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 تبريز

ز يبا شنيدن نام تبريزيك حس خوش آيندي به من دست ميدهد.يك حس نوستالژيك عجيبي نسبت به تبر

بعدترها دارم.ابتدا اين حس بعد از آشنايي با كتاب هاي صمد بهرنگي به من دست داد (دوره دبيرستان).اما 

هاي آذري زبان  آشنايي با تاريخ سياسي ايران ، انقالب مشروطه ، سپس آشنايي ودوستي با تعدادي از بچه

 نوستالژيك دوچندان شد.برنامه صعود سبالن بگونه اي طراحي شده بود كه ما با تبريز دردانشگاه اين حس

 ردي با قطار مشهد تبريز ورق رابرگرداند.نوسروكاري پيدا نميكرديم.اما تصميم اداره مبني براعزام گروه كوه

اگرچه ابتدا وساكن با اين تغيير جهت موافق نبودم ،اما شنيدن نام تبريز به ناگهان ولوله اي به جانم انداخت 

كه علي رغم مخالفت اوليه وميل به عدم مشاركت در اين برنامه انگيزه رفتن بر نرفتن غلبه كرد و درنهايت 

تيروارد ايستگاه راه آهن تبريز شديم ،بال فاصله از تبريز به سمت 27صبح 40/6ساعت  .رديمبرنامه را اجرا ك

وهيچ احساس خاصي نداشتم (انگار متوجه نشدم كه قدم در خاك تبريز گذاشتم ). اما  سرعين راه افتاديم .

وارد ساختمان وقتي شبانه قدم به خاك تبريز گذاشته ،سپس 96تيرماه سال 29موقع برگشت ازسبالن روز 

انتقال خون تبريز شديم ،من كمترين حس غربت رانداشتم .در آنجا احساس كردم انتقال خون واقعا خانه 

اين ياد آوري سواي انتقال خون كلمه تبريز مرا ياد بعضي نفرات  مي اندازد كه بشدت از  وكاشانه من است.

تير برنامه  30فردا يعني .شب را درانتقال خون مانديم وبراي اسامي حس خوشايندي به من دست مي دهد

اولين جاييكه مورد نظر دوستان براي ديدن بود  روستاي تاريخي كندوان بود،كه تصميم  ريزي كرديم.

گرفتيم صبح به آنجا برويم وبعد از ظهر را به ديدن اماكن تاريخي داخل شهراختصاص دهيم.صبح ازخواب 

خوردن صبحانه وجابجايي بليط قطار خودم وآقاي نوري عازم كندوان شديم.ازانتقال  بيدار شديم وپس از

كيلومتر است.يكساعت ونيم در آنجا حضور داشتيم .بسيار ديدني 50خون تبريز تا روستاي كندوان 

وتوريستي است .چون به ناچار روز جمعه وارد آنجا شديم ترافيك محل بشدت سنگين بود ورفت وآمد 



كه هيچ ، رفت وآمد آدم ها هم به كندي صورت ميگرفت .دوستان مشغول خريد سوغاتي شدند  ماشين ها

به خوبي از مناظر روستا يا همان ساختمانهاي داخل كوه به وزمان بسرعت تمام شد ومتا سفانه نتوانستيم 

.سپس با به تبريز رسيديم .يك ساعتي به استراحت ونماز دوستان گذشت30/12ساعت  . خوبي ديدن كنيم

يكي  .به يك مركز ديزي معروف تبريز درنزديكي بازارمراجعه كرديملطف يكي ازهمكاران واحد نقليه 

از همكاران موقع برگشت براي  ديگر ازهمكاران بعلت مختصر سرما خوردگي درانتقال خون ماند و يكي

تبريز بروم حتما اين ديزي را از ديزي بسيار خوش مزه اي بود اگر براي بارچندم به . ايشان  نان وكباب بردند

دوستان هم توصيه ميكنم اگر به تبريز سفري داشتيد حتما اين ديزي را ازدست ندهيد دست نميدهم. به 

نفر باقيمانده تصميم گرفتيم به ديدن اماكن مشهور وتاريخي شهر  4،هم با قيمت مناسب.  .هم غذاي سنتي

يمي وتاريخي تبريز بود كه بعلت تعطيلي روزجمعه بيشتر مغازه برويم.اولين جاييكه مراجعه كرديم بازار قد

ها تعطيل بودند.سپس به خانه مشروطه رفتيم.واقعا خانه مشروطه بود.عكس تمام سران مشروطه بي كم 

كمترين دستكاري در آن صورت گرفته است. بي اختيار اشك از به نظر مي آمد  وكاست در آنجا بود ،

چشمانم سرازير شد.تا مادامي كه در آنجا حضور داشتم اشكها مي آمدند.چرايي آن را واقعا نفهميدم.ولي 

تاحدودي ازچرايي آن خواهم گفت.اولين نكته اي كه بشدت مرا به تحسين واداشت همين غيرت وهمت 

ه علي رغم فضاسازي هاي ضد مشروطه توانستند اين مكان تاريخي را حفظ كنند نخبگان شهر تبريز است ك

.من درمقابل عظمت روح ازجان گذشتگي هاي پيشينيان خود باشند ودر حقيقت پاسدار غيرت وشهامت و

وهمت بلند اين پيشگامان مشروطه سر تعظيم فرود مي آورم ودلم ميخواهد بافريادي بلند آز آنها قدرداني 

عزم  بزرگتر آنها  و ما يكي از داليل سرازير شدن اشكهايم شايد اين باشد كه درمقابل قدرت روح بزرگكنم.ا

پاسدار خون ها وفداكاري هاي آنها باشم،  آنطور كه شايسته است، نميتوانمون ،چميكنم  شرمسارياحساس 

وانم با شتابي مانند شتاب نميتوانم رهرو راستين آنها باشم.درآنجا با خود عهد مي بندم كه اگرچه نميت

خودشان دراين راه گام بردارم حد اقل در چارچوب زمانه وامكانات نگذارم گرد فراموشي بر چهره اين مردان 

 امروز .آري اگر فداكاري وازجان گذشتگي اينها نبود معلوم نبود ما و اين سرزمينوزنان بزرگ پاشيده شود

رف كسانيكه نگذاشتند علي رغم ميل بد خواهان اين بزرگان بي درود برروان وشدركجاي تاريخ قرارداشتيم.



نام ونشان شوند.باتالش وفداكاري هاي بسياري كه انجام شده وميشود نه تنها ياد وخاطره اين آدم ها بلكه 

دستاورد آنها سلطنت دستاورد خون آنها كماكان در عرصه هاي مختلف اين سرزمين ساري وجاري است.

قدرت پادشاه محدود شد.قدرت ملت درشكل مجلس قانون گزاري تبلوريافت.آزادي بود.يعني مشروطه 

.قواي سه گانه ازدست پادشاه خارج ومستقل شدند......اينجا مجال نوشتن انساني به رسميت شناخته شد

(ازدنياي دستا ورد مشروطه نيست وفقط در يك كالم بگويم كه ايران وايراني قدم در دنياي مدرن گذاشت.

از آنجا خارج دنيايي كه با دنياي قبل آز آن فاصله اززمين تا آسمان است. قانوني به دنياي قانون مدار)بي 

ميشويم وبه موزه آذربايجان مي رويم.موزه اي كه تاريخ كهن ايران را در خود جاي داده است.از اشياي 

گردن آويز سنگي موجود درآنجا عكس مي گيريم .بعضي از اين اشيا واقعا حيرت انگيز هستند.

قبل ازميالد.از تبريز.سكه هاي مختلف دوران تاريخي مختلف پادشاهان، ظروف شيشه اي  1واستخواني،هزاره 

با قدمت چند صد ساله،....وخيلي از اشياي ديگر كه واقعا ديدني هستند.طبقه زيرين موزه منزلگاه مجسمه 

يبا وبا مضموني بغايت زيبا تر كه ازبيشتر آنها هاي زيباي يك هنرمند تبريزي معاصراست كه فوق العاده ز

مجسمه ها صرف نظر از زيبايي ومضامين زيباتر اين ا ميد را درآدم ايجاد مي كند كه عكس گرفتيم.اين 

.اگر بار ديگر به هيچوقت ودر هيچ شرايطي اين سرزمين از انسانها ي آگاه وزيبا انديش خالي نخواهد بود

دن اين موزه خواهم رفت بلكه يك نيمه روز را بطور كامل براي ديدن اين موزه تبريز بروم نه تنها به دي

علي رغم سخت بودن  اختصاص خواهم داد.وبه دوستان هم توصيه ميكنم ديدن اين موزه را ازدست ندهند.

دل كندن از اين موزه به دليل محدوديت وقت وخستگي زياد ازموزه خارج شده راه انتقال خون را در پيش 

 فتيم(انگار راه خانه خود را). وارد انتقال خون شده ، شام سبكي خورديم وآماده خواب شديم. نكته اي كهگر

به شدت قابل توجه بود ارزاني قيمت ميوه در تبريز بود . وقتي قيمت ميوه هارا با سرعين مقايسه مي كرديم 

برابر ارزا نتر از مشهد چها تا پنج برابر  اين اختالف كامال چشمگير بود.ازمشهد هم خيلي ارزانتر بود شايد سه

ارزانتر از سرعين.نكته آخر اينكه جايي كه انتقال خون تبريز در اختيار ما گذاشت خيلي بزرگ وتميز بود واز 

خيلي حرف ها دارم كه باشد براي فرصتي ديگر .ازاينجا با سبالن اين بابت از آنها تشكر ميكنم.درمورد تبريز 
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