سواریرویزایندهرود 


قایق
نوشتهیجعفرمدرسصادقی 1

فصلسیزدهمازرمان«گاوخونی»

معمارنت :رمان گاوخونی ،داستان ساده و روانی است از پیوند میان زندگی شهری
رودخانهای که هنوز آبی در آن جریان دارد ،اما

اصفهان با رودخانهی زایندهرود .
شوددرسوگواریهای


هایشبهشمارهافتاده.اینرامی
اینگونهپیدااستکهنفس

اش،آنهاییکهپیوندعمیق

آخرینشناگرانرودخانهوزائرانصبحگاهیوشام 
گاهی

خانهیکمعمقدارند،یافت.امّاهمزمان،اینرودخانهچوناندریاییدر
بااینرود 
کندوتازه آمدگانیکهچهازدرونشهرویابیرونآنپا


اینبیابانمرکزیجلوهمی
به عرصهی شهر گذاشتهاند  ،انتظار از آن را همچون رودخانهای پُر آب افزایش
دادهاند .



شودوعمقآببیشتر.آنجامنظرهیعجیبیبهچشممخورد.


رودکمترمی

یآبزاینده
بعدازپُلخواجو،پهنا
دیدمـآنهم


رودقایقمی

یکقایقموتوریکنارآبلنگرانداختهبود.ایناولینباربودبهعمرمکهرویزاینده
هازیادخوابمیدیدم .اماشبکهبهخانهرفتم،به


بینم،چونتازگی
قایقِموتوری.اوّلفکرکردمخوابمی
هاازآنطرفهاردنشدهـامّاشنیدهکهاینروزها


برادرزنمگفتمواوگفتکهخودشندیدهـچونکهتازگی
سواریمیکنند.گفتحتماًابتکارخوزستانیهاییبودکهبعدازجنگبهاصفهانآمدهبودند.


رویرودخانهقایق
وزستانیهادراصفهانزیادبودند.وحاالکهاینجابودند،بهجایاینکهدرشهرخودشان

بعیدنبود.اینروزهاخ
و سرِ خانه و زندگیِ خودشان باشند ،قایقشان را هم ،به جای این که روی کارونِ خودشان بیندازند ،روی
برایبیابانهایبرهوتِاصفهان

رودیازندهرودفقط


رودکجا.زاینده
رودمیانداختند.امّاکارونکجا،زاینده


زاینده
ایندهوزندهبود.وگرنهبرایجلگهیسرسبزِخوزستانیکنهرمعمولی(یابهقولاصفهانیها،مادی)همنبود.

ز
راستیزندهوزایندهبودهوآبهمهیبسترِرودخانهوتانیمهی


رودراستی

گفتیکوقتیزاینده
امّاپدرممی
آمدهومیریختهتوی


بندباالترمی

باریده،آبازسیل

هایشدیدیمی

وقتیکهباران
یگرفته.حتّا 
سیلبندرام 

هاوکوچههایکنارِرودخانه.حتّاهمیناواخر(پدرممیگفت)کهمانزدیکِرودخانهساکنبودیم،یک


خیابان
نهاینیکباررایادممیآمدونهآنروزهایپُر

بارآبباالآمدهبودهوتاتویکوچهیماراهمگرفتهبوده.من

زایندهرودرادیدهبودم.اینهممثلِهمانبودکهمیگفتندپدرمروزگاریخیّاطسرشناسیبوده.نهاین

آبیِ 
هابرمیآمدکهروزگاری(دستِکمزمانِساختن

یکیراباچشمِخودمدیدهبودم،نهآنیکیرا.امّاازدرازیِپُل
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وسهپُلدرازتربودوپُلخواجوبرایاین
پُلها،سیصدسالپیش)آبِرودخانهخیلیزیادترازحاالبوده.سی 
بستندتاآبجمعمیشدوپُشتپُلدریاچهیکوچکی

جاجلویدهنههایپُلراباتختهمی


تربودکهآن

کوتاه
شدوقایقسواریمیکردند (همانسیصدسال پیش)وزیرپُلـتویدهنههاورویپلّههاـمردم


درستمی
ماندهی آبِ
مینشستند دورِ هم ،مینشستند پهلوی هم ،و روی  پلّههای پایینی پاشویه میکردند و باقی 

دریاچهی مصنوعی ازتوی دهنههای پُل جاری بود .ازوقتی کهمن یادم میآمد ،نصف دهنههای پل خواجو

توازسیوسهدهنهیآنیکیپُلفقطسهچهارتایوسطیآبداشت .

همیشهآبنداش
دید،چیمیگفتیاچهکار


منظرهرامی
وقتیکهقایقرادیدم،بهیادِپدرمافتادموباخودگفتماگراین
نرفتم.وخندهام

خندیدیانه؟سوارمیشدیانه؟روزِاوّل،قایقرافقطدیدمـازدورـونزدیک


کرد.می

می
گرفت.روزبعد،باورنمیکردمدوبارهببینمش.امّادیدم .ونزدیکرفتم.پهلوشایستادموتماشاشکردم.قایق

شدرفت،میشددید.ودرآبادانودرکنارِدریا .با

بود.قایقِموتوری.ازهمانهاکهدرخرّمشهر،وقتیکهمی
کوبشدهیود،سکّویکوچکیساختهیودند.این


ختهمسطحیرویآنمیخ
چندتابشکهیمتصلبههمکهت

هاییکهمیخواستندسوارقایقبشونداوّلبروندروشواز


رودبود.مالاینبودکهآن

یزاینده
سکّواوّلیناسکله
گذاشتی،تکانمیخوردوآدمراتکان


داشتیومی

جابروندرویقایق.رفتمروش.تکانخورد.پاکهبرمی

آن
کردمتاتکانبخوردوتکانمبدهد.وتکانکهمیخوردم،قایقورودخانه


محکمبود.اینپاوآنپامی
میداد.امّا

یزیرپاهامهمغژغژمیکرد .


خورد.باهرتکان،تخته
ودرختهایآنطرفِرودخانههمتکانمی

ایبیرونآمد.چیزیمیجَویدوبهمننگاه


دوازدهساله
ازتویچادریکهکناررودخانهزدهبودندپسرِده
نزدیککهشد،ایستاد.بهاومیآمدقایقواسکلهمالخودشباشد،

کردونگاهکنانواخمو،نزدیکترآمدو


می
یا مال یکی بزرگتر از خودش که او وردستش بود .منتظر بودم اعتراض کند که چرا آنجا ایستادهام .اگر
اشرامیگفت،درست.امّالبِآبوحتّاپهلویقایقمالِهیچکسنبود،مالِهمهبود.ومنمیتوانستم


اسکله
جابایستمونگاهکنم.بیآنکهسوارشوم .


هاهمان

ساعت
نقدرمنتظرماندیمتاچندتامشتریبرایقایقپیداشد.
منرویاسکلهوپسرلبِآبوبعدتویقایق،آ 
یکخانوادهیکاملبودند:یکمرد،دوزنوچهارتابچه .

چندمیگیری؟» 

ازپسرپرسیدند«
پسرگفت«نفریپنجتومن ».
هایرایکنفرحسابکندودوتازنهاراهمیک


ییچه
مردمدّتیچانهزدوآخرِسرپسرحاضرشدهمه
نفروپانزدهتومنازآنهابگیرد .


آمدند روی اسکله و اسکله تکان سختی خوردکه زنها ترسیدندو جیغ زدند .پسر خندید .بچهها روی
ورجهکردندوتکانتکانشدادند.دریکلحظههشتنفررویاسکلهبهاینکوچکیبودندوتازه


اسکلهورجه
هارادعواکردوبهزنهاکمککردسوارِقایقبشوند .


خوردند.مردبچه

تکانهممی

تکان
مسافرهاخودشانرارویقایقمحکمکردند،پسرموتورراروشنکردوقایقازجاکندهشد.مسافرها
دیدمکهمیخندیدندوکیف

تعادلشانراازدستدادند،امّابازخودشانرامحکمکردندوبههمچسبیدند.می
قایقکشیدهمیشد دنبالکردم.این

هایکدمقطعنمیشد.شیارآبراکهپُشتِ


کردندوصدایجیغآن

می
رود،تازگیداشت.بیمحلبود.بهاینآبنمیآمد.اینقایق

شیار،شیارِقایقموتوری.رویاینآب،آبزاینده
ایراشیارمیدادکهسیصدسالپیشزایندهبودوحاالمدتیبودکه


موتوریکهبااینسرعتآبرودخانه
هادادهبودندآرامنگرفتهبودکه


هاییکهبچه

زد.هنوزاسکلهازتکان

یتویذوقمی
دیگریائسهبود،بدجور
قایقدورزدوسرِجایاوّلشلنگرانداخت .
همین بود! سفرِ خانوادگی روی زایندهرود به همین زودی تمام شدهبود! انصاف هم خوب چیزی است!
یسواریخوردهاعتراضینکرد.جایاعتراضهمنبود.چونکه


خانواده
پانزدهتومنبرایهمینیکدقیقه؟امّا
قایق را نمیشد پیشتر از آن برد که قایقران برد :پیشتر ،دیگر عمقِ آب کم میشد و تهِ قایق به زمین
رانـکهازلهجهاشپیدابوداصفهانینبودـگفت .

میگرفت.اینراپسرِقایق

میشهمنویککمیباالترببری؟چونکهپنجتومنتاهمینیهتیکهجاصرفنداره ».
پرسیدم« 
کندومیشکند.وبادلخوریگفت«اگههزار

جوابداداگرقایقکمیپیشتربرودبهکفِرودخانهگیرمی

تومنهمبهمنبدی،باالترنمیبرمت ».

منهمازخیرقایقسواریگذشتم.




