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برداشت کوتاه

عکس  :نگار نوروز بهاری

گزارش میدانی از یک تفریح جمعی ارزان

برخیز و به کوه سالم کن

نگار نوروز بهاری

اینجا ش��هر تمام نمیش��ود ،اما ترافیک ،دود و بوق
تمام میش��ود« .درکه» بیخ گوش تهران اس��ت ،جایی
همین نزدیکیها ،با هوای تمیزتر و س��کوت کوهستان.
کافی اس��ت صبح جمعه به رختخواب��ت «نه» بگویی و
راه بیفتی.
اینجا آمدن نه ماش��ین گ��ران میخواهد و نه موتور
با کالس .با تاکس��ی و اتوبوس هم میشود آمد تا پایین
درکه ،با دوستان که باش��ی خیلی خوش میگذرد ،اما
تنهایی هم عالمیدارد .کوه ت��و را میخواند که باالتر و
باالتر بروی .اینجا درکه اس��ت؛ پر از صفای مغازه دارها،
پر از آدمهای ورزشکار ،پر از کوچه باغهای خنک.
نزديك دركه شدهايم ،داخل تاكسي هستم .راننده
پیرمردی اس��ت که از بهار میگوید و شعر میخواند .تا
میشنود برای تهیه گزارشی از تفریح ارزان کوهپیمایی
آم��ده ام میگوید«:حتماً از اول تا آخر هفته حس��ابی
مشغول کار و فعالیت بودید .حاال اینجا برای شما شمال
نمیشود اما حس��ابی خوش بگذرانید و خستگی از تن
بدر کنید ».مس��افری نشس��ته در تاکسی میپرد میان
حرف ما؛ «تفریح که فقط ش��مال رفتن نیس��ت .یعنی
چی که تا دو روز تعطیلی میخوره ،هر کی یه ماش��ین
ب��ر میداره با یه چادر مس��افرتی و دو کیلو جوجه میره،
به س��مت ش��مال .بابا اص ً
ال به اینهم��ه ترافیک جاده و
خطرش میارزه خب؟!»
بحثش��ان ادامه دارد که پیاده میشوم و بطری آب
به دس��ت میروم باالتر .به اینجا اوین درکه میگویند.
درکه محله ای با قدمت  800ساله در شمال غرب تهران
اس��ت که خانههای روس��تایی زیبا و قدیمیاش تک و
توک همچنان پابرجا هس��تند ب��ا دیوارهای کاهگلی و
سقفهای شیروانی از یادگارهای گذشته.
ب��وی نان داغ میآید ،اگر س��بزی
ت��ازه
آورده بودم
با پنیر ف��رد اعالی لیقوان چه ناهار معرکهای میش��د.
ش��اگرد نانوایی میگوید «:درکه یک��ی از خوش آب و
هوا ترین محلههای ییالقی ش��میرانات است و با شیب
نسبتاً کمیکه دارد تنها مسیری است که حتی افرادی
هم که برای بار اول آمده باشند میتوانند براحتی در آن
مسير کوهپیمایی کنند و از جمله ویژگیاش آب فراوان
رودخانهاش است که محیطی آرام بخش ایجاد میکند.
اما حیف که بعضی از جوانها درکه و دربند و کوهستان
را به قلیان میشناسند .واقعاً حیف نیست؟»
در مس��یر کوهپیمایی درکه اف��رادی را میتوانید
ببینید که داخل رستورانها یا کنار آبشارها و چشمهها
نشس��ته اند و از خورد و خوراک شخصی خود استفاده
میکنند .زهرا یکی از آنهاست که با دوستانش آمده و از
صفای کوه حرف میزند و سکوت کوچهها .از ارزان تمام
ش��دن یک تفریح جمعی و از مؤدب بودن کوهنوردان
که در مس��یر سرش��ان به کار خودش��ان گرم اس��ت.

دستفروش��ان بین راه تنقالت و هله هوله میفروشند.
از لواش��ک و آلوهای ترش گرفته تا گوجه سبز و تخمه
س��یاه .از دو پسر جوان میپرس��م چقدر مانده برسم؟
دو برادر هس��تند که میگویند از ماشین سواری خسته
شده اند و ش��رط بسته اند این هفته حتما کوه میآیند.
از دیدنیهای درکه از هفت حوض استخری طبیعی در
مس��یر رودخانه و جنگل کارا و یک چش��مه زیبا بعد از
کافه جویبار حرف میزنند .یکی شان با انگشت انتهای
مسیر را در ارتفاعات پناهگاه پلنگ چال نشان میدهد.
ساعتی بعد از پیاده روی دیگر نه صدای همهمه میآید
و نه بوی دود .در استراحتگاهی میان راه علی باقری 26
س��اله میگوید کارمند است و ادامه میدهد« :راستش
صبح ساعت  6که همراه دوستم راهی شدیم حال آمدن
نداش��تم ولی وقتی آمدیم طوری شد که تا پلنگ چال
رفتیم .خیلی خوش��حال هس��تم و حس خیلی خوبی
دارم .کج��ا میرفتم بهتر از اینج��ا .هم ورزش بود و هم
تفریح .هم ارزان بود و هم نزدیک».
هادی  28س��اله هم به میان حرفه��ای ما میآید:
«پنج هفته ای هست که به کوه میآیم .کوهستان مظهر
استواری است .دیدن این عظمت آرامش خاصی به من
میدهد .با اینکه چند س��اعتی بیش��تر نیست که آمده
ام ولی احس��اس میکنم چند روز اس��ت در مسافرتم.
کس��ی که اهل کوه پیمایی نیست ،از قول من بنویسید؛
کافی اس��ت یکبار امتحان کند ،من مطمئنم دوس��ت
همیش��گی ک��وه میش��ود ».در اینجا حت��ی میتوان
پیرمردها و پیرزنها را در مس��یر دید .مهشید  27ساله
که دانشجوی رشته معماری است ،تاکید میکند «این
روزها تفریح جوانها شده دور دور کردن با ماشین .آن
کسی هم که ماش��ین ندارد کارش شده بازی با گوشی
و اینترنت ،همه ش��ده ان��د پاس��اژگرد .دورهمیهای
دوستانه کمرنگ شده و کوهپیمایی و پیاده روی دسته
جمعی با دوستان دارد فراموش میشود».
شقایق  25س��اله که از جنوب شهر تهران آمده بود
میگوید« :هوای اینجا آنقدر تمیز اس��ت که از این باال
همه جا را میتوان��م ببینم حتی خانه مان که آن پایین
پایینهاس��ت» بعد اضافه میکند «هوا که خوب باشد
همراه دوستام با مترو به تجریش میآییم و با مینیبوس
به میدان درکه میرس��یم ،چون ج��ای تفریح خاصی
نداریم سعی میکنیم با پیاده روی انرژی خود را تخلیه
کنیم .جوانهای امروزی هیچ لذتی از زندگی نمیبرند
و زیباییهای زندگی را نمیبینند .من به جای اینکه هر
ماش��ین و خانه گران قیمتی را میبینم حرص بخورم و
آه بکشم ،سعی میکنم از داشتههایم لذت ببرم .خدا را
شکر جوان هستم و سالمتی دارم .کار میکنم و صاحب
همه چیز میش��وم .فع ً
ال کوه را میچسبم که خیلی هم

سخاوتمندانه ما را میپذیرد».
ابوالفضل 27س��اله کارمند
بان��ک با اش��اره ب��ه اینکه
چه��ار س��الی اس��ت به
ک��وه میآی��د ،اش��اره
میکن��د «:فش��ار کار
در طی هفت��ه آنقدر زیاد
اس��ت که فقط با آم��دن به کوه
میتوان��م اس��ترسهای کاری و
زندگی را از خودم دور کنم .من از
استقامتی که کوه دارد صبور بودن
را میآم��وزم ،پس ت�لاش میکنم
در برابر س��ختیها کم��ر خم نکنم.
به نظ��رم این تنها تفریح و ورزش��ی
اس��ت که هزین��ه آنچنانی ن��دارد».
س��اعتی دیگر در حال پایین آمدن از
مسیر ،زهرا  24ساله دانشجوی رشته
حس��ابداری را میبین��م ،او میگوید:
«آمدنم به کوه یهویی شد .به درخواست
دوستم آمدم .من بیشتر ترجیح میدهم
روز تعطیلم را تا ظهر بخوابم و صبحانهام
را وق��ت ناه��ار بخ��ورم و ناه��ارم را وقت
عصرانه .اما با این حال خوشحالم که آمدم
چ��ون خیلی انرژی مثب��ت گرفتم و یقین
دارم هفته پر نشاطی را شروع خواهم کرد».
مهسا  ،24س��اله دوست زهرا دانشجوی هنر
اس��ت ،میخواهد بنویسم احس��اس خیلی
خوبی دارد و این احساس تا اواسط هفته او را
شارژ میکند.
قبل از س��وار ش��دنم به تاکس��ی برگشت،
آرش  29س��اله میگوی��د ش��غل آزاد دارد و به
تازگی از مرز ورشکس��تگی بازگشته ،بعد اضافه
میکن��د هرهفته همراه دوس��تانش به دل کوه و
طبیعت پناه میآورد تا خس��تگی یک هفته کاری
و پراس��ترس را بتواند جبران کند .س��ری به تایید
ت��کان میدهم و او ادامه میده��د «:واقعاً اگر به هر
عنوانی یک جمعه نتوانم کوه بیایم هفته بعد برایم به
سختی میگذرد .کوه به من روحیه میدهد تا بتوانم
در مقابل مش��کالت صبور شوم ».تاکسی که حرکت
میکند رانن��ده از خلوتی خیابانهای تهران میگوید
و آرزو میکند کاش همیش��ه تهران همین قدر خلوت
باشد .کم کم کوهستان دارد خلوت میشود و خیابانها
ش��لوغتر .من به جمع��ه و جمع دوس��تانه خودمان در
کوهپیمایی هفته بعد فکر میکنم.

15

