
و 500 ســاله چینی داشــته باشــد اما این 
کشــف به یکباره تاریخ این هنر را 5 هزار 
ســال عقب برد. فقط شــانه ها نیســتند، 
اینجا گل ســر و گوشــواره و گردنبندهایی 
مــد  هــم  حــاال  همیــن  کــه  می بینیــد 
ویتریــن  پشــت  می شــود  و  اســت  روز 
نفیــس مغــازه ای گذاشــت و به مشــکل 

پسندترین زنان فروخت.
جــام انیمیشــن کــه دربــاره اش زیاد 
شــنیده اید، بازی فکری عجیبــی با چند 
طاس و مهــره و تخته ای با نقش مار که 
دم خــود را گاز گرفتــه، خط کش آبنوس 
10 ســانتیمتری بــا دقــت نیــم میلیمتر، 
قالب بافی هــای  و  نفیــس  پارچه هــای 
شگفت انگیز، سفال های چشم نوازی که 
نظیرشــان را حتی در بازی های رایانه ای 
هــم نمی یابید و... خدایــا اینجا چه خبر 

است؟
کارشــناس  ابوالفضــل میرزنــده دل، 
میــراث فرهنگــی پایــگاه جهانــی شــهر 
ســوخته کــه تازه با ســر و وضــع خاکی از 
محوطــه باســتانی، در آن ســوی جــاده 
فرهنگــی- مجتمــع  بــه  را  خــودش 

مــوزه  کــه  جــاده  ســوی  ایــن  پژوهشــی 
هــم جزئــی از آن اســت رســانده، دم در 
خــودش را می تکانــد و بــا مــن هم قدم 
می شود تا ســری بزنیم به 5 هزار و چند 
صد ســال پیش. او با وســواس گفته من 
را تصحیح می کنــد و می گوید چیزی که 
تاکنــون ثابــت شــده و در منابع مختلف 
هــم آمــده این اســت که شــهر ســوخته 
متعلــق بــه 5 هــزار و 200 ســال پیــش 
است. البته فعاًل تحقیقات آزمایشگاهی 
ادامــه دارد و به نتایج مشــکوک و اثبات 
قطعــی  کــه  رســیده اند  هــم  نشــده  ای 
نیست اما امکان دارد بزودی اعالم کنند 
قدمــت شــهر ســوخته بیــش از 5 هزار و 
200 ســال اســت: »در مــوزه، ســه مــدل 
شــیء داریــم؛ اشــیای مصرفــی روزمره، 
اشــیای شــأن زا و تزئینــی کــه متعلق به 
زیــورآالت،  مثــل  بــوده  مرفــه  طبقــات 
مهــر، ظروف ســنگی و ســفال های چند 
رنگ و در نهایت اشیای آیینی که بیشتر 
بــرای خاکســپاری بــوده و در کاوش های 
باستان شناســی هــم اثر اســتفاده  از آنها 
دیده نشده است. یعنی این اشیا از ابتدا 
بــرای مراســم تدفین ســاخته شــده و با 

شخص دفن شده است.«
از شــهر ســوخته هنــوز کتیبــه ای بــه 
خــود  ظــرف،  هــر  امــا  نیامــده  دســت 
کتیبــه ای اســت کــه داســتانی از زندگــی 
و طبیعــت سیســتان را روایــت می کنــد 
ماننــد نقش کــوه خواجــه و خیزاب های 
هامون که چند ســالی اســت اثــری از آن 
نمانــده  یــا بــه مفاهیم دینی و فلســفی 
آن روزگار می پــردازد مثــل کاســه ای که 
خورشــیدی در مرکز دارد و چهار شــعله 
خمیــده زردش تا لبه ظــرف باال آمده و 
به چهار عنصر حیات یعنی آب، خاک، 

باد و آتش اشاره می کند.
ایــن چهــار شــعله خمیــده بعدهــا 
بــا  و  بــه صلیــب شکســته شــد  تبدیــل 
گســترش مهرپرســتی یــا میترائیســم تا 
آن ســوی اروپا رفت. چشمم روی ظرف 
سنگی شفافی می ماند که معلوم نیست 
تراشــیده  را  آن  هنرمنــد  کــدام  دســت 
اســت؟ آیــا واقعــاً 5 هــزار ســال پیــش 
ظریفــی  ظــرف  چنیــن  می توانســته اند 

بســازند؟ ایــن طــور نــازک و صیقلــی؟ 
را  گردنبنــد  میلیمتــری  نیــم  دانه هــای 
چطور سوراخ کرده اند؟ آن نخ چه نخی 
بــوده کــه تا آخر عمــر در گــردن مانده و 
5 هــزار ســال هم زیر خاک بــوده و هنوز 
دانه ها را نگه داشته؟ چرا آن دانشجوها 
در میــدان یعقــوب لیث صفــاری گفتند 
زابــل جایی برای دیدن نــدارد؟ کاش با 
من به شــهر ســوخته می آمدند تا رسید 
5هزار ساله ای را ببینند که رنگ و تعداد 
کاالی هر بســته تجاری را نشان می داده 
تحویــل  از  بعــد  پلمــب  مهــر  مثــل  و 
تــا  شکســته می شــده. کاش می آمدنــد 
امضــای ســازندگان یــا آرم تجــاری هــر 
کارگاه سفالگری را ببینند، کاش... واقعاً 

زابل جایی برای دیدن ندارد؟
آیــا شــهر صنعتــی ســوخته کــه یکی 
از قدیمی تریــن شــهرهای بشــر اســت، 
ســوخته؟ خیــر آنگونــه کــه میرزنده دل 
می گویــد ســاکنان ایــن شــهر بــه دالیــل 
نامعلومی به یکباره بســیاری از وســایل 
زندگــی خــود را جــا گذاشــته و خانــه و 
کاشــانه را رها کرده و به جای نامعلومی 
رفته انــد. آیا وعــده ســرزمین دیگری به 
آنهــا داده شــده؟ آیا مســیر رود هیرمند 
تغییــر کرده؟ آیا مهرپرســتان سیســتان 
آذربایجاننــد؟  مهرپرســتان  همــان 
چیــزی  هنــوز  و  دارد  ادامــه  تحقیقــات 
معلــوم نیســت امــا تنهــا چیــزی کــه با 
اطمینان می شــود از آن سخن گفت این 
اســت که تمدن شهر سوخته یک تمدن 
تک افتــاده و بی ارتبــاط بــا ســایر مناطق 
مثــال جــام  عنــوان  بــه  نیســت.  ایــران 
انیمیشن سیســتان با نقش بز و درختی 
ایــران،  شــرق  جنــوب  در  نخــل  شــبیه 
همــان اســت کــه در منظومــه درخــت 
آسوریک یا گفت و گوی بز و نخل، سروده 
شــمال غرب آن روز ایران می شناسیم و 
این پیوستگی از هیرمند تا دجله و فرات 
بی نظیر اســت. در مســیر کــوه خواجه یا 
اوشیدای مقدس از بستر خشک هامون 
می گذرم که حاال بیابانی اســت خشک و 
بــی آب و علف. یکســره خاک می بینی و 
خــاک. با خــودم فکر می کنم هر ســفال 
موزه شهر سوخته هم چیزی نیست جز 
مشــتی خــاک. قیمت یک مشــت خاک 

چقدر است؟
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مشتیخاکچقدرمیارزد؟
گشتی در شهر سوخته زابل، محل طلوع تمدن

محمد مطلق
دبیر گروه گزارش

در مــوزه شــهر ســوخته زابــل می توانید 
چهره زنی را که 5 هزار و چند صدســال 
پیش برای جراحی زیبایی و عمل پروتز 
چشــم مصنوعــی از پنجــاب در شــمال 
هندوســتان و شرق پاکســتان امروزی به 
درمانــگاه این شــهر آمــده، ببینیــد و به 
کار متخصصــان ایتالیایــی و تکنولــوژی 
بازیابی چهره و شناســایی رنگ پوســت 
با دی ان ای موجود در بقایای اســکلت، 
زن  ایــن  کــه  باشــید  داشــته  اطمینــان 
پنجابــی  تاجــر  همــان  بی کم وکاســت، 

است.
در  و  زاهــدان  در  امــا  چشــم  خــود 
چشــم  از  دور  گاوصندوقــی  میــان 
در  منطقــه ای  مــوزه  بازدیدکننــدگان 
جنوب شــرق کشــور نگهداری می شــود. 
جمجمه جراحی شــده دختر 13 ســاله 
هم اینجا نیســت و به مــوزه ملی تاریخ 
علــوم پزشــکی ایــران در تهــران منتقل 

اینجــا در مــوزه شــهر  امــا  شــده اســت 
ســوخته زابــل می توانیــد تصاویــر ایــن 
جراحــی شــگفت انگیز را روی جمجمه 
بیمــار مبتــال بــه هیدروســفالی ببینیــد. 
بیمــاری ای کــه بــر اثــر تولیــد بیــش از 
حــد مایــع نخاعــی، جمجمــه را متورم 
مــرگ  موجــب  نهایــت  در  و  می کنــد 
بیمار می شــود. آیا هموطن 13 ســاله 5 
هزار ســال پیش ما بعد از جراحی زنده 
مانده است؟ بله، روند ترمیم استخوان 
در محــل تکــه مثلثــی کــه از جمجمــه 
برداشته شــده، به  خوبی نشان می دهد 
این دختر خانم زنده مانده و از بیماری 

خالصی یافته است.
اســکلت بقیــه اعضای خانــواده او را 
هم می توانید زیر پایتان در موزه ببینید. 
خــدا می دانــد مــادر بــا چــه آرامشــی از 
بهبــود فرزنــدش خوابیده اســت. اینجا 
در گورستان شهر سوخته، همه به شکل 
جنیــن و بــه ســمت آفتــاب خفته انــد و 
آنهایــی که شــب، نقاب مــرگ بر چهره 

کشــیده اند، بــه ســمت زمیــن و پشــت 
بــه آســمان؛ نظیــر آنچــه در گورســتان 
کجــا  از  دیــده ام.  تبریــز  مهرپرســتان 
می دانســته اند خورشید، هر شب در آن 
ســوی زمیــن طلــوع می کند؟ آیــا اهالی 
شــهر ســوخته مثــل مهرپرســتان تبریــز 
و مراغــه، بر ســر آیین مهــر بوده اند؟ تا 
جایــی که فهمیــده ام بــه احتمــال زیاد 
یکــی دو هــزاره پیــش از مهرپرســتی در 
از  اولیــه ای  اشــکال  اینجــا  آذربایجــان، 

کیش مهر رواج داشته است.
لیث صفــاری  یعقــوب  میــدان  در 
چنــد  می گیــرم.  عکــس  و  می ایســتم 
دانشــجوی دانشــگاه زابــل تــازه متوجه 
تندیس یعقوب، سردار بزرگ سیستانی 
شــروع  مــن  از  تقلیــد  بــه  و  می شــوند 
می کنند به عکاســی. ســر حرف را که باز 
می کنــم، می نالنــد از اینکــه زابل جایی 
بــرای دیــدن نــدارد. جایی بــرای دیدن 
نــدارد؟ چــرا یــک دانشــجو بایــد چنین 
حرفــی بزنــد؟ یعنی نــام و جایــگاه کوه 

خواجه را در ادیان مختلف نشنیده اند؟ 
سری به شهرسوخته و موزه بی نظیرش 
نزده انــد؟ نمی داننــد اینجــا جغرافیای 
شــاهکاری به نام شــاهنامه اســت؟ چرا 
با این همه ثروت نشســته ایم تا دســتی 
از غیــب کارهــا را بســامان کنــد و غبــار 
فقــر را از چهره شــهر بشــوید؟ شــهر؟ با 
یکی از این داشــته ها می شود کشوری را 
ثروتمنــد کرد. چــرا بلد نیســتیم ، برات 
ثــروت بی پایــان تاریــخ و فرهنگ  مان را 
نقــد کنیم؟ می ترســم با ایــن همه چرا، 
مغز من هم آب بیاورد و هیدروســفالی 
بگیرم. تازه به دکترهای امروز نمی شود 
مثل پزشــکان 5 هزار و 300 ســال پیش 
درمانــگاه شــهر ســوخته امیــد داشــت؛ 
شــهری کــه نــه فقــط تاریخ پزشــکی که 
تاریــخ بســیاری از هنرهــا و دانش هــای 
بشــر را جا به جــا کــرده اســت. مثــاًل هنر 
از  پیــش  کــه  چــوب  روی  معــرق کاری 
کشــف دو شــانه شکســته شهر ســوخته، 
فکــر می کردیم ریشــه 400ســاله ایرانی 

از شهر سوخته هنوز کتیبه ای 
به دست نیامده اما هر ظرف، 

خود کتیبه ای است که داستانی 
از زندگی و طبیعت سیستان را 

روایت می کند مثل نقش کوه 
خواجه و خیزاب های هامون 

که چند سالی است اثری از آن 
نمانده و یا به مفاهیم دینی و 
فلسفی آن روزگار می پردازد 

مثل کاسه ای که خورشیدی در 
مرکز دارد و چهار شعله خمیده 

زردش تا لبه ظرف باال آمده و به 
چهار عنصر حیات یعنی آب و 

خاک و باد و آتش اشاره می کند


