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شبگردیهای پاسارگاد در خیابانهای شهر

در دل شب

 عکسها :امین ارجمند | پاسارگاد
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زهرا خواجویینژاد
شب کمنظیری بود .از آن شبها که کمتر دختری
توگذارهای شبانه آن هم
آن را تجربه کرده است .گش 
از ساعت  10شب تا یک ساعت بعد از نیمهشب .برای
مشاهده شبهای سیرجان و آنچه زیر پوست این شهر
میگذرد باید قید خواب را زد و با طمانینه شهر را در
نوردید .شبهای سیرجان ،برخالف روزهایش آرامش
عجیبی دارد؛ اما سکوتش سنگین و دلهرهآور است .اگر
شبها در این خیابانها قدم بزنید ،احساس میکنید
روح زندگی در شهر جریان ندارد ،آنقدر که ساکت
است .به قول سیرجانیها «همین که ساعت از 9شب
میگذرد مرغی هم در خیابانها پر نمیزند» .شبهای
زمستان از ساعت  9به بعد یک به یک از چراغهای
روشن مغازهها ،آدمها و ماشینهای در خیابان کم
میشودوهرچهبهساعاتپایانیشبنزدیکمیشویم
از جنب و جوش روز کاسته میشود و انگار که شهر
چهره عوض میکند و لباس دیگری میپوشد و به
صحنه برمیگردد .بازیگران صحنه شب تفاوت بارزی
با بازیگران روز دارند .آنها برخالف سایر مردمان شهر،
شبها بیدارند.
برای تهیه گزارشی از «زندگی در شب» دوشب
توگذار در خیابانهای
از ساعت  10تا  1شب به گش 
سیرجان پرداختهایم و آنچه در ادامه به تصویر کشیده
شده است زندگی مردمانی است که خواب ما با بیداری
آنها همراه است .ابتدا قرار بود فقط روایتی از زندگی در
شب بنویسیم اما آنچه پیش آمد روایتیست از زندگی
آدمهایی که به هر دلیلی در شب بیدارند .از رفتگر
خیابانگرفتهتالبوفروشیاکارتنخواب...

برای شروع «خیابان نصیری» گزینه خوبی
است .خیابانی که به دلیل وجود لباسفروشیها،
لوازمآرایشیها و حتی اغذیهفروشیها چند سالی
رونق گرفته است .ساعت  10شب به جز یک مغازه
لوازمآرایشیوچندمغازهفستفودبقیهبستهاند.مردی
در حال زیر و رو کردن زبالههاست .آنقدر در زبالهها
غرق است که آدمهای اطرافش را نمیبیند .هرچه از
یدارد ،روی گاری میگذارد.
واگن زباله شهرداری برم 
از خیابان نصیری راهی خیابان ولیعصر میشویم.
ولیعصرکمیرونقشبیشتراست.اماهرچهبهانتهای
ولیعصرومیدانمهدیموعود(سنایی)میرویم،شهر
خلوتترمیشود.
سکوت خیابان امامزاده احمد
ساعت 11واردخیابانیخچال(خیابانیخدانهای
دوقلو) میشویم .تنها روشنایی این نقطه شاید
چراغهای رنگی خانه شوکتسعیدی باشد که اخیرا
توسطدانشگاهآزادمرمتوتبدیلبهدانشکدهمعماری
شده است .در فضای ساکت آنجا یک خودروی پژو
 405کنار یخدانها پارک کرده و چراغهایش خاموش
است .دو پسر جوان درون خودرو نشستهاند که با عبور
ما چشمانشان را تیز میکنند تا ببینند این غریبهها
کیستند.درخیابانمنتهیبهامامزادهاحمدحتی یک
خودروهمعبورنمیکند.تنهایکمغازهدوچرخهسازی
چراغش روشن است .به امامزاده که میرسیم در آهنی
آن قفل است .یک خودروی پژو 206دم امامزاده پارک
است و خانم جوانی درون آن نشسته و در حالی که به
امامزاده خیره شده ،گریه میکند .آنقدر محو دعاست
کهحضورمانرامتوجهنمیشود.

شبا خیلی سرده تا صبح یخ میزنم
پیـرزن ژولیدهای کنـار خیابان روبـروی اداره
پُسـت آتشـی روشـن کـرده و بـر روی حصیـر
مندرسـی نشسـته و هرازگاهـی بـرای خاموش
نشـدن آتشـش چنـد تیکـه کارتـن روی آن
میانـدازد .نزدیک که میشـوم تعـارف میکند
و اصـرار دارد کـه کنـارش بنشـینم .اسـمش
زینب اسـت و  12سـاله که کارتنخواب اسـت.
از زمانـی که شـوهرش فـوت کرد؛«معتـاد بودم
و خـرج عملـم رو نداشـتم ،کمکم آواره شـدم و
بچههامو بهزیسـتی گرفـت .ای مـادر ،مگه این
همه سـرگردونی کشـیدم ».میگویـد خیلی از
معتادهـا زمسـتانها از سـرما میمیرند؛« شـبا
خیلـی سـرده تـا صبـح یـخ میزنـم .یا تـو جو
میخوابـم یـا در پناهـی؛ جایـی؛ شـهرداری یه
جایـی بـرای مـردا درسـتکرده اما هنـوز برای
زنـا درسـت نکـرده .هنوز معتـادم .خرجـمرو از
وایسـادن سـر چهارراههـا درمـیآرم .دولـت که
خرجمـو نمـیده ،حداقـل یـک ٌکـت خونـهای
نـدارم کـه یـخ نزنـم ».میگویـد مـردم اذیتش
نمیکنند؛ «تا خود آدم خراب نباشـه هیچکس
کاری بـه آدم نـداره .تـا صبـح همینجـور
میشـینم و آتش روشـن میکنـم .اگـه خوابم
ببـره تمام وسـایلمو مـیدزدن .دوتا پتـو به من
داده بودنـد اونـارم دزدیـدن» زینب الغر اسـت،
آنقـدر کـه اسـتخوانهای صورتش بیـرون زده
و سـنش بیشـتر از  40سـال میخـورد؛ «روزی
یـه وعـده غذا میخـورم .اونـم از یـه جایی پیدا
میکنـم .قـدری که زنده بمونم .از گشـنگی که
آدم نمیمیره .یه بار  7شـبانهروز گشـنه و تشنه
بـودم .نـه آب دیـدم و نه نون اما زنـده موندم .ای
مـادر اینـا زندگی نیسـت کـه مـا میکنیم».
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تا به حال چندبار تو دود وسیله بردند
بهسمتکمربندیسیرجانمیرویم.یکخودروی
پژو پارس با 4سرنشین جلوی ما در حال رفتن هستند.
با خودرو کناریشان کورس گذاشت هاند و هرازگاهی
«دستی» میکشند و صدای ترمزشان گوش را آزار
میدهد.
کمربندی سیرجان شاید شلوغترین نقطهی
شبهایسیرجانباشد.قبلازپلدفاعمقدسچندین
مغازه سوپرمارکت کنار هم قرار گرفت هاند و آنقدر
چراغانی کردهاند که چشمت را میگیرد .یک اتوبوس
در حال پیادهکردن مسافرانش است تا کمی استراحت
کنند .جای استراحتی وجود ندارد و آنها کمی خرید
میکنند و سوار میشوند .کامیونهای زیادی هم
پارک کردهاند .اغلب آنها بار بندرعباس دارند .یکی
از مغازهداران میگوید؛ «سوپرمارکتهای اینجا
توآمد اتوبوسها و
شبانهروزی بازند .چون در مسیر رف 
کامیونهاست،مشتریزیادمیآد».اواماازامنیتاینجا
گالیه دارد؛ «تا به حال چند بار تو دود وسیله بردن.
اینجا شبها سرقت ،درگیری ،زورگیری زیاد انجام
میشه .اراذل و اوباش اذیتمون میکنن ،همین 20روز
ی ما وارد شد و با
پیش یه نفر با شمشیر به مغازه کنار 
تهدیدجنسبرد»یکیدیگرازمغازهدارانمیگوید«:ما
اینجا ماهی  930هزار تومن به اوقاف اجاره میدیم50 .
هزارتومنهمبابتسرویسبهداشتیمیدیم.گازکشی
نداریموباکپسولگازسرمیکنیم».ازنظراوکمربندی
خیلی مشکل دارد؛ «از نظر پارکینگ ،روشنایی ،آشغال
و . .مشکل داره .مسجد هیچ صبحی درش باز نیست و
هیچ استراحتگاهی هم اینجا وجود نداره».
میان لبو میخورن پول نمیدن
بلوار سیدجمال روزها رونق زیادی دارد اما در این
وقتشب،بهجزچندمغازهاسباببازیهیچمغازهای
بازنیست.کنارپمپبنزینیکگاریلبوفروشیقرار
دارد .صاحب گاری یک پسر جوان  20ساله است
و  5-4سال است که از قزوین به سیرجان میآید
و لبو میفروشد؛ «هر سال از شهریور تا اردیبهشت
اینجا میام .در قزوین دست زیاده و درآمد نداریم.
اما در سیرجان استقبال خیلی زیاده .با اینکه 5-4
لبوفروشی در سیرجان هست .اما درآمدمان بد
نیست .عالوه بر لبو ،باقالی هم میفروشم .کاسهای
سه ،چهار و پنج هزار تومن ».او از ساعت  4بعدظهر
تا  12شب کنار گاریاش منتظر مشتری میماند:
«شبی حدود 50تا مشتری دارم.گاهی اوقات اذیتام
میکنن .مثال میآن لبو یا باقالی میخورن اما پول
نمیدن.کاریهمنمیشهکرد.مناینجاغریبم».باد
سردی میوزد و او دستانش را به هم میمالد؛ «هوا
خیلیسردهامابهنسبتقزوینگرمتره،اینجابایکی
سراه
دیگهازبچههایقزوینخونهگرفتیم.اوهمپلی 
لبوفروشی داره .ما لبوی آماده از قزوین میخریم،
چونپختنشسخته».

کارکردن که عار نیست
بعد از چهارراه رضوی (اشکذری) وانتی با بار انار کنار
خیابان ایستاده است تا شاید آخرین مشتریان شبگرد،
خریدار انارهای دانهمشکیاش شوند .او از نیریز به
سیرجان آمده است تا درآمدی کسب کند؛ «من معموال
با وانتم کار میکنم .شغلم ترهبارفروشی است .االن انار
میفروشم» .او از کارش راضی است و آن را عار نم یداند؛
«دیگه چیکار کنیم؟ مجبوریم .زن و بچه نون میخوان.
تقریبا از جوونی کارم همین بوده .تو هوای سرد گشنه
و تشنه باید تا این وقت شب وایسم .شبها تا ساعت
 12کار میکنم و چون بعدش هوا سرد میشه بارم رو
میبندم و میرم خونه استراحت میکنم و دوباره 6صبح
کارموشروعمیکنم».میپرسماالنکهفصلانارنیست؛
«یک نفر نیریز انار نگهداری کرده میرم از او میخرم و
میاماینجامیفروشم.االناناردانهمشکیکیلویی 8هزار
تومانمیفروشم».اوخانوادهاشنیریزهستندوخودش
تنها اینجا زندگی میکند؛ «اونجا خونه و زندگی داریم،
نمیشه ول کنیم بیاییم اینجا ،تو نیریز بازار فروش
خوب نیست و سیرجان بیشتر درآمد داره ».میگویم:
اجازه میدی ازت عکس بگیریم؟ « بگیر .کارکردن که
عار نیست! من دارم پول حالل درمیارم .اما سر و قیافهم
خوبنیست».پسازدستانتعکسمیگیریم.
کوتنها ایستاده است .در 20
آن طرف خیابان زنی ت 
دقیقهای که آنجا ایستادهایم از جایش حرکت نمیکند.
چادری به سر دارد .به سمتش که میروم ،او میگریزد.

دیگه البدیم
در کنــار خیابــان مقــداد رفتگــری
در حــال جــارو کــردن اســت .کنــارش
پیرمــردی ســرش را در واگــن زبالــه
کــرده و در حــال پیــدا کــردن وســیله بــه
دردبخــوری اســت .وانتــش پــر از زبالههــای
قابــل بازیافــت اســت ،میگویــد« :دایــی
مــا ســنمون کمــه امــا پیــر زمونهایــم .از
همــان روزی کــه دســت چــپ و راسـتمو
فهمیــدم ،زحمــت میکشــیدم .هیــچ
وقــتم هیچــی نــدارم .اوایــل عشــایر
بودیــم .گوســفند داشــتیم ،خشکســالی
شــد و گوســفندامون مــردن و ولو شــدیم و
حــاال ســر و کارمــون شــده بــا اینــا .جمــع
میکنیــم و میفروشــیم ».میپرســم
درآمــد هــم داری؛ «قدیمــی میگــه چغــوت
چیــه کــه چربیــش چــی باشــه .ایــن بــه
زور خرجمونــو در میــاره همــون پــول
بنزینــم هــم در نمیــاد .دیگــه البدیــم
اگــه نریــم چیــکار کنیــم ».او  7تــا بچــه
دارد؛«چندتاشــون عــروس دومــاد شــدن و
چندتــا هنــوز تــو خونــه هســتن .هنــوز اول
خرجهامونــه .ایــن دوره بخــوای دختــری
عــروس کنــی  100میلیــون بایــد جهیــز
همــراش کنــی .ای دایــی البدیــم»
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سردار جنگل؛ پاتوق جوانان
بلوار سردار جنگل برای جوانان سیرجان 
ی
به مثابه پاتوق و بسیار مورد عالقهشان است.
سردار جنگل در این وقت از شب شلوغ است.
ماشینهای زیادی دم کافیشاپها ،مغازههای
فستفود ،نوتال ،آیسپک و جیگرکی پارک
شدهاند .ظاهرا سیرجانیها عالقه زیادی به شام
بیرون دارند .یکی از مغازههایی که شبها زیاد
مشتری دارد ،فالفلی عمو غالم است .به گفته
خودش  17سال است در سیرجان مشغول به
این کار است« :اولین فالفلی در سیرجان بودیم.
اوایل جای دیگه مغازه داشتم و چندین ساله توی
پارک الله دکه دارم و خدارو شکر جا افتادم ».او
کار خود را از ساعت  4بعدازظهر شروع میکند
و تا 1شب باز است؛ «اگه تا 2شب هم باز باشیم،
مشتریهست.خداوندلقمهنونیداده،تاچارنفر
دیگرهمازاینطریقنونبخورن»بچهخرمشهر
و آبادان است و برای زندگی به سیرجان آمده
است .او از نامگذاری چند فالفلی به نام عموغالم
گالیه دارد« :اونا هیچ ربطی به من ندارن و
مسئوالن باید جلوشون رو بگیرن .خدای ناکرده
اگه برای یکی از مردم مشکلی پیش بیاد میگن
فالفل عموغالم خوردیم» او از امنیت پارک الله
رضایت ندارد؛ «تو همین پارک 5نوزاد پیدا کردم
و تحویل بهزیستی دادم» او ادامه میدهد« :همه
نمونه آدم در این پارک هست ،از معتاد گرفته تا
کارتنخواب».

هرچــه از نیمهشــب میگــذرد ســکوت
و خلوتــی شــهر بیشــتر میشــود .انــگار که
شــهر خمیازهکشــان بــه خــواب مــیرود.
هنــوز قصههــای نیمهتمــام زیــادی در
شــهر وجــود دارد کــه فرصــت اندکمــان
اجــازه روایــت آنهــا را نمیدهــد .قصــه
آدمهایــی کــه در فاصلــه شــب تــا صبــح
بیدارنــد و یــا در شــهر پرســه میزننــد و
یــا کار میکننــد.

دو شب پيش ،ساعت
 2در حال جاروکردن
بودم که چندتا جوون
که توي يک ماشين
بودن ،به من که
رسيدن حمله کردن
و تا جايي ميتونستن
کتکم زدن و رفتن
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رفتگری که بیدلیل کتک میخورد
خیابان امام شبها تفاوت زیادی با روزهایش دارد،
آنقدر ساکت است که صدای خشخش جاروی رفتگر
یزند.
شهرداریوعبورگهگاهخودروهاسکوترابرهمم 
کنار یک قصابی مقدار زیادی استخوان ریخته و سگی از
این طرف خیابان به سمت استخوانها میدود و شروع
به خوردن میکند .همین که سیر میشود راه خودش
را میگیرد و به سمت کوچه دکتر طاهری میرود .هنوز
چنددقیقهاینگذشتهکهوانتنیسانیکناراستخوانها
میایستد و آنها را بار وانت میکند ،سپس نگاهی به
اطرافش میکند تا مطمئن شود کسی او را ندیده است
و میرود.
رفتگر شهرداری برای گریز از سرما بر روی لباسش
کاپشنی به تن دارد و با یک روسری گردن و دهانش را
گورورفتهایزبالههاراجمع
بستهاستوبادستکشرن 
میکند .سالم میکنم و با خوشرویی جواب میدهد .او
از کار و مشکالتش میگوید« :دو شب پیش ،ساعت 2
سر چهارراه اشکذری در حال جاروکردن بودم که چندتا
جوون که توی یک ماشین بودن ،نمیدونم عرق خورده
بودن یا مریض بودن ،به من که رسیدن با اینکه کاری
به کارشون نداشتم ،حمله کردن و تا جایی میتونستن
کتکم زدن و رفتن .اینقد مشت و لگد به سینه و سرم
زدن که پر از خون شده بودم و میخواستم بمیرم .با
اینکه دکتر رفتم اما هنوز گردنم درد میکنه ،البته
شکایتکردم.فقطشانسبیارمدوربینهایسرچهارراه
دیده باشنشون وگرنه دستم به جایی بند نیست ».او
از امنیت نداشتن رفتگران گالیه دارد؛«ما واقعا امنیت
نداریم اگر منو چاقو زده بودن ،چکار میتونستم بکنم؟
یداد؟» او نیز مانند
اصال کی جواب زن و بچههامو م 
همه رفتگران از ساعت  9شب کارش را شروع میکند
و تا  4-3صبح ادامه دارد؛ «مسیرم از فلکهی شهرداری
تا چهارراه اشکذریه .باید کل پیادهرو و خیابون را جارو
بزنم .مردم اصال رعایت نمیکنن و آشغاالشون رو
توی پیادهرو و خیابون میریزن ».او متولد  59است
و از شهرستان بافت برای کارکردن به سیرجان آمده
است .سه فرزند دارد و دو سال است که شغلش همین
است؛ «چیکار کنیم؟ البدیم .کار نیست ».او از حقوق
و مزایایش راضی است و فقط سختی کار اذیتش
میکند؛«هوا خیلی سرده .هرشب باید بیاییم ،حتی
زمان بارندگی .روزهایی که بارون میاد مکافات داریم تا
خیابونا را تمیزکنیم .باید جوها را هم بازکنیم که آب
بره ».میپرسم ماسک نداری که با روسری دهانت را
بستی؛«ماسکودستکشمیدناماماسکهایخوبی
یزنی باید بندازی دور».
نمیدن ،دو روز م 
درحینصحبتبارفتگرشهرداریخودروییکنارم
یدارد و اصرار دارد سوار ماشینش شوم ،بیاعتنا
نگه م 
کارم را انجام میدهم اما او سمج است و دستبردار
نیست .باالخره بیتفاوتیام باعث میشود راهش را
بگیرد و برود .بازار سیرجان شبها مخوف و رعبآور
است؛ روشنایی اندک و کف بازار پر از نایلون و آشغال
است .دو خودروی پراید وارد بازار شدهاند و جلوی
مغازهایشان پارک کرده و دارند جنسهایشان را
میچینند.
در پیادهرو مرد جوانی با عصا در حال پیادهروی
است .او به دلیل مشکالتی که برایش پیش آمده
پزشکان توصیه کردند در هنگام شب پیادهروی کند؛
«وضعیت خیابونا تا  11:30شب خیلی خوبه ،اما از اون
ساعتبهبعدامنیتکممیشه.یکبدیاینجادارهاینه
که موتورسوارها خیلی صداهای غیرانسانی از خودشون
درمیآرن و یه لحظه آدم میترسه .به افغانیها توهین
میکنن .یه بار هم که داشتم پیادهروی میکردم چند
نفر اومدن شیشههای دوتا مغازه رو شکستن و رفتن».
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