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گالیا توانگر :بوشهر انتهای دنیاست! هر وقت کنار خلیج فارس بایستی،
میتوانی دست دراز کنی و خورشید را در آغوش بگیری .گویی در کنار
دریای بوشهر ،زمین تمام میش��ود و قلمرو آب و آسمان آغاز میگردد.
در بوشهر به خودت نزدیکتری .زمان داری که با موتور بزنی به جادهی
فرودگاه و تنت را به نسیم و چشمت را به مهتاب پیش روی جاده بسپاری.
من از گردش بعد از ظهرهای بوشهر به همراه خانوادهام خاطرات نابی در ذهن دارم .جادهی
فرودگاه ،جادهی بهمنی ،الین خانههای شرکت نفت و هتل دلوار که با عظمت اشرافیاش
به زندگی سادهی مردم در پاییندست ،مغرورانه میخندید ،همگی جزیی از تکههای پازل
گردشگری زادگاهم -البته متعلق به آن سالهای دور گذشته -در ذهنم هستند .هتل دلوار
به دلم نمینشست؛ من هتلی روبهروی دریا را صمیمیتر یافته بودم و چند باری در آن با پدرم
چای نوشیدم .هر چه به دریا نزدیکتر میشدیم ،اماکن خاصتری برایم شکل میگرفتند.
آنقدر این تصاویر و نیز تصاویر باغ کشاورزی ملکهی ذهنم شده که گاه در خوابهایم بهشتی
میسازند .یکبار خواب دیدم خورشید ظهرگاهی در میانهی دریا میدرخشید و در رخداد
جزر ،کف دریا به خوبی دیده میشد .زنان محلی روبهروی درهای چوبی خانههای سنتی با
هم گپ میزدند .موتورسوارانی از دل خلیج بیرون زده و بر کف ماسهای درخشان و هویدای
خلیج که بر اثر جزر به خوبی دیده میشد ،ویراژ میدادند .آرامش خلسهگونهای داشتم و
همهچیز به شدت درخشان مینمود .بارها در خوابهایم به بوشهر سر زدهام و خانهای که در
خوابهایم خوش نشسته ،همان خانهباغ کشاورزی است .با این حال جرئت بازگشت به این
شهر را هیچوقت نیافتم؛ میدانید چرا؟ چون عاشقش هستم و در قاموس من وقتی عاشقی،
باید آن قدر #هجران بکشی تا الیق آن #عشق ش��وی و در حد و اندازهی آن چه دوستش
میداری ،درآیی...
شهر رؤیاها
«بار دیگر شهری که دوس��ت می داش��تم» تنها در خوابهایم عینیت دوبارهای یافته
است .چطور دست خالی به آن همه روشنایی بازگردم؟ آیا از صیفیکاریهای چغادک
و تماتههای آبدان چی��زی باقی مانده؟ آیا همچنان میتوان س��وار بر هوندا در جادهی
فرودگاه تاخت؟ آیا آن ش��هر مرا در خاطرش زنده نگه داشته است؟ آیا موجهای خلیج
همچنان آبی و بیغصه منتظرم نشستهاند؟ در دل میترسم .میترسم عوض شده باشم!
روراست بگویم؛ میترسم عوضی شده باشم و دیگر نه من قابل شناسی باشم و نه حتی
هتل دلوار با آن ژست متجددانه مرا به مخیلهاش راه دهد...

قول به خورشید
وقتی از بوشهر در هفده سالگی بیرون زدم ،با باغ کش��اورزی ،هتل دلوار ،موتور هوندا،
جادهی فرودگاه و جزرومد خلیج خداحافظی کردم .هر چه گذشت ،تصاویر کمرنگتر
و تحرک جزرومدها در درونم به سکون مبدل گش��ت .آیا من همان دختر نوجوانم که
روزی در خط مرزی زمین بوشهر و خلیج فارس ایستاد و با چشمهایش که مثل بارانهای
دماسبی جنوب میبارید ،به خورشید قول داد« :روزی به شهری که دوستش میدارم،
باز خواهم گشت و برایش کارهای بزرگی انجام میدهم»؟
کتاب نادر
نادر ابراهیمی در کتاب «بار دیگر شهری که دوست میداشتم» مینویسد« :هر سالم
سرآغاز دردناک یک خداحافظی است ».در پی سالم تولدم به بوشهر -وقتی میخواستم
جدا شوم -دردناکی یک خداحافظی تا مغز استخوانم نشس��ت .از درون تنها شدم .در
پایتخت ،پرندهی مهاجر بیآشیانهای مینمودم که مأمنی جز سکوت نداشت .مهاجرت از
من خودساختهی فراسونگری ساخت .ابراهیمیمینویسد« :نگذارید که نام شما را بدانند
و به نام بخوانندتان ».قبلتر از همهی اینجمالت نوشته« :هر آشنایی تازه ،اندوهی تازه
است .».خدا میداند چقدر درد وجود دارد در تکتک کلمات این دردنامه« :هر آشنایی
تازه ،اندوهی تازه است؛ نگذارید که نام شما را بدانند و به نام بخوانندتان؛ هر سالم سرآغاز
دردناک یک خداحافظی است».
عشق همیشگی
دوباره رخداد جزرومد شده در درونم .کوچههای خاکی محلههای قدیمی بوشهر ،سالم!
بیایید دوباره هم را بشناسیم و اگر این آشنایی ،دردناک نیز باشد ،باز خریدارش خواهم
بود .بیایید و به من بگویید که مرا به یاد دارید ،چونان که من با همهی دگردیسی روحیام،
به یادتان دارم .بیایید و به من بگویید؛ ایمان داشتیم که تو باز خواهی گشت .ایمان نیاز
به آزمودن را مطرود میکند .به من بگو بوشهر« :ایمان داشته باش که باز خواهد گشت
امید ،امید رفته از قلب و پرندهی پرگشوده از النه ».مرا دوباره به یاد من بینداز ،بوشهر!
بیا آنسوی ساختمانهای اداری ،دورتر از صندلیها و تریبونها در خط مرزی ساحل و
خلیج بنشینیم و بیندیشیم برای جاشوها وماهیها چه میتوان کرد؟ برای جوانان بیکار،
برای زخمهای سرانگشتان که نه ،برای زخم دل کشاورزان .برای گوجههای آبدان که از
دلشان خون سرخی جاری است .آخ ...که این سالم دوباره سرآغاز چه دردهای عمیقی
خواهد بود .آیا میتوانم برایت کاری کنم ،عشق همیشگی من ،بوشهر؟!

عکس :ایرنا

