مطهره مظهری :بهار بیرجند از اوایل اسفند شروع میشود .درست از
همان زمان که بوی «کما» در کوچههای شهر میپیچد .کما نوعی گیاه
بیابانی با خواص دارویی فراوان اس��ت که اگرچه ش��اید بوی خاصش را
عدهای تحمل نکنند اما یک بیرجندی اصیل ،تمام سال را برای استشمام
دوبارهی عطر کما انتظار میکش��د .اگر این فصل را برای س��فر انتخاب
کردهاید ،باید خود را برای دیدن شهری با طبیعت کوهپایهای آماده کنید.
البته شاید معلم جغرافیتان بیرجند را شهری کویری معرفی کرده باشد
ک طرف در حاشیهی #کویر
که خیلی بیراه هم نگفته است .بیرجند از ی 
قرار گرفته اما از طرف دیگر به #کوه تکیه داده است .شهری که از حیاط
اغلب خانههایش رشتهکوههای باغران به راحتی دیده میشود ،طبیعی
است که در صبحهای بهاری ریههایتان را پر از عطر کوهستان کند .با
نیمساعت پیادهروی از شهر به «بند دره» میرس��ید؛ یکی از زیباترین
جاذبههای طبیعی بیرجن��د .اگر به پیادهروی در دل ک��وه ادامه دهید،
گله به گله روستاهای کوچک و بزرگی را خواهید دید که با رودخانههای
فصلی و چشمههای جوشان ،زنده و شاداب هستند و سرسبز از درختان
گردو و توت .بهار بیرجند پر است از توتهای آبدار و زردآلوهای شیرین.
بیرجند یعنی شهر صاعقه و طوفان؛ شاید به دلیل بارانهای بهاری که
رعدوبرق ویژگی اصلیشان است...
از س��فر به بیرجند در تابستان نترس��ید .گرمای بیرجند در تابستان به
اندازهی گرمای ش��هرهای مرکز کویر آزاردهنده نیس��ت .هر زمان هم
که گرما اذیتتان کرد کافی اس��ت چن��د دقیقهای به مقص��د یکی از
روس��تاهای دل کوه رانندگی کنید و ضمنا سنگنگارههای «الخمزار»
یا «کالجنگال» را در دل کوه ببینید .تابستان البته بهترین زمان برای

تاریخ سفرتان را به من بگویید تا بگویم چه چیز در بیرجند انتظارتان را میکشد

هم کوه و هم کویر

ببینم! شما تا به حال با #کما به کما رفتهاید؟
گشتوگذار در بازار شهر است .بهویژه بازار سرپوش که همیشهی خدا
بوی زعفران میدهد و کاسبان قدیمیاش با لهجهی شیرین بیرجندی
شما را به البهالی متون کهن فارس��ی میبرند .از بازار که بیرون بیایید
میتوانید س��ری هم به #قلعه بزنید .قلعهی بیرجند برف��راز تپهای در
نزدیکی بازار واقع ش��ده و از باالی برجهایش تمام ش��هر بهویژه «ارگ
کالهفرنگی» دیده میش��ود .ارگ کالهفرنگی مرکز حکومت منطقه در
س��الهای دور بوده که با راهی زیرزمینی به قلعه متصل میش��ده .در
نزدیکی قلعهای که زمانی نگهبان مردم در روزهای حملهی دشمنان بوده
است میتوانید مزار مردی را زیارت کنید که از زمان حملهی شوروی به
افغانستان تا روزهای سخت س��لطهی طالبان بر مزارشریف ،کنار مردم
همسایهمان ماند و مظلومانه به شهادت رسید؛ سردار محمدناصر ناصری.
تا یادم نرفته بنویسم که روزهای بلند تابستان جان میدهد برای بازدید
از «باغ اکبریه» و «آرامگاه حکیم نزاری» .میتوانید تا در محلهی قدیمی
بیرجند هس��تید ،نمازتان را در مس��جدجامع «چهاردرخت» بخوانید.
مسجدی با دو قبله؛ یکی رو به بیتالمقدس و دیگری رو به کعبه...

چهرهی ش��هر در پاییز بس��یار متفاوت از تابستان اس��ت .از اول مهر
#بیرجند بهوضوح جوانتر میش��ود .تحصیل چهلوپنجهزار دانشجو
در شهری که کمتر از سیصدهزار نفر جمعیت دارد ،بیرجند را تبدیل
به ش��هری جوان و قطب دانشگاهی ش��رق کشور کرده اس��ت .پاییز
بیرجند یک تف��اوت عمدهی دیگر هم با بقیهی ش��هرها دارد .اینجا از
برگریزان شاعرانه و صدای خشخش برگها خبری نیست .درختان
ش��هرمان مانند مردمان کویر مقاومند .در س��رما و گرما ایستادهاند؛
سربلند و سرسبز! اما گمان نکنید که پاییز بیرجند رنگی و زیبا نیست.
اینجا درختها س��بزند و گلهای زعفران بنفش و خوشههای زرشک
س��رخ و پرآب! درختهای عناب هم ترکیبی از برگهای سبز و زرد با
یاقوتهای عناب قرمز .راستی! اگر در پاییز به بیرجند سفر کردید ،کرم
مرطوب کننده را فراموش نکنید .سرمای خشک بیرجند با هیچکس
شوخی ندارد .پرکردن گلهای زعفران و بازکردن خوشههای زرشک
از درختان پرتیغ که تمام شد ،کمکم شب چله از راه میرسد .شب چله
برای بیرجندیها با «کفزدن» معنا پیدا میکند .نه آن کفی که شما
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مطهره مظهری :من یک معلمم! آنهم یک معلم ریاضی که عالقهی
خاصی به #پرس��ش و #پاس��خ دارد .البته حاال میخواهم یک سؤال
سادهی جغرافی از شما بپرسم« :ش��هر #بیرجند در کدام استان قرار
دارد؟»
اگر جواب این سؤال را میدانید ،باید به شما تبریک بگویم .اطالعات
جغرافیایی شما از بسیاری مسئولین کشور بیشتر است! همانهایی که
از بیرجند بهخاطر درخواست دوبارهی بودجه بابت پروژهای پایانیافته
گله میکنند ،غافل از اینکه پروژه نه در بیرجند که در شهر و استانی
دیگر اجرا شده است .یا آن مقاممس��ئولی که در حال ترک تهران به
مقصد #بجنورد به متصدی ادارهی میزبانش در بیرجند زنگ میزند و
میگوید« :به راننده بگو آماده باشد؛ تا دو ساعت دیگر میرسم!»
ما بیرجندیها عادت کردهایم به اینکه کس��ی ش��هر و استانمان را
نشناسد .همان کسانی که عاشق زرشکپلو و مرغ زعفرانی هستند ،با
شنیدن نامبیرجندچند ثانیه فکر میکنند و بعد میگویند« :لرستان؟»
بله؟ لرستان؟ شهرمان را با #بروجرد اشتباه گرفتهاند! وقتی هم نشانی
دقیقتر میدهیم و میگوییم« :نه ،خراسان!» با شوق میگویند« :آها!

احیانا در عروس��یها زدهاید و نه آن کفی که روزی  nبار از ترس کرونا
به دستهایتان میزنید .کفزدن یک آیین سنتی برای شب چلهی
ما بیرجندیها اس��ت .آیینی که در توصیف نمیگنجد .باید ببینید و
بشنوید و بچش��ید .یک تغار بزرگ ،یک لیوان عصارهی ریشهی گیاه
چوبک ،کم��ی خاکقند یا ش��یرهی انگور و یک دس��تهگز همهی آن
ی است که مردم قانع بیرجند الزم دارند تا شبی پر از #موسیقی
چیزهای 
و #شادی و #شیرینی بسازند .اینکه چگونه تغار و دستهگز میتوانند
یک موسیقی متناسب با احواالت ش��ب چله بسازند را هم خودتان در
سفر به بیرجند خواهید دید.
زمستان بیرجند برای ما ساکنین این شهر یعنی چشمدوختن به آسمان
در انتظار طلوع ابرهای تیره از پس کوههای باغران .ابرها گاهی نوید برفی
پرآب را میدهند و گاهی بیهیچ عنایتی به چشمان منتظرمان فقط از
آسمان شهر میگذرند .اما ش��ما میتوانید در زمستان ،کالنشهرهای
آلوده از دود را بگذارید و سری به بیرجند بزنید تا ریههایتان را میهمان
چندنفس اکسیژن ناب کنید .فرقی نمیکند در چه زمانی مهمان شهرم
میشوید .اگرچه بیرجندیها نشان دادهاند دل در گرو ترکیب تکراری
سبز و بنفش ندارند ولی دو چیز همیش��ه در بیرجند منتظرتان است؛
یکی کاجهای سبز و دیگری سفرههای بنفش! کدامتان تا به حال غذای
بنفش خوردهاید؟ ما بیرجندیها هفتهای یکبار غذای بنفش معروفمان
را -که اینک آوازهای جهانی پیدا کرده اس��ت -سر سفره میگذاریم و از
مهمانهای عزیزمان با #قوروت پذیرایی میکنیم .حتم کنید قوروت را
در هیچجای دنیا و در هیچ رستورانی نمیتوانید پیدا کنید؛ مگر رستورانی
که یک بیرجندی سرآشپزش باشد!

شهری در تبعید ابدی

بیر جند
نزدیک مشهدین پس!» یعنی باز هم بجنوردی را میگویند که در مسیر
#تهران به #مشهد (از راه شمال) دیدهاند!
روی تابلویی در ورودی اس��تان من نوش��تهاند« :به پایتخت زرشک،
زعفران و عناب خوش آمدید» .پایتختی هممرز با همزبانان و همکیشان
افغانستانی و نه در مسیر ویالهای شمال برخی مسئولین .پس عجیب
نیست اگر کس��ی نگران آمار تصادفات در جادههای استان خراسان
جنوبی نباش��د .این قس��مت را به عادت معلمیام به خودتان واگذار
میکنم .گوگل کنید« :جادهی بیرجند به قاین».
بسیاری از کسانی که جواب س��ؤال اول متن را میدانند ،در بیرجند
دانشجو بودهاند .تعداد باالی دانشگاهها و دانشکدهها در این شهر باعث

شده که بیرجند را «نگین دانشگاهی شرق کش��ور» بخوانند .نگین
درخش��انی که مهد پدران علوم ارتباطات ،هواشناسی ،سمشناسی،
تاریخ معاصر و تعلیموتربیت ایران بوده اس��ت .س��ومین شهر دارای
مدرسه (بعد از دارالفنون و رش��دیه) و فرودگاه در کشور و اولین شهر
دارای لولهکشی آب.
تعدادی هم هستند که شهر و استان مرا با نام اسداهلل علم میشناسند.
بدون آنکه نامی از آیتاهلل هادوی ،بدیعالزمان فروزانفر ،ابنحس��ام
خوسفی و غالمرضا سعیدی شنیده باش��ند .آن زمان که بیرجند زیر
فشار ظلم امثال علم در محرومیت بهسر میبرد ،همشهریانم با افتخار
میزبان تبعیدیهای انقالبی چون حضرت آقا بودند .اگرچه س��الها

ن زمان گذش��ته اما گویی از دید برخی مسئولین نظام جمهوری
از آ 
اسالمی ،بیرجند هنوز هم #تبعیدگاه است .تبعیدگاه کسانی که از زیر
بار مسئولیتها شانه خالی میکنند و محکوم میشوند به ترک شهر
خوشآبوهوا و برخوردارش��ان .محکوم به اینکه بقیهی خدمتشان
را در اس��تان محروم خراس��ان جنوبی بگذرانند .اما کس��ی نمیداند
جرم مردم مظلوم این خطه از #کویر چیس��ت که برخی از مسئولین
استانشان ،راندهشدگان از اس��تانهای دیگرند! شاید هم مسئولین
مربوطه گمان میکنند در اس��تان خراس��ان جنوب��ی قحطالرجال
شده است!
ما مردم کویرنشین خراسان جنوبی ،نه تحصن بلدیم و نه راهپیمایی
اعتراضی .چرا که طبیعت کوی��ر #قناعت و #صب��ر را میآموزد .در
بزنگاههای کشور اما حضورمان در صحنه مثالزدنی بوده و گواهش هم
نتایجی که از صندوقهای رأی استان در این سالها بیرون آمده است.

آری! ما با قلبی پردرد از بیتوجهیها ،تا همیشه گوشمان به دهان پیر
ی است که در سالهای دور ،میهمان عزیز شهرمان بوده و چون
فرزانها 
او صبورانه وعدهی #خدا به #مستضعفان را #انتظار میکشیم...

