
خنکای   این  من 
را  جنون آمیز 
و  می شناسم 
روِز  آن  تجربه ی 
خردادماه، همچنان 
تن  در  تازه  و  تر 
زنده  خاطراتم 
هوا  و  بود  بهار  اواخر  است.  مانده 
پاورچین  گرم.  تابستان؛  به اندازه ی 
و  باریک  پله های  شیب  پاورچین 
کشیده ی نسبتا فرسوده ی خشتی 
زمین  عمق  به  و  می گذراندم  را 
مقابلم  در  این که  از  می رفتم.  فرو 
ابهام ایستاده؛  از تاریکی و  انبوهی 
دلهره داشتم. نمی دانستم آن پائین  
می کشد؛  را  انتظارم  چه چیزی 
درک  و  کشف  لذت  با  اما  دلهره 
تازه درآمیخت و مرا  یک تجربه ی 
به عمق زمین جذب کرد. پائین تر 
از  بیش تر  پله  چند  هنوز  و  رفتم 
بودم که  کف کوچه فاصله نگرفته 
آمد.  سراغم  به  دلچسب  خنکایی 
ناگهان  بهار،  در  که  وقتی  مثل 
سیب  باغ  یک  به  رو  را  پنجره ای 
می گشایی. خنکای زیِر زمین تمام 
آن غریبگی و دلهره ی پیشین را از 
انداخت.  گوشه ای  به  و  گرفت  من 
از این به بعد، با سرعت بیش تری 
پله ها  بود  فراوانم  شوق  زاده ی  که 
را طی کردم؛ چهل و هشت، چهل 
پنجاه  یک،  و  پنجاه  پنجاه،  نُه،  و 
را  ایستادم. سرم  تمام شد.  دو...  و 
چه  تندی.  شیب  چه  برگرداندم. 
و  مشقتی  چه  با  باشکوهی.  سردر 
چگونه این همه پله را در حالی که 

در  آب  سطلی  و  دبه  یا  و  کوزه 
دست داشتند باال می رفتند؟ اینجا 
عمق چند 10 متری زمین است؟ 
باریک  راهرویی  روبرویم  نمی دانم. 
و کوتاه و پشت سر 52 پله  و باالی 
سر من و سقِف بلنِد آب انبار؛ ُهرم 
گرما و کوچه و آن طرف تر؛ شهری 

ساکت و رو به تعطیلی.
که  بود  اولین بار  برای  روز  آن 
یک آب انبار را از نزدیک می دیدم، 
و  می زدم  قدم  آن  مخزن  درون 
می کشیدم.  نفس  را  آن  هوای 
سه  دو،  از  بعد  و  بود  بهار  اواخر 
و  خسته  شهر،  در  تکاپو  ساعتی 
مخزن  این  میانه ی  در  بی رمق 
آنجا  برق  بودم؛  گرفته  تازه  جانی 
نه  اما  بود؛  تاریک  و  بود  نرسیده 
شکوه  نشود  که  تاریک  آن چنان 
این معماری را ندید. از سوراخ های 
دزدکی  آفتاب  نور  سقف،  باالی 
و  یاد  می خزید.  مخزن  میانه ی  به 
که  وصف ناپذیر  طراوات  آن  لذِت 
خنکای این بنا به من داد همچنان 
کنار  در  است؛  مانده  خاطرم  در 
شکوهی که بنا داشت و حیرت از 
داشتند  نیاکان مان  که  اندیشه ای 
یادآوری اش  من  به  آب انبار  این  و 
تمام  پله ها  که  آنجا  می کرد. 
است  آب آنبار  »پاشیر«  می شود، 
برداشت  شیرهای  گذشته،  در  که 
آب آنجا نصب بوده و گفته می شود 
مطبوع  و  خنک  فضایی  عنوان  به 
بین  گفت وگو  و  نظر  تبادل  برای 
ظرف  کردن  پر  برای  که  افرادی 
پائین آمده بودند  این  آب خود به 
داشته  کاربرد  پاشیرها  این  نیز 
سازه هایی  که  آب انبارها  است. 
مهندسی  و  فکر  حاصل  و  قدیمی 
و مهارت نیاکان ما هستند؛ پس از 
زمین  دل  در  عمیقی  گودبرداری 
ضمن  که  می شدند  ساخته  چنان 
ذخیره ی آب، مانع از گندیدگی آن 
نیز می شده است. روی سر همه ی 
روی  و  هست  بادگیر  آب انبارها 
که  سوراخ هایی  مخازن  شان  سقف 
نقش هواکش داشته است. آب انبار 
شش  شهداد  تقِی  محمد  حاج 
مطابق  آن  قدمت  و  دارد  بادگیر 
آنچه که بر تابلوی زنگ زده و رنگ 
شده  نصب  آن  ورودی  پریده ی 

این  برمی گردد.  قاجار  دوران  به 
دهه ی  سال های  تا  گویا  آب انبار 
اهالی  استفاده ی  مورد  نیز   60
شهداد بوده اما از آن زمان تاکنون 
متروکه و بالاستفاده به حال خود 
رها شده تا هم بمیرد و هم کسانی 
چون مِن خبرنگار و یا تک و توک 
گردشگراِن کنجکاو دیگر که سری 
کند  شگفت زده  را  می زنند  آن  به 
پله هایش  وقتی  تا  متاثر؛  البته  و 
به  کردند،  طی  باال  سمت  به  را 
ناسپاسی ای  این  از  تاسف  نشانه ی 
می کنیم،  گذشتگان  میراث  به  که 
همت  بی که  و  بدهند  تکان  سری 
پله ها را که تمام  و چاره ای کنند، 
کردند و به کوچه ی خاکی رسیدند، 
انتظار  به  تاریکی  آن  برود  یادشان 

بازگشتی دوباره  است. 

من اما این شانس را داشتم که 
بعد از اولین دیدارم با این آب انبار 
نصیبم  پیش  سال  سه  حدود  که 
شد، بار دیگر و این بار در زمستان 
به آب انبار شهداد بازگشتی دوباره 
داشته باشم. اخیرا، همسفر گروهی 
گردشگری  کمیسیون  اعضای  از 
اتاق کرمان بودم و زمستان بود و به 
شهداد رفتیم و در حالی که کرمان 
به سرمای زمختی مبتال شده بود، 
دیدیم آنجا هوایی معتدل و آفتابی 
سوزان  کمی  حرارتی  با  درخشان 

برقرار است. 
برای  وقتی  بخواهید  را  راستش 
عنوان  که  برنامه  این  در  شرکت 
دعوت  داشت  را  شهداد  به  سفر 

نداشتم  این  جز  انتظاری  شدم؛ 
از آب انبار حاج محمدتقی هم  که 
دیدن کنیم. البته تصور من محدود 
می کردم  گمان  نبود.  همین  به 
می رویم در کوچه پس کوچه های 
تاریخی شهداد قدم می زنیم  بافت 
و بعد می رویم آب انبار حاج محمد 
تقی و حاج امین و بازار و آسیاب 
آخر  و  می کنیم  بازدید  را  دوقلو 
سر به امامزاده زید می رویم و قدم 
زدن در سایه ی باغات این باغ شهِر 
مهجور هم حتما بخشی از برنامه ی 
این طور  اما  بود.  خواهد  سفر  این 
محمد  حاج  آب انبار  به  فقط  نشد. 
زدیم.  سر  زید  امامزاده  و  تقی 
گفتند برنامه فشرده و زمان کم و 
سفر یک روزه است. پس تماشای 
شیشه های  پشت  از  جز  شهر 
ماشین میسر نشد. می دانید شهداد 
ما  یاد همه ی  از  است  خیلی سال 
رفته است! حتی وقتی بیابان لوت 
نشد  جهانی شد هم، کسی حاضر 
را  دستش  لوت،  به  سفر  حین  در 
این  چهره ی  از  نقاب  و  کند  دراز 
یک  شهداد  بردارد.  باستانی  شهر 
شهر نوپا و یک روستای دورافتاده 
با چند تا خیابان و چند تا درخت 
پیام نور  دانشگاه  یک  و  خرما 
باستانی  شهر  یک  شهداد  نیست. 
است.  کهن  تمدنی  خاستگاه  و 
آباد  به حال  تا  دور  هزاره های  از 
بشر  سکونت  و  استقرار  محل  و 
بوده؛ شهر امروز در ادامه ی همان 
تمدن های هزاره های پیشین است. 
و   40 دهه ی  میانی  سال های  در 
در  باستان شناسی  کاوش های   50
داد  نشان  و  انجام شد  این منطقه 
و  چهارم  هزاره ی  اواخر  از  تمدن 
میالد  از  پیش  سوم  هزاره ی  اوائل 
آن  در  و  برپا شده  منطقه  این  در 
صاحب  هم  مردمانش،  دوران، 
صنعت  صاحب  هم  و  بودند  خط 
بودند.  چیره دست  تاجرانی  هم  و 
در  که  بی شماری  نفیس  اشیای 
جریان کاوش ها از داخل قبور این 
از  شده  پیدا  باستانی  محدوده ی 
ثروتمندی ساکنان خبیِص دیروزها 

خبر داده است. 
گروه  رئیس  حاکمی؛  علی 
نوشته  شهداد  باستان شناسی 

قرمز  سفال های  روی  »بر  است: 
قابل توجهی  تعداد  رنگ مکشوفه، 
وجود  نشانه ای  خطوط  و  عالمت 
مکشوفه  تصویری  کلمات  دارد. 
را  تازه ای  مرحله ی  خبیص،  در 
ابتدایی  خطوط  پیدایش  درباره ی 
شرق  نواحی  تاریخ  از  قبل  اقوام 
ایران می گشاید و موقعیت و اهمیت 
ممتازی را برای خبیص دوران قبل 
از تاریخ به وجود می آورد؛ استفاده 
آن  در  مشخصه  عالئم  و  خط  از 
از  که  بود  اقوامی  به  مربوط  عصر، 
سیاسی  و  اقتصادی  روابط  لحاظ 
در سطحی باالتر از دیگر اقوام قرار 
داشتند«... ما به عنوان میراث داران 
این  اما  کاردرست،  مردماِن  این 
شهر و تمدن را فراموش کرده ایم. 
گردشگر  به عنوان  وقتی  حتی 
یادمان  هم،  می رویم  منطقه  به 
دلم  بزنیم.  سری  آن  به  می رود 
که  آخرین باری  بپرسم  می خواهد 
شهداد  باستانی  محوطه ی  سراغ 
را گرفته اید ِکی بوده است؟ همان 
کوتوله ها  شهر  اسم  اشتباه  به  که 
برایش  کلی  و  گذاشتیم  آن  بر 
بعد  و  ساختیم  و  بافتیم  افسانه 
زیر  کم کم  تا  کردیم  رهایش  هم 
شن ها به خواب گذشته ی خود فرو 
هستیم.  ناسپاس  ما  چه قدر  برود. 
مناسبی  وقت  شاید  حاال  بگذریم. 
و  حرف ها  این  کردن  بازگو  برای 
گو  نباشد.  مواخذه  کردن خودمان 
و  بوده  زمان که وقتش  این که هر 
برای شنیدن  گفته ایم هم؛ گوشی 

نبوده است. 

که  می گفتم  از سفرمان  داشتم 
به میزبانی مهدی سیاوشی؛ رئیس 
کرمان  اتاق  گردشگری  کمیسیون 
مالقات  به  آن،  در  و  شد  انجام 
نرسیدیم.  شهداد  دوقلوی  آسیاب 
در گذشته، آسیاها برای خردکردن 
غالت، خرد کردن سنگ های نمک 
نباتات  شیره ی  گرفتن  یا  و  گچ  و 
ساخته می شده است. قصه ی آسیا 
در ایران اما به دوران پیش از تاریخ 
انسان  که  می رسد  زمانی  آن  و 
برای آرد کردن دانه هایی که جمع 
سنگ  روی  را  سنگی  می کرده، 
تورفتگی  آن  میانه ی  در  که  دیگر 
بوده، به حرکت در می آورده است. 
به مرور زمان اما آسیاهایی ساخته 
شد که عامل چرخش آن نه نیروی 
بلکه توان طبیعت بوده است.  بازو 
یکی از انواع آسیاها، آسیای آبی یا 
آسیاب است که یک نمونه ی خاص 
این  دارد.  وجود  شهداد  در  آن 
آسیاب که از نوع »تنوره ای« بوده 
معروف  شهداد  دوقلوی  آسیاب  به 

است. در اثر فشار نیروی آب داخل 
به حرکت  پره های چرخاب  تنوره، 
در می آمده و گندم و جو و ارزن را 

آرد می کرده است. 
دکتر  شهداد،  به  سفرمان  در 
و  پژوهشگر  تقی زاده؛  عباس 
بود  ما  با  نیز  روزنامه نگار شهدادی 
دوقلوی  »آسیاب  گفت:  من  به  و 
ساخته  صفویه  دوران  در  شهداد 
دو  و  بوده  دوچرخشی  و  شده 
داد:  ادامه  او  دارد«.  آب  تنوره ی 
آسیاب  این  که  اهمیتی  »به دلیل 
آن  برای  هم  نگهبانی  برج  داشته، 

انبار غله ی آسیاب  تا  ساخته شده 
مهاجمان  و  سارقان  مورد دستبرد 
مرحوم  از  تقی زاده  نگیرد«.  قرار 
محمد اسماعیلی؛ آسیابان پیر این 
آسیاب نقل کرد که در گذشته، در 
مجاورت آن مکانی برای استراحت و 
آذوقه ی مشتریان نیز وجود داشته؛ 
مجاور  روستاهای  از  افرادی  گویا 
خود  محصوالت  کردن  آرد  برای 
میزبانان  و  می آمده اند  شهداد  به 
رفاه ایشان را مدنظر داشته اند. این 
اما  شده  ملی  ثبت  اگرچه  آسیاب 
اکنون متروکه و به حال خود رها 
اثر  در  که  گفت  تقی زاده  و  شده 
این  به  افراد  بی برنامه ی  رفت وآمد 
برج  از  بخش هایی  تاریخی،  بنای 
نگهبانی آن ترک خورده و آسیب 

دیده است.
نمی رود  سر  حوصله تان  اگر 
برایتان تعریف کنم که پیش از این 
و در سفر دیگری که توانسته  بودم 
از این آسیاب دیدن کنم چه دیدم. 
زمین  عمق  در  هم  آسیاب  این 
دوقلو،  آبی  آسیاب  شده.  ساخته 
تنها آسیاب برج دار استان، ساخت 
که  است  عباراتی  قاجاریه؛  دوران 
روی تابلوی مجاور آن نوشته شده 
پائین  را  آن  پله های  وقتی  است. 
رفتم، درهای چوبی کلون دارش را 
دیدم که چارتاق باز بود. پله هایش 
صدای  خفاش ها  که  کردم  طی  را 
پایم را شنیدند و به سمت ورودی 
و  کردند  پرواز  فرار  قصد  به  در 
آماده ام  و  ترساندند  را  حسابی من 
میانه ی  سوراخ  در  وقتی  تا  کردند 
می بینم،  مار  یک  تنوره  دیوار 
فوری، راهی که آمده ام را برگردم. 
آن دفعه چنان از وضعیت این بنای 
ارزشمند تاریخی کالفه شده بودم 
چیزی  لودری  »کاش  نوشتم:  که 
می آمد این آسیاب را خاک می کرد 
و بار می کرد، می ریخت توی کویر. 
اینجا نگهش داشته اند که خون به 

دل که بکنند؟!«.
می گوید  تقی زاده  که  هم  حاال 
برج های نگهبانی اش ترک برداشته 
دیگر  بناها  این  می دانید  است. 
مثل  نمی شود.  تکرار  هیچ وقت 
هرچه  که  می مانند  خاطره هایی 
هیچ وقت  دیگر  می کنیم  آرزویش 
دولت  نمی شود.  تکرار  برایمان 
کند،  نگه داری  ازشان  باید  که 
یکی  نزد  ندارد؛  پول  که  می گوید 
وضعیت  این  از  وقتی  دوستانم  از 
پیشش درد دل می کردم می گفت؛ 
که  قطره چکانی  بودجه  های  این  با 

می  دهد  فرهنگی  میراث  به  دولت 
ارگ   بازسازی  و  کنیم  هنر  خیلی 
بم با آن همه شکوه و شهرت را 14 
سال از زلزله به سرانجام برسانیم؛ 
باید کاله مان را به هوا پرت کنیم؛ 
توی  سری  و  بود  بم  ارگ  که  آن 
هم  به  شهرتی  و  داشت  سرها 
دیگر  کردیم  چه  برایش  بود  زده 
تکلیف شهداد و محوطه ی باستانی 
و  قنوات  و  آسیاب  و  آب انبار  و 
باغاتش مشخص است. گفتم زلزله؛ 
بازار تاریخی شهداد پس از زلزله ی 
سال 60 که در این منطقه رخ داد 

از  بعد  شهر  این  االن  و  فروریخته 
شهری  ندارد!  بازار  هنوز  سال   30
که پاتوق و معبر بروبیای کاروانیاِن 
تاجرانی  و  بود  خراسان  و  کرمان 
صنعت گرانی  و  چیره دست  داشت 
فلزی  درفش  نخستین  که  زبده 

جهان را ساختند و ...
این  تا یادم نرفته بگویم که در 
سفر، گالب زاده؛ پژوهشگر تاریخ و 
با  هم  کرمان شناسی  مرکز  رئیس 
آب انبار  مخزن  در  وقتی  و  بود  ما 
بودیم،  ایستاده  تماشا  به  هم  دو 
درباره ی حاج محمد تقی گفت که 
در  و  بوده  یزد  اهل  تاجر  یک  او 
دوره ی قاجار، وقتی به کرمان آمده 
او  است«.  نداشته  بساط  در  »آه 
توضیح داد: »حاج محمد تقی پس 
مدتی  کرمان،  در  شدن  ساکن  از 
در سرای گلشن شاگردی می کند 
و  می خرد  آن، حجره ای  از  پس  و 
بعد  و  می فروشد  کرباس  آن  در 
توجهی  قابل  منال  و  مال  به  که 
خیر  کارهای  به  دست  می رسد 
محله ی  در  هم  خانه ای  او  می زند. 
خواجه خضر کرمان داشته که کامال 
گالب زاده  است«.  شده  تخریب 
تقی  حاج محمد  است  معتقد 
نکرده  زندگی  هیچ وقت در شهداد 
و این از نظر او، یک معماست که 
برای  آب انبار  محمدتقی  حاج  چرا 

شهدادی ها ساخته است؟ 
شهداد آب انبار دیگری هم دارد 
به اسم حاج امین؛ که بعید می دانم 
آن  کسی  شهدادی ها  خود  جز 
من  به  را  آن  تقی زاده  بشناسد.  را 
معرفی کرد و گفت: »سازنده ی این 
بوده  یزدی  تاجر  یک  نیز  آب انبار 
و  شده  ساخته  قاجار  دوران  در  و 
واقع  شهر  این  باغ ملی  در  اکنون 
تقی زاده؛  گفته ی  به  است«.  شده 
این آب انبار در مکانی ساخته شده 
اُشترُخفت  قدیمی ها  قول  به  که 
بوده؛ یعنی محل استراحت کاروان 
تاجرانی که به شهداد می رسیدند«. 
این محل، کاروانسرا  او گفت: »در 
و چارسوق و اطراف آن، ُصفه هایی 
برای استقرار تاجرانی که از بیرجند 
اما  داشته  وجود  می آوردند  بار 
مجموعه ی  این  همه ی  از  اکنون 
هم  سرپوشیده  بازار  که  تاریخی 
مانده  باقی  آب انبار  تنها  داشته، 
نسبت  کوچک تری  ابعاد  که  است 
به آب انبار حاج محمد تقی دارد«.

ثبت  تقی  حاج محمد  آب انبار 
میراث  است؛  متروکه  و  شده  ملی 
حتی  و  است  متروکه  حاج امین 

به  است. خدا  نشده  ملی هم  ثبت 
خیر کند...

آن روز وقتی از پله های آب انبار 
می آمدیم،  باال  محمدتقی  حاج 
ما  پیشنهاد  که  گفت  تقی زاده 
تبدیل کردن این آب انبار به موزه ی 
این  گفتن  با  و  است  شهداد  آب 
وکیل  آب انبار  به  مرا  ذهن  جمله، 
عصر  یک  در  که  کشاند  شیراز 
را  کم تعدادش  پله های  تابستانی، 
پائین رفته و با یک فضای دل انگیز 

روبه رو شده بودم. 
را  آب انبار  مخزن  دور  تا  دور 

میانه ی  در  و  گذاشته  ویترین 
و  میز  نمور،  و  نیمه تار  فضای  آن 
نوشیدن  و  نشستن  برای  صندلی 
خوردن  و  چای  و  قهوه  و  دم نوش 
چیده  کردن  گفت وگو  و  کیک 
بودند. یک گروه موسیقی هم آنجا 
خوانندگی  و  نوازندگی  حال  در 
آب انبار  اگر  می شد  چه  بودند. 
و  رنگ  هم  شهداد  حاج محمدتقی 

رویی به خود می گرفت؟
شاید به همین بهانه های کوچک 
از فرهنگ مان را  بشود هم بخشی 
حفظ کنیم و هم شهداد را به جای 
خوابگاه  و  توقف گاه  به  گذرگاه 
گردشگرانی تبدیل کرد که به ویژه 
لوت،  بیابان  شدن  جهانی  از  پس 
باال  منطقه  در  حضورشان  آمار 
رفته در حدی که برخی مسئوالن 
دولتی را هم به وجد آورده است. 

بیابان های  الماس  لوت  اگر 
بیابان  این  نگین  شهداد  دنیاست، 
بیابان  این  حاشیه ی  در  است. 
در  هم  و  کرمان  در  هم  عظیم؛ 
و شهر  استان های همسایه، روستا 
و آبادی های زیادی وجود دارد. در 
را  شهداد  شهر  اما  کرمان  استان 
تنومند یک درخت  تنه ی  می توان 
دانست که دیگر آبادی ها شاخه های 
از آن جوانه زده و  آن هستند که 
و  کرده   رشد  تنه،  این  از  تغذیه  با 
بی رمق   هرچه  تنه  این  بالیده اند. 
ریشه های  و  برگ  و  شاخ  باشد، 
نیست  بهتر  پس  بی رمق تر!  دیگر 
وقتی از پله های فرسوده ی آب انبار 
در  می آئیم  باال  تقی  حاج محمد 
به  را  خودمان  صحبت هایمان 
راه اندازی چند اقامت گاه بوم گردی 
لوت  حاشیه ی  روستاهای  این  در 
کردن  وانمود  از  و  نکنیم  دلخوش 
می یابیم  توسعه  داریم  این که  به 
دست برداریم؟ اگر لوت نه جهانی 
سیاره ی  یک  به  تبدیل  حتی  که 
جدید هم بشود!! مادامی که نتواند 
آب انبار و بازار و آسیاب و نخلستان 
پس  کوچه  و  گنبدی  خانه های  و 
کوچه های شهداد را از این رخوت 
بر  شهر  این  ِدین  آورد؛  به در 

گردنش مانده است. 
فقط  شهداد  در  روز  آن  ما 
دیدیم  را  زید  امامزاده  و  آب انبار 
راه  به  لوت  سمت  به  سپس  و 
ملک آباد  روستای  به  تا   افتادیم 

برسیم.
اهالی  از  فهیمی  آقای  البته 
از  تا  شد  میزبان مان  هم  شهداد 
سنتی اش  هتل  ساخت  پروژه ی 
کنیم.  بازدید  آب انبار  مجاورت  در 
او گفت که زمینی داشته و آن را 
این هتل  دارد  پولش  با  و  فروخته 
را می سازد و از پانزدهم اسفندماه 
استراحت  و  پذیرایی  برای  امسال 
موقت گردشگران آماده است و فاز 
نهایی آن که شامل 18 اتاق مجزا 
تا  بوده  گردشگران  اقامت  برای 
بهره برداری  به   97 سال  خردادماه 

خواهد رسید. 
داشتم این گزارش را می نوشتم 
از  گروه  یک  دیدم  خبرها  در 
به  خارجی  رسانه های  خبرنگاران 
به  برنامه ی سفر  و  آمده اند  کرمان 
لوت دارند و بعد شنیدم که آن ها 
هم مثل ما به دیدار شهداد نرفتند. 
فصل  شهداد  ندیدِن  این  حاال 
مشترک عموم سفرها به لوت شده 

است. 
شهداد یک شهر نیست. تکه ای 
فرهنگ  و  تاریخ  و  هویت  از 
از  یک بار  ماست.  گذشته ی 
اگر  بروید  پائین  آب انبار  پله های 
کسی  راستی؛  نرسیدید.  حرفم  به 
در  شده  کشف  اشیاء  سرنوشت  از 
شهداد  باستان شناسی  کاوش های 

خبر دارد؟ 

دنیای شگفت انگیز آب انبارهای شهداد
گزارش استقامت از یک سفر ناتمام به شهداد؛
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اسما 
پورزنگی آبادی

هواپیمایی  شرکت  ـ  جامعه  گروه 
انتخاب استان کرمان  از  ماهان که بعد 
اقتصاد  پایلوت های  از  یکی  به عنوان 
مقاومتی، به بخش شهداد آمده تا نقش 
پشتیبان و معین اقتصادی این منطقه را 
ایفا کند؛ درحال اجرای یک طرح بزرگ 
که  است. طرحی  ملک آباد  روستای  در 
زیادی  اطالعات  آن  از جزئیات  تاکنون 
نکرده  درز  کرمان  استان  رسانه های  به 
بتوانند  موافق  و  مخالف  کارشناسان  تا 
درباره ی آن نظر بدهند. اگرچه در دیگر 
پروژه های اقتصاد مقاومتی نیز وضع به 

همین منوال است.
ماهان،  مقاومتی  اقتصاد  پروژه ی  در 
است  گردشگری  مشاور  رشیدی؛  اکبر 
جمعی  اخیرا  که  سفری  جریان  در  و 
اتاق  گردشگری  کمیسیون  اعضای  از 
کرمان به شهداد داشتند؛ طی جلسه ای، 
و  داد  توضیحاتی  پروژه  این  درباره ی 
سپس به پرسش های حاضرین در جلسه 

نیز پاسخ گفت.
به  استقامت،  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  یک  پروژه،  این  اجرای  منظور 
با عنوان »عمران مهر شهداد« تاسیس 
شده که »محمدعلی توحیدی« فرماندار 
سابق کرمان مدیرعاملی آن را بر عهده 
دارد. این پروژه در یک نخلستان بزرگ 

و مجاور آن اجرا می شود.
»ابتدا  در آن جلسه؛ رشیدی گفت: 
کشاورزی در منطقه  مورد توجه شرکت 
ماهان قرار گرفت؛ در شهداد رودخانه و 
حدود 50 قنات فعال داریم. زمین هم 
وجود دارد. هم اکنون ماهان روی تولید 
آن  دنبال  به  و  تمرکزکرده  »خارشتر« 
هستند تا در مرحله ی اول، 100 هکتار 
بیرجند  از  را  آن  بذر  بکارند.  خارشتر 
تهیه کرده، در گلخانه کاشته و االن روی 
زمین کشت آزمایشی آن در حال انجام 
است. خارشتر یک بیستم یونجه نیاز به 
آب دارد و ارزش غذایی بسیارباالیی نیز 

برای حیوانات دارد«.
وی افزود: »شرکت عمران مهرشهداد 
را  سرمایه گذاری  این  سنگین  هزینه ی 
تغییر  داد،  جواب  اگر  و  است  پذیرفته 
خواهد  اتفاق  منطقه  در  کشت  الگوی 
قصد  ماهان  وی،  گفته ی  به  افتاد«. 
دارد سایت پرورش شتر در این منطقه 

راه اندازی کند.
ماهان  برنامه ی  به  سپس  رشیدی 
و  کرد  اشاره  گردشگری  حوزه ی  در 
زیبایی های  و  ویژگی ها  برشمردن  با 
سه  به  »لوت  کرد:  اظهار  لوت  بیابان 
بخش شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم 
می شود که شهداد دروازه ی لوت مرکزی 
است که 90 درصد جاذبه های این بیابان 
نیز در این قسمت قرار دارند«. وی ادامه 
منطقه  این  به  گردشگر  »وقتی  داد: 
و  و خواب  استراحت گاه  به  نیاز  می آید 
خوراک و خاطره ی خوش و خرید دارد. 
شرکت ماهان هم پس از ورود به منطقه، 
دنبال تهیه ی الگویی موفق برای تامین 
بود. پس  برای گردشگران  امکانات  این 
از بررسی های انجام شده دریافت که در 
صحرای آفریقا کمپ هایی وجود دارد که 
از چادرهای هلندی ساخته شده است. 
این چادرها برای مناطق خشک و پرباد 

بسیار مناسب هستند«.
اکوکمپ،  اول  فاز  »برای  گفت:  وی 
14 چادر 40 مترمربعی نصب شده و این 
چادرها در حدی تجهیز خواهد شد که 
ستاره  چهار  هتل های  استانداردهای  با 

برابری کند«.
رشیدی توضیح داد: »در ورودی این 
در  کافی شاپ  و  رستوران  نیز  اکوکمپ 

نظر گرفته شده است«.
منطقه  محلی  غذاهای  طبخ  از  وی 
به  آن  عرضه ی  و  اکوکمپ  این  در 
گردشگران خبر داد و افزود: »با کترینگ 
آبگوشت  کرده ایم؛  هماهنگ  ماهان 
خروس را احیا خواهیم کرد و همچنین 
غذاهای هر کشوری که گردشگر به این 
منطقه می فرستد نیز در رستوران پخته 

می شود«.
از  ماهان  دعوت  به  ادامه،  در  وی 
اروپایی  برجسته ی  آژانس های  برخی 
کرد  اشاره  منطقه  این  از  بازدید  برای 
منطقه  به  اروپایی  گروه  »این  گفت:  و 
به  را  لوت  راین،  ماهان،  محور  آمدند؛ 
مناطق  این  وقتی  معرفی کردیم.  آن ها 
را دیدند در فرودگاه کرمان می پرسیدند: 
رشیدی  بیاوریم؟«.  توریست  ِکی  از 
کشور  از  نیز  »گروه هایی  کرد:  بیان 
چین به منطقه آوردیم. آن ها هم خیلی 
پسندیدند و منتظر ورود گردشگران شان 

فردی  نیز  مالزی  از  منطقه هستند.  به 
را برای بازدید آوردیم که وقتی اینجا را 
دید حتی گفت که من می خواهم در این 

پروژه با شما شریک بشوم«.
»شرکت  کرد:  تصریح  سپس  وی 
عمران مهر شهداد نیامده اقامت  گاه های 
کاری  بیاندازد.  کار  از  را  بوم گردی 
می دهد  انجام  ملک آباد  در  ماهان  که 
تا  است  جهانی  سطح  در  و  الکچری 
الگویی برای دیگر مناطق حاشیه ی لوت 
گردشگران  است  معتقد  وی  بشود«. 
از  استفاده  بر  عالوه  منطقه  به  ورود  با 
سایت ماهان از دیگر امکانات گردشگری 

نیز بهره خواهند برد.
در  »گردشگر  داد:  ادامه  رشیدی 
منطقه نیاز به آرامش و امنیت دارد؛ ما 
و در کل  روی جزئیات هم کار کردیم 
شده  نصب  بسته  مدار  دوربین  منطقه 

است«.
اقتصاد  پروژه ی  گردشگری  مشاور 
»برای  گفت:  شهداد  در  مقاومتی 
شود،  فراهم  گردشگران  نشاط  این که 
شده  گرفته  نظر  در  نیز  دوچرخه هایی 
و  بروند  آن  از  استفاده  با  می توانند  که 

در بیابان طلوع آفتاب را تماشا کنند«.
ورزش های  پیست  راه اندازی  از  وی 
بیابانی در منطقه نیز خبر داد و افزود: 
سایت  مجاور  ماسه ای  تپه های  »در 
اکوکمپ برای کسانی که دنبال هیجان 
در  و  کرده ایم  تعریف  مسیری  هستند 
کلیه ی این پروژه ها، بهره برداری سالم از 

محیط مدنظر است«.
پیست  خصوص  در  رشیدی 
کرد:  اظهار  نیز  هوایی  ورزش های 
»این پیست واقعا پرهزینه است. وقتی 
بخشدار  کنیم  شروع  را  کار  خواستیم 
برای  فضایی  قبال  ما  که  گفت  شهداد 
داشته ایم.  شهداد  در  فرودگاه  ایجاد 
انجام و مشخص شد آن زمین  بررسی 
برای طول باند مدنظر ما محدودیت هایی 
دارد و مناسب نیست. شیب زمین هم به 
گونه ای بود که برای نشست و برخاست 
هواپیما مناسب نبود؛ برای تسطیح آن 
هم به اندازه ی چهار فرودگاه باید هزینه 

می شد!«.
وی ادامه داد: »تا این که در مجاورت 
همین سایت، زمینی به این منظور در 
از کلیه ی  نظر گرفته و مجوزهای الزم 
در  کار  و  شد  اخذ  مربوطه  نهادهای 
اظهار  رشیدی  است«.  پیگیری  حال 
کرد: »یک شرکت روسی هلیکوپترهای 
کوچک دارد؛ بررسی می کنیم اگر جواب 
داد از آن در این پیست استفاده خواهیم 

کرد«.
فرودگاه  مجوز  »اگر  گفت:  وی 
روی  پرواز  شود،  گرفته  گردشگری 
از  را  زمین  کره ی  نقطه ی  گرم ترین 

شهداد خواهیم داشت«.
به استقامت  ادامه، در پاسخ  وی در 
درباره ی به کار گیری نیروهای محلی در 
ماهان  داد: »وقتی  توضیح  پروژه ها  این 
می خواست در این پروژه نیرو بگیرد من 
تاکید کردم نیروها حتما باید شهدادی 
باشند. یک سایت ایجاد و فراخوان داده 
شد تا کسانی که می خواهند، نام نویسی 
کنند. 220 نفر ثبت نام کردند. مصاحبه 
از آن ها گرفته و 30 نفرشان انتخاب شد. 
پس از این، مجدد در کرمان مصاحبه ای 
تعدادی  و  شد  گرفته  نفر   30 این  از 
هزینه ی  با  افراد  این  شدند.  انتخاب 
ماهان آموزش داده شدند. از آن ها آزمون 
گرفته شد و کسانی که پذیرفته شدند 
و  تهران  به  تکمیلی  آموزش های  برای 

سپس به ترکیه فرستاده شدند«.
وی از آموزش و به کارگیری 15 نفر 
از جوانان بومی در این پروژه خبر داد و 
انتظاری که کار مصاحبه  افزود: »خانم 
از بچه ها را انجام می داد، روز دوم اشک 
می ریخت که چه بچه های با استعدادی 

در این منطقه زندگی می کنند«.
وی سپس از تاکید ماهان بر تعامل با 
نیروهای بومی سخن گفت و ادامه داد: 
در  ناآگاهی  روی  از  عده ای  »متاسفانه 
می کنند.  درست  شایعه  مجازی  فضای 
این  در  تا  آمده  ماهان  حالی که  در 
تا  شود.  ایجاد  رونق  و  توسعه  منطقه 
همین االن زیر بار هزینه ها زانو زده ایم. 
این  در  فیبرنوری  احداث  و  برق رسانی 
سنگینی  بسیار  هزینه های  منطقه 
انجام  ماهان  را  آن  همه ی  که  داشت 
داده است. دلمان می خواهد منافع این 
سرمایه گذاری برای کل شهداد باشد و 
هر کار که صورت می گیرد برای شهداد 

زمین است«.

گزارش

اگر لوت املاس 
بیابان های دنیاست، 
شهداد نگین این بیابان 
است. در حاشیه ی این 
بیابان عظیم؛ هم در 
کرمان و هم در استان های 
همسایه، روستا و شهر 
و آبادی های زیادی وجود 
دارد. در استان کرمان اما 
شهر شهداد را می توان 
تنه ی تنومند یک درخت 
دانست که دیگر آبادی ها 
شاخه های آن هستند

 تقی زاده گفت که 
پیشنهاد ما تبدیل کردن 
این آب انبار به موزه ی 
آب شهداد است و با 
گفنت این جمله، ذهن 
مرا به آب انبار وکیل 
شیراز کشاند که در یک 
عصر تابستانی، پله های 
کم تعدادش را پائین رفته 
و با یک فضای دل انگیز 
روبه رو شده بودم

سرمایه  گذاری الکچری ماهان در شهداد
اکبر رشیدی پروژۀ اقتصاد مقاومتی ماهان را تشریح کرد
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