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دو اسب سفید بزرگ ،کالسکهای را در خیابانهای
پاریس به دنبال خود میکشند .جمعیت کنار خیابان
با حــرص و ولع همدیگر را کنــار میزنند تا بتوانند
برای لحظهای زنی را که در کالســکه نشسته ببینند.
دستهای زن بسته اســت ،اما راست نشسته و حالت
چهرهاش سرســخت و مغرور است .موهای طالیی
مشــهورش کمی جوگندمی شده ،و بدنی که زمانی
باریک و خواســتنی بود ،به خاطر غذاهای دلچسب
قصــر ،قطور شــده اســت .در حالی کــه جمعیت
خشــمگین به ســویش آب دهان پرت میکنند و با
فریــاد به او فحش میدهند ،او بی حرکت در جایش
نشسته است .نامش ماری آنتوانت است .ملکۀ سابق
فرانسه که مردم تشنۀ خونش هستند.
کالسکه به قص ِر انقالب میرسد .ماری لحظهای
چشــمش به خانۀ ســابقش ،قصر تویلیر ،میافتد و
چهرهاش منقلب میشــود .ناگهان اشکهای گرم از
چشمانش جاری میشــود و بدنش به لرزه میافتد.
امــا لحظهای بعــد خودش را جمع و جــور میکند.
اشکهایش را فرومیخورد ،و احساسات خود را پنهان
میکند و با جرئت از کالسکه پیاده میشود.
او با لباســی از کتان سفید ،و کالهی سفید آمده
اســت .لباســهای پر زرق و برقی کــه روزگاری به
داشتن شان شهرت داشت را از او گرفتهاند .اما ماری
میدانــد که حتی بدون تاج ،هنوز هم ملکه اســت؛
این تنها چیزی اســت که او همیشه بوده است .او با
سری باال و با شکوه به سوی گیوتین حرکت میکند.
ســاعت  12:15بعد از ظهر است که سرش را روی
بلوک زیرین گیوتین قرار میدهد .تیغ آزاد میشود و
در یک دم ،زندگی ســخت و هولناک منفورترین زن
فرانسه به پایان میرسد.
ماری آنتوانت را از زمان تولدش برای ملکه شدن
پرورش دادند و تربیت کردند .ماریا ترســا ،امپراطور
مستحکم رم مقدس و البته تنها زنی که به این مقام
رســیده بود ،مادر ماری آنتوانت بــود .ماری آنتوانت
پانزدهمین بچۀ ماریا ترســا بود .مادر بســیار سخت
گیر بــود و میان او و کوچکترین دخترش شــکاف
بزرگی وجود داشــت .او مصمم بود تا با اســتفاده از
مــاری ،پلی میان خاندانهای هابزبورگ و بوربون که
در حال جنگ بودند بســازد .ماریا زنی زیرک بود و
کاری کرد تا نام دخترش در پایتخت فرانســه بر سر
زبانها بیافتد .لویی پانزدهم فرانسه متقاعد شد و قرار
ازدواج دوشس جوان با نوه و وارثش ،لویی شانزدهم،
را ترتیب داد.
دو رهبــر بزرگی کــه در پی مســتحکم کردن
پایههای قدرت خودشــان بودند ،توجهی به تناسب
و خوشــبختی بچههایی که قرار بــود با هم ازدواج
کنند نداشتند .دوشس جوان ،بیتردید زیبا بود .بدن
ترکــهای و موهای طالییش بــه او زیبایی خاصی
بخشیده بودند .اما در عین حال به طرز حیرت آوری
پــر جنب و جوش هم بود .او کــه عالقۀ چندانی به
کتاب و درس نداشت ،عاشــق هیجان بود و اگرچه
از زبانهای دیگر و ریاضی چیزی نمیدانســت ،مردم
را به خوبی میشــناخت و میدانست که چطور باید
دیگــران را بــه انجام کاری که دلش میخواســت
ترغیب کند.
در مقابل ،ولیعهد جوان پســری آرام و سر به زیر
بود .او که شدیداً مذهبی بود ،اغلب کتاب میخواند و
فعالیتهای کم سروصدایی داشت .عشق او عمیق بود
و ترسش حتی عمیق تر و از همه مهمتر اینکه مردی
بود که به راحتی توســط افراد پرسر و صدا و زبانباز
قانع میشد .از قضا نوعروسش چنین فردی بود.
از همــان لحظۀ ورود به کاخ ورســای ،ماری در

محاصرۀ درباریانی قرار گرفت که بسیار از او مسنتر
و باتجربهتر بودند و بــا آنچه که ماری نمادش بود،
یعنی اتحاد میان فرانســه و اتریش ،ضدیت داشتند.
از آنجایی که لویی تا هفت ســال امــکان برآورده
کردن نیازهای زناشــویی را نداشــت ،ماری آنتوانت
نمیتوانســت از راهکاری که هر ملکۀ جوانی برای
تقویــت جایگاه خــود از آن بهــره میجوید ،یعنی
به دنیا آوردن یک وارث برای پادشــاه ،استفاده کند.
شوهر سرخورده و سرافکندهاش ،با علم به تمسخر و
پوزخندهای درباریان ،روز به روز بیشتر آّب میرفت.
اما تسلیم شــدن ،آخرین راهی بود که ماری حاضر
بود به آن تن دهد.
ماری برای موفقیت لباس میپوشید .او لباسهای
تجمالتی ابریشــمی به تن میکرد ،دستکشــهای
عطری به دســت میکرد ،کفشهای پاشــنه بلند
به پــا میکرد و حتی با مدل موی پفیش ،قد خود را
هم بلندتر کرده بود .او رسومات دربار را شکسته بود.
او از آرایش غلیظ امتناع میکرد و با لباســهایی که
به تن میکرد ،بدن زنانهاش را به رخ میکشید .طرز
لباس پوشیدنش ،استراتژیای برای بقا بود .این کار
پیامی واضح و روشــن داشت“ :من کاری را که دلم
میخواهد میکنم”.
در حالیکه همســرش در خواب به ســر میبرد،
او تا ســاعات اولیۀ صبح به مهمانی مشــغول بود،
با دوســتانش گپ میزد و به رقصهای بالماســکه
میرفت .او دســتور داد که از او نقاشــیای در حال
سوارکاری به سبک مردان بکشند و حتی جرئت این
را داشت که اموالی مستقل از شوهرش داشته باشد.
اتریشــی جوان در حال ایجاد موجهای جدیدی بود.
اگر ســنت او را نمیپذیرفت ،او ســنت را زیر پایش
خرد میکرد.
نسل مســن در دربار ،هیچ عالقهای به کارهای
ملکۀ جوان نداشــت .آنهــا میتوانســتند دختری
ســبک مغز و ســر به هوا را به راحتــی تحت اختیار
بگیرند ،اما با این زن خارجی بلندپرواز و کلهشــقی
که جایگاه خود را نمیدانســت چــه باید میکردند؟
این حالت بســیار برایشان خطرناکتر بود .ماری حتی
پیش از آنکه ســالهای نوجوانیش به پایان برســد،
دشــمنان زیادی برای خود تراشیده بود .شایعاتی که
در دربار درست میشــد به خارج از دربار میرسید و
صفحات شبنامهها را پر میکرد .در نگاه نویسندگان
و خوانندگان این شبنامهها ،فقدان یک وارث به این
معنی بود که ملکه معشــوقهایی برای خودش دارد
و کمدهای پر از لباســهای گرانقیمت در زمانهای که
مردم گرسنگی میکشند ،برایشان سنگین بود.
تبلیغات انقالبی کــه روز به روز قوت میگرفت،
این تصویر ملکهای بیحیا و کودن را دســتمایه قرار
داد و حاضر به رها کردنش نبود .ماری خبر نداشــت
که در حالیکه مشغول مســتحکم کردن جایگاهش
به عنوان ملکه اســت ،نابودی استبداد سلطنتی آغاز
شده و او نیز بناســت در این میان یکی از نقشهای
اصلی را ایفا کند.
وقتی که زوج سلطنتی باالخره موفق به فرزنددار
شدن شــدند ،ملکه از دختر مهمانیباز به زنی جدی
و خوددار بدل شــد .اما برای این تغییر دیر شده بود.
بیرون از دیوارهای قصر ،انقالبیونی که به ســرعت
قدرت میگرفتند ،تصمیمشــان را راجع به اینکه او
چگونه شخصیتی اســت گرفته بودند .کشور بدهی
بزرگی داشــت و این مردم بودند که تاوان بدهی را
میدادند .ماری که بــه خاطر ولخرجیهایش مقصر
قلمداد میشــد ،از ســوی مردم لقب “مادام کسری
بودجه” گرفته بود .این موضوع خالی از حقیقت نبود.
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ماری بیش از هر کس دیگری در فرانســه پول خرج
میکرد .به اشــخاص مورد عالقهاش هدیه میداد و
از مالیات دوستان آریســتوکراتش چشم میپوشید.
مخارج دربار بسیار سنگین بود و بیرون از قصر مردم
گرسنگی میکشیدند.
اما مــاری نیــز در جبهههای دیگری مشــغول
نبردهای خودش بود .شــوهرش ،به خاطر افسردگی
شدید ،از قدرتش در دولت دست کشیده بود و ماری
تنها کســی بود که میتوانســت به جای او ســلطۀ
شاهنشــاه را حفظ کند .با وجــود توصیۀ مادرش که
او را از دخالت در سیاســت بر حذر داشته بود ،ملکه
به یک نیروی سیاسی قوی بدل شد و بدون حمایت
شــوهرش مجبور بود تا از قدرت ســلطنتی در برابر
شــورایی که روز به روز از وفاداریش کاسته میشد،
دفاع کند.
ماری ظاهری فوالدین داشــت ،امــا از درون از
قیامی که خارج از دیوارهــای قصر قوت میگرفت
در هراس بود .او شــتابزده ســعی در کاهش خرج
کردنهایش کرد و اتاقــش را از تجمالت خالی کرد.
اما این تالشــها به چشم کســی نمیآمد .وقتی که
به محل مخصوصش در ســالن تئاتر پا میگذاشت،
جمعیت حاضر چنان وحشــتناک او را هو میکردند
که او خیلی زود شــروع به عوض شدن کرد و دیگر
آن زنی نبود که قب ً
ال میشــناختند .او از مهمانیها،
رقصها و حتی جلسات شورای مشورتی شاه ،دوری
میجســت و تمــام توجهش را صــرف بچههایش
میکرد و از این میترســید که اگر بیشتر خودش را
درگیر کند ،به دوپاره کردن فرانسه متهم خواهد شد.
در  4ژوئن  ،1789تراژدی به وقوع پیوست .پسر
بزرگ ماری و وارث تاج درگذشــت .زوج ســلطنتی
به خاطر از دست دادن فرزندی که مدتها انتظارش را
کشیده بودند ،غرق در اندوه و عزا شدند .چنین مرگی
که در گذشته عزای ملی تلقی میشد ،در شرایطی که
مردم قحطی زده به دنبال زنده نگه داشــتن فرزندان
خود بودند ،واکنشــی را برنیانگیخت .ماری عصبانی
بود و وقتی که پشــت ســر هم از پادشاه درخواست

صورت دادن اصالحات میشــد ،او پادشاه را متقاعد
میکرد که ضعف نشان ندهد.
برای زنی که به قدرت مطلقۀ شاهنشاهی معتقد
بود ،و کودکی و بزرگسالیش را در قصر گذرانده بود،
انقــاب به مثابه چیزی بود که بر ضد هر آن چیزی
است که او بدان باور دارد و برایش زحمت میکشد.
حاال آمــاده بود که برای فهمانــدن این موضوع به
تودههای شورشــی مردم ،از زور استفاده کند .ملکه
حتی برای لحظهای نمیتوانست توجیهها و آرزوهای
پشــت انقالب را درک کند .تنها چیزی که میدید،
خشونت و تاکتیکهای خونبار رهبران انقالبی بود ،و
میخواست تا آخرین ذره آن را از بین ببرد .آنچه که
او میدید ،آزادی نبود ،بلکه شورش و هرجومرج بود.
ملکه تصمیم گرفت که انقالب باید با استفاده از
نیروهای مزدور ژرمان ســرکوب شود .او باور داشت
کــه مردم فطرت خوبی دارنــد و وقتی با زور مواجه
شوند ،به سلطۀ شاهنشاهی احترام خواهند کرد .اما او
اشتباه میکرد .وقتی که خبر یک حملۀ مسلحانه در
پاریس پخش شد ،انقالبیون یک گام پیشتر گذاشتند
و به باســتیل یورش بردند و خیابانها را با خون قرمز
کردند.
در حالی که ســلطنت طلبان از ترس جانشان از
پاریس فرار میکردند ،زنی که بیش از همه در خطر
بود با شــوهرش ماند و مجبور بود امضای تفویض
اختیارات به شــورای ملی را توسط شوهرش نظاره
کند .اما اینها برای جمعیت خشمگین کافی نبود .شاه
امیدوار بود که با تن دادن به تقاضاها بتواند تا افتادن
آبها از آســیاب در قصرش در ورســای بماند .اما در
پنجــم اکتبر ،جماعتی از زنان خشــمگین از پاریس
به ســمت ورســای به راه افتادند .آنها یک هدف در
ذهن داشتند .آنها خود را به قصر رساندند و در آنجا به
سوییت شخصی ماری رفتند .آنها که مملو از حرارت
انقالبی بودند ،کسانی را که سد راهشان میشدند را
میکشتند و جانشان را کف دستشان گرفته بودند تا
مستقیم ًا با خانم کسری بودجه رو به رو شوند.
مــاری پابرهنه و نیم برهنه به اتاق پادشــاه فرار

کرده بود و جانش را به در برد .جماعت خشمگین زیر
یک بالکن جمع شدند و یکصدا خواستار دیدن ملکه
شدند .ماری که تا به حال به کسانی که در جایگاهی
پایین تر از خود میانگاشــت ،وقعی نمینهاد ،ضایع
شده بود و چارهای نداشت .او به همراه پسر کوچک
و دخترش با قامتی راســت و ظاهر قوی بیرون آمد.
او فروتن و معذور نبــود ،و برای ترحم هم خواهش
نمیکرد ،و ارادۀ آهنین ســربازی را داشــت که در
مقابل جوخۀ آتش قرار گرفته اســت .جمعیت که با
زنی تســلیم ناپذیر و سرشــار از غرور مواجه شدند،
ناگهان شعاری سر دادند که ماری سالها بود نشنیده
بود“ :زندهباد ملکه”.
اما فریاد حمایت ادامه نیافت و خانوادۀ ســلطنتی
از ورســای به قصر تولیری در پاریس منتقل شدند و
در آنجا تحــت حصر خانگی قرار گرفتند .ماری پس
از نشســتن در کالسکه تا جایی که جا داشت خود را
پنهــان کرد به این امید که از نگاهها و ناســزاهای
جمعیــت غیرقابل کنترل در امان بماند .او از آن کاخ
متنفر بود .اگرچه کاخ ســلطنتی بود ،اما او را به اجبار
در آنجا سکونت داده بودند و مایۀ تحقیرش بود.
حقیقت برای ماری آشــکار بــود؛ تودهها پیروز
شــده بودنــد و او حاضر نبود که زندانــی نیروهای
هرج و مرج باشد .بعد از دو سال دردآور زندگی بدون
قدرت ،ماری دیگر تحمل نداشــت و عزمش را برای
فــرار از پاریس جزم کرد .در ســال  ،1791خانوادۀ
ســلطنتی تحت پوشش مسافران عادی ،مخفیانه در
کالســکهای رهسپار شدند .با وجود اینکه شاید نتوان
نام این فرار را واقع ًا مخفیانه گذاشــت .کالکسکهران
حدود دویست مایل رانده بود.
ملکه حاضــر نبود که بدون وجود تمام اســباب
راحتی ســفر کند ،و کالســکۀ ســنگین با اسبهای
اضافی که بــه آرامی حرکت میکــرد ،جلب توجه
مینمود .چهرههای آنها بسیار شناس بود و فراریها
همان طور که قابل پیش بینی بود ،شناســایی شدند.
آنها بی آبرو و تحقیر شده ،مجبور شدند که دوباره به
پاریس بازگردند .ماری کثیف و خسته و با سن بیش
از  35ســال ،در حالی که از میان جمعیت به زندان
انتقال داده میشــد ،هدف آب دهــان ،کتک و هل
دادن جمعیت قرار گرفت .خانوادۀ سلطنتی رها کردن
ملتشــان را انتخاب کرده بودند ،و در نتیجه مردم نیز
انتخابی متقابل کردند :سلطنت باید میرفت.
ملکه میدانســت که تالش برای یافتن همدلی
در فرانســه عبث خواهد بود .در حالی که انقالب از
کنترل خارج شده بود و نفرت نسبت به ماری آنتوانت
به اوج رســیده بود ،او دســت به دامن خویشاوندان
و رابطههای قدرتمندش شــد .او از برادرش ،لئوپولد
دوم و امپراطور رم مقدس ،و پسرش فرانسیس دوم،
خواســت تا از جانب او فرانسه را تهدید کنند .اما این
کار باعث شــد که فرانسه در  20آوریل  1792علیه
اتریش اعالن جنگ کند“ .زن اتریشی” نه تنها منفور
بود ،اکنون دشمن هم محســوب میشد .ارتشهای
خارجی به فرانســه سرازیر شــدند و مردم را تهدید
کردند که اگر آســیبی به خانوادۀ سلطنتی برسد ،آنها
با خون خود تقاصش را خواهند داد .اما اتریشــیها با
مردمی رو به رو بودند که به اندازۀ ملکۀشان یکدنده
و سرسخت بودند.
اقدامات ماری ،جنگ را به فرانســه کشانده بود
و مردم هــم جنگی علیه او ترتیــب دادند .در دهم
آگوســت ،جمعیتی مســلح به کاخ یورش بردند و با
ســاخی کردن  900گارد سوییســیای که مسئول
حفاظت از خانوادۀ ســلطنتی بودند ،شــاه و ملکه را
اسیر و به جعبهای تنگ انداختند .وسایل قیمتی آنها

8

جمع آوری و روی میزها انباشــته شــد ،و همزمان
مجبور بودند که بــه بحثی که به اعالم جمهوری و
ختم شاهنشاهی منتهی شد ،گوش کنند.
ماری از حصر خانگی در کاخ تولیر متنفر بود ،اما
قلعۀ تمپل که او و خانوادهاش را به آن منتقل کردند،
یک جهنم واقعی محسوب میشد .زندانبانان با ماری
که همۀ تجمالتی را که شــخصیتش را شکل داده
بودند ،از دســت داده بود ،رفتاری وحشتناک داشتند.
جدای از بدرفتاری و ناســزاگویی همیشــگی ،آنها
به صورتش دود فوت میکردند و حریم شخصیای
هــم برایش قائل نبودند .در چنین شــرایط وخیمی،
ســامتی او از دست رفت و به ســل مبتال شد .اما
بدتر از بیماری ،بدتر از لباســهای مندرس ،و بدتر از
پوزخندها برای او این بود که نام خانوادگی سلطنتی
را از او گرفته بودنــد .غرور و هویتش را از او گرفته
بودند .با تغییــر نام خانوادگی خانوادۀ ســلطنتی به
“کاپه” ،به خاندانی که بیش از هزار ســال بر فرانسه
حکومت کرده بودند ،پایان داده شد.
در مــاه دســامبر ،لویــی ،همســر بیعرضه و
محافظه کار ماری ،به اشد خیانت محکوم شد و حکم
مرگش صادر شــد .او یک ماه بعد اعدام شد .اگرچه
زوج ســلطنتی همواره نامتناســب بودند ،و شایعات
مبنی بر اینکه ماری معشــوقانی غیر از شــوهرش
داشــت خالی از حقیقت نبودند ،اما او پدر فرزندانش
بود و بیش از بیست سال مونسش بود .لویی تنها پناه
او در زمانۀ وحشــت و تاریکی بود .شکی نیست که
اعدام لویی ،ماری را شدیداً غافلگیر و اندوهگین کرد.
او همــواره از بــودن در کنــار فرزندانــش آرام
میگرفت ،اما در ماه جوالی با وجود خواهشــهایش،
پسرش را از او جدا کردند و در ماه سپتامبر تنها عضو
خانوادهای که برایــش باقی مانده بود ،یعنی دختر و
خواهر شوهرش را هم از او گرفتند .او یک ماه را در
حبس انفرادی هولناک در ســلولی نمناک زیرزمینی
گذراند .او که پیوسته تحت نظر بود ،شانسی برای فرار
نداشت ،اما چیزی هم به مشخص شدن سرنوشتش
باقی نمانده بود .در چهاردهم اکتبر ،ماری را بردند تا
در برابر دشــمنانش در دادگاه انقالبیون حاضر شود.
اتهامات علیه او ،بیشتر هجمه علیه شخصیتش بود تا
سیاستهایش؛ اتهاماتی که علیه او قرائت شد ،به عنوان
حقیقــت نمایانــده میشــد .او را بــه ترتیب دادن
مهمانیهای جنســی در ورســای ،ترتیب دادن قتل
عام گارد سوییسی ،ارســال پول فرانسه به اتریش،
و زننده تر از همۀ اینها ،سواستفادۀ جنسی از پسرش،
متهم کردند.
او حاضر به پاســخ دادن به اتهاماتش نشد و تنها
گفت“ :اگر جوابی نمیدهم ،به این خاطر اســت که
نمیتوانم .من دســت به دامن همــۀ مادران حاضر
میشــوم ”.بیاعتنایی و صالبت غیرقابــل باور او
در مقابل وقایع هولناکی که از ســرش گذشته بود،
قابل مالحظه بود ،اما حکــم پیش از آنکه وی وارد
دادگاه شود صادر شده بود :گناهکار.
ماری در هنگام اعدامش ،شجاعت و صالبت یک
ملکــۀ حقیقی را از خود بروز داد .اما مشــکل دقیق ًا
همین جا بود :او ملکهای به معنای حقیقی کلمه بود.
او به دنیا آمده بود تا ملکه باشــد ،تربیت شده بود تا
ملکه باشــد ،و وظایف خود را به عنوان ملکه انجام
میداد؛ اما فرانسه ملکه نمیخواست .بدن بیجان او
از کنار گیوتین کشــانده شد و به یک گاری انداخته
شد و سرش را هم بین پاهایش انداختند .بقایای او را
در قبری بی نام و نشان دفن کردند ،اما خاطرۀ ماری
آنتوانــت به عنوان ملکۀ منفور اما ابدی فرانســه در
اذهان باقی مانده است.

گردشگری
فرودگاه آبادان ،جنوب غربی ترین فرودگاه ماســت که لبه غربی باند آن ،مرز
عــراق قرار دارد؛ فرودگاهــی جمع و جور که دومین فــرودگاه از نظر قدمت در
ایران اســت .در بولوار آزادی که از فرودگاه به شــهر می رود ،دو هتل پارسیان و
کاروانسرا ،معروف ترین و بهترین هتل هستند .البته در داخل شهر هم هتل های
امیرکبیر ،زیتون ،کیوان و آزادی وجود دارند ،اما خوردنی های آبادان ،آن قدر لذیذ
هستند که باید همه شان را چشید .اینها چند نمونه از آنهاست.
فالفل :متنوع و ســرپایی است ،فالفل فروشــی های آبادان عالوه بر فالفل
اصیل ،ترکیبات فالفل دیگری هم دارند مثل فالســیس (فالفل و سوســیس)،
فالبرگر (فالفــل و همبرگر) ،فالمیکس (فالفل و سوســیس بنــدری) و انواع
سمبوسه هندی ،پیتزایی و لقمه ای.
متن بریانی با دال عدســی :ربطی به بریانی معروف اصفهان ندارند .تکه های
گوشــت و مرغ که در برنجی پر از ادویه و فلفل ادغام شــده اند .چیکن بریانی با
دال عدسی هم عالی است.
کوبه عراقی :ترکیب له شــده ســیب زمینی ،تخم مرغ و برنج پخته شــده با
زردچوبه و نمک که در وســط آن ،گوشــت چرخ شــده ،گردو و پیاز خرد شده را
جاســازی می کنند .کوبه یک ُکپه برنج و گوشت چرب است که خوردنش دستان
را چرب و چیلی می کند.
قلیه ماهی :چند تکه ماهی شوریده است که در ظرفی مملو از ملغمه ای مس
از تمبر هندی و ادویه جات ،غوطه ور هســتند .طعم ترشــی دارد .قلیه میگو هم
همین معجون اســت با این تفاوت که بــه جای ماهی ،چندین میگو در معجون
غوطه می خورند.
ماهی صبور :لذیذترین و در عین حال چرب ترین غذای دریایی که معموال در
تابســتان ،در پشت بام خانه ها کباب می شود و چون سنگین است ،ظهر جمعه
می خورند تا بعــدش بخوابند .این ماهی پرتیغ را با مهارت می شــکافند ،ادویه
می زنند و کباب می کنند.
خرمــا :آبادان 12 ،هزار هکتار نخلســتان دارد که ســاالنه  70هزار تن انواع
خرمای سعمران ،برحی ،گنتار ،حالوی ،بریم و ...تولید می کند .بسته های خرمای
بریمــی ،خِربتی که نوعــی خوردنی زردرنگ از نی اســت ،رنگینک که معجون
پرانرژی خرما ،آرد و روغن و ُمعســل (یعنی عسلی شده) که مخلوط شیره ،کنجد
و خرماست ،سوغات خوبی هستند.
نگاهی به چند نقطه جالب و دیدنی شهر
کلیسا و مسجد
اینجا تنها نقطه در ایران است که کلیسا و مسجد همسایه اند .کلیسای ارامنه
در داخل حیاط مدرسه ادب و دیوار به دیوار مسجد امام موسی کاظم (ع) یا همان
مســجد بهبهانی ها قرار دارد .در داخل حیاط مدرســه و کنار کلیسا هم ،یادمان
کشتار صد سال پیش ارامنه توسط عثمانی ها دیده می شود.
لین ()Lane
بومی شــده کلمه انگلیسی الین به معنای خیابان اســت .محله احمدآباد که
کارگران و کارمندان گرید یک تا پنج در اینجا زندگی می کنند .احمدآباد 15 ،لین
اصلی (شمالی -جنوبی) و  13لین فرعی (شرقی -غربی) دارند .بازار قدیمی شهر
در لین یک است که همه چیز در آن پیدا می شود و بازار صیفی مفصلی دارد.
بازار ماهی فروشان
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بوی زهم ماهی بیداد می کند و هیجان موج می زند .ســوله ای با سه راهروی
لیز .دو طرف راهروها ،دکه های ماهی فروشــان اســت .مســاحت حجره های
ماهی فروشی به ســختی به چهار مترمربع می رسد و سکویی خیس و لزج مملو
از ماهی جلویشان است .روی تخته های وایت برد نام ماهی ها در ابعاد کوچک،
متوسط و بزرگ ،قیمتشان و تاریخ روز حک شده است .آدم یاد صرافی ها می افتد
که قیمت سکه و دالر را روزانه تعیین می کنند.
استادیوم تختی
«آبادان ،برزیلته» این اســتادیوم قدیمی و یغور ،دو ســکوی سیمانی دارد که
در شــرق و غرب زمین چمن نامناسب ،لمیده اند .این دو سکوی سرد خاکستری
رنگ در روزهای بازی صنعت نفت آبادان ،داغ و زرد می شــوند .بیرون استادیوم،

چند نوجوان بامیه می فروشــند و داخل استادیوم ،صدای طبل و سنج بلند است.
از روی ســکوهای شــرقی می توان لوله های پاالیشگاه را که در غرب استادیوم
هستند ،دید .نفت آبادان ،مدت هاست رنگ لیگ برتر را ندیده است.
بوارده
محل زندگی مهندســان رده میانه شرکت نفت که دو بخش شمالی و جنوبی
دارد .آنهایــی که گرید  5تا  10دارند ،اینجا زندگــی می کنند .زمین های بوارده
متعلق به مرد ثروتمندی بود که چون فقط یک دختر به نام ورده (گل سرخ) داشته
به ابوورده شهره بوده است که در محاورات به بورده تبدیل شده.
بهمنشیر
ایــن رودخانه  90کیلومتری که عرضی حــدود  600متر و عمقی حدود چهار

متر دارد ،بدوی و دســت نخورده اســت .نامش را از شهری به همین نام که در
زمان اردشــیر بابکان ،موسس سلسله ساسانیان ،در آبادان فعلی ساخته شده بود،
گرفته .کنار این رود پارک ســاحلی قرار دارد ،اما بخش قابل توجهی از فاضالب
شــهری هم به این رود می ریزد و برای همین مملو از زباله و گل و الی اســت.
حاشیه نشینان آبادان در حاشیه بهمنشیر ،زندگی می کنند.
ته لنجی
خیابان امام خمینی (ره) پاتوق ته لنجی هاســت که در نوروز از شدت هجوم
مردم ،قفل می شــود ،این خیابان  500متری و کوچه های اطراف ،پاتوق شبانه
آبادانی ها هستند .انتهای ته لنجی ها هم بازار بزرگ آبادان در دو طبقه قرار دارد.
بریم ()berim
این شهرک ویالیی ،نگهبانی دارد و تردد شبانه غیرسکنه در آن ممنوع است.
اگر هم زیادی بایســتید ،سین جیم تان می کنند .تمام سیم کشی و کولرهایش،
زیرزمینی است و خدمات و همه تعمیرات آن توسط شرکت نفت انجام می شود.
محله بریم چون در کنار اروند رود شــکل گرفته ،نامش را از کلمه انگلیســی
بریم ( )berimبه معنای کناره و لبه گرفته است .بعضی ها هم می گویند محل
روییدن خرمای بریمی است یا نام صاحب قبلی اش ابوابراهیم بوده است.
قدمگاه امام رضا (ع)
خیلی دنج و خلوت اســت .یک بنای هشــت ضلعی کوچک نوساز ،وسط یک
دشــت هموار .آرامش در اینجا که می گوینــد اولین نقطه از خاک ایران بوده که
امام رضا (ع) هنگام مهاجرت از مدینه به مرو در آن ،پا به زمین گذاشــته ،سرشار
و فراوان است.
سینما رکس
 37ســال پیــش 28 ،مرداد  ،1357اینجا ســینمایی بود که ســوخت و 277
تماشــاچی فیلم گوزن های کیمیایی در آن ،زنده زنده ســوختند .خبری از سینما
نیســت فقط وســط پیاده رویی راهرو مانند و در میانه راسته فروشگاه های لوازم
کامیپوتری ،ســنگی سیاه و چهار متری نصب شده و ماجرای آتش سوزی سینما
رکس در چهار خط روی آن حک شده است.
اروندرود
آبادانی ها با وجود همجواری با اروندرود ،دستشــان به آب این رودخانه نمی رسد.
حصارهای نظامی ،پاالیشــگاه ،فرودگاه و گمرک و بندر ،مانع این دسترسی هستند.
اروندرود  110کیلومتری که عرضش به  2هزار متر هم می رسد .چهار بار در شبانه روز
جزر و مد دارد و ســالی  50تن رســوبات کارون ،دجله و فــرات را به خلیج فارس
می ریزد .آن سوی اروند ،عراقی ها هستند که عصرهای جمعه ،لب اروند می آیند.
سید عباس
«می رم و دخیل می بندم ،جمعه شب سیدعباس /بیا و رحمی بکن به این دلی
که تنهاس» این ،بخشی از ترانه بازار خرمشهر محسن چاووشی است که یکی از
نشــانه های اهمیت این زیارتگاه است .رانندگان و اهالی وقتی از کنار گنبد فلزی
آن رد می شوند ،دست به سینه تعظیم می کنند و سالم می دهند .اینجا امامزاده
نیست و اتفاقا قدمت چندانی ندارد .سه قبر با سنگ مرمر ،مدفن سه سید (عباس،
یاسین و سعد) منسوب به امام موسی کاظم اند که صد سال پیش با قدرت گرفتن
وهابیون از عربســتان به اینجا آمده اند .هر کس وارد زیارتگاه می شود ،سنگ ها
را می بوسد و به عکس سید یاسین خیره می شود.

