با من به شهر #اردیبهشت بیا و بوی بهار بگیر ،بهارنارنج ،غزل

شهر راز

محبوب�ه برزیگ�ر :وص�ف خوش اردیبهش�ت
شیراز را از استاد شعر و سخن؛ سعدی شیرازی
بای�د پرس�ید .او که به وق�ت اردیبهش�ت ،ره
باغ و چم�ن در پی�ش گرفته و کن�ار جویباری
ی میریزد که از گزند
خوش ،طرح #گلستان را پ 
بیمهریهای خزان دور اس�ت .س�عدی روزها تکیه بر درخت
نارنج در ج�وار گلهای یاس و ش�بها زیر نورمهت�اب و بوی
بینظیر محبوبهیش�ب بود که #بوستان را خلق کرد .پس چه
کسی بهتر از #سعدی قدر محبوبه و یاس شیراز را میداند؟!
ت حافظ بپرسید.
شاید بهتر باشد عاشقانههای شیراز را از حضر 
ت موس�م دلدادگی #خواجه بود .اوایل اردیبهش�ت
اردیبهش� 
خواجه طبق روال همیش�گیاش برای ختم قرآن ،شب جمعه را
به مسجدجامع عتیق رفتهبود .صحن اصلی مسجد را رد نکرده
بود که دختر ترکزبانی را درحال اهدای گلیم دس�تبافتش به
مسجد دید .همانجا بود که ششدانگ #سمرقند و #بخارا را به
خال هندوی آن «ترک شیرازی» بخشید .اگر شما فکر میکنید
که «مس�جدجامع عتیق» بابت ختم قرآنهای حافظ یا داستان
برخاسته از قوهی تخیل بنده معروف شده ،باید بگویم سخت در
اشتباه هستید .چرا که کتیبههای سنگی به خط یحییالجمالی
الصوفی را که حاوی جمالتی در شأن #قرآن است را ندیدهاید .حاال
شمابگویید؛چهکسیبهت رازحافظهیما#حافظقدرعاشقانههای
اوایل اردیبهشت شیراز را میداند؟!
حکایت شیراز و ش�یرازیها را از خواجوی کرمانی بپرسید که
مسافرت را پیش�هی خود کرده بود و بعد از س�فر به اصفهان،
آذربایجان ،ش�ام ،ری ،عراق و مصر ،در نهایت #شیراز را برای
ادامهی حیاتش برگزید .او بیش�ک اردیبهش�ت ،به ش�یراز
رس�یدهبود که ب�ا دی�دن زیباییهای�ش دامن از ک�ف بداد و
چشمش را به غم غربت بست و زیبایی شه ر راز را به همجواری
خانواده ترجیح داد .مهماننوازی مردم شیراز هم از خواجوی
کرمانی پرس�یدن دارد .چراکه کمالالدینمحمود را در کنار
دروازهی دیدنی قرآن ب ه خاک س�پردند و در تمام این سالها،
شاهد آمد و رفت مسافرانی به شهر شیراز بوده که با قرآن باالی
سر «دروازه قرآن» بدرقه میشدند .چهکسی بهتر از خواجوی
کرمانی قدر مسافرت و زیستن در شیراز را میداند؟!
از برادران ش�اپوری باید پرس�ید که چگونه ب�ا دیدن باغهای
شیراز مدهوش ش�دند و عمارت ش�اپوری را در زمان پهلوی
س�اختند .باغیکه تحتتأثیر فرهنگ اروپایی س�اخته شد و
به «باغ اروپایی» ش�هرت یافت .چهکس�ی بهتر از شاپوریها

و معمار معروف؛ ابوالقاس�م مهندسی س�ازندهی باغ و عمارت
اروپایی قدر شیراز و عمارت شاپوری را میداند؟!
اردیبهش�ت باغ دلگش�ا را از تیم�ور گورکانی باید پرس�ید.
هنگامیکه باغ دلگش�ا در بهتری�ن وضعی�ت و اوج آبادانی و
زیباییاش بهس�رمیبرد ،تیمور از این باغ دیدن کرد و دستور
داد در سمرقند عینا همین باغ را با همین نام بسازند .چ ه کسی
بهتر از تیمور قدر باغ دلگشا را میداند ،وقتی حافظ سمرقند را
با باغ دلگشایش به خال هندویی میبخشد؟!
وصف نارنجس�تان قوام ،ب�ا رد هفتهنر اصی�ل ایرانی بر در و
دیوار عمارتش را از پروفسور پوپ؛ ایرانشناس آمریکایی باید
پرسید که قلب نارنجس�تان قوام موزهای برای اشیای اهدایی
او شد .چه کس�ی بهتر از پوپ قدر این همه زیبایی را میداند،
وقتی هیچکجا چنین زیبایی را نیافتهاست؟!

تا اینکه اواخر س�لطنتش باغ را بانویی به ن�ام #عفیفه خرید
و تغییرات فراوانی در س�اختار آن بهوج�ودآورد .از اینرو نام
باغ را به «ب�اغ عفیفآباد» مبدل س�اخت .چه کس�ی بهتر از
میرزاعلیخان بختبرگش�ته قدر گلش�ن دیروز و عفیفآباد
امروز را میداند؟!
مسجدهای زیادی را باید دیده باش�ید تا بدانید؛ بیراه نیست
که مس�جد نصرالملک ش�یراز را یکی از ده مسجد زیبای دنیا
میدانند .مس�جدی پر از کاش�یکاری ،مقرنسهای بیمانند،
ب�ه اضافهی شیش�ههای رنگ�ی که به هن�گام تاب�ش آفتاب،
زیباییاش صد چندان میش�ود و اصلا از اینروس�ت که به
آن «مس�جد صورت�ی» میگویند .ورودی مس�جد از کاش�ی
هفترنگ با تزئینات گل سرخ و گل زنبق شیراز پوشیدهشده
است .سنگتراشیهایش ،نمونهای از معماری شگرف دورهی
قاجار میباشد .چهکس�ی بهتر از نصیرالملک شیرازی فرزند
میرزاعلیاکبر ،قدر مسجد نصیرالملک را میداند ،وقتی اسم
مسجدش را صورتی مینامند؟!

بروید پای ح�رف زینتالملوک؛ دختر تهتغ�اری همین جناب
قوام -مالک نارنجستان قوام -بنش�ینید تا بگوید چقدر قدر
خانهی زیبای خ�ودش رامیداند .چرا که خان�هاش از عمارت «باغ ارم» متعل�ق به قرن دهم و یازدهم اس�ت ک�ه در دوران
پدرش تنها یک کوچه فاصله داشت و از طریق بابی در زیرزمین زندیه ،کریمخانزند در س�ازندگی و بهس�ازی این باغ بسیار
مؤثر بودهاست .این باغ پر است
خانه ،عمارتش ب�ه خانهی پدری
از گونهه�ای مختل�ف گیاهی که
متصل میش�د .خان�هی او تنها
هر جای�ی یاف�ت نمیش�ود و به
بنایی است که زیرزمین ،سرتاسر
همی�ن دلیل اس�ت که ب�ه «باغ
خان�ه را احاط�ه ک�رده .آنقدر
گیاهشناس�ی» مع�روف اس�ت.
ای�ن زیرزمی�ن با آن آج�رکاری
عالوه بر گیاه�ان فوقالعادهاش،
دلربایش زیباست که به موزهای
دارای چندی�ن عم�ارت تاریخی
تاریخی تبدیل ش�دهاس�ت .اما
بینظیر است که آنها نیز ب ه نوبهی
چهکس�ی بهتر از زینتالملوک
خود شاهکاری از معماری ایرانی
قدر خانهاش را میداند ،وقتیکه
هس�تند .ق�در ب�اغ ارم را اما از
زم�ان دلخوری از همس�رش ،با
«باغ ارم» پر است از گونههای مختلف گیاهی
کریمخ�انزند نپرس�ید؛ از یک
خانهی پدری تنها یک دقالباب
که هر جایی یافت نمیش�ود و به همین دلیل
ترک قش�قایی چون من بپرسید
فاصله دارد؟!
است که به «باغ گیاهشناسی» معروف است.
که اگر معاصر بودم ب�ا قاجارها و
عالوه بر گیاه�ان فوقالع�ادهاش ،دارای
پهلویها ،س�الروز میالدم را در
میرزاعلیخان قوامالملک قاجار،
چندین عم�ارت تاریخی بینظیر اس�ت که
«باغ ارم» جش�ن گرفت�ه و تمام
باغی را در محلهی عیا ننش�ین
آنها نیز به نوبهی خود شاهکاری از معماری
اردیبهشت را همانجا میماندم.
ش�یراز خریده و #گلشن نامیده
ایرانی هستند .قدر باغ ارم را اما از کریمخان
پس چه کسی بهتر از من قدر باغ
ب�ود .در ای�ام فراغ�ت ،رفق�ای
زند نپرسید؛ از یک ترک قش�قایی چون من
ارم را میداند؟!
پادش�اهیاش را جم�ع و بس�اط
بپرس�ید که اگر معاص�ر بودم ب�ا قاجارها و
جوجهکب�اب را ج�ورمیک�رد.
«باغجهاننما» آنقدر زیباست که
جوج�ه را نو شج�ان میکردند
پهلویها ،سالروز میالدم را در باغ ارم جشن
در کتاب «عجایبالمقدور» ب ه آن
و عیش و نوشش�ان برقرار بود.
ت را همانجا میماندم
گرفته و تمام اردیبهش 

نام «زینتالدنیا» دادهاند .اما وصف این باغ را در کتاب «ایران و
قضیهی ایران» از لرد کرزن ،سیاستمدار انگلیسی در دورهی
قاجار باید خواند .بهراس�تی چهکسی بهتر از لرد کرزن و دار و
دستهاش قدر اینهمه زیبایی دستنیافته را میداند؟!
وصف بازار وکیل با قدمت سیصد س�الهاش را از کریمخانزند
نپرس�ید .چرا که وصف بازار را از یک مرد نمیپرسند .در بازار
وکیل با آن معماری زیبایش ،انواع دستبافتها ،میناکاریها،
عتیقهجات ،عرقیات و ش�یرینیهای معروف را میتوان دید و
امتحان کرد .از بازار وکیل تا مسجد و حمام وکیل ،چند قدمی
بیش راه نیست .پس چه کسی بهتر از زنان سرزمینم قدر بازار
وکیل و چه کسی بهتر از کریمخانزند ،قدر مسجد و حمامش
را میداند؟!
رنگ س�فرهها و طع�م غذاهای ش�یراز را از مادران ش�یرازی
نپرس�ید .کجای دنیا دیدهاید که وصف سفره و غذا ،از یک زن
پرسیدهش�ود؟! طعم و مزهی کلمپلو و س�االد شیرازی و دوغ
محلی با پونهی کوهی از مردان باید پرس�یده ش�ود .واقعا چه
کسی بهتر از مردان ،قدر بوزقورمهی ایل قشقایی را میداند؟!
اینهمه #صغری و #کبری چیدم تا ب�ه دلیل اصلی عطر نارنج
و ترنج ش�یراز ،آقاجانم «احمدبنموس�ی» برس�م .او بود که
به عش�ق رضایش ش�یراز ما را به نام خود مزین کرد و نش�ان
س�ومین ش�هر حرم اهلبی�ت را به ش�یراز عطا ک�رد .صحن
حرمش پر اس�ت از درخت نارنج که به موسم بهار ،جان دوباره
به زائرانش میبخش�د .چه توریس�تهایی که س�وار بر ون با
موسیقی «زنجیر عشقت همه جور ،بس�ته به پام یا شاهچراغ؛
دنیا چه بیمهر و وفان ،مردم چه بیذوق و صفان؛ ش�یرازیا تو
رو دارن ،کاکوی کاکام یا ش�اهچراغ» استاد صفری راهی حرم
میشوند و در طول مسیر با چادرهای گلدار و لهجههای خاص
خودش�ان ،نوای «آقوی آقام یا ش�اهچراغ» را نجوا میکنند.
چه عاشقانی که شاهچراغ برایشان ،شبهای جمعهی کربال،
ش�بهای قدر نجف و به هنگام دلتنگی مشهد امام رضاست.
چه «پوران»هایی که از س�ه س�الگی فلج بودند و در بیست و
سهسالگی از آقایمان #ش�فا گرفتند و اسمشان را از #پوران
به #معصوم�ه تغیی�ر دادند .چ�ه «منص�ور قاضیزاده»هایی
که زخمهای #جبه�ه و #جنگ را در جوار حض�رت نور التیام
بخش�یدند .راستیراس�تی ،چ�هکس�ی بهتر از عاش�قانش،
آن از فرنگآمدهه�ا و ای�ن ش�فاگرفتهها قدر حض�رت یار را
میدانند؟! پس با اینهمه چرا اردیبهش�ت شیراز را #بهشت
نخوانم؟!
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