرهایی معامله 

می شود که روسیه به هزار دنگ و فنگ از نقاط نفت خیز تلکه کرده است.

یعنی  نیست،  آن  از  دانه اي  دیگر  جاي  که  فصلی  در  درست  خربزه  و  هندوانه  بهترین 

زمستان، به خروار به خرمن از جیرفت حاصل و صادر می شود. باغ ها همه میوه خیز است و یک 

دانه درخت بی میوه حتی سایه خوش و چنار بیهوده در جایی کاشته نمی شود؛ زیرا هر قطره باران 

با کوشش شبانه روزي آدمیزاد از قعر زمین باال آورده شده است. همین کوهستان پاریز قبل از 

آنکه مس سرچشمه بدان حمله ببرد، تل زیره داشت که باعث شهرت کرمان به زیره اش، در 

1. روایت دکتر صفت گل، همکار ما درگروه تاریخ 
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ادب فارسی شده است. سالی چند هزار کیلو زیره از این کوه حاصل می آمد.

     کتیراي همین کوهستانـ  قبل از هجوم مس گدازيـ  سالیانه هزاران دالر درآمد داشت، و اگر 

صاحب تاریخ سالجقۀ کرمان می نویسد که: «در و دیوار خانه هاي یزد از درآمد راه کرمان سفید 

شده است»، مخلص پاریزي یک روز، خدمت مرحوم دکتر یحیی مهدوي و اصغرآقا مهدوي 

استادان دانشگاه و در مهمانخانه شان گفتم: «آجرهاي مهمانخانه خانه حاج امین الضرب پدرتان 

در تهران، از چسب صمغ کتیراي کوهستان پاریز قوام گرفته است و چراغ برق حاج امین الضرب 

از برکت چراغو (شمعک کوهی) کوهستان هاي پاریز و به کبریت سیدرحیم معین التجار اصفهانی 

نماینده او در کرمان، روشن شده است.»1 

     نکتۀ آخر را در باب مهم ترین صادرات ارزآور کرمان هم بگویم و بگذریم. ما یک درخت 

براي کوره  ماوراءالنهر  نادرشاه در  را  پسته که چوب آن  به اسم  لوکس مهمان پسند داشته ایم 

مهمان هاى  آقایان  و  بانوان  عالقه  مورد  بود،  خندان  چون  آن  میوه  و  می سوخت،  توپ ریزي 

بزرگان والیت بود. یکی از مردم آگاه کرمانی متوجه عالقه مردم دنیا به این آجیل برشته شدة 

اربابان دیگر توسعه داد، و گز مغز پسته اي اصفهان هم  خندان شد، و کاشت آن را به همت 

سوغات خوبی شد براي دنیا و یک مرتبه میزان برداشت محصول پسته از ده هزار تن در سال 

تبدیل شد به سالی 250 هزار تن پسته؛ و در آینده نزدیک به پانصد هزار تن هم می رسد، و این 

درختی است باب کرمان که سالی دو سه بار بیشتر آب نمی خواهد و یک بار آن هم در زمستان 

آب می طلبد.

     همین چند روز پیش بود که در «دان تون» تورنتو، براي تبدیل عینک خودم ـ که دیگر 

چشم ها کم سو شده ـ به آنجا رفتم. در پشت ویترین یک آجیل فروشی متوجه شدم که پستۀ 

خندان هم دارد؛ اما قیمت آن در کنارش نوشته بود: هر صد گرم = 2/2 دالر یعنی تقریباً دو هزار 

و دویست تومان به نرخ سال پیش.

     چون نوبت دکتر هنوز نرسیده بود، نشستم و حساب کردم، دیدم هر یک کیلو که هزار گرم 

باشد، 22 دالر قیمت دارد و هر هزار کیلو یک تن است که طبعاً 22 هزار دالر قیمتش می شود، 

و آن وقت ـ با اینکه ریاضیات من ضعیف است و در دانشسراي مقدماتی با یک نمره هشت از 

تجدید شدن معاف شده امـ  حساب کردم، دیدم 250 هزار تن، یک عدد 55 که در طرف راستش 

8 تا صفر گذاشته باشند، قیمت دارد؛ یعنی پنج میلیارد و پانصد میلیون دالر، یعنی پنج هزار و 

1. در مورد این کتیرا و شمعک کوهی، رجوع شود به مقالۀ نگارنده در یادوارة ایرج افشار، مجلۀ ایران شناسی، چاپ تورنتو 
ـ سال 27، شماره یک، ص72. زیرعنوان «یک شمعک کوهی بر مزار ایرج افشار.»
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پانصد میلیارد تومان خودمان، با ارز هر دالر هزار تومان پارسال و اینک دو هزار تومان قیمت 

امسال، یعنی آن رقم دو برابر می شود. پسته را «طالي سبز» هم می گویند و دالر هم پشت سبز 

است؛ پس جملۀ طالیی وزیري در کتاب جغرافی کرمان حقیقتی هم دارد.

     مسئله این است که این چند سانتی متر برف که در کوهستان آمده و مایه اصلی قنات هاى 

کرمان است، قنات هایى که به اعتقاد من براي کوتاه کردن راه ادویه از دو طرف، یعنی از طرف 

ایران،  مرکزي  زاینده رود و فالت  اطراف  آریایی هاي مقیم  از طرف  و  آریایی هاي هندوستان، 

شروع به حفر شده و طی سالیان متمادي و قرن هاى دور و دراز تعداد آن به حدي رسیده که 

امروز تقریباً هر آبادي با شش فرسنگ فاصله (36 کیلومتر فاصله = یک منزل) تقریبًا تمام کویر 

را پوشش داده و قابل عبور شتر و مستعد سکونت آدمیزاد کرده است.

     دلیل من در همکاري هندى ها در این آبادانی ها این است که در بسیاري از این آبادى ها، 

در تلفظ اسم با آبادى هاى شق شرقی کرمان مشترك اند؛ مثل بم و بمپور که البد پسرعموهاي 

بمبئی هستند و هنزاي جیرفت که با قلعه هنساي هند الف برابري می زند، و خود کرمان که 

با طوایف صاحب کارماي هندي هم ریشه و هم پیشه است، و شابهار (= چاه بهار) که البد معبد 

بوداییان است و ما می دانیم که بودا سال هاى طوالنی دوران اعتکاف خود را در کرمان گذرانده 

است.1 

     دلیل دیگر، لهجۀ کرمانى هاست که با لهجه َسنسکریت و دراویدي نزدیک است و مردم 

بشاگرد (= ویشکارد) به لهجه دراویدي حرف می زنند، درحالى که والیات غربی و شمال غربی 

کرمان و مآًال یزد با لهجۀ اصفهان نزدیک ترند. ده بکري و اصًال جبال بارز (= بهرز، وهرز) و 

ترکیب بهر آسمان (بهرزمان) از همین گونه است.2 

     به هر حال همۀ قنات هاى کرمان، جیره خور همان دو من برف سالیانه هستند که بر سر 

رشته کوه هاى غربی ـ جنوب شرقی کرمان ذخیره می شود؛ کوهستانی که از یزد و شهربابک 

شروع می شود و از پاریز و چارگنبد و جبال بارز و جیرفت و نرماشیر می گذرد، و حوالی تفتان 

نقطه پایان آن است. مهم این است که در تمام دشت کویر، این کوهستان ها و دره ها منبع اصلی 

آب قنات را فراهم می آورند، و مسیري به نام رودخانه در هر دره هست که سالی دو سه ماه آب 

رو دارد، ولی اساس آب هاي نهفته در زیرزمین آن است.

     یک مثل از پاریز بزنم و به قول آسیابان ها «یک من خود را در این گیرودار آرد کنم.» همان 

1. بارگاه خانقاه، چاپ اول، ص
شاهنامه  در  برزکوه  بارز=  «جبال  عنوان  تحت  بستون  هاروارد  در  فردوسی  کنگرة  در  نگارنده  مقالۀ  به  شود  رجوع   .2

فردوسی» (شمعی در طوفان، ص 208).
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طور که در هلند مردم به طعنه می گویند: «آبی که از رودخانۀ راین به دریاي شمال می ریزد، 

شش بار از شکم آلمانی ها گذشته است»، در پاریز هم از هر قطره آب، پنج شش بار استفاده 

بار مصرف  در کرمان، آب کاالي یک  عالم،  پرآب  نقاط  دیگر، مثل سایر  به عبارت  می شود. 

نیست. برفی که در قلۀ تافک و دالدان و ارچنو آب می شود و به زمین می رود، در سه چهار دره 

زیرزمین جریان پیدا می کند. رشتۀ اصلی که رودخانه پاریز باشد، در خمبروتو اول مورد استفاده 

آن است که به علت سرد بودن هوا و در سرگو (= رأس گاو، به روایت تذکره صفویه) چون 

گندم درو به کشت سال بعد نمی رسد، چندان قابل استفاده نیست و فقط گیاه سردسیري کاشته 

می شود و بوتۀ آن نیز بیشتر زارچ = (زرشک وحشی) و خمبروت (= امرود، گالبی وحشی است).

     اما همین آب که به زمین فرو رفت، در چاه هاي کهن سوار و کهن سبز از دهانه قنات بیرون 

می آید و تخمی هفتاد تخم محصول می دهد و مخلص پاریزي در کهن سبز زمینی وسیع داشت 

که نصیب هلیکوپتر شاهپور محمودرضا شد و البته بعداً لوطی خوار شد. آب کهن سبز و کهن سوار 

پس از کشت و زرع و شرب طبقات، دوباره به زمین می رود و چند کیلومتر پایین تر از دم قنات 

گیسک و هاشم قلی و هودو بیرون می آید و باز کشت و زرع دهنه ده گدا، و کل باغستان ُدرق، 

چشته خور آن است، و باز به زمین فرورفتن و بعد درآمدن از قنات دهنو، و قنات اصلی پاریز، و 

کهن چنار، و سپس بیدون و سپس گستو و خونو، و سپس قاسم آباد1 و بعد هندیز و بعد محمدیه 

و بعد زیدآباد، و بعد از ده پانزده بار استفاده از همان آب که به قول الووازیه «هیچ چیز در دنیا 

نابود نمی شود ـ و هیچ چیز تازه به وجود نمی آید»، اگر از رودخانۀ پاریز که تا زیدآباد بیش از ده 

فرسخ راه می پیماید، آبی اضافه آمد، می رود در کفه خیرآباد و کم کم تبدیل به نمک می شود که 

مردم پاریز باز از کلّوهاي نمک آن استفاده می کنند.

     همۀ آبادانی کوهستان  پاریز از قله کوه هاى آن است. قله الشکار با 2280 متر ارتفاع از 

سطح دریا، بن درماچو و آغل کمر را سیراب می کند. قله قوچی مثل زین اسب بر گرده فریدون 

قرار گرفته، قله دارخونی فعًال محل نصب تلویزیون بین المللی است. قله بنو (= بن آب) و کوه 

بارچی و قلۀ سن سار، فریدون و باغ شاعر را سیراب می کند. قلۀ جودانه نزدیک بران است و قلۀ 

بادامو باالي کهن سبز قرار دارد. بدبخت کوه که بعضی صداي پلنگ را در شب هاى ماه تمام (= 

چارده) از آن شنیده اند نزدیک گود احمر و راهزن است. ته ماندة ابرهاي مدیترانه اي که در این 

پارکینگ  ابرها جاي می گیرند، باعث آبادانی کوهستان پاریز شده اند.2 

1. سه دانگ قاسم آباد ملک من بود که فروختم به برادرم عبدالعظیم 
2. این فهرست ناقص به کمک حافظۀ 87 سالگی خودم و حافظۀ آقاي صفاري پاریزي، آن هم در آمریکایی ماورا کار 
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     عین همین استفاده از آبی است که از کوه زارچو سرازیر می شود، و همت آباد و بعد سوگلو1 

بعد  بعد دارستان و  بعد کوهو و  بعد هندیم و  بعد پسون و  بعد عبدل آباد و  و بعد دهشیرك و 

اسحاق آباد و کران و بعد اکبرآباد ـ که چاه دوطبقه دارد ـ، و بعد حاجی آباد و زیدآباد و اگر چیزي 

ماند، کفه خیرآباد، واال فال.

بعد  و  شغینو.2  بعد  و  می شود  تیري شروع  در  از  که  است  گودگنارك  سوم، دهنۀ  دهنۀ       

گودگنارك و بعد تی گزان و بعد قاسم آباد، و باألخره ملحق می شود به رودخانه پاریزي.

زه  مانی و خیرآباد را سیراب می کند و  راهزن می گذرد و  رودخانۀ چهارم از سرچشمه و       

وقتی سالی  وجود می آورد که یک  به  را  خاتون آباد  و  دهشتران  معروف  دهات  آن،  زیرزمینی 

70 هزار من گندم محصول آن در موقوفه خواجه کریم الدین بود و مدرسه پاریز که من در آن 

تحصیل کرده ام، از نهصد تومان بودجۀ سالیانه همین موقوفه در سال 313 ش/1934م ساخته 

با  دهنه گویند.  است،  برفاب  و  برف  ذخیره  که معموًال محل  را  بُن درها  ما  شد. در کوهستان 

رودخانه پاریز یکی دو رودك دیگر نیز همراه می شود که یکی دهنۀ ده گدا و دیگري هجو است 

و دیگري دهنۀ من سلمانی (محمد سلمانی) که دهات زهکو و ده میانی و گردکو و کنجین در 

سر راه آن قرار دارند و باالتر از دهنو به رودخانه پاریز می رسد. زه کوه که نام بردم، سه دانگش 

وقف جد پدري من ـ مرحوم مالابوطالب ـ بوده، وقف بر اکبر اوالد که گویا این روزها مخلص 

پاریزي در میان اوالد او اکبر اوالد شده ام.

     رودخانۀ دهنۀ هجو که میداء علیا و میداء سفلی هم در آن مسیر است و به رودخانۀ در 

تیري می پیوندد، در تی گزان. عباس آباد را عموي من در همین دهنه آورده به کمک پدرم و 

دو دانگ آن از ما بود و میداء شش دانگ آن وقف خواجه سعیدي بود که پدربزرگ من ـ کل 

زین العابدین ـ متولی آن بود.

و «چاه  پاریز  نقطه شروع معدن مس سرچشمه  راه زن ـ پسکوه، متأسفانه  رودخانه       درة 

فیروز» است و همان جایی است که تأسیسات عظیم مس گدازي ـ بدون تصفیه خانه ـ شروع به 

کار کرده. کل خاك کوهستان باصفاي پاریز را به توبره کشیده، حاصل مس آن را می برد و در 

عوض یک چادر ابر اسیدي که تمام کوهستان را پوشانده، تقدیم درخت ها و پرندگان و چرندگان 

حاصل شد. خدا کند با حقیقت فاصله اي نداشته باشد! 
1. چهار حبه سوگلو ملک من بود که فروختم به برادرم. 

2 . سه دانگ آن از من بود. هرچند مرحوم یغمایی گفته است:
این پند شنو ز خانه بر دوش                         گر خانه خرابه شد تو مفروش
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و آدمى زادگان آن کرده است. پرندگان، کبک ها و تیهوها که بال و پري داشتند، گریختند و به 

چارگنبد رفتند و مردمان که بی بال و پر بودند، در کارخانۀ مس اجیر شدند و سوختند و ساختند. 

     آقاي ادیب برومند که این یادواره به نام او چاپ می شود، اهل گز برخوار است. به مناسبت 

یادم آمد که ما در همین کوهستان سرچشمه یک دره زیبا و طوالنی داشتیم که به اسم «گزدر» 

معروف بود. قرن ها و سال ها درخت هاى گز در آن بودند و سالی یک بار اواخر خرداد شروع به 

بارش قطرات گز می کردند و این قطرات گز روي ریگ هاى رودخانه گزدر می بیست، و مردم 

انبانک هاي  توي  و  می کردند  جدا  ریگ ها  از روي  را  چکیده  گزهاي  این  دانه دانه  و  می رفتند 

کوچکی که از پوست بره تهیه شده بود، می ریختند و درش را می دوختند و می فروختند و یا به 

این و آن هدیه می دادند. 

نگاه داشتن گزدر  به پاك  اعتقاد       همان «گز» معروف است که «ترنجبین» گویند. مردم 

داشتند و تنها زنان و دختران پاك و معتقد، حق ورود به آن را داشتند و چون دولت (یعنی حاکم 

سیرجان) آن را جزء «بطون اودیه و قمم جبال» اموال عمومی حساب می کرد، از آن عشریه 

می خواست و مردم هم براي اینکه سهم خود را حالل بدانند، عشریه به حاکم وقت می دادند و 

به خاطر دارم که یک سال 110 من گز سهم عشریه حاکم شد که خرده خرده جمع کردند و از 

خانه ما به حاکم سیرجان فرستادند و معلوم شد که آن سال گزدر خوب باریده و بیش از هزار 

من (سه ُتن) دانه گز روي ریگ ها ریخته بوده است. 

     این گز خنک بود و براي بیماران در حکم دوا بود. به عالوه، آن را می پختند و به صورت 

قرص هاى سفید گز درمی آمد که به این و آن هدیه می دادند. یک آقا محمدابراهیم داشتیم که 

منشی خواجه عباس پایابی دکاندار معروف پاریز بود. خواجه عباس نابینا بود و آقا محمدابراهیم 

را  گز  انبانک هاي  داشت.  گز  پختن  در  تخصص  درعین حال  و  می داد  انجام  را  او  محاسبات 

می آوردند و در یک دیگ با آب مخلوط می کردند و در واقع ریگ و برگ هاى آن را می شستند. 

بعد روي آتش می گذاشتند و به تدریج به هم می زدند تا آب بخار شود، آنگاه براي هر من گز، 

 چهل دانه تخم مرغ می شکستند و زرده اش را از سفیده جدا می کردند و سفیده را می ریختند توي 

دیگ گز و زرده ها سهم ما بچه ها می شد که آن روز یک املت حسابی مهمان بودیم. 

     یک روز تمام با کفگیر چوبی دیگ را به هم می زدند. به ازاي هر من گز، یک من شکر در 

آب بدان اضافه می کردند و با آتش مالیم آن را تا عصر توي دیگ به هم می زدند تا به قوام 

می آمد. آنگاه ادویه الزم مثل هل و زنجبیل و غیره در آن می ریختند و مغز پسته را که قبًال 
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کوفته و آماده کرده بودند، به آن اضافه می کردند و طرف غروب تقریباً دو سه من گز به حاصل 

آمده بود که تبدیل به قرص می کردند و در جعبه هاي چوبی که درزهایش با خمیر جو گرفته 

شده بود ـ تا مورچه بدان راه نیابد ـ نگاه می داشتند و کم کم مصرف می کردند. 

     و این نوع دیگري از همان گزي است که در خوانسار به عمل می آید و کل آبروي گزهاي 

اصفهان ـ که عالم گیر شده ـ از آن است، با شکر زیادتر و گز کمتر ـ و حتی فقط اسم گز، نه 

محتواي آن ـ و این حسین کرمانی که در اصفهان گزش گل کرده و معروف شده است، در 

واقع نمایى از همان گز پاریز را به عمل می آورد. الزم به تذکر نیست که گل آن گزدر در کوره 

سرچشمه ذوب شد، با ده ها  آبادي و تپه و کوه و کمر دیگر. 

نامه هاي خود را به شعر می نوشت، وقتی مرحوم  پاریزي ـ که اغلب       پدرم ـ حاج آخوند 

حکمی براي ثبت امالك پاریز آمد (حدود 1318 ش/ 1939م)، پدرم اسامی بعض دهات پاریز را 

که موجب گرفتاري ثبتی بودند، در شعري که به مرحوم سیدمحمدرضا مدنی در کرمان نوشته، 

آورده و به شعر از و دعوت کرده است. 

بــار  و  کار  اگــر  خواهــی  حکمــی  از 

چــون کــه بــود از همــه احبــاب دور 

مشــت...1  یــک  و  بنــده  او  همــدم 

ــزار  ــزون از ه ــه، ف ــد ن ــه و ده، ص قری

شــوق و  ده پــوچ  و  هــودو  و  کلپکــو 

راســت بــرو تــا بــه دلنگــو بایســت 

آبســـال سنـــۀ  در  قیمتـــشان 

مالکشــان صــد نــه، فــزون از هــزار

ــخت ــرد و س ــوا س ــتان و ه ــل زمس فص

یکـسره                          فــکــل  و  کــــراوات  ــه  ــت رف

دچــار زحمــت  بــه  افتــاده  راســتی 

مــور افتــاده  لگــن  در  نمــا  فــرض 

نظــر در  قربان قلــی اش  و  فاطــو 

کهن چنـــار و  هنـــگو  قبـــل  از 

هّجــو و میــدا، دو ســه تــا تحــت و فــوق

بشــمر ازیــن گونــه هــزار و دویســت

ــده: صــد ریــال ــک تقویــم ش ــر یـ ه
خــوار2 جــاز  و  بی خــرد  و  بی خبــر 

بخــت برگشــته  آمـــده  راســتی اش 

ــارچــه پــوســت بره ــک پ ریـــش، چــو ی

     پدرم بعد البته از زیبایى هاى پاریز غافل نیست و ضمن دعوت از مرحوم مدنی می گوید:1 2

کرم  از  بــهــار،  ــت  اس ــن  ای چـــاره اش 

کنی ــر  س حکـمی  ــا  ب شبـی  چند 

اردیبهشت ز  رفــت  ده  ــو  چ ــژه  ویـ

قـدم گـــــــذاري  ــز  ـــ ــاری پ جــانـــــب 

کنی احــمــر  و  اللـــه  و  ــل  گ سیـر 

بهشت ــاغ  ب چــو  قطعه  ــن  ای مــی شــود 

1. به رعایت احوال شخصیه خودم، سه نقطه گذاشتم؛ اهل معنی می فهمند. 
2. جاز، خوراك همان سه نقطه است که قبًال گفتم. 
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سـار  ــاي  ــوغ غ و  بلبل  چهچهۀ 

ُرست که  طبیعی  گل هاي  همه  زان 

جفت ــت  داش یا  و  طــاق  بــود  که  هر 

زودتـــر                                                                                          بــیــا  و  حـــرف  بشنو  هـــان 

ــار ــردگ ک معرفـت  ــد  ـــ ده جــلـــــوه 

سست ــدام  ــ اَق و  ــده  دیـ شــود  خــیــره 

خفت عــطــر  آن  از  نــیــارســت  هــیــچ 
ــر...1 ــب ب ــردم،  ــم ش ــچــه  آن از  ــی  ــذت ل

    1پدرم هم تاریخ خوب می دانست و هم از جغرافیا آگاه بود و حتی او جغرافیاي ایران را تماماً 

در سال 1317ش/ 1938م به شعر درآورده بود و در واقع جایزه به اسم من داده بود که همان 

سال تصدیق کالس ششم ابتدایی را در سیرجان گرفته بودم. او در شروع کتاب می گوید:

ابـراهیـم  پــــــاك زادم،  پــســـــر 

دادت ــق  ح عــمــر  ــال  سـ ــزده  ــی س

دادي شـــش  کـــالس  ــان  ــح ــت ام

رحیــم کــردگار  بــاد  حافظــت 

دلشــادت مشــق  و  درس  از  کــرده 

آزادي... و  گشــت  تعطیــل  وقــت 

     بعد توصیه می کند که حاال بیا و جغرافیاي ایران را که من به شعر درآورده ام، از حفظ کن 

و...2 من از همان اوایل تحصیل به جغرافیا عالقه مند بودم. به خاطر دارم که حدود 75 سال 

پیش که من در پاریز ترك تحصیل کرده بودم، بعد از کالش ششم ابتدایی، مرحوم اسماعیل 

مرآت گَرکانی که آن روزها استاندار کرمان شده بود، به پاریز آمد و طبعاً مهمان پدرم بود. من 

آن روزها عکس هایى از توي بعض کتاب ها کنده بودم و به دیوار اتاق مهمانخانه کوبیده بودم که 

دکور باشد.  مرحوم مرآت مشغول بازدید این عکس ها شده بود و درباره هر کدام چیزي می گفت 

تا رسید به نقشه اي که من خودم ترسیم کرده بودم از روي نقشه ساسانیان مرحوم مشیرالدوله 

پیرنیا، و رنگ آمیزي کرده بودم و روي آن اندکی شمع مالیده بودم که براق شود و درست مثل 

چاپ شده بود.

     مرحوم مرآت به پدرم رو کرده و گفته بود: «این عکس ها را بی خود از کتاب ها جدا نکنید 

و روي دیوار نکوبید. کتاب ناقص می شود و عکس هم از بین می رود.» پدرم گفته بود: «این 

نقشه را ولیعهدي3 که فارغ التحصیل کالس ششم است، کشیده.» مرحوم مرآت بیشتر به آن 

خیره شده، به پدرم گفته بود: «پسرت کجاست؟ بگو بیاید من او را ببینم.» پدرم مرا صدا کرد. 

1. سنگ هفت قلم، چاپ چهارم، ص 432
2 . بی همتی مرا ببین، شعر این و آن را به مناسبت و بی مناسبت چاپ می کنم؛ اما آنچه پدرم به اسم خودم به شعر درآورده 

، آن را کنار گذاشته ام که نصیب موریانه ها شود!
3 . پدرم مرا این طور می خواند. 
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من با اینکه خجول بودم، خواه نا خواه خود را به مهمانخانه رساندم. مرحوم مرآت دستی به سرم 

کشید و پرسید: «چه می کنی؟» گفتم: «فارغ التحصیل شده ام، پیش پدرم به او کمک می کنم.» 

او گفت: «فارغ التحصیل وقتی می شوي که بروي در تهران و درس دروا (Droit) بخوانی.» من 

براي اول بار این کلمه را می شنیدم و بعدها فهمیدم که مقصودش درس حقوق است.

     مرآت خیلی مرا تشویق کرد و دست کرد از جیب خود یک اسکناس ده تومانی درآورد و 

به من جایزه ترسیم آن نقشه را داد. به خاطر دارم، روي آن اسکناس که اصًال گویا تازه چاپ 

شده بود، به خط نستعلیق زیبا نوشته بود: «یک پهلوي» و بعدها به ما گفتند که هرکجا آن را 

بدهی، یک سکه پهلوي در عوض می دهند که حدود یک مثقال طال بود و این روزها نزدیک 

یک میلیون تومان قیمت دارد!

     همین پول سرمایه اي شد که سال بعد من براي ادامه تحصیل به سیرجان بروم. اسماعیل 

مرآت، سال بعد به وزارت فرهنگ آن زمان برگزیده شد و مرحوم حکمت از وزارت خلع شد. 

مقصودم این بود که هم من و هم پدر به جغرافیاي ایران و دنیا عالقه داشتیم.1 پدرم در یکی 

از نامه هاي خود نامی از آبشار باغ هدایت زاده در هودو برده و ضمناً آن را با آبشار نیاگارا مقایسه 

کرده بود و من سال ها در کنار آن آبشار با مرحوم هدایت زاده چاي خورده ام. در آن نامه پدرم 

اظهارنظر می کند:

است   هدایت زاده  باغ  در  که  را  آبشاري 
  

هر که بیند، از نیاگارا کند غمض بصر...

     من بعدها که چیزهایی در باب نیاگارا خواندم و شنیدم، تعجب می کردم که تعصب عالقه به 

پاریز تا چه حد بود که پدرم با آبشار نیاگارا این طور برخورد می کند!

برخوار  مردم گز  اشارة  به  برومند ـ  ادیب  استاد  افتخار  به  را  مقاله  این  روزها که       همین 

می نویسم ـ اتفاقًا پریروز را به دیدار آبشار نیاگارا رفتم و براي چندمین بار این شاهکار عظمت 

ارتفاع، هر  پانصد متر عرض و پنجاه متر  رودخانۀ سن لران، با  خداوندي را مشاهده کردم که 

بیاید و دریاچۀ اونتاریو را پر کند و از آنجا به  ثانیه اي 1834 مترمکعب آب را فرومى ریزد که 

طرف شرق برود و به اقیانوس اطلس بریزد و در هالیفاکس کل این حدود دو هزار مترمکعب 

1 . آرزویم این بود که این مقاله را استاد دکتر محمدحسن گنجی که سال پیش جشن صدسالگی اش را گرفتیم ببیند و 
 هفتاد سال پیش به من داده است ـ حالل 

– 
بخواند. شاید آن ده پانزده نمره پاسابلی که براي جغرافی و درس نقشه برداري

شده باشد؛ اما افسوس همین روزها که مقاله را در تورنتو غلط گیري دوم یا به تعبیر طعنه آمیز نیک بخت (مدیر حروفچینی 
گنجینه و خانم کاوه حروف نگار)، دوباره نویسی می کردم، خبر رسید که استاد گنجی در پی سقوط از پلکان و خونریزي 

مغزي درگذشته است.
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آب شیرین را تحویل آب شور دهد.1

     درست مقایسه کنید یک دم موش آب کهن هودو را که از آبشار دو متري باغ هدایت زاده 

می ریخت، با آبشار نیاگارا که پنجاه متر ارتفاعش است و پانصد متر عرض آن! من نزدیک بود 

گناه کبیره اي مرتکب شوم و در مورد حرف پدرم لبخند تمسخر به زبان آورم؛ اما کوتاه آمدم، 

دیدم پیرمرد حق داشت؛ زیرا او از این آبشار و از این شاش موش آب، سالی دوتا خرمن گندم 

به دست می آورد، و باز هم آب را به زمین می فرستاد که از کهن چنار دوباره سر درآورد و خرمن 

گندم بار دهد؛ اما آبشار نیاگارا که هر ثانیه 1834 مترمکعب آب شیرین تحویل تورنتو می دهد، 

تا به اقیانوس  برود  این همه آب را رها می کنند که هزار کیلومتر راه دیگر  مردم آن والیت، 

اطلس بریزد و شور و آن قدر شور شود که یک دانه گندم نیز از آن به  عمل نخواهد آمد و آن 

وقت خودشان می روند در بازار و یک بطري آب اویان یا ویشی را یک دالر می دهند و می  خرند 

و شکر خدا را می کنند. ناشکرى از این باالتر؟

     اگر سیر چرخه بخار آب و بارندگى هاى اروپا و غیر آن را که برشمردیم، بنگریم، متوجه 

می شویم که هم کوشش حیاط بن بست که آن آب شور را به بخار آب بدون نمک یعنی باران 

اقیانوس دهند. پس پدرم حق  نکنند و دوباره در هالیفاکس تحویل  «خدا خوب کرده» تبدیل 

داشت که آبشار هودو را بر آبشار نیاگارا ترجیح داده بود.

     تا آدم یک زمستان در مونترال و اتاوا نباشد، معنی برف و یخ بندان را نمی فهمد و تا یک 

تابستان در تورنتو نباشد، به  معناي گرماي حاصل از حرارت هوایی که از صحراي مکزیک و 

آریزونا برخاسته و با بخار آب سواحل شرقی وغربی آمریکا نیامیخته باشد، پی  نمی برد، و تازه در 

این وقت است که هواي سرد قطبی احساس خطر کرده، مثل خرس قطبی از خواب برخاسته، به 

طرف جنوب سرازیر می شود و در اونتاریو کبک جنگ سه گانۀ سرماي قطبی و گرماي صحرایی 

و بخار اقیانوسی شروع می شود،  و اینجاست که اناهیتا ـ ایزد آب و باران و نیزه  بازي ـ و ضرب 

تازیانه هاي او به صورت رعد و برق پی  در پی و انقالباتی که طوفان Typhon و آبتاز (سونامی) 

و هاریکان و تورندو و گردباد و ده ها طغیان جوي دیگر بروز می کند، و خشم هواي قطبی به 

صورت پس گردنی به هواي مرطوب و گرم جنوب می خورد و هرچه در دامن دارد، به صورت 

تن  مثل  ویلودل  مجنون  بید  درخت هاى  درحالى که  فرومى ریزد.  برف  و  یخ زده  باران  و  رگبار 

در ساعت  کیلومتر  با سرعت 140  طوفانی  همراه  باران  میلی متر  پنجاه  از  بیش  سپتامبر 2012   13 روز  یک  تنها   .  1
باران  میلی متر   35 بارندگی شالقی،  دو ساعت  باز کرد و ظرف  آسمان دهن  اوت 2012  روز 27  فروریخت. همچنین 

فروریخت.
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رقاصان پیست و دخترخانم  هاي آکتورسیرك درهم می پیچد، و این هواي بارانی را به صورت 

برآیند این نیروها به عنوان گلف استریم عازم شرق  می کند؛ همان جریانی که موجب سرسبزي 

و آبادانی اروپا و قاره سبز  است.

     همین روزها گفته شد که میزان ولتاژ برق یک شب رعد وبرق در تورنتو، به اندازه مصرف 

می بارد،  عالم  در  که  باران هایى  همه  است.  داشته  قدرت  تورنتو  شهر  برق  ماه   9 و  سال   99

نتیجه برخورد هواي سردي است که از قطب می وزد و حاصل هواي گرمی که از بیابان هاى 

داغ برخاسته از روي دریاها گذشته دامن کشان،  و کلولوکنان در برخورد با هواي سرد؛ چه آن 

باد خوارزم باشد که منوچهري را به پوشیدن پالتو خز ناچار می کرد: 

است خزان  که هنگام  آرید  خز  و  استخیزید  وزان  خــوارزم  جانب  از  خنک  باد 

و چه آن بادهایی که در شمال آالسکا و سیبري و کانادا و گروئنلند می آید و سیلی می زند بر 

هواي گرم و مرطوبی که از بیابان هاى مکزیک و نوادا و شمال آفریقا برخاسته و وحشت آفرین 

فرومى ریزد. ضرب  تازیانه و شالق فرشتۀ باران را در حوالی تورنتو و مونترال می توان درك  کرد. 

تازیانه اي که گویی از قول شفیعی کدکنی به زبان رعد و برگ حرف می زند: 

بگو به باران/ ببارد امشب/ بشوید از رخ/ غبار این  کوچه باغ ها را / که در زاللش/ سحر بگوید/ ز 

بی کران ها / حضور ما را / به جستجوي کرانه هایی/ که راه برگشت/ از آن ندانیم... . 

و این همان فرشتۀ باد است که سعدي هم با آن آشناست و می گوید:

چــه غــم خــورد کــه بمیــرد چــراغ پیرزنیفرشــته اي کــه وکیل اســت بــر خزائــن باد

سعدي درست می گوید؛ اما اگر یک چراغ پیرزن بر اثر طوفان خاموش می شود، چراغ میلیون ها 

مردم عیوض آباد  شده، روشن خواهد شد.  حاصل  آن  از  که  آب هایى  با  نیویورکی  تورنتویی و 

آذربایجان قدر والیت خود را بدانند که موکل باد (عیوض = ایواذ= واذ= باد) چراغ زندگی آنها 

را همیشه روشن می دارد.1 

     تا حرف هالیفاکس در میان است، به آخرین کوه که دیگر نیست هم اشاره کنم و بگذرم. در 

هالیفا کس ـ شرق کانادا و دهانه و مصب سن لران ـ یک قبرستان تاریخی هست که مردم از 

1. و این اشاره را خصوصاً براي سرکار خانم عیوضی – عضو بازنشسته گروه تاریخ - می نویسم که همیشه از معناي عوضی 
فامیل خود  گله داشت. آدم وقتی تأثیر آب و آتش و باد و خاك را در حیات می بیند، چیزي نمی ماند که «چاریاري» شود. 

اگر گفتار من در این مقاله آبکی بود و ناگهان بادکی شد از خواننده عذر می طلبم و مثل فردوسی می گویم: 
مر این گفته ها  گر بود ناصواب                بسوزان به آتش، بشوران به آب

و آن وقت کاغذ نیمسوز مچاله شده آن را به باد بده. 
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آن طرف دنیا به دیدنش می روند، و همین ماه آوریل - اردیبهشت گذشته بود که یادبود صدمین 

بنیاد این قبرستان برگزار شد. قبرهاي آن برخالف تمام قبرستان هاى عالم، اسم ندارند  سال 

و تنها شماره گذاري شده اند. حاال خواهید گفت چه ربطی دارد این قبرستان با مقاله ما که در 

توصیف کوه  و کمر است؟

     داستان این است که صد سال پیش، یک کشتی بزرگ با هزاران مسافر از انگلستان راه 

افتاد که این جمع توریست را به آمریکا برساند و دنیا گردي کنند. کشتی راه افتاد؛ اما در اقیانوس 

اطلس و آب هاى آن، یک کوه بزرگ در کمین او نشسته بود. این کوه که کوه یخ نام دارد، پدیده 

نامداري در جغرافیاي عالم است. گروئنلند، نزدیک قطب شمال که به اندازة یک قاره وسعت 

دارد، در تمام سال پوشیده از یخ و برف است و گاهی قطر کوه هاى یخ آن به 3000 متر می رسد.

     بعضی اوقات در اثر گرم شدن هواي اطراف یا جریان هاى دریایی و تکان هاى زمین و بعض 

عوامل دیگر،  این کوه ها در ساحل می شکنند و تکه هایی از آن که به اندازه یک «کوه  به قاعده» 

طول و عرض دارد، در دریا رها می شود، مردم قله آن را می بینند روي آب، درحالى که که آنچه 

زیر آب پنهان است، هفت برابر آنچه روي آب است، طول و عرض دارد.

     این کشتی به این کوه یخ نزدیک شد و مسافران غافل از آنکه سر بزرگ آن زیر لحاف 

است. مشغول تماشاي کوه یخی شدند که به یک بار سکان کشتی به کوه یخ در زیر آب برخورد 

و نیروي دو طرف تا بدان حد بود که کشتی دو تکه شد و به قعر آب فرو رفت. با همه اینها از 

مجموع 2229 مسافر و 915 تن خدمۀ آن، 1522 تن درگذشتند که جسد بعضی در آب پیدا شد 

و آنها را به نزدیک ترین خشکی که هالیفاکس کانادا باشد،  رساندند و در آنجا دفن  کردند و چون 

اغلب ناشناس بودند، قبرشان با شماره گذاري مشخص شد. این واقعه در 15 آوریل 1912م /27 

اینک صد سال  اول) رخ داد و  فروردین ماه 1291ش (دو سال قبل از شروع جنگ بین الملل 

تمام از آن روزگار گذشته و این هم، آخرین کوهی بود در تاریخ که خود نیز کم کم آب شد و با 

قربانى هایش در دریا فرو رفت، و تنها داستان  آن براي ما باقی ماند.

گذاشت جا  به  را  جنون  کوه  و  رفت  گذاشت1فرهاد  ما  پیش  در  ناشده،  تمام  کاري 

 1نمی شود از هزار کوه کمر صحبت کرد و از کوه فرهاد غافل ماند. این شعر دو سه روایت (= 

1. حسن مطلع مقاله ما به خاطر ادیب برومند با فریاد فرهاد بود، و چه بهتر که حسن ختام و لطف مقطع آن نیز با فریاد 
فرهاد باشد. 

دلم بگرفت از بی همرهی ها رو به کوه آرم        مگر آنجا رسد فریاد فرهادي به فرهادي
پدرم چند روایت از این بیت می خواند: بی همدلی ها، به جاي بی همرهی ها، آواي فریادي به جاي فریاد فرهادي. و از همه 
عجیب تر: مگر آنجا رسد آواي مجنونی به فرهادي! به نظر شما کدام یک از این روایات به روح داستان نزدیک تر است؟ 
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ورسیون) دیگر هم دارد: فرهاد رفت و کوه مالمت به جا  گذاشت... . فرهاد رفت و کوه جنون 

را به جا گذاشت؛... فرهاد رفت و کوه محبت به جا گذاشت؛ خودتان مختارید در انتخاب آن، و 

همۀ این روایات هم در حد بالغت است. خسرو شیرین استاد حکیم نظامی در باره همین کوه 

کندن فرهاد است که:

رهنمونش خــســرو  ــرد  ک کــوهــى  ــه  ب

سنگ این  بر  شیرین  صورت  تیشه  به 

تنگ دل  بــر  کوهی  کــوه،  بــر  ــده  ش

بیستونش اکنون  کس  هر  خواند  که 

ارژنــگ نقش  مانی  که  ــرزد  ب چنان 

سنگ سر  بر  مــی زد  سنگ  بر  ســري 

توطئه چیدند که فرهاد ـ عاشق هنرمند مزاحم ـ را نابود کنند. مردي فرومایه را فرستادند که به 
دروغ خبر مرگ شیرین را بدهد، و فرستادند سوي بیستونش... و او رفت و:1

داد یکــی  حســرت  ســر  از  بــرآورد 

هــم آخــر با غمــش دمســاز گشــتند

که: شــیرین ُمــرد و آگه نیســت فرهاد

باز گشــتند بــه خــاك و  ســپردندش 

فرهاد گوش  بر  سخن  این  افتاد  چو 

داد جــهـان  در  شـیـریـن  ورد  صـالي 

درافــتــاد کوهی  ــون  چ ــوه  ک ــاق  ط ز 
داد...2 جان  و  بوسید  او  یاد  بر  زمین 

پردامنه ترین  و  بزرگ ترین  صاحب  که  خاورمیانه  اصًال  خودمان:  اولیه  بحث  به  بازگردیم      

بیابان ها و کویرهاست، مثل بیابان هاى قزاقستان و بیابان هاى نجد و عربستان و عمان و بیابان  

تار هند، کویر لوت ایران و بلوچستان و سیستان و صحراي سینا، و باألخره شمال افریقا، و به 

و چهار هزار پیغمبر در همین سرزمین ها مبعوث  و بیست  به عقیده من یک صد  دلیل  همین 

شده اند که مردم را براي استفاده بهینه از آب در این بیابان ها وادار کنند؛ بیابان هایى که همان 

بغلتد، کالغ کوري هم پیدا نخواهد شد که  طور که در جاي دیگر گفته ام، اگر شتري در آن 

چشمانش را براي بچه هایش ببرد.

1. این روایت نظامی است، اما سکینه قرایی که در خانۀ ما بود و در کودکی شب ها براي من قصه هایی می گفت تا به 
خواب روم، روایت مرگ فرهاد را این طور می گفت که پیرزنی را براي این خبر دروغ برگزیدند و وقتی آن پیرزن خبر مرگ 
شیرین را داد، فرهاد دچار جنون آنی شد و اول تیشه را بر سر پیرزن فروکوفت و بعد تیشه را بر سر خود زد و به خاك 
غلتید. به گمان من این منظره را آن نانوازاده یزدي – فرخی را می گویم – زبانم الل، بهتر از حکیم گنجه نشین توصیف 

کرده، آنجا که می گوید:
غرق خون بود و نمـی مرد ز حسرت، فرهاد           خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم

و این بیت از غزل کم نظیر فرخی یزدي است، آنجا که می گوید:
شب چو در بستم و مست از می نابش کردم           ماه اگر حلقه به درکوفت، جوابش کردم
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     خداي تاریخ، در جغرافیاي خاورمیانه وجود خود را به رأى العین در دنیا نشان می دهد - و 

من همیشه جاي پاي خدا را در تاریخ دیده ام- هرچند جزء «مجسمه» نیستم. اگر هیچ دلیلی 

براي وجود خدا در تاریخ و جغرافیا نبود، همین یک دلیل کافی است که چرخۀ حیات تنها و تنها 

با یک مشت آب و اندکی حرارت خورشید  جان می گیرد. وجود حیات به بخار آب بسته است.

     به قول یک محقق ایرانی ـ دکتر فرهنگ هوالکویی ـ بعضی ها می خواهند ثابت کنند که 

خدایی نیست، این نفی آنان در واقع اثبات این نکته هم هست؛ یعنی خواهی نخواهی قبول دارند 

که خدایی در عالم یا الاقل در ذهن مردم وجود دارد و آنها می خواهند ثابت کنند که نیست و 

البته سال ها اندر خم یک کوچه اند!

     دوستی از من پرسید که: «خدا اگر ارحم الراحمین است، و دنیا را با ساده ترین چیز یعنی دو 

من آب آفریده، پس این همه بهشت و جهنم و عقوبت آخر کار دیگر براي چیست؟» گفتم: 

نافرمانی همین آدمیزادي که می بیند قدرت خداوندي با چه مقدمات  براي جحود و نسیان و 

و زحمتی می آید این آب شور دریاها را به صورت بخار شیرین جدا می کند و تبدیل به ابر و 

باران و برف و تگرگ می کند که آدمیزاد آناهیتا را سال ها به همین حساب باران و آب ستایش 

می کرد.1 آن وقت همین رودخانه اي که خدا از فراز کوه هکر جاري کرده تا فرزند آدم گندم خوار، 

گندم کار شود و نان خود را در تنور حّوا بپزد. همین آدم که خدا به او عقل هم داده، می رود در 

خانه اش می خوابد، درحالى که آن رودخانه که سن لران باشد، یا نیل باشد، یا دجله باشد، غلتان 

غلتان می رود و دوباره به دریاي شور می ریزد و شورتر از آن روزي می شود که از همان دریاي 

شیرین برآمده بود!2 

     آدم گرسنه هم وقتی از خواب برمی خیزد، می بیند «آب آن طرف پل است»، دست به دروغ 

و تقلب و دزدي و فساد و هزار گناه دیگر می زند که شکم را سیر کند. پس آن دوزخ و سعیر و 

آتش، نتیجه همین غفلت است و حتی خودش هم روزي متوجه خواهد شد که: این گنه را، این 

عقوبت، همچنان بسیار نیست!

     من در بسیاري از مقاالتمـ  از جمله در حماسۀ کویرـ بار ها نوشته ام که گناه و بزرگ ترین گناه 

در سرزمینی که بیش از ده بیست سانتی متر باران سالیانه ندارد، این است که بگذاریم رودخانه اي 

1 . در این باب رجوع شود به: خاتون هفت قلعه، چاپ هفتم
2 . و من این شور شدن را در شهرك  Point au Pic  در منتهی الیه سن لران به چشم دیدم. آب شیرین که به حال 
عادي به طرف دریا می رفت. غروب که مّد اقیانوس اطلس شروع می شد ، چون شیب رودخانه در آنجا بسیار کم است، آب 
شور فرسنگ ها پیش می آمد، و در عوض فردا صبح عقب می نشست و باز رودخانه حال عادي به خود می گرفت. زیباترین 

طلوع خورشید را هم من در همین شهرك کوچک، صبح زود تماشا کردم در پهنۀ آب. 

90 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



که اسمش هم شیرین است، «چون غر ّه شوال که عید رمضان است»، با این چند سانت باران 

پیدا شود و وسط بیابان و کویر راه افتد و از الر بگذرد و آن وقت آدمى زادگان به جاي سد و 

بند و استفاده از آن، بگذارند همین آب به صورت رودخانه، هزار کیلومتر طی کند و به خلیج 

شور فارس بریزد، یا باز آن یکی این طرف کوه باشد و آن وقت امکان پیدا کند که از زنجان و 

تاکستان و منجیل و فومن بگذرد و در دریاي نمک  پرور خزر غرق شود.

     و بدتر از آن در کرمان، با 12 سانتی متر باران سالیانه به عنوان رود میناب به بحر عمان 

العالم «تند و  بریزد، و حتی دیگري به صورت هلیل رود جاري شود و به قول صاحب حدود 

سخت بگذرد تا به باتالق جزموریان در ریگزار فرو رود»، بی خود نیست که خشم خداوندي به 

صورت ده سال خشکسالی پی درپی نصیب مردمان کرمان می شود که همین سال پیش، ورودي 

هلیل به دریاچۀ پشت سد به صفر رسید!

     یا بدتر از بدتر اینکه: رودخانه هاي از کوه هاى سهند و سبالن راه بیفتد و شیرین و خنک 

چند تا پشت سرهم به گودالی سرازیر شوند که اسم دریاچه ارومیه دارد، و آن قدر شور است که 

ماهی در آن پرورش نمی یابد؛ و آن قدر تلخ است که یک شاخ درخت حتی درخت «هرا» که در 

خلیج فارس هم با همه شوري آب رشد می کند، در این دریاچه جان نمی گیرد، و آن قدر سنگین 

است از نمک که آدمی که در آن بیفتد، روي آب می ماند و غرق نمی شود.

     من در باب ارومیه حرف مفصل دارم؛ ولی تنها اینجا اشاره می کنم که آنها که عزاي این 

گودال شور و تلخ را می گیرند، غافل نباشند که بر اثر سدبندي، اکنون ده پانزده دریاچه شیرین 

پشت سدها دارند که با آن هم می توانند انگور بکارند و هم هلو به دست آورند و هم  گندم و جو 

به حاصل بیاید. مرغابى هاى مهاجر هم که بال و پر دارند، ده قدم آن طرف در همین دریاچه هاي 

آب شیرین آب تنی کنند.

     اما نمک حاصل از خشک شدن آن. تعجب من از مردم سخت کوش و متمدن و حسابگر 

آذربایجان این است که چطور از این معدن ثروت تا امروز غافل و پنهان مانده اند! شصت سال 

پیش در جزیرة هرمز، من کشتی هاي ژاپنی را دیدم که مشغول استخراج و حمل نمک از هرمز 

به ژاپن بودند که سرمایۀ اصلی کارخانه هاي داروسازي و خوراکی و اسلحه سازي است. همین 

روزها فیلمی را دیدم که چینی ها در اندونزي با سبدي دو کفه اي که بر دوش دارند، قطعات 

سنگ نمک و گوگرد را از دهانۀ آتشفشانی که تازه خاموش شده، برمی دارند و دوان دوان از کوه 

پایین می آیند و تحویل کشتی هایی می دهند که عازم چین است. این سنگ ها را براي تهیه 
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مواد اولیه دارویی و همچنین اسلحه سازي و اگر نه، غیر از اینها براي آتش بازى و وسائل بازي 

بچه ها و موشک دوانی استفاده می کنند1 و به دنیا صادر می کنند. از قدیم هم گفته اند: مصائب 

قوم عند قوم فوائد!

     مردم غیور و کوشاي آذربایجان  توان آن را دارند که هم جلوي رودخانه ها را بگیرند و نگذارند 

که آب شیرین بیاید و در این گودال شور شود و از آن گل و سبزه و میوه به دست آورند و هم 

امکان این را دارند که از این معدن خدادادي نمک و گوگرد و فسفر و سدیم و ده ها مواد دیگر، 

حداکثر استفاده را ببرند؛ و اگر از حد ما بیرون باشد، با قرارداد با ژاپن و چین و امثال آنها، این 

مواد ته نشین شده هزارساله را می شود فروخت و از خاك باقیمانده اش، به تدریج از چهار طرف 

شروع به جنگل کاري کرد؛ یعنی همان طور که آب پس می رود و نمک باال می آید، طرح و پول 

بگویند هرکس هر درختى  بیل نشناس و  نان شناس  این 250 هزار مهندس کشاورزي  به  داد 

کاشت، از آن خود او باشد و به برکت این گونه طرح ها، چند سال دیگر یک پارك بزرگ و جنگل 

پردرخت داشته باشند که جایگزین دریاچۀ شور ارومیه شده باشد.

     مردمی که شش هزار سال پیش فن شراب سازي را اختراع کردند، از ظهور دو من نمک در 

ساحل دریاچه ارومیه که نباید وحشت کنند. بدتر از آن، طرح این مسئله است که آب شیرین 

ارس را کانال بکشند و پمپاژ کنند تا به دریاچه ارومیه بریزد و شور شود! باتالق و نمکزار گذاشتن 

به  تجاوز نمی کند،  بیست سانت سالیانه  از ده  بارندگی اش  یک دریاچه در مملکتی که میزان 

معنی غفلت از کار و کفران نعمت خداوندي، و غرور به سرمایۀ بادآورده ـ یا به تعبیر بهتر ـ 

آتش آوردة نفت است.

     سهمیۀ ما در خاورمیانه و این کوه ها و این دشت ها همین ده بیست سانت باران است که 

بکاریم و بخوریم. به نفت زیرزمینی غره نشویم که آتش است  اوًال، و پایان پذیر است ثانیاً. باقیات 

صالحات ما همین چند سانت باران است و همین بیابان هاى دور و دراز است که در آن لشکر 

سلم و تور گم شده، به قول حافظ یا بهتر از آن به قول نظامی:

تندبــادي آرد  کــه  ذره  آن  کیقبــاديهــر  یــا  بــود  فریدونــی 

     از بهترین مقاالتی که همین روزها در باب دریاچه ارومیه خوانده ام، مقاله اي بود از نویسنده 

محترم آقاي فیروز منصوري، که هرچند مخلص با بعض از نظریات ایشان موافق نیستم، ولی 

مقاله را مستند یافتم، خصوصاً او در باب رودهاي دریاچه از قول حسین برزگر نام می برد: تلخ رود 

1. براي نخستین بار، حبیب السیر، در باب فن موشک بازي چینی ها و آتشبازي هاي کرمان یاد کرده است. 
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از تبریز، دهخوارقان و آذرشهر، صوفی رود از مراغه، مروي رود از مراغه، زرین رود از میاندوآب، 

قادر رود از مهاباد، باران رود از رضائیه، نازلی رود از رضائیه، روالرود از سلماس. جمشید جداري 

مردم  دریاچه هست،  ـ گوید: «جلگه کویري وسیعی در شرق  استاد گروه جغرافی  عیوضی ـ 

آبادى هاى مجاور زمین هاى کویري  را شوره زار و باتالق می گویند. وسعت کویر بالغ بر 15900 

کیلومتر مربع است... کویر کبودان چشمگیرترین تضاد را در حوضه دریاچه به وجود آورده است.» 

حسین بابک در سیماي بناب می نویسد: «در غرب بناب رسوبات دریاچه شامل سیلیس و نمک 

و رس منطقه را پوشانده، آبهاي سطحی موجب ایجاد باتالق و شوره زار در این منطقه است.» 

یونس مروارید در تاریخ مراغه نوشته: «زمین هاي شوره زار اطراف ارومیه حدود 40 کیلومتر مربع 

است که از نظر زراعت و مخزن آب، هیچ گونه ارزشی ندارند.»

احتیاجات  دکتر رحیم هویدا می نویسد: «جغتو دلتاي وسیعی اصوًال کم آب بوده، کفاف       

اطراف خود را نمی دهد.» برزگر می نویسد: «در بعضی از جزایر میان دریاچه، چشمه هاي بزرگ و 

کوچک آب شیرین وجود دارد که مسلم است منابع آنها در زیر طبقات اولیه کف آن قرار گرفته، 

که امکان اختالط آب شور و شیرین را نمی دهد. یکی از این چشمه ها در جزیرة سنگ کاظم 

است. کارلتون آمریکایی که دریاچه را دیده، طبقات نمکی دریاچه راکمتر از 30 متر می داند و 
میزان نمک موجود در هرمترمکعب آب را 100 کیلوگرم امالح گزارش داده است.»1

     عجیب این است که بیشتر منتقدان علت خشک شدن دریاچه ـ و در واقع نمک زار ارومیه 

ـ را بستن سد بر رودخانه ها و حفر چاه عمیق دانسته اند که من با اینکه با چاه عمیق در حکم 

کارد و پنیر هستم، اینجا تنها موردي است که ناچارم از آن دفاع کنم. باري، نمک سرمایه بزرگ 

ذخیرة قرون متمادي ارومیه است و می شود با ایجاد کارخانه هاي استخراج نمک و داروسازي 

و شیمیایى، صنعت بزرگی در آذربایجان فراهم کرد، و از نمک پراکنی آن کاست که دودش به 

چشم آذربایجانی ها نرود، و درعین حال با طبیعت هم درنیفتاد که در جنگ با طبیعت، به قول 

شاعر:

بنشــانندت شــور  بــه  دریایــی،  گــر 
بنشــین، کــه ز خاســتن ـ نخیــزد چیــزي

بنشــانندت مــور  چــو  پیل تنــی  ور 
بنشــانندت زور  بــه  ـ  ننشــینی  ور 

     طبعاً بسیاري از مردم که کوهنورد نبودند و عظمت کوه را از دور می دیدند، یک تصور مبهم 

آفتاب و خاك و هوا را احترام  آنها که مظاهر طبیعت مثل آب و  و مرموز از آن داشتند. تنها 

1 . این یادداشت از مقاله آقاي فیروز منصوري در نشریۀ حیدربابا، چاپ کانادا شماره 39 خالصه و نقل شده.
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می گذاشتند و تا حد پرستش بزرگ می داشتند، ناهیدپرستان ـ خداي باران و آب و بیماري هاي 

بانوان بود که تصور می کردند آناهیتا بر گردونه اي که چهار اسب آن را می کشند سوار است و بر 

فراز کوه ها اقامت دارد و قلعه و بارگاه براي خود ساخته است و این برق تازیانۀ اوست که از آن 

 Notre Dame صاعقه می جهد و تگرگ و برق و باران می بارد. داستانی که نام نوتردام دو نثر

de neige کوهستان هاي برفی مونترال را به یاد می آورد. نظامی آنجا که از بانوي کوه صحبت 

می کند، داستان خود را در بهرام نامه با چنین نتیجه اي ادامه می دهد و اعتقاد دارد که دروازه قلعه 

به کمک یک طلسم باز می شود که تنها یک تن از آن آگاه است. طلسم بانوي کوه در قلعه دختر 

کرمان است که با کلید تیشه چاه خو و که کین (= مقنی) دروازه آن باز خواهد شد. 

***

     حال که سخن به اینجا رسید، باید بازگو کنم که مخلص پاریزي تقریباً دیگر آرزویى ندارد 

در 87 سالگی ـ که سال هشت الهفت عمر مخلص هم هست ـ برآورده نشده باشد، عمري را 

خوب یا بد گذرانده ام هم «جفت شش» عمر را باخته ام و هم با دو هفت (77) آن ساخته ام و 

اینک هشت باب بهشت در برابرم گشوده است. 

از فیدل  انگلیس سیر و سیاحت کرده ام، دو سال پیش  الیزابت ملکه       یک سال بیشتر از 

کاسترو جوش چپ و راست را زده ام، و خیلی بیشتر از خواجه کون و مکان ـ زمان خورده ام و 

اندکی کمتر از خواجۀ خضر دور دنیا گشته ام، و سنۀ مشئومه را پشت سر گذاشته ام. از مصائب 

جنگ جهانی دوم و نان کوپنى جان به در برده ام. چرچیل نخستین نخست وزیر الیزابت دوم را 

احیاء کننده 
 –
به خاك سپرده ام، و شخصاً در خیابان شانزه لیزه ناظر عبور جنازه مارشال دو گل 

فرانسه – بوده ام.

     دلم می خواست دو سه کلمه در باب ولیعهدي مادام العمر پسر ملکه انگلیس هم بگویم که 

داستان مرگ ولیعهد عربستان سعودي پیش آمد و زبان در کام کشیدم - چون یک لقب دیگر 

هم پدرم به من داده بود که آن لقب ولیعهدي بود و پاریزي ها همه مرا به عنوان ولیعهد حاج 

توقع او آن بود که من یک روضه خوان شوم و بعد از او بر پله او  آخوند می شناختند و ظاهراً 

بنشینم. کاري که معلوم شد هرگز از عهده ام ساخته نبود - و همیشه آرزو می کردم یک صدم 

از انباشته هاي تاریخی ذهن پدر را در ذهن داشتم و در جمع اظهار می کردم- که نبود و نشد.

     معنی ولیعهدي را هر چند در کتاب ها زیاد خوانده بودم اما به صورت واقعی درك نمی کردم 

که تا اینکه همین سه چهار روز پیش، شاهزاده نائف بن عبد العزیز که ولیعهد عربستان سعودي 
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قبل از شاه درگذشت - درحالى که آخر عمر 79 ساله خود را در منصب ولیعهدي گذراند - در 

مملکتی که روزي ده میلیون بشکه نفت - زیر یا باالي صد دالري - از چاه باال می آید و به 

سلطان می گوید: سالم علیکم. او 79 سال عمر کرد و تمام آرزومندي در ولیعهدي گذراند و آخر 

کار معلوم شد که مخلص پاریزي و نائف بن عبدالعزیز هر دو مصدق یک رباعی شده ایم که سه 

مصراع آن از من است و یکی از شاعري - شاید کرمانی - معاصر (؟) که نامش را فراموش 

کرده ام؛ و در واقع آن مصرع هم مشمول همان نظري شده است که من در حق رباعی گفته ام؛ 

و قبًال بدان اشاره کردم، یعنی ولیعهد شدیم و هیچی نشدیم:

یــک روز بــه تاریــخ هــم آهنــگ شــدیم

توپــی نزدیــم و قلعــه اي فتــح نشــد

ــدیم ــگ ش ــواداري فرهن ــه ه ــدي ب چن

ــگ شــدیم» ــی لن ــور نگشــتیم، ول «تیم

     باالتر از همۀ اینها این که همین پریروز (یعنی پریشب، عصر جمعه 26 خرداد 15/1391 

ژوئن 2012 م) مخلص پاریزي در کنار همان آبشار نیاگارا که چند بار ذکر خیرش را کرده ام، به 

چشم سر دیدم که ساعت 10 و شانزده دقیقه بعدازظهر، مردي خوش چهره اصًال اروپایی مقیم 

آمریکا به نام نیک والندا (Nik Wallenda) براي نخستین بار در عالم، از روي یک سیم بلند 

که به دو طرف آبشار به جرثقیل بسته شده بود، با کفش هایى که مادرش از پوست آهو دوخته 

نیم  از  را ه پیمایی روي سیم پرداخت؛ سیمی که بیش  به  کانادا  به طرف  آمریکا  از طرف  بود، 

کیلومتر (500 متر) طول داشت و ده متر باالتر از آبشار نصب شده بود و تا پایین آبشار بیش از 

شصت متر ارتفاع داشت، و مخلص پاریزي با همین چشمی که دیگر خیلی کم سو شده و در 

میان جمعیت عظیمی، شاید نزدیک به یک میلیون نفر (؟) که از تمام کانادا و آمریکا آمده بودند، 

این آدم را با آن پیراهن سرخ، «چو خون آلوده دزدي سر ز مکمن» (آن طور که منوچهرى گفته 

بود)، روي طناب لرزان راه می رفت، دیدم که آهسته قدمی بر می داشت و «هر قدم دانه شکري 

می کاشت» و اندکی کمتر از نیم ساعت این پانصد متر راه روي آب و معلق در هوا را طی کرد، 

درحالى که پروژکتورهاي تلویزیون و نورافکن ها اندام او را در میان بخارهاي متصاعد شده از آب 

مشخص می کردند؛ و جالب تر آنکه وسط راه با موبایل، با پدرش در آمریکا هم صحبت کرد! در 

واقع این بنی آدم سرخاکی سرشته از گل، کل عناصر اربعه طبیعت و خلقت (یعنی آب و آتش 

و باد) را در تسخیر گرفته بود و خاکش هم که البته خود او بود که یک آدم جلمبر خاکی بود.

     او از آن طرف رود (آمریکا) به این طرف آبشار (کانادا) آمد و از اسب آهنین خود (= سیم) 

پیاده شد و پاسپورتش را تسلیم دو مأمور کانادایی که منتظرش بودند، کرد و آنها مهر زدند و 
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امضا کردند و مردم دست زدند. کار او در تاریخ عالم ثبت شد. آیا این براي یک بچه روستایی 

پاریزي در قرن بیست و یکم عجیب نیست؟

     چیزي را که اگر ابوالفضل بیهقی می خواست آن را گزارش کند، می بایست هزار سال صبر 

کند. تا آنجا که می دانم، این کار در تمام خلقت عالم تاکنون یک بار شده است و اینک مخلص 

پاریزي که از دو هزار فرسنگ راه فاصله خود را به تورنتو رسانده، این واقعه را به چشم سر 

می بیند: به گیتی پیش مانی، بیش بینی.

     هم رضاشاه را در اتومبیل، در جاده کرمان به سیرجان به چشم دیده ام که براي سوارشدن 

بر کشتی بندرا به بندرعباس می رفت که از آنجا عازم موریس شود و یک شب را در سیرجان در 

باغ سوخک الري گذراند؛ هم عبور تانک سپهبد زاهدي را از خیابان فردوسی باز هم به چشم 

دیدم که در 28 مرداد به رادیو بی سیم می  رفت؛ و هم فیلم گریه شاه را در دي ماه 1357/فوریه 

1979 م دیدم که با چشم اشک آلود از افسر گارد خداحافظی می کرد، پس دیگر باید دایرة آرزو 

را تنگ تر کرد. حافظ هم فرموده است:

برانگیـزدتـو عمر خواه و صبوري که چرخ شـعبده باز طرفه تـر  ایـن  از  بـازي  هـزار 

     حرف آن شاعر بزرگوارمان درست، هرچند در یادوارة ادیب برومند هفتاد هشتاد ساله که آقاي 

آریامنش آن را تدارك دیده اند،1 نباید حرفی از پیري و کهنسالی زد، ولی باز همین شاعرهاي 

کوهستانی همکار ادیب هستند که می گویند:

چـون پیـر شـدي، کار جـوان نتـوان کرد 
خوابـی سـبک، از رطـل گران نتـوان کرد 

کاري کـه جـوان می کنـد، آن نتـوان کـرد
پیـري اسـت، نه کافـري، نهان نتـوان کرد

1. نخواستم مثل خانم نژادحسنی، نویسنده  رمان «نمی دانم شهریور هزارو سیصدو چند» حاال که یادوارة ادیب برومند در 
پیش است، از او بپرسم مثًال تولد شهریور یک هزار و سیصدو چند هستی و یادواره براي هفتاد سالگی است یا هشتاد 
سالگی؟ پیري و پختگی کسی تهیه می شود که «دندان هاي طفل» او را نمی شمرند. در یادواره چه کار داري که چند سال 

داري؟ شاعر هم گفته است:

در فصل خزان، برگ شماري نتوان کردپیري چو رسیده ست، چه پرسی ز مه و سال

این شعر را دکتر قباد فتحی، رئیس اسبق دانشگاه تبریز در تورنتو برایم خواند و ندانم از کیست. روایت شیرین تري از همین 
مضمون، منتهی در بحر دیگري شنیده ام که می گوید:

پیري رسیده  است، چه پرسی ز ماه و سال              فصل خزان که برگ شماري نمی کنند
مقصود این است که پرسش ها در خزان زندگی با احتیاط باشد. یک نیمه از یک رباعی داریم که گمان کنم بهترین دیالوگ 

در این ستون بوده باشد. آنجا که می گوید: عاشق نشدي، و گرنه می دانستی/ پاییز بهاري است که عاشق شده است!
گوینده هیچ کدام از ابیات را نیافته ام.
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       نزدیک به هفتاد کتاب و کمی کمتر از 1000 مقاله نوشته ام و تقریبًا دیگر هیچ آرزویی 

ندارم، جز اینکه حاال که دیگر به قول پاریزي ها «آب به کرت آخر است»،1 و ابویحیی سخت به 

قلع وقمع موالید بعد از 1300 افتاده، نمی خواهم به قول کرمانى ها «داغ نخود بسوزانم»؛ ولی به 

هر حال تنها آرزویم این است که یک روزي، باد خنک شنگ هاي حاج عزیز و نسیم عصرهاي 

تل خاك سید پاریز، بر مزار من نیز بوزد و در زیر خاك، خاطره وزش بادهاي پاریز را از البه الى 

شاخ و برگ درخت هاى تاویق خاك سید که پشت خانۀ ما در پاریز بود، در من زنده کند. همین 

و بس، که به آهنگ لطیف سیمابینا خوش آواز نیمه کرمانی ـ نیمه بیرجندي:

نه هر ماه سحر [جانم، ماه، ماه سحر] روي تو داره

           نه هر کوه و کمر [جانم، عزیز، کوه و کمر] بوي تو داره

     هرچند همین چند جمله آخر باز هم بوي قال الغزالی از آن بلند است که موالنا فرمود:

پیـازبـوي کیـن و بـوي حـرص و بـوي آز   چـون  بیایـد  گفتـن  سـخن  در 

تو خود کیستی که درخور آن خاك پاك باشی؟ موجود ضعیف و ناتوان، آن طور که حسن 

مطلع مقاله «کوهیه» ما را با حسن ختام مقاله ما را با شعر نظامی کوه همراه می کند؟

یکـی مـرغ بر کوه، بنشسـت و خاسـت

مـن آن مرغـم و ایـن جهان، کـوه من      

بـر آن ُکـه چه افـزود و زان ُکه چه کاسـت

مـن؟ انـدوه  چـه  را  جهـان  رفتـم،  چـو 

1. هر چند پرحرفی هاي آخر مقاله مشمول قول کرمانی ها می شود در مورد خداحافظی پاي کت کلیددان زن هاي کرمانی، 
که به قول خود آنها: «یک آش پختنی طول می کشد»؛ ولی به هر حال باید خواننده یادواره را از «خاك و خل» هاي 

کرمان رها کرد و خاموش شدکه خرده گیران بگویند: «کوه زایید و موش زایید!»
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