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چه مجلۀ »خوبی«
شهر بدون مانع 
کوچۀ مینو، پالک 6 
توپ بازی در تهران 

ر  خ  یاقوت و ز همه پیکرش سر
بهار در خیابان های تهران 
یتانیای کبیر؛ از آشنایی با شما  خداحافظ بر
خوشوقت شدم! 
ائو، کالبدشکافی حقیقت 
ی  آن دیگر
دنیای قشنگ نو 
زمین تهران کج است. 
زمان به وقت 9:28 



کوچۀ مینو، پالک 6 

توپ بازی در تهران 

شهر بدون مانع 
چه مجلۀ »خوبی«
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پنج

چه مجلۀ »خوبی«
نویسندهامیرحسین خورشیدفر

که حرف َشهرت پیش آمد. با سه چهار نفر نشسته بودیم در اتاِق  کالس ها بود  وقت تنفس بین 
کارگاه نویسندگی خالق داشتم.  کت و دنجی در طبقۀ سوِم دانشکدۀ دندانپزشکی. من  سا

گردها، نویسندگاِن نشریات دانشجویی برتر بودند؛ چنین چیزی. حرف شهَرت پیش آمد.  شا
گفت: »مجلۀ  گرافیک مطبوعات درس می داد،  که صفحه بندی و  گفتم: »بله، همان است.« آن 

کرد. برگشتم ببینم چه می گوید.  خوبی است. انصافًا مجلۀ خوبی است.« بعد یک نفر دیگر تأیید 
که مجله را  گفتم: »پس مجلۀ خوبی است.« یک ماه بعد  گفت: »مجلۀ خوبی است.« من هم 

کار می کنی؟« مختصر  فرستادند تا ببینم و نظرم را بنویسم، دوستی مهمانم بود. پرسید: »چه 
گفتم؟ چون مجلۀ  گفتم: »مجلۀ خوبی است.« چرا این را  گفت »خب چطور هستند؟«  گفتم. 

خوبی است.
که آبرومند است و تحریریه و مدیرمسئول و  مجلۀ خوب چیست؟ مجله  ای است تروتمیز 

سردبیر و خوانندگان و همه و همه به وجودش افتخار می کنند؛ مثل فرزند نمونه، اوالد صالح، 
کند، درس بخواند، تروتمیز و ترگل و ورگل باشد؛ پسری  که خوب ورزش  کسی  دانشجوی خوب؛ 

کت وشلوارش را پوشیده و خط اتوی شلوارش دست را خون می اندازد. یقه اش را بسته و  که 
گفت: »به به،  کرده و آمده به مراسم. خب به دیدن چنین فردی، باید  موهایش را آب وشانه 

ماشاهلل، چه خوشتیپ!«
چون طرف ظاهراً بدون اشکال است. در این جا هم باید خدمت مسئوالن امر و تحریریۀ محترم 
که  که فقط از مدیران شنیده ایم، لحنی  گفت: »دستتان درد نکند.« باید با لحنی  جریدۀ شهرت 
با ناله و حزن همراه است، بگوییم: »انصافًا با این بضاعت و امکانات، با توجه به اینکه خواهران 

و برادراِن مشغول در این جریده، بحمدهلل جملگی از جوانان برومند و دانش پژوه و طالب علم 
که به آن بنگری، دشوار است، به واسطۀ فالن  که از هر لحاظ  و معرفت هستند، در این شرایط 

مسئله، یا با درنظرگرفتن جملۀ مراتب...، در قیاس با...، به عنواِن...، از حیِث...، در جایگاِه...، 
با در نظرگرفتِن...، انشاهلل...، نقد سازنده...، دست در دست هم...، هر نکته مکانی دارد...، 

انشاهلل تعامل...، ولیکن تعالی و... . بله باید از این حرف ها زد.
که نصب العین است به نهِج یواشکی و  اما راستش، من می خواهم برخالف طبیعِت این ستون 

دِرگوشی خدمتتان نکته ای بگویم.
ببینید، می توانستم بنا را بگذارم بر نقِد فنی؛ چون اشکاالت به چشمم آمد. ازجمله اینکه تمام 

گر بخواهم دسِت  گزارش های مجله، بالاستثنا، اطناب داشتند. به نظر من پیاِم تمام متن ها، ا
باال را بگیرم، با نصف متن فعلی به مخاطب منتقل می شد.

گرچه نثِر نویسندگاِن فصل نامۀ شهرت، حتی به نسبِت  نکتۀ دیگر، نثر نویسندگان است. ا



بسیاری از نشریات حرفه ای در ایران سالم و تروتمیز بود، اما راستش هرجا نویسنده آمده 
کند، رمان های ادبیات میانه را برایم تداعی  کند یا خاصیت روایی متن را پررنگ  فضاسازی 
که چندسالی است باب شده و مضمونش بازنمایی زندگی روزمره طبقۀ  کرد؛ یعنی همان ها 
که سالم و بی اشکال است، بی خاصیت هم هست. متوسط است. این نثر، هرچقدر 
که الزم است، جدی نگرفته اید. تخصصی به آن نگاه نکرده اید. شاید  همچنین عکس را، آنقدر 
کمک  که نگاه آرتیستیک به مقوله دارند،  کار شما نباشد اما چرا از دانشجویان رشتۀ عکاسی 
که »هرکس دوربین دارد، عکاس است«  نمی گیرید؟ نکند خدانکرده شما هم در این توهِم ملی 
گرفته اید؟ نقش برعهده 

اما حرف اصلی من چیز دیگری است. در نشریۀ شهرت، هیچ ازخط بیرون زدنی ندیدم؛ چه از 
حیث فرم و چه محتوا. اعتراض وجود داشت؛ اما در چهارچوب. اشتباه نکنید. من ابداً شما 
را به شورش و جنجال دعوت نمی کنم؛ اما می گویم چرا در این نشریه سعی شده همه چیز به 
که  متعارف ترین حالت ممکن انجام شود؟ آن  هم براساس معیاِر آن دسته از نشریات داخلی 
کجاست؟  کرده اند. روِح دیوانه و جست وجوگر و ساختارشکن ژورنالیسم  در شرایط رانتی رشد 
کجاست؟ چرا هیچ کس در این نشریه  کجاست؟ یک حرِف نبوغ آمیز اما ناپخته  جسارت 
که  ادعایی ندارد؟ این  همه سربه زیری و ادب و متانت طبیعی نیست. حتی یک تیتر نبود 
که معیار نباشد و زشت باشد.  که طعنه ای در آن باشد. نثری  شوکی داشته باشد؛ یا عکسی 
گر روح دانشجویی امروز ایران  می دانید نثر زیبا و شسته رفته نمایانگر چیست؟ خب، راستش ا
که  در نشریۀ شهرت به نحوی بازنمایی شده باشد، من بسیار ملول خواهم شد؛ اما می دانم 
که  این طور نیست. این میزان از شسته رفته بودن، از هوشمندی و درایت جوان هایی می آید 

خوب بلدند شکِل دیگری باشند اما... . 

شش
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کنید!«  »به ترحم نیاز نداریم؛ به جای آن امضا 
که در اثنای ورود به  این اولین  جمله ای است 

گردآمده در پارک دانشجو و محوطۀ تئاتر  جمعیِت 
شهر توجهم را برمی انگیزد. طوماری از امضاهای 

گرفته  یک رنِگ افراد مختلف، از اعضای شورای شهر 
کثیری از  تا خبرنگاران و مردم دغدغه مند و عدۀ 

که فراوان  کم توان )یا جایگزینی  شهروندان معلول و 
شنیده  می شد یعنی توان یاب( به چشم  می خورند 

و حرف همگیشان یک چیز است: مناسب سازی 
فضاهای شهری به معنای حِق برابر دیده شدن، 

شنیده شدن، و دسترسی به فضاها و منافع شهر.
کمپین، به همت مجمع حق بر شهر  این 

گروه های بسیاِر دیگر محقق شده  باهمستان و 
است و طومار، تنها متعلق به پایتخت نیست و 
در سرتاسر ایران با متنی واحد امضا می شود و 

که در فضاهای  جمعیت، نه در سالن های بسته 
ک  شهری متعلق به خود، سعی در اشترا

که دیرگاهی است ما  دردهایشان دارند؛ دردهایی 
بی خیال مردم شهر، لمس نکرده و نادیده شان 

می گیریم.
برای سر وقت رسیدن به رویداد »شهر بدون 

که در عین  مانع«، باید راهی را انتخاب می کردم 
کمتر نشانی از تمدن و فرهنگ  وسوسه انگیزبودن، 

گذر از البه الی حصار سرتاسری  داشت؛ یعنی 
پیاده راه چهارراه ولیعصر؛ اما آن را انتخاب نکردم و 

طبق معمول، همان هزارتوی همیشگی را برگزیدم؛ 
که با تجربۀ  زیرگذر چهارراه ولیعصر. داالن مارپیچی 
هرباره اش، باز هم عادت نمی کنم. به روشنی تجربۀ 
که چگونه این پرسش،  اولم در زیرگذر را به یاد دارم 

با پرسشگرانه ترین حالت ممکن به ذهنم متبادر 

می شد: واقعًا چرا؟! و نهایتًا هم دست مریزادی به 
که با هوشمندانه ترین  مسببان ساخت آن می گفتم 

که آدمی تمامی  کرده اند  روش ها، مجالی ایجاد 
کار بیندازد تا به آن  کستری اش را به  سلول های خا

سوی پرچین راه یابد.
رویداد شهر بدون مانع، با هماهنگی هاِی نهادهای 

رسمی ای چون شهرداری و شورای شهر در روز 

جهانی معلوالن برگزار شد. نخست، در ماه های 
کلی به اعضای  قبل، جلساتی برای معرفی ایدۀ 
شورای شهر، چون آقای احمد مسجد جامعی، 

که  گرفت  حجت نظری و خانم الهام فخاری انجام 
حمایت و استقبال آن ها را در پی داشت و دست 

ویداد ر
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شهر بدون مانع 
کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران تندیس سلیمانی دانشجوی 



آخر، چهارشنبه 8 آذر، با برگزاری رویداد موافقت 
شد. به موازات این هماهنگی ها و با همکاری 
گروه دیده بان شهر، شهرداری ناحیۀ  1 منطقۀ 

کمیسیون فرهنگی  11، سرای محلۀ انقالب و نیز 
کرد.  اجتماعی شورا از برگزاری این رویداد استقبال 

گروه های بسیاری  چنان چه پیش تر عنوان شد، 
در برگزاری این رویداد نقش داشتند. از جملۀ این 

گروه ها، می توان به انجمن باور، بام )بانک اطالعات 
گروه دیده بان  کمپین معلوالن و  مناسب سازی(، 

دادشهر اشاره نمود.
گروه ها و افرادی نیز به واسطۀ  گذشته،  از این 

گروه  دغدغۀ  مشترک به این رویداد پیوستند؛ 
خ در قالب رکاب زنی از پل سیدخندان تا  بازچر

گروه هنری بدن دیوانه در قالب  چهارراه ولیعصر، 
برگزاری اجرا و آقای فارسیجانی در قالب برگزاری 

نمایشگاه عکس.
کمی هم از ماجراهای پس پردۀ  طوماری  جا دارد 

کمپین معلوالن مجری آن بود. باریکۀ  که  بگویم 
که در میانۀ جمعیت خودنمایی  بلند سفیدی 

می کرد، در حقیقت اسبابی بود برای فشارآوردن 
فعاالن حقوق معلوالن به نمایندگان مجلس جهت 

تصویب هرچه سریع تر الیحۀ معلوالن؛ الیحه ای 
ح بود و حدود دو هفته  که همزمان با رویداد مطر
پس از برگزاری رویداد، به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید.  
گروه »بدن  در نقطه ای دیگر از رویداد، اجرای 

که  دیوانه«، به رهبری یاسر خاسب در جریان بود 
به دردهای خود، عینیت می بخشیدند و آن ها را 
نمایش می دادند. اجرایی تأثیرگذار از هنرمندان 

کشمکِش سر  که در  کم توان با ویلچر، عصا و... 
کله زدن با حصارهای چهارراه ولیعصر، باالخره  و 

گذر می کنند و پس از عبور مشقت بار از  از آن 
چهارراه، خود را مقابل بنر »ورود معلوالن ممنوع«، 

نصب شده توسط عوامل برگزارکنندۀ  رویداد، 
به عنوان نماد محدودیت های حرکتی بی شمار 
کم توان در سطح شهر، می یابند؛ در  شهروندان 

پایان هم راهی جز برگشت، پیش رویشان نیست ِو 
راه رفته را به سمت پارک دانشجو بازمی گردند. 

مهم ترین بخش رویداد را شاید بتوان فراهم آمدن 
گروه ها و افراِد  ح کردن مطالبات  مجالی برای مطر

مختلف، از جمله توان یابان، و پاسخ گویی مسئوالن 

هشت
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شهری انگاشت. در این راستا، سهیل معینی، 
مدیر عامل انجمن باور، انتظاراِت مشخصی را 

کرد: انتظاراتی چون ارائۀ برنامۀ جامعی از  ح  مطر
جانب شهرداری با هدِف بهره مندِی افراد توان یاب 

از خدمات شهری، پیوسِت اقدامات و نظارت 
دقیق ستاد مناسب سازی پایتخت به سند جامع 
گزارش های  توسعۀ شهر تهران و نهایتًا جایگزینی 
کنده با بیانیه های شفاف و هدفمند در  واهِی پرا
خصوص نحوۀ خدمات دهی بخش های مختلف 
شهرداری به افراد معلول و عرضۀ  آنان به شورای 

شهر. همچنین سهیل معینی، این روز را یکی 
که نه برای  کرد  از مناسبت های جهانی قلمداد 

که برای جلب توجه دولت ها و جوامع،  جشن گرفتن 
به توانمندی ها و نیازهای توان یابان انتخاب شده  

است.
اما به راستی مفهوِم »مناسب سازی« چیست و 

که این  چه بخش هایی را در برمی گیرد؟ مفهومی 
گرد هم آورده  بود و تمامی این تکاپوها  جمعیت را 

را به همراه داشت. در قطعنامۀ  مجمع عمومی 
خ سوم دسامبر 1۹8۲، با  سازمان ملل متحد، مور
عنوان »برنامۀ اقدام جهانی برای معلوالن«، بند 

1۲، چنین آمده  است:
»مناسب سازی و برابرسازی فرصت ها به فرآیندی 

کلی  که از طریق آن، نظام  اطالق می شود 
جامعه، نظیر محیط فیزیکی و فرهنگی، مسکن، 

حمل و  نقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، 
فرصت های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی 

و فرهنگی، از جمله تسهیالت ورزشی و تفریحی، 
کم توان  در دسترس افراد جامعه خصوصا افراد 

قرار گیرد.« )باور؛ 138۹( 
مطابق با این تعریف، مناسب سازی، محدود به 

حیطۀ فیزیکی نمی شود؛ با این حال، دو نکته وجود 
که ساده ترین و پایه ای ترین حقوق شهروندِی  دارد 

افراد توان یاب و حتی افراد سالم به شمار می آیند: 

دسترسی پذیرِی تمامی فضاها و خدمات راهبری ای 
چون بی آرتی و مترو و دوم، سهولت تردد؛ مادامی 
 که موانعی چون پله های فراوان، عرض نامناسب 

پیاده روها، شیب غیراستاندارد، مصالح لغزنده، 
نشانه ها و مبلمان شهری نامناسب، حفره های 

رهاشده و داربست هاِی فعالیت های عمرانی 
در پیاده روها، هر فرد سالمی را هم به دردسر 

گستردۀ توان یابان  می اندازد، انتظاِر حضور ُپررنگ و 
در سطح شهر، انتظاری بس عبث و بیهوده است.

کمبود مقررات و قوانین نشئت  این ها از نبود یا 
نمی گیرند؛ بلکه سرچشمه را چنان چه در این 

ح شد، می بایست در جایی  رویداد نیز به کرات مطر
کرد: »مناسب سازی شهری برای  دیگر جست وجو 

کم توان به رغم دارابودن مصوبۀ  استفادۀ افراد 
قانونی نیاز به الزام اجرایی دارد.« و یا در موقعیتی 
که: »روز جهانی معلوالن را جشن   گفته شد  دیگر، 
گرامی  می دارم؛  نمی گیرم و تبریک نمی گویم بلکه 

که بروز معلولیت، جشن و پایکوبی ندارد؛ شاید  چرا
گر قوانین اجرا می شدند... .« ا

که  اما مناسب سازی فیزیکی شهر، 
دسترسی پذیرشدن فضا و تسهیل شرایط ورود به 

آن را به دنبال دارد، هیچگاه ماندن و استفاده از 
گذشته از اجراشدن  فضا را تضمین  نمی کند؛ یعنی 

کالبدی و عینیت یافتن  مقرراِت مناسب سازی 
کم توان در سطح  الزامات فیزیکی حضور شهروندان 

شهر، حقیقتًا اذهان دیگر مردم شهر پذیرای این 
 پیوند هست؟ 

کر و امثال آن  کشور ما، عصا و ویلچر و وا در فرهنِگ 
که نمود انزوا و  کهولت سن،  را نه حاصِل حادثه و 
ازکارافتادگی و معلولیت می پنداریم؛ غافل از آن که 

معلولیت، در سبک و سیاِق نگرش ماست؛ نگرشی 
که توان یابان  برخاسته از هنجارهای اجتماعی 
را بی هیچ درنگی موجب زحمت تلقی می کند و 

کامل است و رسانه ها و تبلیغات،  »کمال«، بدِن 



که به گمانم  جز آن را اشاعه نمی دهند. این همان روی دیگر سکه است 
می توان آن را مناسب سازی فرهنگی یا ذهنی  نام نهاد.

کالبدی بر سر راِه  این موضوع، سدی بسیار بزرگ تر و مرتفع تر از موانع 
که وجودشان برای بروز مهم ترین تعامالت  کم توان در فضاهاِی همگانی است؛ فضاهایی  افراد توان یاب و 

انسانی است و مجالی هستند برای دوری از تنش های روزمرۀ زندگی و تخلیۀ هیجانی افراد، انتقال مفاهیِم 
اخالقی و مهارت های اجتماعی و نیز بروز مدنیت و همبستگی و وحدت.1

اما این مناسب سازی ذهنی و فرهنگی، چگونه می بایست تحقق یابد؟ آیا اقدامات اخیر، مبنی بر افزایش 
حضوِر قشر توان یاب  در شهر و پیوند آن ها با جامعه، ره به جایی برده  است؟ آیا حقیقتًا تولید فضاهای ویژۀ 
کردِن  کم ارزشی به آنان و جدا توان یابان، از خاص پندارِی این افراد  نشئت نگرفته است؟ و مگر القای حس 

که از مناسب سازی فضاهای شهری  بیشتر آنان از دیگر مردم، حاصلی داشته  است؟ دیرگاهی است 
گزافه گویی ها و ترحماِت بی اساس، در لفافه  که به دور از  صحبت به میان است؛ اما آیا زمانش نرسیده  است 

گیرد؟  فرهنگ سازی در خصوص افراِد توان یابان، اقداماتی درست صورت 
که از  گفتاِر فردی ناشنوا اشاره می کنم  من  از پاسخ گویی به این پرسش ها قاصرم و به اجمال، تنها به 

دست دادن شنواییش را یکی از هدایای بزرگ زندگی  خویش می پندارد. الیز روی، وکیل حقوق معلوالن و 
که جهان  که ناشنوایی، دنیای او را تمامًا دگرگون ساخته  است؛ به نحوی  متفکر طراح بر این عقیده است 
کم توان به جهان، باعث می شود  را بسیار متفاوت از پیش تجربه می کند. همین دیدگاه های خاِص افراد 

که نخست برای معلوالن  توانایی حل بزرگ ترین مشکالت جهان را داشته باشند. او باور دارد طراحی هایی 
که برای افراد  انجام می پذیرند، منفعت عمومی را در پی  دارد و ما را به راه حل هایی به مراتب بهتر از زمانی 

که برای مناسب سازی فیزیکی  که  میزان انرژی ای  معمولی طراحی  می کنیم، می رسانند. این بدان معناست 
و ذهنی و فرهنگی  و تغییر افکار عمومی صرف می کنیم تا نیاِز توان یابان مرتفع شود، در صورِت هدایِت 

که دنیا بیش  گری بسازد  کیمیا درست، می تواند به عاملی برای ابتکار و خالقیت تبدیل شود و از یکایک ما 
از هر زمان دیگری بدان نیازمند است.۲

ده
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1. برگرفته از اسپیرن، آن ویتسون، زبان منظر، ترجمۀ 
حسین بحرینی و بهناز امین زاده، 1384، تهران، 
انتشارات دانشگاه تهران
www.ted.com/ :به نشانی TED ۲. برگرفته از سایت
talks/Elise_Roy_when_we_design_for_disability_
we_all_benefit
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یازده

کوچۀ مینو، پالک 6 
کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهران شیما سقندلی دانش آموختۀ 

که حال این شهر خوب نیست. حال  مدتی است 
خودمان هم همین طور. صبح ها از خواب بیدار 
می شویم، به مرکز شهرمان می  آییم تا قصه های 

خانه های قدیمی را ورق بزنیم. قصه های طهران 
را. به دنبال حالی خوب می گردیم. می خواهیم این 
حال خوب را در خانه های قدیمی، میان آجرهای 

گلدان های پشت آن ها و  خ، پنجره های چوبی،  سر
کنیم. قصه های آدم هایش پیدا 

بعدازظهِر سه شنبه به همراه حال نه چندان خوبم، 
به میدان فردوسی و از آن جا به خیابان نوفل لوشاتو 

می روم. برایم ورود به این خیابان مانند ورود 
به دنیایی دیگر در زمانی دیگر است. قدم زنان، 

پیاده روی خیس و یخ زده اش را  از مقابل سفارت 
گز می کنم تا به مسعود سعد و از  بریتانیا و روسیه 
گر از  ک 6« برسم. ا طریق آن به »کوچۀ مینو، پال

کوچه  آپارتمان های زشت و ناامید کنندۀ آن دسِت 
کنار هم  کنم، دیدن چند خانۀ قدیمی در  صرف نظر 

و حال وهوای آن ها سر ذوقم می آورد.
مشغول شنیدن صداهای پنجاه، شصت و شاید 

که به ضیافتی رأس  هفتاد سال پیش هستم 
ساعت 4 بعدازظهر دعوت می شوم. ضیافتی 

کسانی که از این جا رفته اند، قصه هایشان،  به یاد 
که قرار است اهل این  وسایلشان و آدم هایی 

خانه شوند. وارد خانه می شویم. همه جمع اند؛ 
کاموافروش  از سرویس مبلمان منزِل آقای »آراِم« 
گچ  گرفته، تا  و ژورنال ها و بافتنی های همسرش 
گونی و توالت فرنگِی آویزان و  ک های داخِل  و خا

که این بار روایت گر »شهرزاد« است.  هزارویک شبی 
گوشه ای از خانه، تکه ای از خاطرات خودم را  در هر 
که از آن سر دنیا آمده و از حال  می یابم؛ در نامه ای 

گفته و طرحی از پلیور بافتنِی سفارشی  نویسنده اش 
کوچک پایین  را در پشت خود دارد؛ در حیاط 

که پنجره ها به روی آن باز می شوند؛  پله های ایوان 
که سوراِخ سنگ  گوشۀ حیاط  ِک  در توالِت دوِر ترسنا

آن تا مرکز زمین ادامه دارد.
از پله های سیزده منهای یکم، سیزدهم، سیزده 

به عالوۀ یکم و چند پلۀ دیگر باال می رویم تا به منزل 
یکی از مهندسان بزرِگ سازۀ آن دوران، مهندس 
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گریگوریان، برادرزادۀ خانم آرام برسیم.  یرواند 
کت، با  کاغذ و سربرگ و پا میز چوبِی بزرِگ پر از 

گریگوریان به ما خوش آمد  آرم شرکت مهندسی 
که پیداست، نسل ُکشی ارامنه در  می گوید. آن طور 
سالیان دور، باعِث مهاجرت این خانواده به ایران 

که سرنوشتشان با مهاجرت  شده بود؛ اما انگار 
ک و این خانه را نیز ترک  گره خورده باشد، این خا

کرده اند. آن ها دیگر این جا نیستند اما می توان 
صدای تمام قدم هایشان را روی موزاییک های 

کف شنید و خودشان را در  »نام گذاری شدۀ« 
کنار  کمد اتاق مجاور  لباس های جامانده در 

گمان می کنم حالشان  صندلی لهستانی دید. 
به غایت بهتر از حال اآلن ما بوده است. قصه های 

گفته و به سراغ دکتر ابهری،  مهندس را بدرود 
کن طبقۀ آخر می رویم. چیز زیادی درباره اش  سا

نمی دانیم؛ جز جعبه ای روی دیوار، با شیشه های 
که عنوان داروخانۀ »داریوِش« همین بغل در  دارو 

خیابان جمهوری را روی خود دارند، چند نسخۀ 
کاتالوگ در وصف مزایای داروهای  پزشکی و چند 
جدید. در عوض، تمام درب های این ساختمان، 

به کمک پایه های فلزی در سالن اصلی این طبقه و 
کانادادرای دور هم  کنار شیشه های خالی آرگو و  در 

گفت وگوها و  جمع شده اند و قصه های آمدوشدها، 
باز و بسته شدن ها را روایت می کنند. قرار است پس 

از بازسازی هم به رسالت قبلی خود ادامه دهند و 
کنند. کوله بار خود اضافه  قصه هایی جدید را بر 
ضیافت تمام می شود و به پشت باِم ساختمان 
می روم. به مناظر اطراف نگاه می کنم. ناقوس 

کلیسای مریم مقدس، به زحمت از میان 
کستری بلند پیداست. همۀ  ساختمان های خا

قصه ها را در ذهنم مانند فیلم مرور می کنم. 
چقدر دوست داشتم بخشی از قصۀ »کوچۀ مینو، 

ک6« می بودم. به صدهاهزار قصۀ »کوچه فالن  پال
ک خورده در این شهر فکر می کنم  ِک فالن« خا و پال

که سرمان  که بر سرشان می آید؛ به بالیی  و بالیی 
که از بین می روند و قصه هایی  می آید. به قصه هایی 

که در حال ساخته شدن هستند. به حال بد شهر؛ 
گم شده مان در  به حال بد خودمان؛ به حاِل خوب 

کوچه های طهران.



چند سالی است تهران، یه یمن ساالنه ها و جشنواره های هنری اش، تالش می کند چهرۀ دیگری به 
که  کند. جشنواره و ساالنه هایی  گیرد تا از این طریق بتواند بیش از پیش با شهروندان خود آشتی  خود 

کردند؛ هنرهای شهری  کیفیت و چگالی حضورشان، ذهن شهروندان را با واژه های جدیدی آشنا  غ از  فار
که در تهران، این شهر به غم آلوده، غریب بود و در این سال های اخیر  )پابلیک  آرت(، از آن اصطالحاتی است 

کند و ذهن خسته  و مملوء از روزمرگیشان را برای دقایقی  کمی عموم مردم شهر را با خود درگیر  توانست 
ج آزادی میزبان  گذشته، بر قلقلک دهد. در پی این حرکت های تعاملی میان شهر و شهروندان، مهر ماِه 

»ساخت چین«، پروژۀ ادامه داری از نگار فرجیانی و نارسیس سهرابی بود؛ توپی عظیم الجثه )با قطر چهار 
کشور و ُنه شهر مختلف در جهان به تهران رسید و برای ساعاتی، چهره ای  گذر از پنج  که پس از  متر(، 

رنگین تر به یکی از نمادهای اصلِی هویتی تهران بخشید.
چ گون و ریشه دواندن  نگار فرجیانی پروژۀ ساخت چین را در سال 0۹31، با رویکردی انتقادی به رشد قار

کارخانۀ نساجی خانوادگیشان در  کرد. او بعد از تعطیلی  اقتصاد چین در بازارهای ایران و حتی جهان آغاز 
گذاشت؛ توپی  گیری عجیب بازارهای اقتصاد ایران به نمایش  یزد، توپ غول پیکری را به جهت بیان این فرا

که ساختار زیبایی شناسی اش  کارخانۀ عاری از فعالیت می چرخید؛ توپی  کودکانه دورتادوِر  که با ظاهری 
کودکان و هم برای بزرگساالن دربردارندۀ ذاتی بازیگوشانه است. او برای بیان دقیق تر بازی های  هم برای 

که در عین ترویج فرهنگ مصرف گرایی و سرگرم کردن  سیاسی و اقتصادی جهان، از توپ بهره جسته است 
که ابزار بازی است،  عموم مردم، همه چیز را در یک بازی ازپیش تعیین شده تحت تأثیر قرار می دهد. توپی 

حاال خودش شغل و به تبع آن زندگِی عده ای دیگر را به بازی می گیرد. این پروژه در پی افول اقتصادی 
کم رنگ شدن تولید ملی و درعین حال جان گرفتن و رشد بیش ازحد اجناس چینی در بازار  شدید در ایران و 

گرچه ساخت چین با رویکردی جدید به منظوِر نقد سرمایه داری و رواج رویکردهای  ایران، ایده  پردازی شد. 
کشورهای دیگر  گرفت، در سفر خود به شهرها و  مصرفی، به خصوص در سال های ۹831 و 0۹31، شکل 

گو، سیاتل،  کانادا، شیکا گرجستان،  کرد. بعد از به نمایش درآمدن پروژه در دوبی،  معانی متفاوت تری ایجاد 
دانشگاه شهر یوجین )ایالت اورگان(، دانشگاه شهر ارواین )کالیفرنیا(، 
که با آن پروژه  کارکرد اولیه  ای  که مفهوم و  فرجیانی ادعا می کند 

کرد، تغییر مسیر داده است. را آغاز 
بخش اعظمی از معنای هر اثر عمومی و محیطی، به 

مخاطب )شهروند( وابسته است. میزان ارتباط گرفتن 
که او به اثر می افزاید، و درکی  مخاطب با اثر، مفهومی 

که او به واسطۀ فضای شهری از آن خواهد داشت، 
همه و همه مثلثی ارتباطی تشکیل می دهند؛ مثلثی 

که در رأس آن شهر به همراه قدرت )متولیان شهری( 
قرار دارد و دو رأس دیگر، از آِن هنرمند به عنوان خالق 
که میان این سه رکن  اثر و مخاطب خواهد بود. تعاملی 

ویداد ر

توپ بازی در تهران 

گرافیک دانشگاه تهران آیدا عباسی کارشناسی   دانش آموختۀ 
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در جریان است، نَفس و روح جاری در اثر شهری 
خواهد بود. با درنظرگرفتن همین تناسب، 

که  ساخت چین با توجه به ذات بازیگوشانه ای 
در خود دارد، در هر موقعیت متفاوت شهری، 

گذاشته است. برخوردهای متفاوتی را پشت سر 
فرجیانی در ارتباط با بازخوردهای مختلف با 

کشورهای دیگر می گوید: »ساخت  پروژه اش در 
کارخانه ای تعطیل شده  گرجستان در  چین در 
کودکان مواجه  که با استقبال  به نمایش درآمد 

کستری  شد و رنگین بودن توپ به فضای خا
شهر جان داد. یا در دوبی با توپ به عنوان 

گو  کردند. اما در شیکا کچری برخورد  شئ ای ال
به دلیل آن که هنر محیطی )پابلیک آرت( برای 

شهروندان آشناست، توپ به مرکز شهر رفت 
و مردم ساعت های زیادی مشغول بازی با آن 

بودند.« در ادامه می گوید: »در میدان آزادی 
کنار عظمت  تهران، در ساعت های اولیۀ روز و در 
که چندین برابر بزرگی توپ بود، توپ  ج،  بنای بر

کسی هم برایش مهم  اصاًل به چشم نمی آمد و 
ج است.  که چرا یک توِپ به این بزرگی زیر بر نبود 
تا بعد رفته رفته با رسانه ای شدن ماجرا، بر تعداد 

مراجعان افزوده شد و جسارت بازی با آن هم 
بیشتر شد.«

که در این زمینه شده و توانسته هفت خان  حضور ساخت چین به عنوان نمونه ای از معدود تالش هایی 
مجوزهای شهری را پشت سر بگذارد، می تواند سنگ محک خوبی برای متولیان

شهری باشد تا از طریق آن شهروندان خود را بیشتر بشناسند. اتفاقاتی از این دست، می تواند معیار 
مناسبی برای سنجِش میزان شادی مردم شهر و میزان پرسش گری و جسارِت آن ها باشد؛ جسارت مردم 

که شهروندانش به محیط  در لمس کردن و هل دادن توپی عظیم در فضایی عمومی. بی شک در شهری 
خود حساس ترند و بازیگوشی را البه الی زندگی روزمره فراموش نکرده اند، این بازخوردها چهرۀ متفاوت تری 

که از مسیر آن می توان جریان زندگی را آرام تر و  که هنر پلی است میان مردم و شهر  خواهد داشت؛ چرا
کرد. سیمای آن را رنگین تر 

چهارده
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ونده: شهر و دوچرخه پر

عکس از عرفان دولتخواه



کثــر مــا بــا دوچرخــه پیونــد خــورده اســت. آن هــا ابــزار »حــّول حاَلنــا«ی تابســتانۀ مــا  کودکــی ا
کــه بــا آن  کودکیمــان شــهری می شــد. چیــزی  کــه بــا آن دنیــای  بودنــد. دوچرخــه، ابــزاری بــود 
کوچــه، چــه می گــذرد.  ج از مختصــات  ــا بفهمیــم خــار ــر شــویم ت می توانســتیم از خانــه دور و دورت
کــه مرزهــای جهــان  کوچه مــان  دوچرخه هــا ایــن امــکان و جرئــت را بــه مــا می دادنــد تــا از دکان ســِر 

ــم. ــترش دهی گس ــان را  ــت جهانم ــم و زیس ــر بروی ــرد، فرات ــخص می ک ــا را مش م
خ رکاب زدیــم خاطرتــان هســت؟ تجربــۀ بندبــاز در ارتفاعــات آلــپ را  کمک چــر کــه بــدون  زمانــی را 
داشــتیم. حــس می کردیــم دنیــا برایمــان تمــام  شــده اســت و بــه نهایــت خودشــکوفایی هــرم مازلــو 
کــه بــا  کودکانه مــان را می ســاختند، جایــی  کرده ایــم! دوچرخه هــا تمایــزات اجتماعــی  دســت پیــدا 
کوچــه می شــدیم و داســتان تــا دقایقــی  خ، تبدیــل بــه اول شــخص داســتان  سوارشــدن بــر زیــن چــر
ــا  ــمت م ــه س ــا را ب ــه نگاه ه ک ــود  ــزی ب ــۀ آن چی ــه هم ــت. دوچرخ ــش می رف ــا پی ــت م ــول محوری ح
کــه تفاوت هــا و تمایــزات را  کوچــه را بــه صحنــۀ نمایشــمان بــدل می کــرد. در دنیایــی  جلــب و 
ــینانش  ــاص سرنش ــخصیت خ ــت و ش ــان از هوی ــا نش ــم، دوچرخه ه ــرار داده بودی کار ق ــتور  در دس
ــا بــوق و  گرفتــه ت ــد؛ از رنــگ و سایزشــان  داشــتند. اصــاًل چیــزی از درونمــان را نمایندگــی می کردن
کــه شــناخت و فهــم دیگــری، به مــدد  چــراغ و... . همگــی مظهــر خودنمایــی مــا بودنــد. تــا جایــی 
کــه ســوار می شــدیم، ممکــن بــود. آن روزهــا، جملــۀ »چرخــت را ببینــم تــا  همیــن دوچرخــه ای 

کــه هســتی«، ابــزار شــناخت بــود. بگویــم 
امــا دوچرخه هــا تنهــا ابــزار خودنمایــی نبودنــد. آن هــا تمــام روابــط اجتماعــی و اخالقــی مــا در 
کــه بــه ســؤال »دوچرخــُت مــی دی  کوچــه را نمایندگــی می کردنــد. رفاقــت زمانــی آغــاز می شــد 
کــه  بودنــد  آن هایــی  کوچــه،  لوتی هــای  مثبــت می دادیــم.  پاســخ  لبخنــد،  بــا  بزنــم؟«  یــه دور 
ک می گذاشــتند. دوچرخه هــا حتــی  دل  بزرگــی داشــتند و دوچرخه شــان را بی منــت بــه اشــترا
کودکانــۀ  کــه اولیــن تضادهــای طبقاتــی  منزلــت اجتماعــی مــا را شــکل می دادنــد و همین جــا بــود 
کســی دوچرخــۀ دنــده ای می خریــد، جهشــی طبقاتــی محســوب  مــا ســاخته می شــد؛ این کــه 
کمتــر بــه بقیــه محــل مــی داد و معمــواًل تــا چنــد وقــت تنهایــی رکاب مــی زد!  می شــد و تــا مدتــی، 
ــا لقمه هــای ساییده شــده  کــه دیگــر حتــی در آرمان شــهر مــا هــم نمی گنجیــد. مــا ب ترمــز دیســکی 

کــه ترمزهــا را میخــی می کــرد! کســی بــود  کودکیمــان مکانیــک  خوگرفتــه بودیــم و در دنیــای 
کردیــم؛  گذشــت و مــا بــا دوچرخــه بــزرگ شــدیم، همگــِی مــا بلوغمــان را بــا تغییــر ارتفــاع زیــن درک 
کردیــم بــه دوچرخه هــا  کــه حــس  کــه بــه آن چنــان رشــدی رســیدیم  امــا تــراژدی از آن جــا آغــاز شــد 
کردیــم تــا  ک  کــه آن هــا را تبعیــِد انباری هــای نمنــا گنــاِه مــا از آن جــا آغــاز شــد  دیگــر نیــازی نداریــم. 
در ایــن حصــر خانگــی خودشــان زنــگ بزننــد و از رنــگ و رو بیفتنــد. مــا رفیــق نیمــه راه بودیــم و بــه 
کردیــم؛ امــا خیابــان حــق دوچرخه هاســت.  همــۀ زیســِت جهــان مشــترکمان بــا دوچرخه هــا پشــت 
گــر در خیابــان جــاری  هســتی و زندگــی آن هــا، بــا خیابــان پیونــد خــورده اســت. دوچرخه هــا ا
گــر چرخشــان نچرخــد، می پوســند و در انبــاری جــان می دهنــد. مــا بایــد بــه ایــن تبعیــد  نشــوند، ا
ک فرابخوانیــم، دســتی بــه  گسســت تاریخــی پایــان دهیــم، دوچرخه هــا را از آن تبعیــد نمنــا و ایــن 

کنیــم.  رویشــان بکشــیم و از آن هــا دلجویــی 
.......

در پرونــدۀ ایــن شــماره، بــه ســراغ معــدود دوچرخه هــای هنوزحاضردرشــهر رفته ایــم و حکایتشــان 
کــه شــهرهایمان، بــا همــۀ شــلوغی ها و  را از زبــان سوارانشــان شــنیده ایم. آن هــا بــه مــا می گوینــد 

دســت اندازها و چاله هــا، بــاز هــم جایــی هســتند بــرای رکاب زدن؛ هرچنــد دشــوار باشــد.



کی نژاد نسیم 
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ــد  ــرای تول ــه ب ک گفــت  وقتــی مــادر 
می دهنــد،  کادو  دوچرخــه  خواهــرزاده ام، 
چهارســالگی  قــرار  »مگــر  گفتــم:  کــردم.  تعجــب 
حــاال  دارد.  دوســت  خیلــی  »آخــر  گفــت:  نبــود؟« 
کــه توفیــری نــدارد«؛ بــه  یــک ســال زودتــر و دیرتــرش 
کــه پــدر و  همیــن مختصــری. بیشــتر مطمئــن شــدم 
مادرهــا ســر فرزنــد ســخت می گیرنــد و ســر نــوه جبــران 
می کننــد. بــه یــاد حســرِت دوچرخه دارشــدنم تــا قبــل 
ناخواســته،  خیلــی  افتــادم.  چهارســالگیم  فتــح  از 
تولــد چهارســالگی در خانواده مــان تبدیــل شــده بــود 
بــه بلــوغ دوچرخه ســواری؛ آن هــم مرحله به مرحلــه. 
کوچــک  کمکــی  ِخ  چــر دو  البتــه  کــه  را،  دوچرخــه 
بــه  بــا الســتیک های تمیــز  گل می زدنــد و  داشــت، 
کار راحــت بــود. یکــی دو روز  خانــه می آوردنــد. اوایــل 
اول، بــه ذوق نگاه کــردن بــه هدیــه و ســردرآوردن از 
کم کــم  سیســتم زنجیــر و رکاب آن می گذشــت. بعــد 

ســوار می شــدیم و اولیــن رکاب زدن هــا را روی فــرش 
و موکــت تجربــه می کردیــم. مرحلــۀ ســخت بعــدی، 
کــردن  دورزدن در حیــاط خانــه بــود، بعــد از آن جدا
کــه  گــذر از بلــوار انزلــی  کمکــی و در نهایــت،  خ هــای  چر

گواهینامــه را پیــدا می کــرد.  حکــم 
دوچرخـۀ  بـود.  مـن  دوچرخه سـواری  اسـطورۀ  پـدرم 
فقـط  حـاال  کـه  بـود  قدیمی هایـی  آن  از  خـودش 
زنـگ زدۀ  کرکـرۀ  جلـوی  بازارهـا  پـرت  کوچه هـای  در 
اتومبیلـی نداشـتیم و  پیـدا می شـود. هنـوز  مغازه هـا 
به زعـم خـودم، بعـِد دوچرخه دارشـدن، می توانسـتم 
کنم. یک سـال  گذر  بـا »ماشـین« جدیـدم در خیابان 
بـدون  باالخـره  و  می گذشـت  دوچرخه دارشـدنم  از 
همـان  بزنـم.  دور  می توانسـتم  کمکـی  خ هـای  چر
سـال، ُمهـِر دوچرخـه، محکم تر از همیشـه بـر خانواده 

شـد. زده 
آن  هــم  موبایلــی  بــود.  کــرده  دیــر  ناهــار  بــرای  پــدر 



بیست
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کــه از هــر چــپ و راســتی باخبــر شــویم.  موقــع نبــود 
نمــی آورد.  خــودش  بــه روی  ولــی  بــود  نگــران  مــادر 
منتظــر  گفــت  مــا.  بــرای  فقــط  امــا  کشــید؛  را  ناهــار 
می مانــد پدرمــان برســد. تلفــن زنــگ زد. مــادر انــگار 
گوشــی را برداشــت  گاه منتظــر خبــر بــد بــود.  ناخــودآ
گــچ شــد. پــدر تصــادف  و بعــِد پنــج ثانیــه رنگــش مثــل 
کــرده بــود و از حالــش هیــچ خبــری نداشــتند. فقــط 
گفتنــد بــدِن غــرِق خــوِن او را بــه بیمارســتان برده انــد. 
کــه بــا دوچرخــه پشــت چــراغ  داســتان از ایــن قــرار بــود 
کامیونــی چندیــن  قرمــز مانــده بــود و ســمت چپــش 
بــه  کامیــون  چــراغ،  سبزشــدن  محــض  بــه  او.  برابــر 
دســت راســت پیچیــد؛ پــدر مــن هــم؛ امــا ســرعتش 
ــای آن،  خ ه ــرده الی چر گیرک ــد و  ــون نش کامی ــف  حری
کشــیده شــد. راننــده هیــچ نفهمیــده بــود؛  ده متــری 
کشــته باشــد. بــا فریــاد مردم بــر ترمز زد.  گویــی پشــه ای 
پــدرم غــرق در خــون شــده بــود بــا سرنوشــتی نامعلــوم. 
پــدرم را یک راســت بردنــد بیمارســتان انزلــی؛ جوابــش 
کردنــد. بــا همــان حــال  کردنــد. بردنــد رشــت؛ جوابــش 
کشــاندند. مــادرم ُمــرد و زنــده شــد.  او را بــه تهــران 
گــر یــک ســاعت دیرتــر می رســید، حتمــًا  می گفتنــد ا
بایــد پایــش را قطــع می کردنــد و خــب، جانــش هــم بــا 

سرنوشــتی نامعلــوم روبــه رو بــود. 
شــد.  خانــه  ممنوعــۀ  وســیلۀ  دوچرخــه،  روز  آن  از 
گردیــد بــا خطــِر مــرگ و یــادآور راننده هایــی  معــادل 
کــه نــه دوچرخــه را می بیننــد، نــه ســیل  بی احتیــاط 
خــون را؛ فقــط شــاید فریــاد مــردم را می شــنوند؛ آن 
در  ماهــی  دو  پــدر،  گذشــت.  ســر  از  آب  وقتــی  هــم 
گــچ بــود. همیشــه وقتــی داســتان  گریبــان در  بســتر، تــا 
را تعریــف می کــرد، فقــط می خندیــد و می گفــت اتفــاق 
آهن پــاره ای  بــود  شــده  پــدر  دوچرخــۀ  دیگــر.  بــود 
ببینــدش.  نمی خواســت  حتــی  مــادر  بی خاصیــت. 
گفــت: »فقــط دورش بیندازیــد.« ذوق و شــوق من هم 
بــا همــان دوچرخــه بــه دور انداختــه شــد. از جوانــی 
پــدر بــا او بــود و بــا اینکــه حســابی قدیمــی بــود، آرزو 

کنــم.  می کــردم وقتــی قــدم بلنــد شــود، تصاحبــش 
کجاهایــش را قرمــز و صورتــی  کــرده بــودم  حتــی فکــر 
مــن  کنــم.  آویــزان  کجایــش  را  عروســکم  و  ببنــدم 
کوچک تــر  کــه روزبــه روز برایــم  مانــدم و دوچرخــه ای 
می شــد و قلمــروی ُمجــازم هــم. دلــم چیــزی بیشــتر از 
ــا  کنــار دری ــان و  ــم خیاب حیــاط خانــه می خواســت. دل
را  آن  و رهاشــدن در  بــاد  دلــم شــدت  می خواســت. 

می خواســت. 
گوشــۀ حیــاط،  کوچکــم  چنــد ماهــی بــود دوچرخــۀ 
ــادف،  ــۀ تص ــورد. حادث ک می خ ــا ــم خ ــام ذوق ــاِر تم کن
دو  گشــت.  بــدل  خانــواده  تاریخــی  مبــدأ  بــه  کم کــم 
حــاال  تصــادف.  بعــد  مــاه  ســه  تصــادف،  قبــِل  مــاه 
بیشــتر از یــک ســال از تصــادف می گذشــت. جــو آرام 
بــود.  ممنــوع  دوچرخــه  اســم  هنــوز  امــا  بــود  شــده 
ــر هــم می خواســت نمی توانســت  گ ــدر، حاالحاالهــا ا پ
کام  کــه ذوق و شــوقی نــا رکاب بزنــد. فقــط مــن بــودم 

داشــتم؛ امــا خــود پــدر یــک روز ورق را برگردانــد. 
کار  آن روز را خــوب به خاطــر دارم. پــدر زودتــر از ســِر 
انجــام  بایــد  را  کارهــای عقب افتــاده ام  گفــت  و  آمــد 
کــه  پاهایــی  همــان  بــا  پشــت بام؛  بــه  رفــت  دهــم. 
ــود. چنــد قطعــۀ  ــل امــن ب ــوز در آت بعــد یــک ســال هن
بــا  را  قدیمــی  دوچرخــه ای  دورانداختنــِی  و  کهنــه 
ســرهم کردن  بــه  کــرد  شــروع  و  آورد  پاییــن  خــودش 
کــه ده ســالی فکــر می کردیــم  آن هــا. دوچرخــۀ خواهــرم 
کامــل،  دوچرخــه ای  شــد  بــود.  هنــوز  امــا  نیســت، 
جلــوی  هــم  کوچکــی  ســبد  زرشــکی.  و  ســرمه ای 
گفــت: »نوبــت تــو اســت. دیگــر بــا  دســته اش داشــت. 
هــم بیــرون هــم می رویــم.« از ذوق، نفســم بنــد آمــد. 
داشــتم.  را  بــاد  در  رکاب  تجربــۀ  اولیــن  روز،  همــان 
بــاد حرکــت  امــواج دریــا در  کنــار  رکاب مــی زدم و در 
صــدای  و  می آمــد  به دنبالــم  پیــاده  پــدر  می کــردم. 
گــم می شــد. ایــن خاطــره،  راهنمایی هایــش در بــاد 
کــه  کــه هــر موقــع  هنــوز آنقــدر نزدیــک و ملمــوس اســت 
بــوی آِب دریــا بــه مشــامم می خــورد، صــدای پــدر را 



کــه می گویــد: »آرام بــرو؛ حــاال دور بــزن؛ دور  می شــنوم 
نشــو.«

عجیــب  حــس  بــود.  مــن  زندگــی  جدیــد  فصــل  روز  آن 
و  اعتمادبه نفــس  توانســتن،  حــس  دوچرخه ســواری، 
کمــی تنهایــی. پانــزده ســال از آن اتفــاق می گــذرد  حتــی 
کــه روی زیــن دوچرخــه  و هنــوز مثــل روز اول، هــر زمــان 
راه افتــادن می زنــم،  بــرای  را  رکاب  اولیــن  و  می نشــینم 
تمــام اتفاقــات و حس هــای بکــِر تمــام ایــن ســال ها، بــا 
ــه  ــه تندتنــد ب ک ــاران ســوزنی ای  مــن همــراه می شــوند؛ ب
کــه الســتیک  کنــار ســاحل  صورتــت می خــورد، شــن های 
و  مــی رود  فــرو  آن  خشــک  قســمت های  در  دوچرخــه 
موقــع  کــه  شــهر  کوچه هــای  پرچالــۀ  آســفالِت  حتــی 
بارندگــی ُپــرآب می شــوند و دورزدِن آن هــا مشــکل ترین 

کار اســت.
کرد. حـاال دوچرخه های  زمـان تقریبـًا همه چیـز را عـوض 
کهنۀ من و خواهرم، خیلی وقت اسـت فروخته شـده اند 
سـبدداِر  گل درشـِت  طوسـی  دوچرخـۀ  تنهـا  عوضـش  و 
مـن باقـی مانـده اسـت. حتـی بابا هم سـوارش می شـود. 
بخیه هـای  بـه  می شـود  خالصـه  تصـادف  خاطـرۀ  دیگـر 
کارتـن  یـادآوری  و  پـدر  پـای  جای جـای  در  رنگ پریـده 
کـه تـا یـک سـال بعـد هـم در انبـاری پیـدا  کمپوت هایـی 
می شـدند. همه چیـز عـوض شـد امـا هنـوز مثـل روز اول، 
کـه بـه انتظـار اولیـن دوچرخـه اش روزهـا را  کودکـی  مثـل 
تـا تولـدش می شـمارد، بعـِد اولیـن رکابـم بـه ذوق می آیم 
کـه الکـی پشـت  کنـار تمـام اتومبیل هایـی  و بـا غـرور، از 

می دهنـد،  دسـت  از  را  بـاران  نم نـم  لـذت  ترافیـک، 
نـگاه می کنـم. 
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کوه هــای شــرقی تنظیــم  مثــل همیشــه از میــدان انقــالب آغــاز می کنــم. قبلــه را به ســوی 
کوه هــا هــم  کــه از خوش شانســی شــما امــروز هــوا صــاف و زالل اســت؛ ابرهــا مســت اند و ایــن  کــرده ام 
حســابی بــه خودشــان رســیده اند و دلبــری می کننــد. روایتــم را از همیــن نقطــه آغــاز می کنــم. همین طــور 
کــه به ســوی شــرق رکاب می زنــم و جایــی میــان انبــوه اتومبیل هــا بــرای خــودم بــاز می کنــم، توجهــم معطــوف 
ــم  ــرکی می کش ــی ها را س کتاب فروش ــی از  ــِن بعض ــود، ویتری ــت ش ــه فرص ک ــی  گاه ــت.  ــی اس ــاده روی جنوب ــه پی ب
کرده انــد و  تــا از تازه هــای نشــر عقــب نمانــم. در همیــن حــال، اتومبیل هــا تقریبــًا تمــام فضــای خیابــان را قــرق 
کار نمی کنــد!  ج می شــود. فکــر می کنــم شکمشــان اصــاًل خــوب  گوارششــان خــار دودهــای غلیظــی از دســتگاه 
ــودم را  ــان خ ــای مابینش ــدک فض ــد، از ان ــا می زنن ــته اند و درج ــو نشس ــا دوزان ــه آن ه ــم درحالی ک ــح می ده ترجی
ــه  ــد، چ ــج می برن ــتر رن ــم بس ــی از زخ ــااًل همگ ــه احتم ک ــان  ــم سرنشینانش ــور می کن ــودم تص ــا خ ــم. ب ــات ده نج

ک اســت.  ــا ــان دردن کنارش ــور مــن از  ــًا عب ــد. حتم ــا پشــت ســرم می زنن  حرف ه
رویــداد  و  می کننــد  هیاهــو  می دهنــد؛  جــوالن  کرده انــد،  تســخیر  را  فضــا  تمامــًا  اتومبیل هــا  شــهر،  ایــن  در 
ــر از  ــد؛ دیگ ــس می گیرن ــند و نف ــس می کش ــت؛ نف ــه راه اس ــان ب کش ــد خوردوخورا ــواب  دارن ــای خ ــد. ج می آفرینن
کــه اســراف کنندگان  خــدا چــه می خواهنــد؟ امــا بــرای مــن آن هــا متجــاوزاِن خیابان انــد؛ خوش نشــین هایی 
فضاینــد و خیابــان را صرفــًا در فضــای حباب گونــۀ اتومبیل هایشــان هــدر می دهنــد. در مقابــل، مــن به واســطۀ 
دوچرخــه ام، در رابطــه ای تنــی و نزدیــک بــا خیابــان قــرار می گیــرم. همــۀ آنچــه در فضــا می گــذرد، برایــم اهمیــت 
ــا  ــذار اســت و خــود را ب ــر مــن تأثیرگ ــی جــاری در فضــا ب کیفیــت هــوا و همــۀ زندگ ــاد،  ــور، شــدت ب دارد؛ میــزان ن
کــه در مقابــل، شــهر هــم  چرخــۀ طبیعــی شــهر ســازگار می کنــم. مــن در خیابــان جــاری می شــوم و اینجــا اســت 

ــم خــودی می شــود. ــان برای ــه خیاب ک در مــن جــاری می شــود؛ اینجــا اســت 
گاه روی ســینه ام مــی رود و عــرض ارادتــی بــه محضــِر بتنــی  کــه می رســم، دســت راســتم ناخــودآ کمــی جلوتــر 
گشــوده اســت.  کــه از هــر ســو در برابــرش بایســتید، شــهری بــه  رویتــان  ســردِر دانشــگاه تهــران می کنــم. آســتانه ای 
کــه مشــغوِل حراســت از مســیر ویــژه اتوبوس هــا  در همیــن حــال، نگاهــم بــه پلیــس راهنمایــِی ســه راه می افتــد 

ــا  ــد و ب ــدی می زن ــن لبخن ــر م ــا در براب ــود؛ ام ــی وارد ش ــادا نامحرم ــا مب ــت ت اس
نگاهــش مــرا از محــارم می شــمارد. مــن هــم ازخداخواســته دعوتــش را لبیــک 
جایــگاه  انقــالب،  خیابــان  میانــۀ  مســیر  می شــوم.  مســیر  وارد  و  می گویــم 

گویــی  ــا اســت؛  گویــی مســیِر نظرکرده هــای شــهر اســت! شــبیه آن داســتاِن شــکاِف دری ــان ویــژه اســت؛  مهمان
ــه مســیرم ادامــه می دهــم.  کنــم. ب ــه آســوده و آزاد از میانــش عبــور  ک ــرده اســت  ک ــاز  ــرای مــن ب شــهر شــکافی ب
کم کــم چهــارراه ولیعصــر از دور نمایــان می شــود. بــا اینکــه می دانــم روح ســرگردان زیمــل، در حــاِل بازنویســِی 
کالن شــهری را نــدارم.  کالن شــهر و حیــات ذهنــی 1 در چهــارراه منتظــر مــن اســت، امــروز دل ودمــاغ ایــن هیاهــوی 
گــردش  بــه  کالن شــهری، ترجیــح می دهــم ایــن بــار در تقاطــع قــدس،  گمشــدگی و انــزوای انســان  بــه تبــِع همــان 

کنــم و وارد مجــادالت زندگــی چهــارراه نشــوم.  چــپ 
کنــم. حــق انتخــاب تمامــًا بــا مــن اســت.  گزینــش  مــن برخــالف اتومبیل هــا، آزادم تــا خیابان هــا را خــودم 
کــه در آن، خیابان هــا دلبــری می کننــد و مــن هــم جانانه ترینشــان را انتخــاب می کنــم. قــدس یکــی از  داســتانی 
گرم ســیرترین محــور خطــِی تهرانــم،  همیــن خیابان هــای جانانــۀ مــن اســت. مــرا از خــط اســتوایی انقــالب، ایــن 
کشــاورز، میعــادگاه دوچرخه ســواراِن تهرانــی وصــل می کنــد. خیابــان قــدس، رســالت ایــن وصــاِل  بــه بلــوار 
ــب  ــی از جان ــک غرب ــیم خن ــی روم، نس ــش م ــمال پی ــوی ش ــه س ک ــور  ــده دارد. همین ط ــه عه ــم ب ــدس را برای مق
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کــه بعــد از  هنرهــای زیبــا نوازشــم می دهــد و ســعی می کنــد التهــاب ســرباالیی را برایــم التیــام دهــد. نســیمی 
عبــور از پروخالــِی دانشــکده، مرطــوب خاطــرات دانشــگاهی مــن شــده اســت. روی زیــن نشســته ام و رو بــه ســوی 
ــه غــرب می کشــد. از الی نرده هــای همیشه ســبز عبــور می دهــد و  شــمال دارم امــا نیرویــی متافیزیکــی مــن را ب
در میــان حیــاط هنرهــای زیبــا، در میــان هجــوم خاطــرات، رهایــم می کنــد تــا در دایــرۀ ســبزرنگش بــا  خــوب و 

گالویــز شــوم. بــد آن هــا 
ــن  ــه، پرتالطم تری ــن لحظ ــده ام. در ای ــک ش ــی نزدی ــِع طالقان ــه تقاط ــم. ب ــودم می آی ــه خ ــه ب ک ــد  ــی نمی کش طول
نقطــۀ پیــاده و ســوارۀ روز، بســیار آرام اســت. از آن فــوران انبــوِه نخبــگان دانشــگاهی از دِرب قــدس خبــری 
نیســت و نگهبــان هــم تــک و تنهــا در اتاَقکــش چنبــره زده اســت. عبــور می کنــم و آمــادۀ حضــور در بلــوار می شــوم. 
کم کــم پاییــز در مجــاری تنفســی ام پیچ وتــاپ می خــورد. تمــاِم قــاب، برایــم نارنجــی شــده اســت؛ بلــوار پیــش 
از هرجایــی از تهــران برایــم پاییــز می شــود. بلــوار بیــش از هــر نقطــه ای از تهــراِن مــن، معنــی فصل هــا و مفهــوم 
کــرده اســت. قبــل از اینکــه تمامــًا  دگردیســی ها را می فهمــد. بلــوار، تمــام برگ هــای نارنجــی اش را ســنگفرش مــن 
کنــم. کنــارم تحمــل  کنــم، چــراغ قرمــز می شــود و بــاز مجبــورم لحظاتــی اتومبیل هــا را  حضــورم را در بلــوار تثبیــت 
صــف اول و پشــت بــه همــۀ آن هــا توقــف می کنــم. پیاده هــا از خــِط عابــِر روبــه رو، نرم نرمــک عبــور می کننــد. 
گاهــی بــه مــن لبخنــد  نگاهمــان بهــم مــی افتــد. برخــالف اتومبیل هــا مــن بــرای آن هــا آشــنا تلقــی می شــوم. 
گفت وگــو را بینمــان جــاری می کننــد. مــا و پیاده هــا هم ســنگریم و در نبــرِد  گاهــی بعضــی از آن هــا  می زننــد و 
ــرای  ــود ب ــی می ش ــز، فرصت ــراغ قرم ــتاده ایم. چ ــان ایس ــاوزاِن خیاب ــر متج ــان، در براب ــِه باطلم ــق علی ــترِک ح مش
گلــو  در  بــاد  پشــت ســرم،  اتومبیل هــای  و  آرمان هــای خیابــان. چــراغ ســبز می شــود  بــا  میثاقمــان  تجدیــد 
کولی بــازِی آن هــا، خــودم را بــه میانــۀ بلــوار می رســانم.  کامــل و بی اهمیــت بــه  انداخته انــد. بــا خونســردی 
میانــۀ بلــوار، شــهر دیگــر مــن اســت. شــهری درون شــهری دیگــر؛ همچــون خوابــی شــیرین درون خــواِب شــیرین 

دیگــری.
کــه مســیر  کشــاورز اولیــن فضایــی در تهــران اســت  بلــوار، میعــادگاه قدیمــی دوچرخه ســواران تهرانــی اســت. بلــوار 
کچری تریــن عمــل مدیریــت شــهری تلقــی می شــد. ابتــدا  دوچرخــه در آن متولــد شــد. آن روزهــا، ایــن اقــدام، ال
ــم.  ــۀ آن می کن ــودم را وارد میان ــرعت خ ــرد. به س ک ــکان  ــوار نقل م ــۀ بل ــه میان ــا ب ــا بعده ــود ام ــان ب ــوار خیاب در ج
کنــم تــا هضــم و جذبــش  قصــد نــدارم بلــوار را نجویــده قــورت دهــم؛ در مقابــل، ســعی می کنــم آرام آرام آن را مــزه 
کنــم. این جــا دیگــر برخــالف خیابــان، به دنبــال آن نیســتم تــا بــا ضرباهنــگ اتومبیل هــا ســازگار شــوم؛  را تســهیل 
در مقابــل، خــودم را بــه ضرباهنــگ آب و بــاد ســپرده ام و ســعی می کنــم بــا آن هــا هــم رکاب شــوم. آرام آرام رکاب 
کــه در میانــۀ بلــوار، هاله هــای شخصیشــان را تنــگ و تنگ تــر  می زنــم و زندگــِی پیاده هایــی را تماشــا می کنــم 

کنــار هــم قــدم می زننــد. کرده انــد و عاشــقانه 
کالن شــهری خبــری نیســت. هیچ کــس عجلــه ای نــدارد و همه چیــز آرام و عمیــق  در میانــۀ بلــوار، از آن ســرعت 
کــش دار و جاودانــه  کاش می شــد تــا بی نهایــت  می گــذرد. دوســت نــدارم بلــوار هیــچ گاه پایانــی داشــته باشــد. ای  
ــا بی نهایــت در آن رکاب بزنــم. همیشــه میانــۀ بلــوار، حال وهــوای  بــود و انتهایــی نداشــت و مــن می توانســتم ت
هــوای  به خوبــی  و  آغــوش می گیرنــد  را در  تــو  اســت. درختــان  از خیابــان دارد. همیشــه خنک تــر  متفاوتــی 
گــرم صحبــت بــا شــما هســتم، بــه میــدان ولیعصــر نزدیــک می شــوم.  کــه  مهمانانــش را دارنــد. در همیــن حــال 
گردابــی بــزرگ،  کــه پیــش مــی روم، ســیطرۀ آهــن و شیشــه بیشــتر می شــود. بلــوار تمــام  شــده اســت و  همین طــور 
گردابــش بــرای مــن غریبــه اســت. ترجیــح می دهــم برگــردم. بلــوار بــرای  روبــه روی مــن اســت؛ امــا میــدان و ایــن 
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کافــی از خــط اســتوایی تهرانــم دور  مــن جــای بهتــری اســت. مــن بــه بلــوار تعلــق دارم و از طرفــی هــم بــه حــد 
شــده ام. احســاس خشــکی هــوا می کنــم. بهتــر اســت برگــردم.

ــا خیابان هــا، میدان هــا و  مــا دوچرخه ســواران شــهر خودمــان را ســاخته ایم. مــا شهرســازان مجربــی هســتیم ب
کــه بهتریــن فضاهــا را ســوا می کنیــم و ســپس در  کــه خودمــان برگزیدیــم. مــا هســتیم  کوچــه  پس کوچه هایــی 
کــه تهــران را تــا ابــد رکاب بزنیــم. همــۀ مــا، اهلی کــردِن خیابــان را  گذاشــته ایم  آن هــا جــاری می شــویم. مــا قــرار 
کــه از رکاب زنــی آغــاز می شــود، بــا معاشــرت بــا خیابــان و دل دادگــی بــه آن  کار قــرار داده ایــم. فرآینــدی  در دســتور 
کــه خیابــان  پیــش مــی رود و در نهایــت بــا دل بســتگِی مــا بــه آن پایــان می یابــد. دوچرخــه همــۀ آن چیــزی اســت 
را بــرای مــا اهلــی می کنــد. دوچرخه هــا ربــِط مــا بــا شــهرمان را می ســازند. الیه هــای پنهــاِن آن را برایمــان عیــان 
کــه امپراطــورِی دوچرخه هــا در راه  می کننــد و مــا را بــا شــهرمان آشــتی می دهنــد. در آخــر، بشــارتتان می دهــم 

ــرای آن  ــذاری می کننــد. مــن ب ــه زودی تمــام شــهر را تســخیر می کننــد و در قلــب تهــران تاج گ اســت. آن هــا ب
روز لحظه شــماری می کنــم.





مســیر  همیــن  از  روزهــا  بیشــتِر 
چنــد  حــاال  و  ولیعصرهفت تیــر  می گــذرم؛ 
شــخِص  تصــادف  مشــاهدۀ  بــا  کــه  اســت  روزی 
راســِت  ســمت  در  موتــور،  بــا  دوچرخه ســواری 
توجهــم  مســیر،  کنــار  زردرنــِگ  نرده هــای  خیابــان، 
کــه  کــرده اســت؛ نرده هایــی  را بیشــتر از قبــل جلــب 
میانــۀ  در  نبودنــد.  این جــا  پیــش  پنج شــش ماِه  تــا 
کریمخــان  کــه بــا نرده هــا از قســمت ســوارۀ  مســیری 
عالئــِم  از  هشــداری  چندصدمتــر  هــر  شــده،  جــدا 
کــه می گویــد: »ایــن  راهنمایــی و رانندگــی وجــود دارد 
درســت  و  اســت.«  دوچرخه هــا  عبــور  مختــص  راه 
ــایل  ــردد وس ــری، ت ــدار دیگ ــت، هش ــن عالم ــِن ای پایی
کــرده اســت. بــا ایــن حــال،  نقلیــۀ موتــوری را ممنــوع 
کمــاِن  حا موتورهــا،  کــه  می رســد  به نظــر  این طــور 

خیابان انــد. از  قســمت  ایــن  اصلــی 

به دلیـِل  کـه  خوانـده ام  یـا  شـنیده ام  گوشـه وکنار  از 
کریمخان هم  احـداث این مسـیر، مغازه داراِن اطـراف 
کرده اند  گله و شـکایت دارند و چندباری امضاء جمع 
گـوش شـهرداری  بـه  را  و سـعی داشـتند اعتراضشـان 
دارد  جذابیـت  برایـم  آن قـدری  موضـوع،  برسـانند. 
به سـراغ  بـروم  کـه  اسـت  عجیـب  هـم  کمـی  البتـه  و 
کریمخان و بخواهم داسـتان مسـیِر  کسـبۀ  تعدادی از 
نظاره گـرش  هـرروز  کـه  آن هـا،  زبـاِن  از  را  تازه تأسـیس 
هسـتند، بشـنوم. از ابتدای خیابان، از سـمت میدان 
اوقـات،  اغلـب  کـه  همانجـا  می کنـم.  شـروع  ولیعصـر 
می کننـد.  توقـف  کریمخـان  سـر  کسـی  خطی های  تا
کریم خـان  گل تهـران، در ابتـدای  گل فروش هـای بـازار 
هـم  اولـش  از  خیابـان  از  قسـمت  ایـن   کـه  می گوینـد 
کسـی و اتوبـوس بـوده و وضعیـت فعلـی تأثیـِر  مسـیر تا
فرقـی  کـه  مـا  »بـرای  نگذاشـته:  آن هـا  روی  چندانـی 

ش گزار
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کسـیا  تا کـه  این جاسـت  مشـکل  منتهـا  نمی کـرد؛ 
کنـن. بایـد حداقل  کنـن و سـوار  بخـوان مسـافر پیـاده 
که بعضی  یه متری از این حفاظ فاصله داشـته باشـه 
وقتـا ترافیـک می آره.« از ماجرای اسـتفادۀ موتوری ها 
از ایـن مسـیِر محافظت شـده می پرسـم. بـا خنـده ای 
ازش  موتوریـا  کـه  »حـاال  می گوینـد:  تمسـخر  سـر  از 
گـه ایـن مسـیر پهن تـرم بـود،  اسـتفاده می کنـن؛ امـا ا
کمـی جلوتـر  وانتـا و ماشـینا هـم از ایـن ور می رفتـن.« 
به آفریـن،  خیابـان  بـه  نرسـیده  راه،  میانه هـای  در  و 
کریمخـان عصبانـی اسـت  صاحـب داروخانـۀ معـروف 
و  می دانـد  اشـتباه  را  مسـیر  ایجـاد  اسـاس،  از  و 
احداثـش  شـروع  از  مسـیر  ایـن  کـه  می گویـد 
و  ندیـده  خـودش  بـه  دوچرخه سـوار 
را دچـار مشـکل  کسـب وکار آن هـا  فقـط 
کـرده: »فرهنگ سـازی هیچ وقـت بـه زور 
نمی تونـی  کـه  بـه زور  نمی افتـه.  اتفـاق 
کارام  ایـن  کنـی.  دوچرخه سـوار  مـردُم 
اومـدن  کـه  هـم  روزی  اون  بی فایـده س. 
مـن  زدن.  و  مسـیر  ایـن  دیدیـم  مـا  این جـا، 
گفتـم همیـُن شـیش  مـاه  فقـط بهشـون خندیـدم و 
دیگـه، فوقـش یـه سـال دیگـه ورمی داریـن می برین.«
دکتــِر  آقــای  بــا  صحبــت  حــال  در  کــه  همین طــور 
داروخانــه هســتم، یــک چشــمم بــه ســمت خیابــان 
بــر  ســوار  کــه  می بینــم  را  پیرمــردی  گاه  نــا و  اســت 
کنارمــان عبــور می کنــد. تــه  دوچرخــۀ قدیمیــش از 
دلــم خوشــحال می شــوم و امیــدوار. شــاید 
دکتــر  آقــای  حرف هــای  لحظــه ای  حتــی 
گفت وگویــم  گــوش نمی دهــم. زودتــر  را 
داروخانــه  از  و  می رســانم  به پایــان  را 
کســی  بیــرون می آیــم. بــه امیــِد آن کــه 
حــرِف تــازه ای بزنــد، راهــم را بــرای ورود 
کــج  کریمخــان  صرافی هــای  از  یکــی  بــه 
امــا  هــم  مغــازه  ایــن  صاحــب  امــا  می کنــم؛ 
کــه  از مســیر تــازه شــکایت دارد: »تقریبــًا دو ماهــه 
کــه خیلــی نمی شــه. آخــه این جــا  ســاختن. اســتفاده 

گــه ایــن مســیر  مرکــز شــهره. شــلوغی، آلودگــی هــوا. ا
ــود، اون وقــت آره. ایــن از میــدون ولیعصــر  ادامــه دار ب
کــه  کســی و اتوبوســه. تــا ســر حافظــم  کــه ایســتگاه تا
کــه از شــر اون موتوریــا بخــوای خــالص بشــی،  می رســی 
خــودش یــه داســتانیه. اون ور خیابونــم از ســر آبــان 
پیوســته ای  یــه چیــز  ولیعصــر.  میــدون  تــا  گذاشــتن 
بهتــر شــده. موتــوری  فقــط مســیر موتوریــا  نیســت. 
ایــن  از  بــره،  ولیعصــر  تــا  خــالف  هفت تیــر  از  بخــواد 
کــه موتــوری ام،  طــرف دیگــه راحــت مــی ره. خــود مــن 

مــی رم!«  می نــدازم  راحــت 
عالئــِم نصب شــده در جای جــای مســیر، بــا آنچــه در 
ایــن خیابــان اتفــاق می افتــد، نمی خوانــد. طالفــروِش 
آن  اجــرای ضرب العجلــِی  را  ماجــرا  ایــراد  کریمخــان، 
کــه  می دانــد و می گویــد: »درســت ایــن هفتــۀ آخــری 
کــرد. یــه جمعــه  کاُر  قالیبــاف داشــت می رفــت، ایــن 
فــک نمی کردیــم می خــوان  کشــیدن.  اومــدن خــط 
بــذارن. جمعــۀ هفتــۀ بعــدش اومــدن ســریع  میلــه 
از  مشــکل  کــه  اســت  معتقــد  او  زدن.«  رُو  میله هــا 
ــه احــداِث مســیر فکــر  کــه فقــط ب جایــی شــروع شــده 
کرده انــد؛ نــه بــه قبلــش و نــه بــه بعــدش. می گویــد: 
»مســیر دوچرخــه، هــم دوچرخــه می خواهــد و هــم 
هیچ کــداِم  او  نظــر  از  کریمخــان  کــه  دوچرخه ســوار؛ 
بقیــۀ  به انــدازۀ  همــه،  ایــن  بــا  نــدارد.  اآلن  را  آن هــا 
ضــرر  کــه  مــا  »بــه  نیســت:  کی  شــا همســایه هایش 
ایرانیــام  نــدارم.  مشــکلی  اون قــد  مــن  ولــی  می زنــه 
ــع  ــه جم ــاالم دارن نام ــه. ح ــن دیگ ــای تنبلی ــًا آدم ذات
کــه ورش دارن.« از قــرار معلــوم مدتــی اســت  می کنــن 
کســبه بــه فکــر جمــع آوری امضــاء از مغــازه داران  کــه 
افتاده انــد و نامه هایــی بــرای اعتــراض بــه شــهرداری 
نداشــته  مشــخصی  پاســخ  کنــون  تــا  کــه  برده انــد 
کــه طرفــدار مانــدن  کســانی   اســت. بعــد از آن روز، از 
کــه  شــنیده ام  بودنــد،  مســیر   ایــن  جان گرفتــن  و 
بــرای  مســیری  بــه  تبدیــل  آن کــه  از  پیــش  این جــا 
پارک ممنــوع  اصطالحــًا  بشــود،  دوچرخه ســواران 
کنــد  بــوده اســت و اصــاًل ماشــینی نمی توانســته پــارک 
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باشــد.  اعتــراض  بــرای  بهانــه ای  و  محلــی  حــاال  کــه 
ــرک  ــان را ت ــن خیاب ــداِد ای ــِع اض ــرم جم ــم می گی تصمی
ماجــرا،  آن ســوی  در  جســت وجو  به ســراغ  و  بگویــم 

بــروم.  یعنــی شــهرداری، 
از ایده تا عمل؛ مسیرها چگونه ایجاد می شوند؟

عالــی در ســال 1368  از مصوبــۀ شــورای  همه چیــز، 
ــه  ــزم ب ــر را مل ــاالی 50هزارنف ــهرهای ب ــه ش ک ــد  ــاز ش آغ
داشــتِن مســیر دوچرخه ســواری می کــرد. بــا ابــالِغ ایــن 
مصوبــه، به تدریــج و در طــی ســال های بعــد از آن، در 
کشــور، مســیر دوچرخــه احــداث  برخــی از شــهرهای 
و  توپوگرافــی  به خاطــر   ،8 منطقــۀ  تهــران،  در  شــد. 
پایلــوِت1  منطقــۀ  به عنــوان  مناســبش،  دسترســی 
آن،  شــبکه های  در  و  شــد  ح  مطــر دوچرخه ســواری 
مســیر دوچرخــه ایجــاد شــد. مســیرهای رنگ پریــدۀ 
ح  امــروِز هفت حــوض و اطرافــش، حاصــل اجــرای طــر

آن  دوران اســت. 
و  حمل ونقــل  ســازمان  ِک  پــا حمل ونقــل  معاونــت 
ترافیــِک شــهرداری، در نزدیکی هــای ســه راه طالقانی، 
ارتقــاء  بــر  را  برنامه هایــش  اصلــی  تمرکــز  روزهــا  ایــن 
ــاون  ــت. مع ــته اس گذاش ــه  ــرور دوچرخ ــبکۀ عبوروم ش
ح شــده  مطر برنامه هــای  دربــارۀ  ک،  پــا حمل ونقــِل 
کــه  دربــارۀ دوچرخــه، این طــور می گویــد: »اولین بــاری 
دوچرخــه  محــور  حمل ونقــل،  جامــع  ح هــای  طر در 
بررســی شــد، ســال ۹1  گانــه  به عنــوان محــوری جدا
کــه آن زمــان به دالیــل ظاهــرًا نامعلــوم، نتوانســت  بــود 
کشــور و شــورای شــهر  مصــوب شــورای عالــی ترافیــک 
ح هــای جامــِع حــوزۀ ترافیــک،  را شــود.« پیشــینۀ طر
ح  بــه اوایــل دهــۀ هفتــاد می رســد؛ بعــد از آن، دو طــر
ح بازنگــری در  جامــِع )ســال های 73 و 87( و یــک طــر
ســال ۹1 تدویــن شــده اســت و حــاال حــدوداً یک ســالی 
ح هــای جامــع در حمل ونقــل  کــه پرونــدۀ طر اســت 
ــتراتژیک  ــان اس ــا هم ــردی ی ح راهب ــر ــده و ط ــته ش بس
ــان هفت تیــر،  کار آمــده اســت. ایــدۀ مســیر خیاب روی 
کشــاورز بــه میــدان هفت تیــر نیــز  بــرای اتصــال بلــوار 
کلیــد خــورده و  بــر اســاس همیــن پــالِن اســتراتژیک 

اجــرا شــده اســت. در ســال های 64 و یــک دهــه بعــد 
ِح مهــر«  از آن، یعنــی ســاِل 74، طرحــی به نــام »طــر
ــه مســیر دوچرخــۀ  ک ــه مرحلــۀ اجرایی شــدن رســید  ب
کــوی دانشــگاه  کشــاورز را بــه مســیر دوچرخــۀ  بلــوار 
ح  تــا دانشــگاه تهــران متصــل می کــرد. بعدهــا، آن طــر
و  کارگــر  خیابــان  مغــازه داران  اعتــراِض  به دلیــل  نیــز 
شــیب زیــاِد خیابــان، بــه ســرانجام نرســید و نیمــه کاره 

باقــی مانــد. 
گروهــی  ح اســتراتژیک، بــا همــکاری  مراحــل تهیــۀ طــر
»رهیافــت«،  مشــاور  مهندســان  شــرکت  و  هلنــدی۲ 
کارگاه بــا حضــور مدیــراِن ســازمان  بــا برگــزاری چنــد 
ادعــا  ایــن  حــاال  شــد.  انجــام  ترافیــک  حمل ونقــل 
کــه در  ح هــای جامــع  کــه به جــای طر ح اســت  مطــر
همــۀ ایــن ســال ها موفقیتــی از آن هــا حاصــل نشــده، 
گامــی  ح جدیــد برطــرف شــود و  نقــاط ضعــف در طــر
شــبکۀ  یکپارچــۀ  سیســتم  بــه  رســیدن  راســتای  در 
معــاون  آزاده دل،  آقــای  شــود.  برداشــته  دوچرخــه 
کلیــش  بخــش  ســه   بــا  را  ح  طــر ک،  پــا حمل ونقــل 
معرفــی می کنــد: »مــا در ایــن پــالِن اســتراتژیک ســه 
بخــش داریــم: ســخت افزار، نرم افــزار و ســازمان افزار. 
نداشــته  را  چیــزی  چنیــن  تهــران  شــهر  تابه حــال 
در  مــوازی  به صــورت  را  برنامه مــان  بایــد  مــا  اســت. 
ارائــۀ  بــه  ســخت افزار،  ببریــم.  پیــش  ُبعــد  ســه  هــر 
برمی گــردد؛  دوچرخــه  بــه  مربــوط  زیرســاخت های 
جنــس  از  تســهیالتی  یــا  دوچرخــه  مســیر  مثــل 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  ُبعــد  نرم افــزار،  در  پارکینــگ. 
بــه دوچرخــه بیشــتر مــِد نظــر  و ترغیــب شــهروندان 

کــه  اســت. ســازمان افزار هــم اتفاقــی اســت 
بیــن ســازمان ها بــرای رســیدن بــه پویایــی 

بیفتــد.  بایــد  شــهر  در  دوچرخه ســواری  زمینــۀ  در 
کــه مــا بایــد بــا پلیــس، بــا  به عنــوان مثــال، ارتباطــی 
ســازمان های  بــا  و  حمل ونقــل  ســازمان های  خــود 
ایــن  همــۀ  عالوه بــر  باشــیم.«  داشــته  و...  بیمــه 
کــه شــبکۀ دوچرخــه،  موضوعــات، قــرار بــر ایــن شــد 
هوشــمندی  شــبکۀ  شــود.  ارائــه  تلفیقــی  به صــورت 

1. آزمایشی
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کی  کــه سیســتم دوچرخــۀ اشــترا
اســت.  آن  اصلــی  محوریــت 
الزمــۀ  امــروز  آن چــه  از  بخشــی 
اجــرای ســخت افزاِر ایــن سیســتم 
بــا  قبــل،  ســال های  در  اســت، 
اجــرا  زیــادی  فرازونشــیب های 
دوچرخــه  مســیرهای  شــده. 
نقــاط  در  ســال ها  ایــن  در  کــه 
بــا  هماهنگــی  بــدون  و  مختلــف 
اســت،  آمــده  به وجــود  یکدیگــر 
کــه دورانــی  خانه هــای دوچرخــه 
ســر  پشــت   را  ســقوط  و  ظهــور  از 
هوشــمند.  َرک هــای3  و  گذاشــته 

سخت افزارهای رهاشده
نــود  دهــۀ  اوایــل  بــه  دوچرخــه  خانه هــای  داســتان 
کــه دوام چندانــی هــم نــدارد.  برمی گــردد. داســتانی 
تصویــر خانه هــای دوچرخــه، برایــم حــاال بــا خاطــرۀ 
حمــزه  یعنــی  دوچرخه ســوارم،  دوســتان  از  یکــی 
همیــن  »در  می گویــد:  حمــزه  اســت.  خــورده  گــره 
کار می کرد  ه انــد،  کــه خانه هــای دوچرخــه  ســال هایی 
کــه دوســتش داشــته، قــرار می گذارنــد تــا بــا  بــا دختــری 
هــم دیــزی بخورنــد. دوســتش قــرار بــود با تأخیر برســد 
کلــی بحــث و به قــوِل  و بــرای جبــراِن موضــوع، بعــد از 
دوچرخــه،  خانــۀ  مســئول  بــه  کلیدکــردن  خــودش 
دوچرخــه ای می گیــرد و به ســمت محــل مالقاتشــان 
حرکــت می کنــد. خالصــه دوســتش بــه قــرار می رســد 
و بعــد از خــوردن دیــزی، دوتایــی بــا همــان دوچرخــه 
ــد حــاال  ــد و آن را تحویــل می دهنــد. می گوی برمی گردن
را می بینــد،  هرجــا خانه هــای دوچرخــۀ بسته شــده 

یــاد همــان روز می افتــد.
بــا  چهارســال،  طــی  در  و  به مــرور  خانه هــا  ایــن 
صــرف هزینــه از محــل بودجــۀ حمل ونقل وترافیــک 
شــهرداری  مختلــِف  مناطــِق  در  تهــران،  شــهرداری 
وقــِت  معــاون  ســوی  از   ۹4 ســال  شــدند.  احــداث 

ِک شــهرداری، اعــالم می شــود تهــران  حمل ونقــل پــا
160 خانــۀ دوچرخــه و 7 هــزار و 600 دســتگاه دوچرخــه 
دارد4  و شــهروندان از ایــن پــس می تواننــد بــا ثبت نــام 
بانکــی  کارت  خــود،  محلــۀ  دوچرخــه  خانه هــای  در 
بانــک  از  صادرشــده  دوچرخه ســواری،  مخصــوص 

شــهر را دریافــت  کننــد.
ــه افــول  ــا ســال ۹5، دوراِن رو ب خانه هــای دوچرخــه ت
خــود را طــی می کننــد تــا ســرانجام در همــان ســال، 
معاونــت  می شــود.  بســته  خانه هــا  ایــن  پرونــدۀ 
که اشــکال  ک شــهرداری، معتقد اســت  حمل ونقــل پــا
کــه مســافت مطلــوب  ح، ایــن بــود  اساســی ایــن طــر
»بــرای  نادیــده می گرفــت:  را  بــرای دوچرخه ســواری 
کــه از منطقــۀ  کســانی  گفتــه می شــد  ایــن خانه هــا، 
مثــاًل 4 قصــِد رفتــن بــه منطقــۀ 14 را دارنــد، بتواننــد 
دوچرخه شــان را از ایــن ایســتگاه بگیرنــد و بــه آن یکــی 
کــه  تحویــل بدهنــد؛ امــا بــه ایــن فکــر نکــرده بودنــد 
مطلوب تریــن مســافت بــرای ســفر بــا دوچرخــه، ســفِر 
کیلومتــر اســت. بعــد از ایــن اتفــاق، خانه هــای  ــر 5  زی
را  مجموعــه  کــه  شــد  گــذار  وا شــرکتی  بــه  دوچرخــه 
اســتفاده  تقاضــای  امــا  می کــرد؛  مدیریــت  یکپارچــه 
محلــی  به صــورت  صرفــًا  دوچرخــه  خانه هــای  از 
بــا  را  باقــی مانــد و شــهروندان، مســیرهای طوالنــی 
عملکــرد  از  ارزیابــی  یــک  در  نمی رفتنــد.«  دوچرخــه 
کــه از ســوی شــهرداری انجــام  خانه هــای دوچرخــه 
بوســتان ها و  کــه در مجــاورت  شــد، آن خانه هایــی 
کنــش بیشــتری داشــتند.  ــد، ترا ــا داخــل آن هــا بودن ی
ــِم  ــر ایــن اســاس، تصمی ــه ب ک ــد  ــای آزاده دل می گوی آق
کــه خانه هــای دوچرخــه بــا هــدف  نهایــی ایــن شــد 
شــوند:  منتقــل  بوســتان ها  بــه  تفریحی ترویجــی 
دوچرخه ســواری  فرهنگی اجتماعــِی  ُبعــد  »یعنــی 
کــه آن زمــان  را هــم بتوانیــم داشــته باشــیم. اتفاقــی 
کــه ســفرهای تفریحــی و ورزشــی در  افتــاد، ایــن بــود 
ــر انجــام می شــد. ایــن اتفــاق، مربــوط بــه  شــبکۀ معاب
آبــاِن ســال ۹5 اســت. اآلن، جابه جایــِی خانه هــای 
تقاضــا  کــه  بوســتان هایی  بــه  تقریبــًا  دوچرخــه، 

 Sustainable Solutions ۲. شرکت
که مأموریت آن بر روی حمل ونقل 
کید بر  هوشمند و پایداِر شهری با تأ
شبکه دوچرخه است. 
3. Rack

4. خبرگزاری ایسنا، مصاحبه با معاونت 
ک، یکشنبه ۲۹ شهریور  حمل ونقل پا
کد خبر: ۹406۲۹183۹5  .13۹4

ح راهبردی  که در طر 5. اصطالحی 
جدید استفاده شده و منظور سفرهایی 
که در نقاط مرکزی شهر انجام  است 
می شود. اصطالحًا شهروندان برای 
کیلومتر از سفرهای  طی کردن آخرین 
درون شهری خود در مناطق مرکزی از 
این پس بتوانند از دوچرخه استفاده 
کنند. این اصطالح در برابر اولین 
که منظور  کیلومتر سفر قرار می گیرد 
طی کردن مسیر با دوچرخه در سایر 
مناطق شهر، از خانه تا نزدیک ترین 
ایستگاه حمل ونقل عمومی است. 
6. خبرگزاری ایسنا، مصاحبه با معاونت 
حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران، 
کد خبر: ۹60۹1708817 17 آذر 13۹6. 
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کرده انــد، منتقــل شــده و مــا در حــال طی کــردِن روال 
کــه مدیریــت خانه هــا را هــم بــه  اداری آن هســتیم 
کنیــم. تــا اآلن، مدیریــت  گــذار  بخــش خصوصــی وا
کامــاًل تحــت نظــر  آن هــا بــا بخــش خصوصــی بــوده امــا 
شــهرداری و رایــگان ارائــۀ خدمــات می کــرده ولــی ایــن 

کــرد.« رونــد تغییــر پیــدا خواهــد 
قســمت دیگــری از زیرســاخت های شــبکۀ دوچرخــه 
در تهــران هــم مربــوط بــه سیســتم پــارِک هوشــمند 
ســکوهایی  می شــود.  رک هــا  یعنــی  دوچرخه هــا، 
کــه در مناطــق مختلــف مرکــزی  بــرای پــارک دوچرخــه 
شــهر نصــب شــده و بعــد بــه  همــان حــال رهــا شــدند. 
و  پیچ شــمیران  انقــالب،  و  قــدس  خیابــان  تقاطــع 
تقاطــع طالقانــی و مفتــح، تعــدادی از نقــاط هســتند 
کــه رک هــا در آن بــه  حــال اولیــۀ خــود باقــی مانده انــد. 
کــه  اســت  صــورت  بــه  ایــن  رک هــا،  کارکــرِد  نحــوۀ 
متصــل  آن  بــه  پارک کــردن  بــرای  دوچرخه هــا، 
کارِت  زدِن  بــا  بعــدی  اســتفاده کنندۀ  و  می شــوند 
هوشــمند خــود بــر روی دســتگاه، می توانــد دوچرخــه 

کنــد.  کــرده و از آن اســتفاده  را از دســتگاه جــدا 
تــا ســاِل 1401 در  افــق آن  کــه  ح اســتراتژیک  در طــر
کــه شــبکۀ عبورومــروِر  گرفتــه شــده، مقــرر شــد  نظــر 
یعنــی  شــود؛  ارائــه  تلفیقــی  به صــورت  دوچرخــه، 
دوچرخه ســواران بــا اســتفاده از حمل ونقــل عمومــی، 
بــه مناطــق مرکــزی شــهر ماننــد 6، 7، 11 و 1۲ برونــد و 
کیلومتــر ســفر«5  از آن جــا بــرای طی کــردن »آخریــن 
کِی هوشــمند اســتفاده  خــود، از دوچرخه هــای اشــترا
کِی  اشــترا دوچرخــۀ  تکمیــل  بــرای  »االن  کننــد: 
ســرمایه گذار  دنبــال  تهــران  شــهرداری  هوشــمند، 
مرکــز  در  را  سیســتم  ایــن  ســرمایه گذارِی  کــه  اســت 

کنــد. ایــن  شــهر تهــران انجــام دهــد و بهره برداریــش 
َرک هــا هــم متعلــق بــه همیــن سیســتم هســتند؛ ولــی 

باشــد.« هــم  بهره بــردارش  و  ســرمایه گذار  بایــد 
خبــری  بــه  امــروز،  تــا  می رســد،  به نظــر  کــه  آن طــور 
اســت.  نبــوده  هوشــمند  و  یکپارچــه  سیســتم  از 
تهــران،  شــهرداری  ترافیــک  حمل ونقــل  معــاون 

می کنــد  اعــالم  امســال،  آذرمــاِه  از  مصاحبــه ای6  در 
شــده  باعــث  مدیریــت  در  هماهنگــی  عــدم  کــه 
در  کار  »اشــکال  نشــود:  رک هــا  از  اســتفاده ای  تــا 
یکپارچــه ای  قــرارداِد  کــه  بــود  ایــن  قبلــی  مدیریــت 
کــه  دربــارۀ سیســتم دوچرخــه نداشــتند؛ به گونــه ای 
و  دیگــر  جــای  از  را  دوچرخــه  شــرکت،  یــک  از  را  رک 
نرم افــزاِر پیونددهنــدۀ رک و دوچرخــه را نیــز قــرار بــود 
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کنــد و هماهنگ کــردن ایــن ســه شــرکت بــرای پیش ُبــرد  شــرکت دیگــری طراحــی 
کار هــم رک هــای نصب شــده امــا رهاشــده در  کار، بســیار ســخت اســت.« نتیجــۀ 
کــه حــاال در بســیاری جاهــا تبدیــل بــه وســیله ای بــرای  مناطــق مرکــزی شــهر بــود 

اســت.  شــده  موتورهــا  پــارک 
کیلومتــر  کــه در ســال 13۹۲، ۲15  بــر اســاس برنامــۀ پنج ســالۀ دوم شــهرداری تهــران، طــول مســیرهای دوچرخــه 
ح  کیلومتــر برســد. میــزان اســتفاده از دوچرخــه نیــز در افــق طــر بــوده اســت، در ســال 13۹7 بایــد بــه 3۹5 
کل ســفرهای روزانــۀ شــهر تهــران افزایــش  راهبــردی دوچرخه ســواری تــا ســال 1400 بایــد بــه  یک ونیــم درصــد از 
ــت.  ــده اس ــرآورد ش ــورو ب ــون ی ــال، ۲5 میلی ــان 5 س ــدت زم ــداف، در م ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب کن ــدا  پی
کنارهــم قــراردادن ایــن اعــداد و ارقــام و وضعیــت فعلــی، ذهنــم را پــر از ســؤاالِت مطمئنــًا بی جــواب می کنــد: 
ــش  ــوز بخ ــا، هن ح ه ــخت افزارِی طر ــش س ــه در بخ ــای صورت گرفت ــۀ هزینه ه ــود هم ــا وج ــون ب کن ــرا تا ــه چ این ک
زیــادی از پتانســیل ایــن امکانــات بالاســتفاده مانــده و تمــام تالش هایمــان در ایــن  ســال ها چیــزی جــز اتــالف 
ــی  ــده اند و رک های ــرا ش ــته گریخته اج ــورت جس ــب به ص ــه اغل ک ــژه ای  ــیرهای وی ــته؟ مس ــراه نداش ــع به هم مناب
کالن پــس از مدتــی بســته شــده ند،  ــا صــرف هزینه هــای  کــه ب ــا صــرف هزینــۀ 20میلیــاردی7 و خانه هایــی  کــه ب
کفــۀ هزیــن، بســیار  کــه  کــه نشــان می دهنــد  بهــره ای بــرای سیســتم دوچرخه ســواری نداشــته اند. موضوعاتــی 

کفــۀ دیگــر تــرازو یعنــی فایــده بــوده اســت.  ســنگین تر از 
در  هنجاری شــده  الگــوی  یــک  به عنــوان  دوچرخه ســواری  بی آنکــه  می گویــد:  جدیــد،  راهبــردِی  ح  طــر
ســبک زندگــی آدم هــا نهادینــه شــود، تالش هــای مهندســان شــهری در احــداث مســیرهای ویــژۀ دوچرخــه 
بخــش  تــازه،  ِح  طــر بنابرایــن  بــود.  نخواهــد  نتیجه بخــش  کی،  اشــترا دوچرخــۀ  ایســتگاه های  راه انــدازی  و 
گذاشــته اســت؛ پروژه هایــی ماننــد ســازماندهی  زیــادی از تمرکــزش را بــر روی ایجــاد فرآیندهــای اجتماعــی 
بــرای حمــِل  تــا مدرســه، ایجــاد پیک هــای دوچرخه ســوار  تــردد خانــه  دانش آمــوزاِن دوچرخه ســوار جهــت 
کارناوال هــای خیابانــی  کمپین هــا، جشــنواره ها و  کاال، اطالع رســانی و ســازماندهی های اجتماع محــوِر  بــار و 
ــا دوچرخــه، به عنــوان الگویــی معمــول و رایــج در  ــردد ب ــه ت ــا ب کــه همگــِی آن هــا قــرار اســت باعــث شــوند ت و... 
گرفتــه شــود. جــدا  کمــک  ــر آن، از حضــور ان جی اوهــا نیــز در ایــن مســیر  زندگــی شــهروندان نــگاه شــود. عالوه ب
کیفیــت و چگونگــی اجــرای ایــن پروژه هــا، بــا وجــوِد خطــِر نــگاِه ســخت افزاری بــا توجــه بــه اقدامــاِت  از مســئلۀ 
کــه ذاتشــان  اخیــر، بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ها، بایــد منتظــِر ادامــۀ راه مانــد: اینکــه هرکــدام از ایــن اقدامــات 
مشــارکت طلبانه اســت، چقــدر موفــق خواهنــد بــود و چقــدر ایــن اهــداِف ازپیش تعیین شــده، می تواننــد در 

کریمخــان، مغازه دارانــش، معاونت هــای  و  کشــاورز  بایــد دیــد دوچرخه ســواراِن  بردارنــد؟  گام  ایــن مســیر 
حمل ونقــل و ترافیــک و بخش هــای مختلــف مدیریتــی و ســازمانی، هرکــدام ماجــرا را بــه چــه ســمتی پیــش 

ــه.  ــا ن ــود ی ــه نفــِع »دوچرخه ســواری در شــهر« خواهــد ب ــا اتفــاِق نهایــی ب ــرد و آی خواهنــد ب

7. آقای حسینی منش مدیریت وقِت حمل ونقل 
ک سازمان ترافیک در مصاحبه ای با خبرگزاری  پا
کنون ۲0 میلیارد  صداوسیما اعالم می کند :»تا
تومان اعتبار برای نصب و راه اندازی 1۲0 رک 
هوشمند اختصاص یافته است.« 11اردیبهشت 
کد خبر: 1116۲54  .13۹5
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دوچرخه ســوار  فــرِد  یــک  تصویــِر 
شــهر،  خیابان هــای  از  عبــور  حــاِل  در  و 
حرکــت  تصویــر  کــه  اســت  کمرنــگ  همان قــدر 
همــۀ وســایل نقلیــه بیــن خطــوط. خوشــحال کننده  
گاهــی شــاهد چنیــن تصویــری هســتیم امــا  کــه  اســت 
می نمایــد  خ  ر هنگامــی  آن،  ناراحت کننــدۀ  قســمت 
کــه می خواهیــم بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم و بــر 
نمــک  جنســیتی  نابرابری هــای  قدیمــِی  زخــِم  روی 
ــه ازای چنــد مــرِد دوچرخه ســوار، ممکــن  بپاشــیم: »ب
اســت یــک زن دوچرخه ســوار ببینیــم؟« پاســِخ ایــن 
کــه در زمــان فعالیــت  پرســش به قــدری آشــکار اســت 
خانه هــای دوچرخــه در ســطح شــهر، به عنــواِن امــری 
داده  اجــاره  دوچرخــه  خانم هــا  بــه  غالبــًا  واضــح، 
 نمی شــد. در اردیبهشــت مــاه ســال 1386، ســاخت 
بانــوان  کار گــروه  در  بانــوان  ویــژه  اســالمی  دوچرخــۀ 
گی هــای  اســتان مرکــزی تصویــب شــد. در تشــریح ویژ
گفتــه  شــد: »ایــن دوچرخــه،  کلــی دوچرخــۀ مذکــور 
کابیــن اطــراف آن،  کــه  به گونــه ای طراحــی شــده  اســت 
ــاند!«  ــوان را می پوش ــدن بان ــی از ب ــل نیم کام ــور  به ط
خ، بیــش از آنکــه  ح ارائه شــده، بــا داشــتن ســه چــر طــر
بــه دوچرخه هــای معمــول شــباهت داشــته باشــد، 
یــادآور ماشــین های چمن  زنــی بــود. چهــار ســال بعــد، 
کــه در مصوبــات  در آبــان مــاه ســال 13۹0، بیــان شــد 
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، نه تنهــا بــه موضــوع 
اســت،  نشــده  پرداختــه  زنــان  دوچرخه ســواری 
از دوچرخــه  کــه خانم هــا  اســت  کیــد شــده  تأ بلکــه 
فرازونشــیب های  تمــام  وجــود  بــا  نکننــد.  اســتفاده 
چــه  و  سوارشــدن  از  قبــل  چــه  دوچرخه ســواری، 
کــه در توضیــح  در طــول مســیر، هســتند شــیر زنانی 
گذشــت آن چــه تــو بــا مــا  گذشــتیم و  حکمــت »مــا 
ک خــوردۀ خاطــراِت  کــردی«، دوچرخــه را از فــرِش خا
کودکــی خــود، بــه عــرش عناصــِر مهــم زندگــی روزانــه 
کــه دوچرخــه  گفت وگــو بــا ســه تــن از آن هــا،  بردنــد. در 
داشــت،  متفاوتــی  کارکرد هــای  هرکدامشــان  بــرای 

می کنــم. روایــت  را  آنــان  دوچرخه ســواری  تجربــۀ 

الناز؛ در شهر
جدا نشـدنی  عضـو  دوچرخـه  کـه  اسـت  سـال  دو 
سی وچندسـالۀ  دختـر  النـاز،  اسـت.  شـده  او  زندگـی 
کن شـرق، در یکـی از روزهـای شـلوغ و ُپرترافیـِک  سـا
را  غـرب  بـه  شـرق  مسـیر  می گیـرد  تصمیـم  تهـران، 
کنـد؛  کارش بـا دوچرخـه طـی  بـرای رسـیدن بـه محـل 
باشـد  مرهمـی  شـاید  کـه  برقـی  دوچرخـه ای  البتـه 
دوچرخه سـواری  تیـز.  و  تنـد  سـرباالیی های  آالم  بـر 
بـرای النـاز، لـذت رانندگـی در بـاران و پخـش موزیـک 
بـا  انقـالب همـراه  پیـاده روی در خیابـان  یـا  محبـوب 
جـواب  در  دارد.  به همـراه  توامـان  را  پیراشـکی  بـوی 
نـرم  شـیب های  بـا  کنارآمـدن  چگونگـی  پرسـش  بـه 
می رسـد  به نظـر  کـه  آنقدرهـا  کـه  می گویـد  تنـد  و 
اصلـی  دالیـل  افـراد،  از  بسـیاری  نیسـت.  مشـکل 
بـرای اسـتفاده نکردن از دوچرخـه را نبـود مسـیر ویـژه 
کـه  دالیلـی  می کننـد.  ذکـر  خیابان هـا  ایمن نبـودن  و 
باعث می شـود شـاهد صحنۀ حضور دوچرخه سواران 
در مسـیر ویـژۀ اتوبـوس باشـیم؛ امـا النـاز بـه وصالـی بـا 
کـه مشـکالِت آن  دوچرخه سـواری دسـت  یافتـه اسـت 
بـا دسـت، جـای زخـِم  بـر وی ندارنـد.  اثـری  کمتریـن 
روی چانه اش را نشـان می دهد و می گوید: »هنگامی 
کـه در یـک روز بارانـی در حـال دوچرخه سـواری روی 
پـل رسـالت بـودم، زمیـن خـوردم و چانـه ام به شـدت 
می توانـم  به راحتـی  را  بخیه هـا  جـای  دیـد.«  آسـیب 
آن ماجـرا،  از  بعـد  روز  کـه دو  ادامـه می دهـد  ببینـم. 
گـز  دوبـاره سـوار بـر رخـِش دو  چرخـش، خیابان هـا را 
کـه  از او می خواهـم دربـارۀ مشـکالتی  می کـرد. وقتـی 
دوچرخه سـوار  خانمـی  بـرای  اسـت  ممکـن  مشـخصًا 
کنـد، به سـادگی پاسـخ می دهـد  پیـش بیایـد صحبـت 

بـر اتومبیـل باشـد و چـه  کـه چـه سـوار 
و  آزاردهنـده  نـگاه  گزنـد  از  پیـاده، 
حـرف نامربـوط در امـان نخواهـد بـود و 

دوچرخه نقشـی در بیشترشـدن این مشکالت ندارد. 
وسـیله اش  پـارک  اجـازۀ  او  فقـط  النـاز،  کاِر  محـل  در 
از  دوچرخـه،  امنیـت  موضـوع  و  دارد  را  پارکینـگ  در 

1. Spinning
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نـگاه او این گونـه در ذهـن مـا حـل می شـود. اتوپیـای 
جامـۀ  ذهنـم  در  زمـان  آن   النـاز،  دوچرخـۀ  از  مملـوء 
کـه می گویـد: »مـن حتـی بـا دوچرخـه  عمـل می پوشـد 
تـا  و  پوشـیدم  مهمونـی  لبـاس  رفتـم!  هـم  مهمونـی 
کـه  اسـت  سـال  دو  النـاز  زدم.«  رکاب  دوسـتم  خونـۀ 
ونـک  بـه  نارمـک  از  را  مسـیر  کیلومتـِر  یـازده  روز،  هـر 
مسـیری  می زنـد.  رکاب  50دقیقـه  زمانـی  فاصلـۀ  در 
کـه بـا اتومبیـل شـخصی و در صـورت وجـود ترافیـک، 

نـزار می کنـد.  و  زار  را  او  روح  احتمـااًل 

مانیا؛ اندرونی شهر
کوچۀ  کودکـی دوچرخه  سـواری می کرد. وجود  مانیـا از 
رکاب زدن  از  نوجوانـی،  تـا  او  زخمـِی  زانـو ی  و  کـی  خا
ثبـت  بـا  اینکـه در سـال 1386  تـا  نکـرده  بـود  منعـش 
به طـور  سـالنی«،  »دوچرخه سـواری  رشـتۀ  رسـمی 
جـدی شـروع بـه یادگیـری این رشـتۀ ورزشـی می کند. 
همـان  اسـپینینگ1 یـا  آموختـِن  بـه   ،8۹ سـال  از  وی 
دوچرخه سـواری سـالنی می پـردازد و امـروز به عنـوان 
کـه: »همیشـه دوسـت  یـک مربـی حرفـه ای می گویـد 

کنـد!« دوچرخه سـواری  شـهر  در  داشـته 
کـه دوچرخه سـواری در شـهر همـواره  مانیـا می گویـد 
می کنـد  فکـر  امـا  بـوده  اسـت،  اصلـی اش  عالیـق  جـزو 
بـرای  و  اسـت  آن  منفعـت  از  بیـش  آن  ضررهـای  کـه 
کـه آلودگـی  روشن ترشـدن موضـوع، توضیـح می دهـد 
هـوا، نبـود مسـیر دوچرخـه و ناامن بـودن خیابان هـا، 
کام  همـواره او را در تجربـۀ دوچرخه سـواری در شـهر نـا
گذاشـته اسـت. او پارسـال، در روزی تابسـتانی، بعد از 
کـه یکـی از دوسـتان قدیمـی اْش، سـپهر را در حـال  آن 
می بینـد،  کریمخـان  خیابـان  در  دوچرخه سـواری 
کـه به عنـوان هدیـۀ تولـدش،  عزمـش را جـزم می کنـد 
خـودش  بـرای  خـودش  را  دوچرخـه ای  خریـد  مبلـغ 
مثلـث  و  همیشـگی  نگرانی هـای  امـا  کنـد؛  فراهـم 
منحـوس و معـروِف »نـه بـه دوچرخه سـواری« قد علم 
برایـش ناهموارتـر  می کنـد و مسـیر ناهمـوار دوچرخـه 

می شـود. او می خواهـد در خیابـان رکاب بزنـد تـا بـاد 
خاطـرات  و  کنـد  احسـاس  صورتـش  پوسـت  روی  را 

کنـد.   کودکـی اش را زنـده 
بـا  کـه  اسـت  ثابـت  دوچرخـه ای  سـالنی،  دوچرخـۀ 
تغییـر عوامـل مختلفـی مثـل ارتفاع و شـیب و سـرعت، 
دوچرخه سـواران  بـرای  مختلفـی  شـرایط  می توانـد 
کنـد. مانیـا می گویـد: »در بعضـی باشـگاه های  ایجـاد 
پیشـرفته، به دلیـل وجـود ویدئو پروژکتور و فضاسـازی 
مناسـب، امـکان تجربـۀ دوچرخه سـواری در جنگلـی 
در  حتـی  یـا  و  شـهر  در  یـا  درختـان  انبـوه  از  مملـوء 
کوهسـتانی ُپـر فـراز و نشـیب بـه فـرد داده می شـود؛ اما 

کجـا... . کجـا و آن  ایـن 

فرانک؛ بیرون شهر
کوهسـتان  دوچرخه سـواری   1388 سـال  از  فرانـک، 
کـه به صـورت  کـرده اسـت و چهـار سـال اسـت  را آغـاز 
مـدال آوِر  بانـوی  کـه  او  می کنـد.  تمریـن  حرفـه ای 
رشـته اش  دربـارۀ  اسـت،  آسـیا  در  دوچرخه سـواری 
تمریـن  کـوه  و  و سـطح شـهر  »مـا در جـاده  می گویـد: 
فـرد  هـر  یـا  مانیـا  و  النـاز  ماننـد  هـم  او  می کنیـم.« 
دوچرخه سـواری  ناامنی هـای  و  خطـرات  از  دیگـری، 
فرهنـگ  کـه  می کنـد  اضافـه  و  می گویـد  شـهر  در 
کـه  اسـت  اثرگـذاری  و  مهـم  عامـل  دوچرخه سـواری، 
متأسـفانه در ایـران وجـود نـدارد. تعبیـر او از فرهنـگ 
در  دوچرخـه  از  اسـتفاده  تمایـِل  دوچرخه سـواری، 
دوچرخه سـوار  پذیـرش  همچنیـن  و  شـهری  محیـط  
در  عبور ومـرور  حـق  دارای  وسـیله ای  به عنـوان 
گـر  »ا می گویـد:  فرانـک  اسـت.  شـهر  خیابان هـای 
ایـن  نبـوِد  از  فـرار  بـرای  او  بخواهیـد،  را  راسـتش 
او  اسـت!«  آورده  رو  آن  هیجـاِن  و  کـوه  بـه  فرهنـگ، 
وضعیـت  تشـریح  در  می کنـد،  زندگـی  شـیراز  در  کـه 
که مسـیر ویژۀ  دوچرخه سـواری در ایـن شـهر می گویـد 
دوچرخـه در برخـی خیابان ها سـاخته شـده اسـت اما 
آن  از  اسـتفاده  احتمـال  فـراوان،  مشـکالِت  به دلیـِل 



تکمیـل معضالتـی  و  تأییـد  در  پیـدا می کنـد.  کاهـش 
کـه بـرای دوچرخه سـواران خانـم وجـود دارد، تعریـف 
در  دوچرخه سـواری  حـال  در  روزی  کـه  می کنـد 
گهانـی  نا توقـف  در  و  بـوده  اسـت  خیابـان  حاشـیۀ 
پـس  بسـته می شـود.  او  کسـی، مسـیر حرکـت  تا یـک 
کـه فرانـک اعتـراض می کنـد، راننـده بـا ماشـین  از آن 
از  می شـود  باعـث  و  می زنـد  ضربـه  او  دوچرخـۀ  بـه 
بدنـش  بـر  سـطحی  جراحـات  و  بیفتـد  زیـن  روی 
وارد شـود. بـه عقیـدۀ ایـن دانشـجوی رشـتۀ عمـران 
دوچرخه سـواری  کـه  کارشناسی ارشـد،  مقطـع  در 
اسـت،  دغدغـه اش  و  هـدف  مهم تریـن  کوهسـتان 
نـوع خیابان هـا  تعبیـر خـودش،  بـه  و  طراحی شـهری 
و فضا هـای شـهری، تأثیـر به سـزایی در ایجـاد انگیـزه 
بـرای دوچرخه سـواری دارنـد. در ادامـۀ صحبت هایـم 
هـر  آمـال  کعبـۀ  هلنـد،  کشـوِر  از  سـخن  فرانـک،  بـا 
دوچرخه سـواری، بـه میـان آمـد. بـه  عقیـدۀ او، بـرای 
رسـیدن بـه چنیـن جایگاهی در شـهرهای ایـران، نیاز 
بـه جنبشـی اجتماعـی و فرهنگ سـازِی عمیـق اسـت 
تا شـاید بتوانیم بر لشـکر چهار چرخی ها پیروز شـویم. 
کـه  کـرد  ادعـا  بتـوان  زیـاد  اغمـاِض  بـا  شـاید 
خیابان هایـی  بـه  رسـیدن  مسـیِر  در  خیابان هایمـان 
کـه تمـام وسـایِل نقلیـه بیـن خطـوط حرکـت  هسـتند 
کـه آن خیابـان، محل  کننـد، امـا پاسـخ بـه ایـن سـؤال 
کمـی مشـکل به نظر  عبورومـرور دوچرخـه  نیـز هسـت، 
البتـه  تـازه  و  بـا وجـود خبر هـای  می رسـد. مخصوصـًا 
در  خانمـی  آسـیب دیدن  بـر  مبنـی  ناراحت کننـده ای 
عکس هایـی  کـه  دوچرخه سـواری  جـرم  بـه  خیابـان 
مجـازی  فضـای  در  هـم  آسـیب دیده اش  صـورِت  از 
پخـش شـد. بـا وجـود همـۀ این هـا، تصویـِر مـردان و 
کنـار یکدیگـر، همراه بـا لبخند  زنـان دوچرخه سـوار در 
در  ذهنـم  در  صورتشـان  پهنـای  بـر  رضایـت  عمیـق 
کاش ایـن  هیچ کجـای آن خیابـان جـای نمی گیـرد. 

نکننـد.  تغییـر  مردانـه  خیابان هایـش  و  شـهر 



با  مشق  میدان  در  انگلیسی  پسربچۀ  دو  آوردند،  تهران  به  را  مرکب  این  که  باری  ”اولین 
که به تماشایشان رفته بودند، بسم اهلل گویان و  کوتاه، سوار آن ها شدند. پیرها و سالمندانی  شلوارهای 
گویی به تماشای غول و آِل پریزاد رفته باشند، برمی گشتند و آمدن آن ها را  که  الحول گویان و شگفت زده، 

یکی از عالئم ظهور امام زمان می دانستند.“1

کنار میدان  در  که  دارالفنون نرفته  و  بودم مکتب خوانده  پیرمردی  قبل ترم،  کالبد  در دو  حقیِر سراپاتقصیر، 
حلیه المتقین  مباحثۀ  و  کند  اجالل  نزوِل  تا  بودم  سلطان آبادی  مالمحمدعلی خاِن  منتظر  احتمااًل  مشق 
که من پهلوی میدان  گذشته، باز با مخدره اش اختالفشان شده و حاال،  کنیم. حکمًا طبق سنوات و بروج 
کوفتی  یا هر  یا چپقم  بود. سیگارم  از دعوا  بعد  فتِق  و  رتق  مشق چپق چاق می کردم، علی القاعده مشغول 
که آن موقع می کشیدند، روشن کرده نکرده صدای جیغ ضعیفه ای را شنیده بودم و سر از جیِب قبا به  در  را 
کپلشان نشان می داد  کل و  که زردی مو و سفیدی  کرده، آخرالزمان در نظرم مجسم شده بود. دو تولۀ جن، 
که تبحر  کردند. صوت، صوِت صبیۀ فتح اهلل خان بود  گذر  اهل بالد انگلند باشند، سواِر َمرکبی غریب از نظرم 
خاصی در هم آویزِی استر و االغ داشت و مرغوب ترین قاطرهای طهران را تحویل می کرد. بالفور چپق زمین 
کراهت دارد.  که  کردم تا بیش از این جسدش روی زمین نماند  انداخته، دست زیر بغِل دختر فتح اهلل خان فرو 
خ می خورد. چشم هایم  فی الحال، مرکب جنی هم مدام دور میدان چر
مرکِب  بر  یا  کنند  را رصد  فتح اهلل خان  زنخدان دختر  بودند سیب  مانده 
و  خیساندم  لب  زیر  استغفاری  بیندازند.  نظر  باالراده  متحرک،  جنی 
که مرکِب جنی را  الحول کنان ضعیفه را ایستاندم و بسمله گویان خواستم 
که فهمیدم هر دوچرخه ای جن نیست  که نشد. سال ها بعد،  کنم  غیب 
که نسبت جن و دوچرخه »عموم و خصوِص من وجه« است و نه  گفتند   و هر جنی دوچرخه نیست و برایم 
که دوچرخه می دیدم، یاد سیِب دختر فتح اهلل خان افتاده و چنان از خود  مطلق، ترسم مرتفع شد؛ اما هر بار 

لباب«. وُلواال  اُ
ّ

که »ال َیعَلُمه ِإال بی خود می شدم 

”شب جمعه، عدۀ زیادی دوچرخه سوار با زنگوله و چراغ مرکبی از طرف پل چهارباغ به دروازه دولت حرکت 
کرده و با تکرار جمالِت »زنگ داریم، چراغ داریم، نمره داریم«، عابران را متوجه خود می کردند و چون این 
عمل با نظم و آرامش شهر مغایرت داشت، از طرف مأموران حکومت نظامی، تحت تعقیب درآمده و بیشتِر 

آن ها جلب شدند.“ 2
که به حسب زمانی جلوتر بود، آمده بودیم قبرستاِن تخت فوالد و پای مزار مطهر میرداماد،  کالبِد بعدیم،  در 
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گفتم بخوان و  که رسیدم، روزنامه را انداختم جلوی شیخ محمدعلی و  فلسفه مباحثه می کردیم. همان ابتدا 
کالبدم دوچرخه را شیطان و جن و پری می دیدم.  گفتم: »بی حیایی را می بینی؟ بیراه نبود توی آن  خواند. 
پدرسوخته ها نجسی می خورند سوار بیسیکلت می شوند و چادر از سر ناموس شیعه می کشند. انگار نه انگار 
از  فرنگ«  »فرنگ  بود،  فراماسونری شده  لژ  تازگی عضو  که  مملکت، مملکِت شیعه است.  محمدعلی خان 
را توی همین  گوجه فرنگی  که: »عقب مانده نباش راوی. خود تو همین  کرد  دهانش نمی افتاد. سینه سپر 
کردم و مزه اش  که به حلقومت  کنونیت تا چند سال پیش حرام می دانستی و نماد استعمار. بعد  کوفتی  کالبِد 
که  گوجه فرنگی  بخورند.  گوجه فرنگی  عرقشان  بساِط  پای  هم  الابالی  چند  بفرما  فرض  شد.  حالل  کردی، 
پشِت  نمی شود.«  فرنگی مآبی  و  استعمار  نماد  دوچرخه  که  هم  اوباش  دوچرخه سوارِی  با  نمی شود.  حرام 
خ فام شد.گفتم:  کنار لبش سر که نگیِن عقیِق یمنم، از خون  دستم را محکم توی صورتش خواباندم. طوری 
که هیچ، همین ناموسمان را سوار  که چادر از سر بکشند  »تو هنوز خامی. چند سال بعد نشانت خواهم داد 

دوچرخه اش بکنند و توی چهارباغ بچرخانند. مخالفی؟ حاال ببین.«

گفت: »هنوز امکان استفاده زنان از دوچرخه در حمل ونقل شهری وجود ندارد.«“ 3 ”وی 
که زنگ نمی زدم بریزند  گر دوستش نداشتم  که آمارش را به بچه های باال دادم. ا خوبی اش را می خواستم 
کالبد جدیدش، عضو یکی از همین ان جی او صلواتی های محیط زیست شده بود. یک  کنند. توی  جمعش 
کجا پول درمی آوردند. به بهانۀ هوای  کف دستش نمی گذاشتند. خودشان ولی معلوم نبود از  هزارتومانی هم 
که آن ها هم رایگان، بانوان را به دوچرخه سواری  ک، جوانان ساده ای مثل محمدعلی را فریب می دادند  پا
ک پخش می کرد.  کاغذ تبلیغاتی هوای پا کشاورز،  ترغیب بکنند یا از این نوع بی ناموسی ها. روزها وسط بلوار 
ک  ِک پا گر نجسی هم نبود، همچین پا شب ها هم همین ها می بردند و نجسی به خوردش می دادند انگار؛ یا ا
ِک بود، به جای این قرتی بازی های صلواتی  ِک پا گر پا هم نبود. این همه مملکت مشکل دارد، بدبختی دارد. ا
گفتم فالن فالن شده ای  می رفت الاقل افسِر جنِگ نرمی، سفتی، چیزی می شد. زنگ زدم به بچه های باال و  
و  ریختند  و  آمدند  و  کشیدند  زحمت  هم  آن ها  است.  مرتبط  غرب  خوِد  خوِد  با  مستقیم  که  می شناسم  را 
که اشتباه از من بوده و خب، بعدش آمدند سراغ خودم  کشیدند و پرسیدند و معلوم شد  گرفتند و بردند و 
بود.  بازداشت گاه  در  جلوی  محمدعلی  آزادیم،  روز  نپرسیدند.  این بار  البته  و  کشیدند  و  گرفتند  و  بردند  و 
گفتم  و  کشیدم  عمیقی  نفس  نزدیک.  رفتم  می کرد.  نگاهم  و  سبزی  فونیکِس  دوچرخۀ  به  بود  زده  تکیه 

گفتم:  کرد تا سوار شوم.  گرفت و با دستش تعارفم  کرد. زینش را  »بخشیدیم؟« دوچرخه را از تکیۀ دیوار رها 
»نچ؛ یعنی قبول. نه جنه، نه بی ناموسی، نه استعمار؛ ولی من حاِل رکاب زدن ندارم. سِر جدت یه اسنپ 

بگیر ما بریم.« نگرفت. سوار دوچرخه شد و رفت.
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چهل و یک

کــه  کــه انتظــار داشــتم، ســرم پــر شــده بــود از جمله هایــی  از همــان ثانیــۀ اول، طبــق روالــی 
کاش زمــان ده ثانیــه برمی  گشــت و فرمــان را  کــه  بــدون نوبــت وارد می شــدند. طبیعتــًا اولــی ایــن بــود 
مثــاًل به جــای راســت می¬گردانــدم بــه چــپ یــا حداقــل ترمــز نمی کــردم. بقیــه ولــی هیــچ ترتیــب منطقــی ای 
کــه بایــد ســرهم می کــردم تــا پــدرم را بــرای ده دوازده روز غیبــِت ماشــین  نداشــت. مثــاًل ســناریوی ســاختگی ای 
کــف ماشــین« از ذهنــم می گذشــت؛ یــا اینکــه صحنــه  کنــم؛ یــا اینکــه چــرا اســتعارۀ بی مــزۀ »آفتــاب دیــدن  آمــاده 
ک  خ ماشــین هنــوز داشــت تــوی هــوا می چرخیــد؟ بنزیــن قطــره قطــره از بــا از بیــرون چــه شــکلی بــود؛ چــر

گردانــد بــه وضعیــت موجــود. می چکیــد روی زمیــن؟ ایــن آخــری بــرم 
تهــران.  بگویــم  نبــود  بعیــد  کجاســت،  بــرای دوچرخه ســواری  دنیــا  بدتریــن شــهر  مــن می پرســیدید  از  گــر  ا
کــه )مثــل خــودم( رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی آخریــن  بــا وجــود آن همــه ســم تــوی هــوا و مردمــی 
دغدغه شــان بــود، دیگــر نیــازی بــه آوردِن دالیــل دســت چندمی مثــل شــیِب زیــاِد ســرباالیی و ســرپایینی یــا 
وجــود نداشــتن مســیر ویــژۀ دوچرخــه نبــود. امــا بی ماشین شــدِن مــن در نتیجــۀ اتفــاِق چهــار مــاه پیــش، 
کــه دوچرخــه  کســی نکنــم، باالخــره باعــث شــد  کرایــۀ تا به عــالوۀ وسواســم بــرای اینکــه پــول تــو جیبــی را صــرف 
کــه به انــدازه ی  کنــم. بــرای شــروع، دوچرخــۀ آهنــی دوســتم را  را بــرای ســفر هــرروزه ا م بــه دانشــگاه انتخــاب 
گرفتــم و چنــد هفتــه ای مســیر خانــه بــه  ک خــورده بــود، قــرض  کارنامــۀ یکــی از ســال های دبیرســتانش خــا
ــه  ــرای رفت وآمــد ب ــودن اســتفاده از دوچرخــه ب ــه عملی ب دانشــگاه و بالعکــس را رکاب زدم. بعــد از اینکــه پــی ب
کار مــادرم قــرار دادم و بعــد از  کادوی تولــدم در دســتور  دانشــگاه بــردم، خریــد دوچرخــه ای نــو را به عنــوان 
کمــی هــم  کــه  یکــی دو مــاه، صاحــب دوچرخــه ی مریــدای ســبز و ســفید و مشــکی شــدم و دوچرخــۀ زنــگ زده را 
کــرده بــودم بــه صاحبــش برگردانــدم. خیلــی زود اســتفاده از دوچرخــه به عنــوان وســیلۀ نقلیــه  پــول خرجــش 
گاهــی ســواره ها در رگ هایــم ترشــح  کــه به خاطــر نــگاه تأییدآمیــز پیاده هــا و  برایــم جــذاب شــد. شــاید دوپامینــی 
ــه  ــود. به مــرور، دالیــل دیگــری هــم اضافــه می شــد. از جملــه اینکــه ب می شــد، از دالیــل اولیــۀ ایــن جذابیــت ب
کــه نمی پســندیدم، دهن کجــی می کــردم. خیابــان یــا پیــاده رو یــا فضــای ســبز، همــه عرصــۀ جــوالن  هــر قانونــی 
مــن و دوچرخــه ا م بــود. خــودم هــم بــا طراحــی چالش هــای مختلــف بــه ایــن جذابیــت اضافــه می کــردم. حــاال، 
گذاشــتن  ــدوِن  ــا نگه داشــتن دوچرخــه ب ــورد خــودم در ســِر پ همیشــه پشــت چــراغ قرمــز مشــغول شکســتن رک
گــذارم زیــاد بــه جمهــوری و  کــه  پاهــا روی زمیــن بــودم؛ ترافیــک هــم بــا دوچرخــه جــذاب شــده بــود. بــرای مــن 
ح ترافیــک و دردســِر جاپــارک هــم  گمــرک می افتــاد، موضوعیت نداشــتِن شــلوغی خیابــان و طــر انقــالب و حــاال 

خوشــایند بــود. 
ــا  ج ی ــا دوچرخــه رفت وآمــد می کــردم، رکاب زن هــای حرفــه اِی جمعــه بعدازظهــِر اتوبــان تهران کــر کــه ب از زمانــی 
کــه معتقــد  جــادۀ ســوهانک را بــا دقــِت بیشــتری) ببخوانیــد حســادِت بیشــتری( برانــداز می کــردم و از آن جایــی 
ــم  ــی ه ــواریم جنبــۀ ورزش ــه دوچرخه س ــادم ب ــه صرافــت افت ــدارد، ب ــم ن ک ــز  ــۀ قرم ل ــبدر چیــزی از ال گل ش ــودم  ب



کار اواًل جمعه هــای خالــی را بــا فعالیتــی سیاحتی ورزشــی پــر می کــردم؛ ثانیــًا بــا پوشــیدن  ببخشــم. بــا ایــن 
کــه متأســفانه یــا  کــه در پــدال قفــل می شــد، نیــازم بــه »متفاوت بــودن«،  کفش هایــی  چ و  لباس هــای اســتر
کــردم.  کمــی تجهیــزات جدیــد خریــدم و شــروع  خوشــبختانه در صــدِر نظــام ارزشــیم بــود، بــرآورده می شــد. 
هفته هــای اول بــه رکاب زنــی از یوســف آباد تــا بــام تهــران افتخــار می کــردم و بعــد از چنــد مــاه آن قــدر بــه تواناییــم 
کافــی نبــود.  ــِی یــک روزه از خانــه تــا دشــت الر و بالعکــس هــم بــرای رفــع عطشــم  کــه رکاب زن اضافــه شــده بــود 
گپ وگفتــم  کــرد؛ مثــاًل  ورزشی شــدن دوچرخه ســواری، بــه جنبــۀ اجتماعــی زندگیــم هــم ُبعــِد جدیــدی اضافــه 
بــا مســافری هلنــدی در دیزی ســرا، چنــد مــاه بعــد، بــه رکاب زنــی از شــیراز تــا بوشــهر انجامیــد؛ یــا برخــوردم 
کاج دربیایــم. از  گــروه دوچرخه ســوارِی  بــا چنــد تــا دوچرخه ســواِر حوالــی شمشــک، باعــث شــد بــه عضویــت 
کم کــم مثــل حرفه ای ترهــا به خاطــر جدولــی  یــاد می گرفتــم.  ترفندهــای مختلــف  دوچرخه ســوارهای دیگــر 
کمــرم بــدون  گاهــی بــرای اســتراحت دادن بــه  کوچــک یــا چهارپنــج تــا پلــه، پیــاده و ســوار نمی شــدم؛ هــر از 
ــا جابه جاشــدِن دائــم بیــن پیــاده رو و ســواره رو تعــداد توقف هــا را بــه حداقــل می رســاندم.  دســت می رفتــم و ب
ــر دوام( از مــردم بدوبیــراه می شــنیدم؛ امــا به هرحــال پیــاده رو در بســیاری از  ــه َب ــه گاه )ن گ به ویــژه، ایــن اواخــر، 

ــود. ــان ب ــر از خیاب ــی ایمن ت ــع خیل مواق
کــه ســه ســال پیــش بــا ماشــین برایــم  بــا اینکــه ابعــاد حادثــه از دیــد ناظــر بیرونــی خیلــی معمولی تــر از اتفاقــی بــود 
ــچ  ــل، هی ــۀ قب ــالف دفع ــر خ ــه ب ــود. البت ــه ب ــد فاجع ــان ح ــوز در هم ــتم هن ــودم داش ــه خ ک ــی  ــود، حس ــاده ب افت
کــج  کــه  کــه دیــدم ماشــینی بــود  کــه مربــوط بــه پــدرم باشــد بــه ذهنــم هجــوم نمــی آورد. اولیــن چیــزی  فکــری 
ایســتاده بــود، فالشــر زده بــود و راننــده اش بــه طرفــم می دویــد. یکــی دو تــا رهگــذر بــه ســمتم آمدنــد. دســت یکــی 
گرفتــم. ســر  ســاعت و عینکــم را دیــدم، هــر دو بــدون شیشــه. ذهنــم بــاز ســراغ طنزپــردازی می رفــت. جلویــش را 
خ جلویــم واقعــًا هنــوز می چرخیــد؛ می لنگیــد. طبــق  کــردم. چــر کجاســت. پیدایــش  چرخانــدم ببینــم دوچرخــه 
عــادت، فک هایــم را بــرای افســوس خوردن به هــم فشــار دادم. همــۀ دندان هــای پایینــی بــه جاهــای بی ربطــی 
ــه آســفالت  ــه ب ک ــگار اولیــن جایــی  ــِن دندانپزشــکی از ذهنــم رد شــد. ان کارب از دندان هــای باالیــی می ســایید؛ 
کــردم؛ حوصلــۀ  گوشــم پــر از ســؤال های مــردم بــود. آرام بــه فکــم دســت زدم؛ دســتم را نــگاه  خــورد، فکــم بــود. 
گــرم اســت رســیده باشــیم بــه بیمارســتان. کــه تــا بدنــم  اورژانــس را نداشــتم. بــه مــادرم زنــگ زدم، بــه ایــن امیــد 

تهــران شــهر خوبــی بــرای دوچرخه ســواری نبــود، امــا مهــم نبــود؛ چــون تهــران شــهر مــن بــود، دوچرخه ســواری 
کــردم. هنــوز هــم دوچرخه ســواری می کنــم. تابســتاِن امســال،  هــم ورزشــم. بعــد از مدتــی فراغــت، دوبــاره شــروع 
کار را بــا همــان مریــدای ســبز و ســفید و مشــکی رکاب  هفتــه ای یــک روز مســافت چهل کیلومتــری خانــه تــا ســِر 
ــا  ــع ی ــدن از روی موان ــم پری ــه دائ ــه نیــازی ب ک ــه ایــن معنــی  ــژۀ دوچرخــه  اســت؛ ب ــر از مســیِر وی زدم. ملبــورن پ

کــه هســت، می ایســتم پیــاده می شــوم، و دوبــاره ســوار. پله هــا نیســت. بــرای چنــد مانــع مختصــری هــم 
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چهل و پنج

گرام و یــا از  کــه در حــال بــاال و پایین کــردن صفحــات اینســتا حتمــًا برایتــان پیــش آمــده 
ــا  کــرده باشــید و آن موضــوع ی گــروه شــدن های تلگرامــی، بــه موضــوع جالبــی برخــورد  گــروه بــه آن  ایــن 
کــه  کــرده باشــید. ایــن همــان اتفاقــی اســت  کنجــکاوی دنبــال  زمینه هــای مرتبــط بــه آن را از ســِر عالقــه و یــا 
گرامی افتــاد و دســِت بــر قضــا نتیجــۀ آن آشــنایی بــا  کنجکاوی هــای اخیرمــان در صفحــات اینســتا بــرای مــا در 
کــه در روزهایــی از هفتــه  کردیــم  گروهــی برخــورد  ــه  گشــت وگذار، ب خ بــود. در حیــن ایــن  ــام بازچــر ــه  ن گروهــی ب
گرفتــه نشــود و  به طــور دســته جمعی رکاب می زدنــد تــا حــق دوچرخــه و دوچرخه ســوار بیــش از ایــن نادیــده 
گــروه قــراری  گرفتیــم بــا دو نفــر از اعضــای ایــن  گــوش مســئوالن شــهری برســد. تصمیــم  مطالبــات آن هــا بــه 
کــه پیــش رو  خ و راه هایــی  ــد بازچــر کمــی از چندوچــون ایــن حرکــت، چگونگــی تول حضــوری ترتیــب بدهیــم و 

ــم. کنی ــت  دارد، صحب

خ اول: تولد و رشد چر
کــه پــس از اتمــام تحصیالتــش بــه ایــران بازگشــته بــود، آغــاز می کنــد. روزهایــی  صــدرا داســتانش را از روزهایــی 
آن  مردمــان  و  شــهر  گریبان گیــر  هرســاله  کــه  تنفســی  مشــکالت  و  ســرما  فصــل  شــروع  بــا  مصــادف  درســت 
بــرای  راهــی  به دنبــال  و  بازگشــته  از هلنــد  بــه  همــراه دوچرخــه اش  به تازگــی  کــه صــدرا  روزهایــی  می شــود. 
تغییــر فرهنــگ حمل ونقلــی شــهر و در نتیجــه رفــع مشــکل آلودگــی هــوا بــود؛ یعنــی راهــی بــرای تغییــر وضــع 
خ،  گــروه بازچــر ــا طــرز فکــری مشــابِه صــدرا،  گردهم آمــدن نزدیکانــی ب ح شــدن ایــن دغدغــه و  ــا مطر موجــود. ب
کــه هم پــای او  کســانی  بــا هــدف بازتعریــف مفاهیمــی همچــون راه، شــهر و زندگــی شــکل می گرفــت. صــدرا و 
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ــا انجــام ایــن حرکــت، قصــِد به نمایش گذاشــتن تأثیــر فعالیت هــای مردمــی در  رکاب می زننــد، از همــان ابتــدا ب
زندگــی شــهری را داشــتند و به جــای دســت روی دست گذاشــتن و در انتظــار اقدامــی مفیــد از ســوی مســئوالن 
خ«ی هــا  »بازچر شــدند.  خیابان هــا  راهــی  دوچرخه هایشــان  بــا  و  شــده  دســت به کار  خودشــان  نشســتن، 
معتقدنــد حــل مشــکلی همچــون ترافیــک و آلودگــی هــوا نــه محتــاج تکنولــوژی عجیب وغریــب و فیلتر هــای 
ــه شــکل نســبتًا  ــا روی آوردن ب ــه صــرف هزینه هــای سربه فلک کشــیده اســت؛ بلکــه تنهــا ب ــی و ن هــوای آن چنان
کشــید. قدیمــی و تــا حــدودی ازیادرفتــۀ حمل و نقــل، یعنــی دوچرخــه، می تــوان دوبــاره در هــوای شــهرها نفــس 
کــه خــود بــرای انجــام رفت وآمدهــای روزمــره در ســطح شــهر از دوچرخــه اســتفاده می کنــد، عقیــده دارد  صــدرا 
ــژۀ  ح شــدن مطالبــات آن هــا از جملــه احــداث مســیر وی ــرای حضــور دوچرخه ســواران در شــهر و مطر ــد ب ــه بای ک
کمتــر از دیــروز بــه حضــور آن هــا  کــه به نظــر می رســد شــهرداری و ســایر مســئوالن هــر روز  کــرد؛ چرا کاری  دوچرخــه 
گــر دوچرخه ســواران در شــهر حضــور نداشــته باشــند، هیچ کســی بــه نیازهــا و مطالبــات آنــان  توجــه می کننــد: »ا
گرفتــه شــود؛  کــه حقــی بــرای دوچرخــه و دوچرخه ســوار در نظــر  کــرد و نمی تــوان انتظــار داشــت  توجهــی نخواهــد 
کــه دوچرخه ســواری نباشــد، نیــازی  گفــت تــا زمانــی  کــه نیــازی بــه آن حــس نخواهــد شــد.« درواقــع می تــوان  چــرا 
کــه تســهیالت عبورومــرور و ایمنــی دوچرخه ســواری  گرچــه  هــم بــه مســیر ویــژۀ دوچرخــه احســاس نمی شــود. ا
کارآمــد نیســت امــا نمی تــوان بــه صــرف ایــن بهانــه  کافــی و  کالن شــهری همچــون تهــران،  در شــهرهای مــا و حتــی 

کــه حضــور در شــهر، تأثیــر مســتقیمی بــر اهمیــت دادن بــه ایــن موضــوع دارد. در شــهر حضــور پیــدا نکــرد چرا
ــر  ــالوه ب ــا ع ــد ت ــاب می کن ــران انتخ ــرای رکاب زدن در ته ــنبه را ب ــای سه ش ــهر، روزه ــور در ش ــرای حض خ، ب ــر بازچ
کــرده  کمپینــی بــه نــام »سه شــنبه های بــدون خــودرو« همراهــی  ح کــردن مطالباتــش از ایــن طریــق، بــا  مطر
خ بــا بــروز و ظهــور و بــر ســر زبان افتــادن آن مصــادف  کــه تولــد بازچــر کمپینــی  کنــد؛  باشــد و به نوعــی آن  را تقویــت 
کمپیــن به حســاب می آیــد و در ازای همراهــی بــا ایــن حرکــت،  خ، از صداهــای اصلــی ایــن  شــد. حــاال بازچــر

صــدای مطالبــات بازچرخی هــا بلندتــر به گــوش می رســد.

خ دوم: دوستیُ های خیابانی چر
کنش هــای مــردم برایمــان صحبــت می کنــد؛ اینکــه چگونــه بعضی هــا  صــدرا در البــه الی صحبت هایــش، از وا
کارشــان را می پرســند، بعضی هــا  گاهــی جلــو می آینــد و علــت  کنارشــان می گذرنــد،  بــا نگاه هایــی متعجــب از 
از رفتــار مــا اســتقبال  از مــردم می آینــد و  بــه مخالفــت می پردازنــد: »خیلــی  تحسینشــان می کننــد و برخــی 
کــه بــا دیــدن  می کننــد، اطالعــات می گیرنــد و بــرای پیوســتن بــه مــا اعــالم آمادگــی می کننــد. حتــی پیــش آمــده 
کارمــان را جویــا شــده اند.  مــا از ماشــین پیــاده شــدند یــا از طــرف مقابــل خیابــان خــود را بــه مــا رســاندند و علــت 

در ایــن میــان، رابطه هــای دوســتانۀ زیــادی در همــان خیابان هــا شــکل می گیــرد.«
خ برانگیــزد، تی شــرت های  گــروه بازچــر کنجــکاوی مــردم را در ارتبــاط بــا  کــه ممکــن اســت  یکــی از چیزهایــی 
خ جــذب  ــاِن بازچــر ــه مــردم را به ســوی رکاب زن ک ــد: »شــاید یکــی از چیزهایــی  ــن دارن ــه  ت ــه ب ک آبی رنگــی اســت 
کــه بــر تــن آنــان خودنمایــی می کنــد.  می کنــد، تی شــرت هایی بــا مضمــون مطالبــات دوچرخه ســواران اســت 
گــوش مــردم و مســئوالن  ایــن تی شــرت ها، بــا زبــان بی زبانــی، انتظــارات و نیازهــای دوچرخه ســواران را بــه 
کیــد  کنجــکاوی آن هاســت.« صــدرا تأ می رســاند و حداقــل نتیجــۀ  آن، جلــب نظــر مــردم و برانگیختــن حــس 
گــروه در همــه حــال برگــزار می شــود. چــه رکاب زنــان ســه نفــر باشــند  کــه برنامــۀ روزهــای سه شــنبۀ  ایــن  می کنــد 
کــه  ــا هــر طــور  کــه خــود، به تنهایــی مجبــور بــه رکاب زدن شــده ت و چــه َده نفــر! می گویــد روزهایــی پیــش آمــده 



بمانــد و در  زنــده  ایــن حرکــت  هســت، 
مقاومــت  موانــع  و  مخالفت هــا  برابــر 

کنــد.

خ سوم: بازتعریف یک مفهوم چر
گرفتــه   recycle کلمــۀ  از  خ،  بازچــر
تحت عنــوان  را  آن   مــا  کــه  اســت  شــده 
»بازیافــت« بــه کار می گیریــم. همان گونــه 
زد،  حــدس  آن  نــام  از  می تــوان  کــه 
گــروه بــا هــدف بازتعریــِف فرهنــگ  ایــن 
شــهری  زندگــی  در  رایــج  حمل ونقلــِی 
گــروه،  ایــن  اعضــای  می کنــد.  فعالیــت 
جدیــدی  تعریــف  تــا  می زننــد  رکاب 
و  دهنــد  ارائــه  شــهری  حمل ونقــل  از 
حداقــل ایــن نکتــه را بــه مــردم ایــن شــهر 
از  بتواننــد  مــردم  کــه  کننــد  یــادآوری 
ک  دوچرخــه، به عنــواِن وســیلۀ نقلیــۀ پــا
وســیله ای  کنــار  در  آلودگــی،  بــدون  و 
کننــد.  اســتفاده  تفریــح  و  ورزش  بــرای 
بــرای  تنهــا  کــه  کنیــم  تصــور  بیاییــد 
می توانســتند  دوچرخه هــا  روز،  یــک 
را  مــردم  و  شــوند  ماشــین ها  جایگزیــن 
داســتان  طی شــدن  و  ترافیــک  بــدون 
مقصــد  بــه  غلیــظ  دودهــای  تکــرارِی 
چقــدر  کــه  کنیــم  تصــور  می رســاندند؛ 
بــه  متفاوت تــری  تصویــر  می توانســت 
دربیایــد.  آب  از  امــروز  تصویــِر  نســبِت 
صــدرا می گویــد: »بازچرخی هــا معتقدنــد 
کــه دوچرخــه عــالوه بــر آن کــه می توانــد 
نقشــی در تغییــر وضعیــت آلودگــی هــوا 
کنــد، می توانــد ســبک جدیــدی  بــازی 
برخوردهــای  و  اجتماعــی  تعامــالت  از 
کنــد  ــی شــهری تعریــف  ــه را در زندگ روزان
بهبــود  در  هــم  نقشــی  مجمــوع  در  و 
کیفیــت زندگــی در شــهر داشــته باشــد.«
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می دهنــد،  انجــام  نمادیــن  به صــورت  اهدافشــان  دنبال کــردن  بــرای  خ  بازچــر کــه  کارهایــی  از  دیگــر  یکــی 
کار می خواهیــم بــه مدیــران بگوییــم  کــه در آن رکاب می زننــد: »بــا ایــن  کــف مســیرهایی اســت  عالمت گــذاری بــر 
گــر هــم هســت و از آن اســتفاده نمی شــود، نبایــد بــه  کــه در شــهر، جــای مســیر ویــژۀ دوچرخــه خالــی اســت و یــا ا
کریمخــان  مکانــی بــرای تــردد و یــا پــارک موتورهــا تبدیــل بشــود.« احــداث مســیر ویــژۀ دوچرخــه بــرای خیابــان 
کوچــک  ــر از حضــور بازچرخی هــا و ســایر دوچرخه ســواران در ایــن خیابــان اســت، نمونــه ای  ــا حــدی متأث کــه ت
کوچــک در شــهر دارد و نبایــد نادیــده  امــا امیدبخــش اســت از این کــه دوچرخــه و دوچرخه ســوار جایــی هرچنــد 

گرفتــه شــود. 

خ آخر: هم پای دوچرخه ها چر
ــد. از اینکــه برعکــِس آن  ــِم دوچرخه ســواری برایمــان می گوی ک ــر خــالف تصورمــان، از محدودیت هــای  صــدرا، ب
ــی  ــه آلودگ ــت بلک ــده اس ــواران آزاردهن ــرای دوچرخه س ــه ب ک ــت  ــا نیس ــیب خیابان ه ــن ش ــگی، ای ــر همیش تصوی
کنیــم. در حالی کــه  کــه ســبب می شــود انجــام فعالیــت بدنــی خــود را در اتــاق خودروهایمــان حبــس  هــوا اســت 
کمتــر از پنــج ســاعت در طــول هفتــه، در هــوای آلــوده آســیبی بــه بــدن وارد  به گفتــۀ خــودش فعالیــت بدنــِی 
کمــک می کنــد. دوچرخــه،  نمــی آورد و حتــی فعالیــت فیزیکــی در ایــن شــرایط، خــود بــه تقویــت سیســتم بــدن 
ــاید رکاب زدن  ــد. ش ــان تر می کن ــتفاده از آن  را آس ــر اس ــن ام ــا دارد و ای ــر از خودروه کمت ــیار  ــی بس ممنوعیت های
کــه خــط ویــژۀ دوچرخــه در آن هــا وجــود نــدارد و دوچرخه ســواران به ناچــار در خیابــان و مســیر  در مســیرهایی 
کنــون  کــه تا ک بــه نظــر برســد امــا صــدرا می گویــد: »به عنــوان فــردی  تــردد خــودرو رفت و آمــد می کننــد، خطرنــا
خــودروی شــخصی نداشــته ام و بســیاری از مســیرها را بــا دوچرخــه طــی می کنــم، تــا بــه حــال تجربــه ی تصــادف 

جــدی بــا خودروهــا را نداشــته ام.«
کــه در صــورت دیــده و پذیرفته شــدن، می توانــد راه حلــی باشــد بــرای  خ، بــدون شــک، حرکتــی اســت  بازچــر
زمان هــای تلف شــده و مــرده در ترافیــک و آلودگــی هــوای شــهرهایمان؛ امــا ایــن حرکــت نیــز ماننــد هــر حرکــت 
خودجــوش و مردم نهــادی نیازمنــد حمایــت اســت تــا ُپرقدرت تــر و امیدوارانه تــر بــه زیســتش ادامــه دهــد. 
خ و هم فکــران و  گــروه بازچــر کــه در آن تمــام اهــداف  کــرد  کمــی خیــال، می تــوان شــهری را تصــور  فقــط بــا 
کــه چنیــن شــهری چقــدر  کــرد  حامیــان آن هــا بــه حقیقــت پیوســته باشــد. آن گاه می تــوان بــا تمــام وجــود حــس 

مطلوب تــر اســت.
گرفتــه  گــر حقوقمــان در ایــن شــهر نادیــده  کــه ا کــه بیشــتر از پیــش بفهمیــم  دیــر یــا زود وقــت آن خواهــد رســید 

ــار مســئولیت خودمــان  شــد و مــا به شــکِل آنــی انگشــت اتهاممــان را به ســوی مســئوالن بردیــم، تنهــا از زیــر ب
ــرای آن مبــارزه  ــا یکدیگــر همــراه شــویم و ب ــرای احقــاِق آن، ب کــه می شــود ب ــم. ســهمی  کرده ای ــی  شــانه خال

ــرای زندگــی. ــرای نفس کشــیدن و ســهمی ب کنیــم؛ ســهمی ب
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نوشـــتن ایـــن چنـــد خـــط را دقیقـــًا 
پایتخـــت،  هـــوای  کـــه  کـــرده ام  آغـــاز  روزی  از 
بعـــد از تحمـــل روزهـــای بســـیار آلـــوده و ناســـالم 
ـــیده  ـــی رس ـــه شـــرایط مطلوب ـــا، ب گروه ه ـــی  ـــرای تمام ب
گذشـــته در فصـــل  ـــار نیـــز ماننـــد دفعـــات  اســـت. ایـــن ب
ســـرمای ســـال، نـــه تدبیـــر و درایـــت مســـئوالن دولـــت 
و شـــهرداری، و نـــه همـــت و از خودگذشـــتگی مردمـــان 
ایـــن شـــهر نقشـــی در تازه شـــدن هـــوا داشـــته اســـت و 
ــی  ــه مجالـ کـ ــوده  ــی بـ ــات الهـ ــاران و نعمـ ــاد و بـ ــن بـ ایـ
بـــرای تنفـــس به وجـــود آورده اســـت. در ایـــن فرصـــت 
قـــرار اســـت بـــه تجـــارب دو شـــهر از دو دنیـــای متفـــاوت 
اشـــارۀ  دوچرخه ســـواری  و  دوچرخـــه  منظـــر  از 
کوچکـــی داشـــته باشـــم و روی ســـخنم بیشـــتر خطـــاب 
ــا  ــد بـ ــه می تواننـ کـ ــت  ــی اسـ ــهروندان و مردمانـ ــه شـ بـ
گام هـــای  گرفتـــن تصمیمـــات ســـخت بـــرای خـــود، 
بزرگـــی در برابـــر معضـــالت شـــهری نظیـــر ترافیـــک و 

آلودگـــی هـــوا بردارنـــد.

آمستردام، شهِر نخست وزیر دوچرخه سوار
وســـیله ای  به عنـــوان  دوچرخـــه  از  وقتـــی  احتمـــااًل 
ـــم،  ـــت می کنی ـــه صحب ـــهری روزان ـــل ش ـــرای حمل ونق ب
نـــام آمســـتردام در هلنـــد در صـــدر فهرســـت شـــهرهایی 
ســـطح  در  دوچرخه ســـواری  آن،  در  کـــه  باشـــد 
بـــه  تصویـــری  پیـــش  چنـــدی  دارد.  رواج  وســـیعی 
ــد  ــت می شـ ــازی دست به دسـ ــبکه های مجـ ــف شـ لطـ
کـــه در آن مـــارک روتـــه،  نخســـت وزیر هلنـــد، را نشـــان 
کـــه بـــرای اعـــالم خبـــر تشـــکیل دولـــت جدیـــد و  مـــی داد 
کاخ ســـلطنتی  دیـــدار بـــا پادشـــاه، بـــا »دوچرخـــه« بـــه 
کـــه نشـــان  دهندۀ  ـــت. تصویـــری  کشـــور رفتـــه اس ایـــن 
ــد اســـت. ــواری در پایتخـــت هلنـ ــگاه دوچرخه سـ جایـ

کـــه حـــدود یـــک میلیـــون  آمســـتردام شـــهری اســـت 
یـــک  از  بیـــش  حالی کـــه  در  دارد؛  جمعیـــت  نفـــر 
وجـــود  آن  در  دوچرخـــه  هـــزار  دویســـت  و  میلیـــون 
نظام یافتـــه  چنـــان  هلنـــد،  شـــهر  بزرگ تریـــن  دارد. 
اســـت  کـــرده  فراهـــم  را  الزم  زیرســـاخت های 

روزانـــۀ  و  شـــهری  حمل ونقـــل  از  60 درصـــد  کـــه 
آمســـتردام بـــا دوچرخـــه صـــورت می گیـــرد. نزدیـــک 
ویـــژۀ  مســـیر  و  اختصاصـــی  شـــبکۀ  400کیلومتـــر  بـــه 
گســـترده  پارکینگ هـــای  فراهم کـــردن  و  دوچرخـــه 
بـــرای  تالش هـــا  از  بخشـــی  شـــهروندان  بـــرای 
دســـتیابی بـــه ایـــن مهـــم بـــوده اســـت. ایـــن مســـیرها 
تقریبـــًا در تمـــام شـــهر وجـــود دارد؛ به عنـــوان مثـــال از 
کانال هـــای آب بســـیاری در شـــهر هســـت،  کـــه  آن جـــا 
یـــا مســـیر  پل هـــای مخصـــوص حرکـــت دوچرخـــه و 
می شـــود.  دیـــده  نیـــز  خودروهـــا  حرکـــت  از  مجـــزا 
ماننـــد  دوچرخـــه،  مخصـــوص  حرکتـــی  چراغ هـــای 
پیـــاده،  عابـــر  و  خودروهـــا  بـــرای  راهنمایـــی  چـــراغ 
ـــده  ـــه ش ـــواران تعبی ـــت دوچرخه س ـــهیل حرک ـــرای تس ب

اســـت.
در  دوچرخه ســـواری  و  دوچرخـــه  تجربـــۀ  دربـــارۀ 
کتفـــا نمی کنـــم.  هلنـــد، بـــه خوانده هـــا و شـــنیده ها ا
کـــه تجربـــۀ زندگـــی  بـــه لطـــف دوســـتان و بســـتگانی 
دیگـــر  و  آمســـتردام  در  چندســـاله  و  چندیـــن 
ــی از  ــور توجهـ ــکات درخـ ــد، نـ ــد را دارنـ ــهرهای هلنـ شـ
دســـتگیرم  آمســـتردام  در  دوچرخه ســـواری  تجربـــۀ 
می شـــود. دوچرخه ســـواری در آمســـتردام بـــه هیـــچ 
و  درآمـــدی  ســـنی،  گروه هـــای  بـــه  محـــدود  وجـــه 
ـــد  ـــت از 60درص ـــی صحب ـــت. وقت ـــی نیس ـــی خاص جنس
و  می شـــود  دوچرخـــه  بـــا  شـــهری  حمل ونقـــل 
بـــا  نخســـت وزیری  جایـــگاه  در  فـــردی  زمانی کـــه 
فهمیـــد  می تـــوان  دارد،  تـــردد  شـــهر  در  دوچرخـــه 
ســـطح  از  فراتـــر  مســـئله ای  دوچرخه ســـواری  کـــه 
درآمـــدی افـــراد یـــا جایـــگاه و منزلـــت اجتماعـــی آنـــان 
ــهر  ــی اســـت در شـ ــه مدتـ کـ ــتانم  ــی از دوسـ اســـت. یکـ
اســـاتیدی  از  زندگـــی می کنـــد،  تیلبـــرگ  دانشـــگاهی 
گـــران  کـــه صـــرف نظـــر از اینکـــه خودروهـــای  می گویـــد 
قیمتـــی دارنـــد، حتمـــًا صاحـــب دوچرخـــه هســـتند و بـــا 

می آینـــد. دانشـــگاه  بـــه  آن 
گی هـــای  ویژ آمســـتردام  در  دوچرخـــه  از  اســـتفاده 
در  گـــر  ا شـــاید  دارد.  توجهـــی  درخـــور  و  جالـــب 
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خیابان هـــای تهـــران در هـــر شـــرایطی موتورســـواران 
حـــق تقـــدم دارنـــد، در آمســـتردام دوچرخه ســـواران 
ـــای  گی ه ـــند. از ویژ ـــوردار باش ـــی برخ ـــن جایگاه از چنی
هلنـــد،  در  کـــه  اســـت  ایـــن  آن  توجـــه  جالـــب 
دوچرخه هـــا در مسیرشـــان ســـریع حرکـــت می کننـــد 
دوســـتان  از  ُشـــبیر،  نمی دهنـــد.  راه  عابـــران  بـــه  و 
پایبنـــدی  و  مراعـــات  میـــزان  از  دبیرســـتانم،  دوران 
راننـــدگان هنـــگام مشـــاهدۀ دوچرخـــه در خیابـــان بـــا 
گالیـــه یـــاد می کنـــد و بـــه ایـــن مســـئله اشـــاره می کنـــد 
ـــر دوچرخـــه  کـــه وقتـــی ماشـــین ها از دور شـــما را ســـوار ب
کـــرده  کـــم  به شـــدت  را  خـــود  ســـرعت  می بیننـــد، 
کمتـــر  بـــرای  باعـــث می شـــود شـــما  ایـــن مســـئله  و 
ســـرعت  بـــا  باشـــید  مجبـــور  راننـــده،  معذب شـــدن 

بیشـــتری پـــا بزنیـــد تـــا از تقاطـــع بگذریـــد. 
گـــی مهـــم  در بزرگ تریـــن شـــهر هلنـــد، دوچرخـــه ویژ
تـــردد  بـــرای  وســـیله ای  اینکـــه  دارد؛  نیـــز  دیگـــری 
گفتـــۀ  اســـتناد  بـــه  می آیـــد.  به حســـاب  خانواده هـــا 
کـــه تجربـــۀ زندگـــی در برلیـــن را نیـــز دارد،  کســـانی  یکـــی از 
در پایتخـــت آلمـــان ممکـــن اســـت فـــرد بـــا دوچرخـــه بـــه 
کار یـــا محـــل تحصیـــل بـــرود و بـــه خانـــه برگـــردد و  ســـر 
ـــا اســـتفاده از دیگـــر وســـایل حمل ونقلـــی شـــخصی یـــا  ب
عمومـــی بـــه تفریـــح یـــا خریـــد بـــرود؛ امـــا در آمســـتردام 
انجـــام  دوچرخـــه  بـــا  نیـــز  رفت وآمدهایـــی  چنیـــن 
بـــرای  صندلـــی  دوچرخه هـــا،  جلـــوی  در  می شـــود. 
کوچـــک وجـــود دارد. همچنیـــن  نشســـتن بچه هـــای 
خ نیـــز وجـــود  گاری بـــا ســـه چـــر وســـیله ای شـــبیه بـــه 
بـــه همـــراه خریـــد روزانـــه در آن  کـــه بچه هـــا را  دارد 
آن  در  می تواننـــد  نفـــر  دو  حداقـــل  می دهنـــد؛  قـــرار 
کـــودکان در آمســـتردام از ســـه ســـالگی  جـــا شـــوند. 
زمانـــی  می کننـــد.  بـــازی  چوبـــی  دوچرخه هـــای  بـــا 
بـــر  ســـوار  آن هـــا  دیـــدن  شـــدند،  بزرگ تـــر  کـــه  هـــم 
کـــه  کوتـــاه  کوچـــک و قـــِد  دوچرخه هایـــی بـــا ابعـــاد 
در  والدیـــن  بـــا  همـــراه  پرچـــم داری  آنتن هـــای  بـــا 
بـــه  تـــردد می کننـــد، مســـئلۀ عجیبـــی  ســـطح شـــهر 
بچه هـــا  و  کـــودکان  خوگرفتـــن  نمی آیـــد.  حســـاب 
کـــه هلندی هـــا  بـــه دوچرخـــه، بـــه انـــدازه ای اســـت 

هلنـــدی  »بچه هـــای  دارنـــد:  ضرب المثلـــی  چنیـــن 
بـــا دوچرخـــه از شـــکم مادرشـــان بیـــرون می آینـــد.« 
کـــه دالیـــل موجـــه  ضرب المثـــل دیگـــری هـــم هســـت 
بـــرای تأخیـــر یـــک هلنـــدی ســـر قـــرار را پنچرشـــدن 
آب  کانـــال  روی  پل هـــای  بازبـــودن  یـــا  دوچرخـــه 
انـــدازه ای  بـــه   دوچرخـــه،  پنچرشـــدن  می دانـــد.1 
ـــا،  ـــوپر مارکت ه ـــی س ـــه در تمام ک ـــت  ـــت اس ـــز اهمی حائ
و  پیـــدا می شـــود  تلمبـــه  و  پنچرگیـــری  چســـب های 
گرفتـــن پنچـــری چرخشـــان را بلـــد  همـــۀ هلندی هـــا 

هســـتند.
کـــه تجربـــۀ پنـــج ســـال زندگـــی در آمســـتردام  فاطمـــه 
اینکـــه  می گویـــد.  جذابتـــری  تجربه هـــای  از  دارد،  را 
ـــی از  ـــه یک ـــه، در حالی ک ـــر روی دوچرخ ـــر ب ـــدن دو نف دی
کـــج  آن هـــا بـــر روی میلـــۀ وســـط دوچرخـــه به صـــورت 
یـــا بـــر تـــرک دوچرخـــه نشســـته باشـــد، تصویـــِر رایجـــی 
به قـــدری  دوچرخه ســـواری،  در  تبحرشـــان  اســـت. 
کـــه در هنـــگام حرکـــت، ســـیگار بپیچنـــد یـــا  هســـت 
زوج هـــای جـــوان ســـوار بـــر دوچرخـــه دســـت یکدیگـــر 

را بگیرنـــد.
کاله  کســـی  در آمســـتردام و دیگـــر شـــهرهای هلنـــد، 
نـــدارد.  ســـر  بـــر  دوچرخه ســـواری،  هنـــگام  ایمنـــی 
کـــه در آن  ایـــن مســـئله، بـــا دیگـــر شـــهرهای اروپایـــی 
دوچرخه ســـواری رایـــج اســـت، متفـــاوت اســـت. ایـــن 
هـــم  نخست وزیرشـــان  تصویـــر  از  می شـــد  را  مهـــم 
کـــه در تصاویـــِر جنـــاب  متوجـــه شـــد. موضـــوع دیگـــری 
دزدیـــدن  مســـئلۀ  می آیـــد،  چشـــم  بـــه  روتـــه  آقـــای 
دوچرخه هـــا اســـت. بـــه عقیـــدۀ بســـیاری، دزدیـــدن 
ــد  ــه در هلنـ کـ ــا از معـــدود جرایمـــی اســـت  دوچرخه هـ
کـــه آقـــای نخســـت وزیر در حیـــاط  وجـــود دارد. قفلـــی 
ــن  ــد، بهتریـ ــود می زنـ ــه خـ ــه دوچرخـ ــلطنتی بـ کاخ سـ
گـــواه ایـــن ادعـــا اســـت. در هلنـــد، افـــراد دو دوچرخـــه 
دیگـــری  و  شـــهر  در  اســـتفاده  بـــرای  یکـــی  دارنـــد؛ 
بـــرای دزدیده شـــدن! بـــرای همیـــن، افـــراد عالوه بـــر 
خ جلـــو بـــه میلـــۀ پارکینـــگ،  قفل کـــردن بدنـــه و چـــر
ممکـــن  می کننـــد.  قفـــل  نیـــز  را  خـــود  عقـــب  خ  چـــر
ـــه  ـــه هســـتید و ب ـــه آمـــادۀ خـــروج از خان ک ـــی  اســـت زمان
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ــه  ــه بازگشـــت بـ ــور بـ ــرای لحظـــه ای مجبـ ــر دلیلـــی بـ هـ
نباشـــد.  دوچرخه تـــان  از  خبـــری  می شـــوید،  خانـــه 
در حالی کـــه قیمـــت دوچرخـــۀ معمولـــی، در بـــازۀ 30 
دزدان  از  می توانیـــد  شـــما  دارد،  قـــرار  یـــورو   ۲00 تـــا 

دوچرخـــه بـــا 10 یـــورو دوچرخـــه بخریـــد.
کـــه از دیربـــاز  گی هایـــی  بـــا توجـــه بـــه همـــۀ مزایـــا و ویژ
ــا دوچرخه ســـواری وجـــود  ــا در ارتبـــاط بـ در هلندی هـ
گاهانـــه  کامـــاًل آ دارد، آن هـــا معتقدنـــد ایـــن تصمیـــم 
بـــا  و همزمـــان  اســـت. در دهـــۀ 1۹70  گرفتـــه شـــده 
اقبـــال جهانـــی بـــه خودروهـــا و شـــکل دادن شـــهرها 
ــز  ــا نیـ ــر اســـاس خواســـت خودروســـواران، هلندی هـ بـ
ــد.  ــودرو رو می آورنـ ــه خـ ــی بـ کوتاهـ ــی  ــازۀ زمانـ ــرای بـ بـ
بـــازۀ  ایـــن  در  کشـــته ها  و  تصادفـــات  بـــاالی  تعـــداد 
کـــودکان  را  آن هـــا  از  زیـــادی  بخـــش  کـــه  زمانـــی، 
آن هـــا  می شـــود  باعـــث  اســـت،  مـــی داده  تشـــکیل 
جالـــب  نکتـــۀ  بیاورنـــد.  روی  دوچرخـــه  بـــه  دوبـــاره 
کـــه شـــاید به خاطـــر مقتصـــد بـــودن آن هـــا  توجـــِه دیگـــر 
باشـــد، ســـاده  و ابتدایی بـــودن امکانـــاِت دوچرخه هـــا 
کـــه دوچرخه هـــا دنـــده ای نیســـتند  اســـت، به طـــوری 
کنـــار مالحظـــاِت اقتصـــادی  و ترمـــز پایـــی دارنـــد. در 
بـــاالی  هزینه هـــای  از  نمی تـــوان  هلندی هـــا، 
ــد. قیمـــت  ــل شـ ــودروی شـــخصی غافـ ــتفاده از خـ اسـ
ــاِد پارکینـــگ  ــبتًا زیـ ــای نسـ ــوخت و هزینه هـ ــاالی سـ بـ
اســـت.  شـــده  گـــی  ویژ ایـــن  از  بخشـــی  باعـــث  هـــم 
کـــه یعنـــی  بـــا ایـــن همـــه، به دلیـــِل شـــرایط جـــوی 
بادهـــای شـــدید و بـــاران و بـــرف، اســـتفادۀ مـــداوم 
و  شـــهری  درون  رفت وآمدهـــای  بـــرای  دوچرخـــه  از 
برطرف کـــردن نیازهـــای روزانـــه، ســـختی های خـــاص 
ـــه  ک ـــد  ـــور می رس ـــن ط ـــر ای ـــه نظ ـــم دارد. ب ـــودش را ه خ
گســـترده از دوچرخـــه در هلنـــد، تصمیـــم  اســـتفادۀ 
بـــوده و اقدامـــات  گاهانـــه ای از طـــرف شـــهروندان  آ
تســـهیل و حمایـــت  راســـتای  دولتـــی و عمومـــی در 
کـــه بـــه  از آن بـــوده اســـت؛ امـــا تجـــارب شـــهرهایی 
نبـــوده  این گونـــه  همـــواره  آورده انـــد،  رو  دوچرخـــه 
ــا،  کلمبیـ ــت  ــا، پایتخـ ــد بوگوتـ ــهری ماننـ ــت. در شـ اسـ
گســـتردۀ  کـــه ســـال ها بـــه جـــرم و جنایـــت و حضـــور 

باندهـــای مـــواد مخـــدر شـــهره بـــوده اســـت، اتفاقاتـــی 
می شـــود. جهانیـــان  الهام بخـــش  کـــه  می دهـــد  خ  ر

کرامت انسانی بوگوتا، شهر پاسدار 
بـــه مـــکاِن  قـــرن بیســـتم، بوگوتـــا تبدیـــل  در اواخـــر 
تـــرس آوری بـــرای زندگـــی شـــده بـــود؛ مکانـــی ناامـــِن 
و  بـــود  شـــده  اشـــباع  پناهنـــدگان  از  زمیـــن.  روي 
به تازگـــی از جنگـــی داخلـــی و چند دهـــه ای خـــالص 
ترافیـــک  مخـــدر،  مـــواد  قاچاقچیـــان  و  بـــود  شـــده 
خودروهـــا، آلودگـــی هـــوا، فقـــر و بیـــکاری دســـت وپایش 
را بســـته بـــود.۲ بـــا روی کار آمـــدن انریکـــه پنالوســـا در 
ســـال 1۹۹8، دوران تـــازه ای شـــروع شـــد. تغییـــرات 
بوگوتـــا از ابتـــدای قـــرن ۲1 آغـــاز می گـــردد و دنیـــای 
تـــازه ای بـــه روی شـــهرداران، برنامه ریـــزان و طراحـــان 
ماننـــد  بوگوتـــا  زمـــان،  آن  در  می کنـــد.  بـــاز  شـــهری 
گســـترش خودروهـــا  بســـیاری از شـــهرها، تحت تأثیـــر 
در قـــرن بیســـتم، آســـیب های فراوانـــی دیـــده بـــود. 
ــای  ــور اتومبیل هـ ــوِل محـ ــج حـ ــهر به تدریـ ــاختار شـ سـ

شـــخصی تغییـــر جهـــت داد. 
خیابان هـــا،  بـــود  شـــده  باعـــث  مســـائل  ایـــن 
دارایی هـــای  ارزنده تریـــن  و  گران قیمت تریـــن 
جمعیـــت  از  یک پنجـــم  تنهـــا  اشـــغاِل  بـــه  شـــهرها، 
کـــه دسترســـی بـــه خـــودروی شـــخصی  شـــهر در بیایـــد 
کـــه به شـــدت بـــه دور از انصـــاف  داشـــتند؛ موضوعـــی 
و عدالـــت بـــود. ایـــن نابرابـــرِی آشـــکار، زمینـــۀ اعـــالم 
جنـــِگ شـــهردار تـــازه را به وجـــود آورد؛ اعـــالِم جنـــگ 

و  جنایـــت  ضـــد  بـــر  نـــه 
ــا مـــواد مخـــدر  تبهـــکاری یـ
علیـــه  بلکـــه  فقـــر،  یـــا 
شـــخصی!  اتومبیل هـــای 
کـــه:  بـــود  او اخطـــار داده 

»شـــهر، یـــا بـــرای خودروهـــا می توانـــد دوســـتانه باشـــد 
دو  هـــر  دوســـتدار  نمی توانـــد  خودروهـــا؛  بـــرای  یـــا 

باشـــد.«
بـــا  بوگوتـــا،  در  شـــهری  انقـــالب  اســـاس،  ایـــن  بـــر 
بـــدون  ســـال ها  کـــه  فضاهایـــی  آزادســـازی  هـــدِف 

کانال های آب در فواصل زمانی  1. پل های روی 
مشخص برای حرکت قایق ها باز می شوند.

کتاب شهر شاد، نوشته  ۲ . بخشی از فصل اول 
چارلز مونتگمری
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هیـــچ صالحیـــت خاصـــی در 
گرفتـــه  اختیـــار خودروهـــا قـــرار 
بـــه  جدیـــدی  چهـــرۀ  بـــود، 
بوگوتـــا بخشـــید. دو اقـــدام اصلـــی و اثرگـــذار در ســـطح 
هســـتند:  پنالوســـا  عصـــر  تغییـــرات  نماینـــدۀ  شـــهر، 
بـــا هشـــتاد مســـافر،  کـــه  اتوبـــوِس ســـریعی  ســـامانۀ 
ـــا یـــک  ـــر بیشـــتر از یـــک خـــودرو ب حـــق دارد هشـــتاد براب
کنـــد. اقـــدام بعـــدی،  مســـافر، فضـــای راه را اشـــغال 
ــارک  ــه پـ ــه پیـــش از آن، بـ کـ ــود  ــی بـ ــتفاده از فضایـ اسـ
خودروهـــا اختصـــاص داشـــت. ایـــن فضـــا بـــرای تـــردد 
ــارۀ  ــا دربـ ــود. پنالوسـ ــه بـ ــاص یافتـ ــا اختصـ دوچرخه هـ
این گونـــه  دوچرخـــه  محافظت شـــدۀ  مســـیر  ایجـــاد 
می گویـــد: »در شـــهر مـــن، بوگوتـــا، مـــا مبـــارزۀ ســـختی 
کـــه  داشـــتیم تـــا فضایـــی را از خودروهایـــی بگیریـــم 
تـــا  می کردنـــد؛  پـــارک  پیاده روهـــا  در  دهه هـــا  بـــرای 
کـــه می بایســـت  کنیـــم  بـــرای مـــردم فضایـــی ایجـــاد 

کنـــد.« کرامـــت انســـانِی آن هـــا را منعکـــس 
» نفت و الماِس زیر شهرها، به اندازۀ فضاهای 

راه های شهری، ارزشمند نیستند«.3
ــفۀ  ــری از فلسـ ــِش دیگـ ــه بخـ کـ ــه ای اســـت  ایـــن جملـ
اقدامـــات پنالوســـا را نشـــان می دهـــد. او ایـــن جملـــه را 
در راســـتای اهمیـــِت فضاهـــای شـــهری و در ارتبـــاط بـــا 
تصمیـــم مدیـــران شـــهری در خصـــوص نحـــوۀ توزیـــع 
تمـــام  اســـت.  کـــرده  بیـــان  فضـــا  ایـــن  تخصیـــص  و 
کـــه بوگوتـــا بـــه شـــهری  تالش هـــا در ایـــن راســـتا بـــوده 
کمـــی بـــرای »کرامـــت انســـان ها«  کـــه  تبدیـــل شـــود 
کـــه  کـــه نشـــان دهـــد آن هایـــی  احتـــرام قائـــل باشـــد، 
کـــه خـــودرو دارنـــد،  راه می رونـــد، بـــه انـــدازۀ آن هایـــی 
مهـــم هســـتند. فضاهـــای شـــهری بـــر ایـــن اســـاس، 
پیاده هـــا،  میـــان  منصفانـــه ای،  شـــیوۀ  بـــه  بایـــد 
خودروهـــای  و  عمومـــی  حمل ونقـــل  دوچرخه هـــا، 

شـــخصی تقســـیم شـــوند.
نکتـــۀ جالـــب دربـــارۀ روآوردن بـــه دوچرخه هـــا و ایجـــاد 
کـــه ایـــن  مســـیرهای دوچرخـــه در بوگوتـــا، آن اســـت 
کالن شـــهرهای بـــزرگ و  شـــهر، پانـــزده ســـال پیـــش از 
مطرحـــی نظیـــر نیویـــورک، پاریـــس یـــا لنـــدن، نزدیـــک 

کیلومتـــر مســـیر محافظت شـــده بـــرای تـــردد  بـــه 350 
کـــرده اســـت و الهام بخـــش  دوچرخه ســـواران ایجـــاد 
بـــوده  بـــزرگ دنیـــا  ایـــن شـــهرها و دیگـــر شـــهرهای 
ــاید از  ــا دارد؟ شـ کجـ اســـت. ایـــن موفقیـــت ریشـــه در 
کـــه آن هـــا ایجـــاد مســـیرهای  آن جـــا نشـــئت می گیـــرد 
دوچرخـــه را نـــه قـــدرت انتخـــاب4 اضافـــی، بلکـــه حقـــی 
همان طـــور  درســـت  می داننـــد.  شـــهروندان  بـــرای 
پیاده راه هـــای  بـــه  دسترســـی  حـــق  پیاده هـــا  کـــه 
ــدۀ  ــیرهای محافظت شـ ــد. مسـ ــن را دارنـ ــالم و ایمـ سـ
دوچرخـــه، ماننـــد اتوبوس هـــا، تصویـــر بی نظیـــری از 
تـــالِش شـــهر بوگوتـــا بـــرای ایجـــاد فرصت هـــای برابـــر 
اســـت و نشـــان می دهـــد بـــرای مدیـــران شـــهرِی ایـــن 
کـــه بـــا دوچرخـــه ای 30دالری تـــردد  شـــهر، شـــهروندی 
کـــه شـــهروندی بـــا  می کنـــد، همانقـــدر مهـــم اســـت 

کنـــد! خـــودروی 30.000 دالری تـــردد 

از خودمان شروع نکنیم؟
تجربـــۀ آمســـتردام و بوگوتـــا، هـــر چنـــد از دو دنیـــای 
می دهـــد  نشـــان  مـــا  بـــه  هســـتند،  متفـــاوت  کامـــاًل 
تـــردد در ســـفر فکـــر  بـــه تغییـــر شـــیوۀ  کـــه می تـــوان 
گـــر روزی قـــرار باشـــد نقـــش  کـــرد. به نظـــر می رســـد ا
ماننـــد  شـــهری  روزانـــۀ  حمل ونقـــل  در  دوچرخـــه 
تهـــران بیشـــتر شـــود، احتمـــااًل مـــا نیـــز بایـــد مســـیر 
بوگوتـــا را در پیـــش بگیریـــم. هـــر چنـــد ایـــن مهـــم، 
برنامه ریـــزان  و  مدیـــران  درســـت  درک  نیازمنـــِد 
ـــت و  ـــهروندان اس ـــوم ش ـــق عم ـــان و ح ـــهری از خیاب ش
بیـــش از زیرســـاخت ها و امکانـــات ســـخت افزاری، بـــه 

تغییـــر نگـــرش و ذهنیـــت نیـــاز دارد.
ـــم  ـــه ایـــن فکـــر می کن ـــردن ســـخن، ب کوتاه ک ـــه هنـــگام  ب
گـــر می خواهیـــم از شـــر آلودگـــی هـــوا و ترافیـــک  کـــه ا
کشـــندۀ تهـــران، جـــان ســـالم بـــه در ببریـــم، چـــاره ای 
نخواهیـــم  این چنینـــی  رویکردهـــای  تغییـــر  جـــز 
تصـــور  را  روزی  رؤیاپـــردازی،  اندکـــی  بـــا  داشـــت. 

ـــۀ  ـــردد روزان ـــی از ت ـــور توجه ـــش درخ ـــه بخ ک ـــم  می کن
تهـــران بـــا دوچرخـــه انجـــام شـــود.  

 3. صحبت های جناب آقای پنالوسا
 Why buses represent در تد، با عنوان
democracy in action?
4. Option





برای  دارم،  دست هایم  روی  که  زخمی  بزرگ ترین 
که توی قلبش دارد، برای  دوچرخه سواری است و پدرم بزرگ ترین زخمی 

دوچرخه سواری است. 
که روزهاى دورى بود، پدرم، پدر نبود و مشغول یدک کشیدن رسالت  آن روزها 
که دوچرخه از َمرکِب شیطان، به اسباب  ُپرخطیر پسِر ارشد خانواده بود؛ آن روزها 
لقب  شیطان،  مرکِب  شد.  تبدیل  دارالخالفه  اعیان نشین  بچه هاى  ایاب وذهاب 
که جز خودش شخِص دیگرى را هم با خود حمل می کرد  خ دار بود  این وسیلۀ چر

و حتمًا آن باال شیطان در رأس به طور نامرئی هر دو را نگه می داشت.
که قرار بود پدرم باشد، براى دوچرخۀ مدِل ۲4 افغانش، چند ساِل تمام  پسرى 
هرکوس  و  بی.اس.آ  انگلیسی  دوچرخه هاى  بود.  کرده  گردی  شا چلو کبابی  در 
پاتوق  مارکوس،  و  مارتین  استون  کنوِن  ا خودروهاى  با  می کرد  برابرى  حتمًا  که 
که پدرم می شد،  پنجرگیریشان دکان حسین آقاشیخ در ناصرخسرو بوده و پسرى 
گذرش فقط براى خریدِن رکاب هاى پوسیده، زنجبرهاى شل شده و پره بندهاى 
رالی و بیرمنگام به آن دکان می افتاد؛ بلکه با یک ِقران و دو ِقران، پنج  شش ِقران 
کند. فرمان شاخ گاویش، با نوارهاى شبرنگ،  به مدل دوچرخۀ ۲4 افغانش اضافه 
که شاخ هایش زیر نور  کنید  گاوى را تصور  به دوچرخه درخشش بیشترى می داد. 

آفتاب پوسیده بود اما شب ها برق می زد.
فقر تا راه خودش را باز می کند، می شود عضو جداناپذیر تمام رفتارها. دوچرخه اى 
گذران  که اسباِب  که شاید علت ساخت وسازش تفریح بوده و بس، دیرى نمی پاید 

کاسبان دوره گرد می شود. زندگی 
تفریح  اسباب  بود.  نشده  پدرم  پدرم،  بود،  دورى  روزهاى  که  روزها  آن 
عیان نشینان، او را از حامالن چلوکبابی به حساب می آورد. او با نمره ای خوب از 
گرفته بود. نصب آن نمرۀ درخشان روی  نظمیه، تصدیق نامۀ دوچرخه سواریش را 
از زخم های  نه  و  اضافه می کرد  به سرعت دوچرخه اش  نه  ِگل گیِر عقب،  قسمِت 
از عدد 1۲ متنفر بود و  او به عنوان حامِل چلوکباب،  کم می کرد.  را  قلبش چیزی 
بیشتر از آن، از مادۀ 1۲ نظام نامۀ سیر و حرکِت دوچرخه ها در شهر و حومه. عدد 
کرده  که در تمام دوران نوجوانی اش، نقش شوم و نحِس 13 را برای او ایفا  1۲ای 
در  و  بوده  ممنوع  بازارها  و  پیاده روها  در  دوچرخه  »سوارِی  ماده،   آن  طبق  بود. 
را  آن  و   شده  پیاده  دوچرخه  از  باید  داشتند،  کار  بازار  و  پیاده رو  در  که  مواقعی 
که بازاری ها هوس  با دست حرکت می دادند.« عدد 1۲ و ساعت های 1۲ ظهری 



که پدرم می شد، توی پس کوچه های بازار، به جز حامل چلوکباب،  چلوکباب می افتاد توی جانشان. پسری 
حامل دوچرخه اش هم بوده است. 

کرد. با پره هایی بیشتر و مهره هایی  دستمزد تمام آن روزها و آن راه ها، تنها دوچرخۀ ۲4 را تبدیل به ۲8 افغان 
که بین پره ها باال و پایین می رفتند و می رقصیدند. زینی بزرگتر با روکشی از فوِم قرمز؛ با نوارهای شبرنگی  رنگی 

گاویش را می گرفت.  که دور تا دوِر پایه و قاب و بدنه و دستۀ فرمان شاخ 
روزی  می کند.  پیدا  شغلی  ارتقای  دیگر  می شد،  پدرم  که  پسری  دوچرخه اش،  سروسامان دادِن  از  بعد 
که پاره پاره شده اند،   که همیشه نظاره گرشان بوده و یک دِل سیر با لب هایی  می نشیند پشت یکی از میزهایی 

کباب می خورد و استعفایش را با آروِغ بعِد نوشابه می دهد و می رود. 
است.  می داده  کرایه اش  شاهی  ده  ساعتی  و  می شده  پارک ها  راهی  تازه اش  دوچرخۀ  با  عصر ها  و  صبح ها 
ناشی گرِی  از  به بارآمده  خسارت های  ج  خر کند،  شاهکار  خیلی  گر  ا کرایه اش  پول  با  می بیند  هم  بعدترش 

مشتریانش را بر سر دوچرخۀ مفلوک ۲8 افغان به دست می آورد. 
گذران  را برای  با دوچرخه اش توی خیابان های شهر باال و پایین می کند. راه های زیادی  را  روزهای زیادی 
داد،  قول  خودش  به  شد،  پدرم  وقتی  پسر  آن   که  طوری  می کند.  امتحان   ۲8 و   ۲4 دوچرخۀ  با  زندگی اش 

که من باشم، باشد. بهترین دوچرخۀ شهر، زیِر پای دخترش 
کمکی دار و بوق و چراغ دار و موزیکال،  گرچه من هم با داشتن دوچرخۀ آذین بندی شدۀ صورتِی دنده دار و  ا
و  داده  کچرى گردى  ال به  را  جایش  دوره  این  عیان نشینی،  نیامدم.   به حساب  پایتخت  عیان نشین هاى  از 
گرامی با روبان هاى بزرگ قرمز و بادکنک هاى هلیمی  دوچرخۀ صورتِی دنده دارم از پِس ماشین هاى اینستا

برنیامد.
کفشم  حقیقتش تا پاى شوخی را توى مدرسه باز می کردند و بحث سبیل و دوچرخه وسط می آمد، من پاشنۀ 

را باال می دادم و می رفتم دعوا. سبیل بابایم شوخی نداشت.
کوچک و حامل چلوکباب بود، روزى باِر سنگین ترک بندش،  که روزهاى دورى بود و پدرم، پسرى  آن روزها 
که هیچ وقت پشت لب هایش  پاره و روى زمین ساییده می شود. آن قدر  می زندش زمین. باالى لب هایش 

سبیل نداشته باشد.
که می گویم، دوچرخه سبیل بابایم را نمی چرخاند.  همین است 

گذشته و به شکل پست مدرن، سر از خیابان وصال و انقالب  که دوچرخه، از پدرم، سبیل هایش و بازار  حاال 
مسیر های  افزایش  خواستار  عده ای  است،  داده  پیک  به  را  جایش  »حامل«  صفت  و  درآورده  ولیعصر  و 
دوچرخه سواری هستند. باید بود و دید؛ افزایش این مسیر ها چقدر می تواند سبب افزایش درآمد پیک های 

کرد؟ گذران زندگی حساب  دوچرخه سوار شود؟ چقدر می شود روی دوچرخه به عنوان وسیله ای برای 
پس  از  می تواند  چقدر  برنیامد،  بابایم  سبیل  چرخاندن  پس  از  که  دوچرخه ای  این ها  تمام  از  گذشته 

ک برآید؟ خ زندگی پیک های دوچرخه سوار حامی هوای پا چرخاندن چر

وایت ر
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سفرنامه

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران دانشجوی 

زمیــن  بــه  بندرعبــاس  فــرودگاه  در  مــن  پــرواز  کــه  بــود  صبــح  هشــت  ســاعت 
نشســت؛ بــی هیــچ تأخیــری. حتــی از همــان ســاعت آغازیــِن صبــح هــم می شــد 
کشــور  کــرد. تابســتان، پیش تــر از ایــن در ایــن نقطــه از  رطوبــت هــوا را به خوبــی حــس 
ــرای ســفر بــه  کــه مــن ایــن وقــت از ســال را ب ــود  شــروع شــده بــود؛ امــا اینکــه چــه شــده ب
کــه خــودم هــم  کــرده بــودم، ســؤالی اســت  کشــور انتخــاب  گــرم و شــرجِی  یکــی از شــهرهای 

جــواب چنــدان درســتی برایــش نــدارم.
کــه  گشــتی  گشــِت مختصــری درون شــهِر بندرعبــاس شــروع شــد؛  ــا  ســفر مــن بــه هرمــزگان، ب
حتــی تــا انتهــای ســفر هــم، در حــِد حوالــِی مرکــز شــهر و بــازار روزانــۀ مردمــاِن بنــدر باقــی مانــد و 
کــه از بندرعبــاس در ذهــن مــن نقــش بســت. باورکردنــی نبــود.  تبدیــل بــه تنهــا تصویــری شــد 
اواســط خــرداد بــود و نزدیــک ظهــر. مــاه رمضــان هــم بــود؛ امــا در پیاده روهــای منتهــی بــه 
ــای  ــوی ماهی  ه ــود از ب ــر ب ــازار پ ــوای ب ــود. ه ــوزن انداختن نب ــای س ــهر ج ــه، ش ــای روزان بازاره
گرمــای هــوا. ماهی هــا هیــچ شــباهتی بــه ماهی هــای  جورواجــور و ادویه هــای تنــد و تیــز و 
خ و قهــوه اِی  کــه تــا پیــش از ایــن دیــده بــودم، نداشــتند. رنگ هــای زرد و ســر شــمال، 
گرمــای هــوا هــم در اغــراِق رنــگ و  ادویه هــا هــم  تنــد بودنشــان را آشــکار می کردنــد و 
لعابشــان بی تأثیــر نبــود. در خــالل ایــن همــه بــو و رنــگ و رطوبــِت جنوب، ایــن مــن 
کــه شــر و شــر عــرق می ریختــم و متحیرانــه بــه ایــن همــه تکاپــو نــگاه می کــردم؛ بــودم 



گذاشــته  قــدم  ناشــناخته ها  ســرزمین  بــه  گویــی   
و  بــاز  بازارهــای  و  پیاده روهــا  از  گــذر  بــا  باشــم. 
سرپوشــیدۀ ســطح شــهر، بــه اســکله نزدیــک شــدیم. 
کــه قــرار بــود در طــی  مــن بــودم و رامیــن؛ »راهنما«یــی 
ــای  ــد. از بچه ه کن ــک  کم ــن  ــه م ــه روزه ب ــفِر س ــن س ای
می گفــت،  هــم  خــودش  همان طورکــه  و  بــود  بنــدر 
کــف دســتش می شــناخت. بــا  جزیــرۀ هرمــز را مثــل 
همــان لهجــۀ جنوبــی حــرف مــی زد. ســعی می کــرد 
کــه تنهــا ســفر  همه چیــز را توضیــح دهــد. بــرای مــن 
کمــی هــم داشــتم، ایــن فرصــت از  می کــردم و زمــان 

هــر جهــت مغتنــم بــود.
کــرد  کــه رو بــه مــن  به ســمت اســکله در حرکــت بودیــم 
کــم یــک هفتــه را بایــد در هرمــز بگذرانی.  گفــت: »کــِم  و 
کــه نمی شــود.« ســرش را از مــن  بــا یــک روز و دو روز 
نــگاه  ادامــه داد: »عجــب تصادفــی!« در  و  برگردانــد 
آفتاب ســوخته  و  داغــان۲  شــخصی  قیافــۀ  بــا  اول، 
مدت هــا  گویــی  کــه  شــدم  مواجــه  خــود  مقابــل  در 
ســرگردان بــوده و حــال راه نجاتــی یافتــه باشــد؛ البتــه 
ُپربــی راه فکــر نمی کــردم. بعــد از احوال پرســی مختصــر 
کــه  بــود  اســکله  درون  بــه  ورود  و  جوانــک  آن  بــا 

دانســتم او هــم مســافری اســت 
قبــل  مــاه  کــه  مــن  بــه  شــبیه 

بــرای ســفری یک هفتــه ای بــه هرمــز آمــده بــود؛ بــا ایــن 
کــه ایــن یــک هفتــه شــده بــود یــک مــاه و حــال  تفــاوت 
کنــده بــود و  گذشــِت ایــن مــدت، باالخــره دل  پــس از 
عــازم تهــران بــود. رامیــن این هــا را بــا آب وتــاب تعریــف 
کــه  می کــرد و بعــد آن را می چســباند بــه همــان حرفــی 
گفتــه بــود: »دیــدن جزیــره حداقــل یــک  قبــل ایــن 

هفتــه زمــان مــی خواهــد.« 
کــه از همــان ابتــدا  »جزیــره« لفــظ اســرار آمیزی بــود 

گذاشــت. بــه یــاد ندارم  به طــرز عجیبــی روی مــن تأثیــر 
کــه ســفر بــه جنوبی تریــن  کــه در تمــام آن ســه روزی 
ــر  ــود، لفظــی به غی نقطــۀ ممکــن به طــول انجامیــده ب
از »جزیــره« بــرای خطاب کــردن هرمــز شــنیده باشــم. 
کــه ایــن موضــوع را بســیار بعدتر و  جالــب این جــا اســت 
کــه بــه نوشــتن ایــن ســفرنامه فکــر می کــردم،  در زمانــی 
دریافتــم. هرمــز، نــه در قامــت شــهر و نــه در شــکل و 
شــمایل روســتا، بلکــه به نــام جزیــره خوانــده مــی شــد؛ 
همــۀ  اضافــه ای.  پس ونــد  و  پیش ونــد  هیــچ  بــدوِن 
بــرای  مــرا  کنجــکاوی  گاه،  ناخــودآ به طــور  این هــا، 
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ــرد. کشــف هرمــز بیشــتر می ک
کــه به خاطــر مــی آورم، جــز مــن، آدم غیــر  تــا جایــی 
بومــی یــا به قولــی »توریســت« دیگــری در آن لنــج بــا 
مــا نبــود. ایــن را می شــد خیلــی راحــت و بــا مقایســۀ 
به جــز  دریافــت.  به خوبــی  آدم هــا  شــمایل  و  شــکل 
بســته  یکــی  تــا  دو  را  مانتــوام  دکمه هــای  کــه  مــن، 
بــودم و شــالم را به صــورت عمامــه ای، محــض خنکــِی 
گــردن دور ســر پیچیــده بــودم، باقــی خانم هــا،  ناحیــۀ 
ــد؛  ــا صنــدل بودن ــا لباس هــای محلــی زرد و قرمــز و ب ب
کــه نشــان از  خانم هــا، پوســت های برنــزه ای داشــتند 
گــرم ایــن خطــه بــود و صندل هایشــان  آفتــاب همیشــه 
کارشــده روی پاهــا و انگشتانشــان را  ح حنــای  هــم طــر
ــان می کــرد. همــۀ این هــا به وضــوح جلــب توجــه  نمای
کــه ایــن جلــب توجــِه آنــان، صرفــًا  می کردنــد؛ البتــه 

ــرای آنــان. بــرای مــن بــود و همچنیــن مــن ب
پهلــو  جزیــره  اســکلۀ  در  لنــج  کــه  نکشــید  طولــی 
جزیــره  بــه  پــا  مــن  کــه  بــود  اولین بــار  ایــن  و  گرفــت 
درواقــع  و  به خصوصــی  مــکان  و  اســم  می گذاشــتم. 
هــم  اینترنــت  در  و  نمی دانســتم  خاصــی  هیچ چیــز 
مهــم  برایــم  هــم  قصــد  از  و  نمی کــردم  جســت وجو 
انــدک پیش زمینــه  دلــم می خواســت همــان  نبــود. 
کنــار  و عکس هــا و »روایت هــاِی دیگــری« را بگــذارم 
بــه  ورود  به محــِض  کنــم.  کشــف  خــودم  را  هرمــز  و 
جلــب  خــود  بــه  را  مــن  توجــه  کــه  چیــزی  جزیــره، 
ســقف داری  ســه چرخه های  موتــور  و  موتورهــا  کــرد، 
کــه نزدیــک اســکله توقــف می کردنــد و به نوعــی  بودنــد 
وســایل حمل ونقــل اصلــی درون جزیــره به حســاب 
را  بتــوان آن  کــه  از وســیلۀ دیگــری  می آمدنــد. خبــر 
کســی و این جــور  کــرد یــا مثــاًل تا کرایــه  گرفــت یــا  قــرض 

چیزهــا ابــداً نبــود. 
بــود   کــرده  وادار  را  مــا  میانــۀ ظهــر،  هــوا، در  گرمــای 
جزیــره  ســیاحت  بــه  اســتراحت  اندکــی  از  پــس  تــا 
گرمازدگــی هــم بــود. همیــن شــد  بپردازیــم. تــرس از 
از همیــن  یکــی  و به همــراه  رامیــن  بــه پیشــنهاد  کــه 
از  شــدم  متوجــه  نکشــید  طولــی  کــه  موتــورداران، 
آنــان  منــزل  به ســمت  اســت،  رامیــن  آشــناهای 
روانــه شــدیم. از اســکله تــا خانــۀ آنــان راهــی نبــود؛ 

کــه خــود را  شــاید چهــار الــی پنــج دقیقــه بعــد بــود 
کــه از قضــا اولیــن  تــرِک موتــور،  کوچــه ای تنــگ،  در 
کنــار  در  موتــور  توقــف  یافتــم.  بــود،  هــم  تجربــه ام 
ــه  ــا دری قرمــز، نشــان از رســیدن مــا ب دیــواری بلنــد ب
پذیرایــی،  یــک  بــا  محقــر  خانــه ای  داشــت؛  مقصــد 
گویــا  کــه  کوچــک و آشــپزخانه. خانــِم خانــه  یــک هــال 
ــا  ــود ت ــه بنــدر رفتــه ب ــوده، ب همســفر مــا در لنــج هــم ب
کــه می گفــت،  جــواب آزمایشــش را بگیــرد و این طــور 
ــم بســاط اضافه شــدن  کم ک ــد  او و همســرش دیگــر بای
نفــر ســومی را بــه خانه شــان مهیــا می کردنــد. صــورت 
گل انداختــه  گفتــن ایــن ماجــرا بــه مــا  دختــرک هنــگام 
جذاب تــر  مــن  بــرای  را  او  موضــوع  همیــن  و  بــود 
ــه  ک ــال دارد  ــد س ــم چن ــتم بدان ــت داش ــرد. دوس می ک
بعــد از تعــارف شــربت، ســر صحبــت بــاز شــد. آن هــا از 
ــت  ــم فرص ــن ه ــیدند و م ــفرم می پرس ــه س ــن راجع ب م
ــه ســن و سالشــان و زمــاِن  را مغتنــم شــمرده و راجع ب
کــه  بــود  این جــا  جالــب  می پرســیدم.  ازدواجشــان 
نمی ورزیدنــد.  بخــل  مــن،  بــه  پاســخ دادن  در  ابــداً 
مــن  از  هیکلــش،  و  قــواره  و  قــد  برخــالف  دختــرک، 
کوچک تــر بــود و در حــدود هفده هجــده ســال ســن 
مــرد  کــه  بــود  ادامــۀ همیــن صحبت هــا  داشــت. در 
جــوان، درحالی کــه چنــد عکــِس دونفــره از خودشــان 
ــم. اینــم  گفــت: »ایــن مــا ای ــه مــن نشــان مــی داد،  را ب
بودیــم  اومــده  کــه  ماه عســل  بــرای  میــالده.  ج  بــر

تهــران؛ یــه ســال پیــش.«
لبخنــدی زدم و تــا بخواهــم چیــزی بپرســم، پارچــه ای 
را نشــانم دادنــد پــر از زرق وبــرِق منجــوق و این جــور 
چیســت.  اسمشــان  نمی دانــم  کــه  چیزهایــی 
کــه در قســمت  کوتــاه ولــی پــر از تزئینــات  پارچــه ای 
انتهایــی، ســاِق شــلوار به عنــوان ضمیمــه اضافــه اش 
می کردنــد. دختــرک در حیــن نشــان دادِن چگونگــی 
اتصــال ایــن تکه پارچه هــا روی شــلواِر خــودش، ادامــه 
کــه ایــن را خــودش بــرای لباســی درســت می کنــد  داد 
کــه قــرار اســت در عروســی یکــی از اقــوام بپوشــد. اصــاًل 
بایــد  پســر  خانــوادۀ  ازدواج،  مراســِم  در  اســت  رســم 
هفت هشــت دســت از ایــن پارچه هــا را بــرای دختــر 
در  دخترگرفتــن  این کــه  خالصــه  و  ببرنــد  خلعتــی 



هــم  را  دنگ وفنگ هــا  ایــن  جنــوب 
دارد.

را  انتظــارش  بخواهیــد  را  راســتش 
نداشــتم و حتــی ذوق زده هــم شــده 
کمــی  بــه  نوبــت  دیگــر  امــا  بــودم؛ 
به انــدازۀ  بــود؛  رســیده  اســتراحت 
ــا چهل دقیقــه ای.  چرتــی نیم ســاعت ت
کــه از همــان مــرد  بعــد آن، بــا موتــوری 
کردیــم، به ســمت طــرف  جــوان اجــاره 
بــه راه افتادیــم؛ حوالــی  دیگــر جزیــره 
عصــر، حول وحــوش چهارونیــم، پنــج. 
کاســته  گرمــای ســر ظهــِر هــوا اندکــی  از 
شــده بــود امــا آدم هــای زیــادی تــوی 
کوچــه یــا خیابــان نبودنــد. نهایتــًا چنــد 
کوچه هــا  تــوی  از  هــم  آن  کــه  بچــه، 
یــا  و  می کردنــد  دنبــال  را  یکدیگــر 
یــا  پیــاده  کــه  بزرگســاالنی  تک وتــوک 
پیــاده رد می شــدند. بــر موتــور  ســوار 
هــر  از  بیــش  بکــر،  بکــِر  هرمــز،  امــا  و 
گــذر  بــا  بــود.  خــودش  خــوِد  چیــزی 
کــه  بناهــا، چیــزی  و  کنــار خانه هــا  از 
می آمــد،  به چشــم  همــه  از  بیــش 
کثــراً خشــتی  »ســادگی« بــود. خانه هــا ا
کــه فــرق داشــت و در  بودنــد. چیــزی 
ابتــدای ورود و معاشــرتم بــا آدم هــای 
دریافتــه  به وضــوح  این جــا  محلــی 
در  بــود.  خانــه ای  هــر  درون  بــودم، 
ــه  ــود. ن ــی نب ــر خاص ــا خب ــِد خانه ه کالب
خبــر از نمــای خاصــی بــود، نــه فضــای 
به خصوصــی مثــل پــارک یــا هــر چیــزی 
گفــت تنهــا  شــبیه بــه آن. شــاید بتــوان 
کــه برایــم، به طــرز خنــده داری،  چیــزی 
می نمــود،  شــهری بودن  تداعــی 
سرتاســری ای  بلــوار  یگانــه  همــان 
منطقــۀ  انتهــای  و  ابتــدا  کــه  بــود 
متصــل  به هــم  را  جزیــره  مســکونی 
می کــرد. باقــِی چیزهــا در ســاده ترین و 
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کوچه هــای تنــگ  ابتدایی تریــن شــکل ممکــن بــود. 
کــه دو تــا یکــی، خانوارهــا در  و باریــک و خانه هایــی 
بقالی هــا،  مغازه هــا،  حتــی  می کردنــد.  زندگــی  آن 
کــه شــما شــکل خاصــی از  میوه فروشــی ها و هــر آن چــه 
آن را در ذهن دارید، در ســاده ترین شــکل ممکنشــان 
در هرمــز وجــود داشــت و شــاید همیــن باعــث می شــد 
کــه هرمــز را بتــوان دیــد. هرمــز بــا همــۀ ایــن تفاســیر بــود 
خ و آبــی  ِک ســر کــه فــرق داشــت. دیــده می شــد؛ خــا
کــرده  کــه طبیعــت خلــق  نیلگونــش؛ همــان چیــزی 
ک و دســت ناخورده؛ شــبیه فرشــی  بــود؛ همان قــدر پــا

گوشــه اش نقــش خاصــی داشــت. کــه هــر 
اســرارآمیز  »جزیــره«  لفــِظ  کــه  انــدازه  همــان  بــه 
غــرق  خــودش  در  را  انســان  هــم  جزیــره  خــوِد  بــود، 
کار می کــرد، بیابــان  می کــرد. بعضــی جاهــا تــا چشــم 
کمــی آن طرف تــر،  بــود و خشــک و یــک دســت؛ امــا 
خیره کننــده  رنگ هــای  بــا  عظیــم  ســنگی  کوه هــای 
کوه هــای ســنگی بــه اشــکال  ســر برافراشــته بودنــد. 
جــاده،  مســیر  امتــداد  در  و  یک به یــک  مختلــف، 
ــه  ــد و هــر یــک ب ــرده بودن ک ــاال جــا خــوش  ــاالی ب آن ب
ســویی خیــره شــده بودنــد؛ یکــی به شــکل عقــاب و 
کــدام بــه فرم هــای  دیگــری شــبیه اســب و باقــی هــر 
کــه بــه آن جــا  گــون. »درۀ مجســمه ها« اســمی بــود  گونا
گــذر از جــاده و  کــه موقــع  داده بودنــد. یــادم هســت 
پــس از نشســتن روی تخته ســنِگ مشــرف بــه افــق آبِی 
بیکــران، وقتــی بــه غــروب خورشــید نــگاه می کــردم، 
نــو  از  گویــی  کــه  را متصــور می شــدم  کمانــی  روح حا
کوه هــا بــر جزیــره  و ایــن بــار در هیئــت اشــکال ایــن 
حکمرانــی می کننــد. بعــِد آن، در امتــداد همــان جــاده 
ک  کار می کــرد، رنــگ خــا و در طــرف ســاحل، تــا چشــم 
خ. در طرفــی نه چنــدان دور از  ِخ ســر خ بــود؛ ســر ســر
کــه نمی دانــم  خ و در ســاحل نقــره ای،  ایــن حجــم ســر
شــگفتی  گفــت،  بایــد  چــه  زیبایــی اش  توصیــف  در 
جزیــره  در  گمشــدگان  چشــمان  انتظــار  در  دیگــری 
کاری از دســت مــن بــر نمی آمد  اســت. بــا ایــن تفاســیر، 
جــز اینکــه بگــذارم هرمــز خــودش را بــه مــن بشناســاند 
کــه تمامــًا در او غــرق می شــدم. نمی دانــم  و مــن بــودم 
گذشــت. تــا بــه خــود آمــدم، دیــدم زیــر نــور مــاه  چگونــه 

کــه بــاالی ســرم در آســمان  و خیــره بــه ســتاره هایی 
کشــیده ام. ســکوت  ــد، روی ســاحل دراز  پخــش بودن
کــه  عجیبــی بــود. بــه پریــان دریایــی ای فکــر می کــردم 
شــب ها ســر از آب بیــرون می آورنــد و بــا عبــور از شــِن 
بــه نقــره بــدل می کننــد. هرمــز،  ســاحل ها، آن هــا را 
ایــن اجــازه را بــه مــن داده بــود تــا چشــمانم را ببنــدم و 

کنــم. برایــش داستان ســرایی 
کــردم.  صبــح روز بعــد، بــا خســتگی زیــادی چشــم بــاز 
گذشــته، تنهــا ســه   به خاطــر ماجراجویی هــای شــب 
کــه  کــرده بــودم. نوبتــی هــم  چهــار ســاعتی اســتراحت 
گشــت زنی البــه الی  باشــد، دقایــِق باقی مانــده نوبــِت 
از  گــذر  از  پــس  و  پیــاده روی  اندکــی  بــا  بــود.  بناهــا 
کــی، در باالتریــن قســمت قلعــۀ  کوچه هــای تنــگ و خا
موســوم بــه قلعــۀ پرتغالی هــا ایســتادم. حــس عجیبــی 
کــه دیــروز مــرا در امتــداد خــودش  داشــت. جزیــره ای 
دعــوت  خــودش  اعمــاق  بــه  مــرا  حــاال  می کشــید، 
پیــدا  بــاال  آن  از  جزیــره  از  زیــادی  بخــش  می کــرد. 
ــز،  ــک هرم ــای دور و نزدی ــا، آدم ه ــاط خانه ه ــود؛ حی ب
کــه دیــروز نشــانی از آن هــا ندیــده  قایق هــا، پرندگانــی 
ــرا  ــتم چ ــچ نمی دانس ــه هی ک ــجدی  ــی مس ــودم و حت ب

بایــد این قــدر نامــوزون بــا باقــی چیزهــا باشــد.
از  یــک  هــر  پشــت  داســتاِن  بــه  فکرکــردن  حیــن  در 
پنجره هــای ایــن خانه هــا، بــه یــاد داســتانی افتــادم 
کــرده بــود؛ داســتان رازآلــود  کــه رامیــن برایــم تعریــف 
برقع هــای زنــان بنــدر. در حیــن باالرفتــن از قلعــه بــود 
کــه رامیــن از داســتان برقع هــای زنــان بنــدری برایــم 
کــه از دور، ماننــد ابروهــا  پــرده برداشــت. برقع هایــی 
کلفــت مردانــه می نمــود. رامیــن می گفــت:  و ســبیِل 
کــه وقتــی شوهرانشــان به جهــت  »دلیــل، ایــن اســت 
شــِر  از  بنــدر  زنــاِن  می رونــد،  خانــه  از  کار  یــا  صیــد 
ــی در امــان بماننــد.« ایــن  ــدۀ پرتغال ــان ناخوان مهمان
گذشــته بــاز  گــر دریچــه ای رو بــه  احتمــال را مــی دادم ا
شــود و مــن خــودم را چندیــن قــرن قبل تــر بــاز بیابــم، 
کــه از ایــن  احتمــااًل فاتحــان جزیــره را خواهــم دیــد 
ــِی  ــن دیدزن ــی، در حی ــای ملوان ــا آن دوربین ه ــاال و ب ب
کنان جزیره انــد. از ایــن افــکار، خنــده ام  خانه هــای ســا
کاری  ــدًا  ــرا اب ــن ماج ــقم ای ــت و س ــه صح ــت. ب می گرف



ــم  کلــی فلســفه و داســتاِن دیگــر هــم پشــت ایــن ماجــرا باشــد. برای نداشــتم؛ حتــی احتمــال مــی دادم 
کنــار آن، بــدون  کــه هرمــز چقــدر داســتان دارد و یــا می توانــد داشــته باشــد و انــگار نمی شــود از  جالــب بــود 

گذشــت.  کوچــک و بزرگــش  گــوش دادن بــه اتفاقــات 
نمی دانــم چــه مــدت آن بــاال نشســته بــودم و بــه منظــرۀ روبــه رو خیــره مانــده بــودم؛ شــاید نیم ســاعت و شــاید 

کــه تــا قبــل از جمع وجورکــردن و رفتــن به ســمت هنــگام،  کــه مطمئــن بــودم ایــن بــود  هــم بیشــتر. تنهــا چیــزی 
کم کــم  کــه دیگــر ظهــر شــده اســت و بایــد  کنــم و لــذت ببــرم. حواســم نبــود  می خواهــم بــه فســتیوال رنــگ نــگاه 
کــه  کــه چــه چیــزی در ایــن جزیــره هســت  کــه هنــوز اســت، درســت نمی دانــم  برگــردم و وســایلم را بــردارم. هنــوز 
کــه می توانســتم خیالــم را بــه هــر ســو پــرواز بدهــم،  آدم را مســحور خــودش می کنــد. شــاید بــرای مــن، همیــن 
کــه از مصاحبــت بــا هرمــز لــذت ببــرم. او بــه مــن نشــان مــی داد و مــن برایــش می ســراییدم و  دلیلــی بــود 

کــه  به گمانــم آن تأثیــر جادویــی هــم، چیــزی جــز برانگیختــن حــس شــاعرانگی و خیــال نبــوده باشــد. حســی 
کــه بــاز هــم مــرا  هــر بــار بــا مــرور خاطــرات ایــن ســفر، بــار دیگــر در مــن زنــده مــی شــود و آنقــدر جاذبــه دارد 

بــه آن ســو بکشــد؛ حتــی در خیــال.
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ناشنوده

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران مهشاد شیخ االسالمی دانشجوی 

آنچه می خوانید، داستان عروسکی است به نام بهــــــــار و خالقش نسرین 
که هشت سال است در  کارگردانی نمایش  خنجری؛ دانش آموختۀ معماری و 
کنار ساززدن و لبخندزدن در خیابان های تهران، امید و شادی را به مردم هدیه 

که با نگاه های بی تفاوت از  می دهند تا شاید از میان مردِم سردرگریبان این شهر، 
گرم  گوید و بهانه ای برای نگاه و لبخندی  کسی سالمشان را پاسخ  کنار هم می گذرند، 

پیدا شود.
گذر از خیابان های ونک، ولی عصر، میرداماد و به تازگی خیابان سی تیر،  شاید شما هم در 

گذرتان  گروه را دیده  باشید؛ یا مثل ما به مدد دنیای مجازی  اجرای موسیقی عروسکِی این 
گروِه پرانرژی،  گرام بهار افتاده  باشد. دیدن فیلم و عکس اجراهای این  به صفحۀ اینستا

گه گاه از ماجراهایشان زیر عکس ها نوشته   کنش های ُپرمهر و لبخند مردم و آنچه  وا
گفت و گو با نسرین خنجری نشستیم تا از زبان  که به  بودند، آنقدر برایمان جذاب بود 

خودش از ایده ها، انگیزه ها و تجربه حضور در خیابان های تهران بگوید.
که در ادبیات رسمی »اجرا و هنر خیابانی« می نامیم،  این اتفاق، یعنی آنچه 

پدیده ای است غریب برای مردم ما. با اینکه در چند سال اخیر توانسته جایی 
کند، هنوز نیازمند شنیده شدن است تا صدای ساز میان اتفاق های شهر باز 
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گم نشود؛ تا  و هنرشان در همهمه های خاموش و منفعل شهرهایمان 
گوشه گوشۀ  ساز و عروسک مجالی شوند برای جریان احساساتمان در 

که به زمان و مکان خاصی محدود و منحصر  این شهر، بی آن 
شوند؛ جریانی به طول همۀ ساعات روزانه و به درازای روزمرگی های 

کسالت بارمان.
عروسک بهار با طراحِی برگرفته از آیین های نوروز، اسطوره های 

کمی تیره و  گیاهی خلق  شده  است. چهره اش  باستانی و خدایاِن 
گیسوانی سبز و  ک بیرون  آمده.  که از زیر خا گیاهی است  به  شکِل 

که با ساز و موسیقی در خیابان  خ و سفید  پرگل دارد و پیراهنی سر
که رنگ مردمش به  می رقصد و نویِد آمدن بهار را در شهری می دهد 

کستری شده  است. عالقۀ مردم به بهار، او را ماندگاِر این  جای سبز، خا
که بهار، تابستان، پاییز و زمستان در  شهرکرده و حاال هشت سال است 

خیابان هاست.
***

نسرین داستان خود را با چگونگی خلق بهار آغاز می کند 
که با چند نفر از دوستاِن  »داستان بهار در زمستان 88 شروع  شد 

کافه ها اجرا  هنرمندم، با دو عروسک به اسم اشرف و هاشم در 
که بین این دو بود،  کوتاه بامزه ای را  می کردیم و من هم داستان های 
که عروسک دست من بود و می گرداندمش،  می نوشتم. یکی از روزها 

که چقدر  به صورت اتفاقی شروع  کردیم به اجرا در خیابان و دیدیم 
جالب! مردم آن ها را دوست دارند و ارتباط برقرار می کنند. با خودم 

که نه؛ می شود عروسکی ساخت برای اجراهای خیابانی. آنجا  گفتم چرا 
که نزدیکِی بهار بیاید و مژدۀ  که ایدۀ عروسِک بهار شکل  گرفت؛  بود 

گروه موسیقی مهرداد و آرش بودند و من طراح و  گرفت.  گروه ما شکل   که  آمدِن نوروز را بدهد. این طور بود 
که تمام این سال ها همراه ما در خیابان ها می رقصید و  کوچکی  عروسک گردان؛ البته »بهار« هم بود؛ دختر 

لبخند می زد.
که در خیابان ساز می زدند، زیاد نبود و این اتفاق برای مردم جدید  که شروع  کردیم، تعداد افرادی  آن زمان 

کاماًل متضاد بود؛ یا این اتفاق را خیلی دوست  داشتند یا نه. اما امروزه ممکن  کنش ها هم دو طیف  بود. وا
کیفیت اجراها، همین امر به نظرم مثبت است؛  ج از  است هرکسی در خیابان برای خودش ساز بزند. خار
گوش مردم موسیقی های مختلف  که موسیقی و هنر در فضای شهر باشد، وقتی  چون نیاز جامعه است 

کیفیت هم برایشان مهم می شود.« بشنود، 
کوچه پس کوچه ها و خیابان های تهران چطور بهاِر شهر ما دلبری می کند در 

کار، اجرای ما را از حالت یک طرفه »بهار با موسیقی می رقصد و برای مردم دست تکان  می دهد. همین 
به دوطرفه تبدیل  می کند و فقط ما می دانیم دیدن چهرۀ شگفت زدۀ مردم، لبخند آن ها و دست 

که وقتی دریافتشان می کنی، تازه  کنش ها و ارتباط هایی  تکان دادن هایشان چقدر زیبا و پرمفهوم است. وا
که از این اتفاق ها نداشتیم، نمی دانیم متوجه می شوی چقدر جایشان خالی بوده  است و ما از بس 



کنند.« کنار هم رد نمی شوند و حتی می توانند حال یکدیگر را خوب  آدم های یک شهر، الزامًا صٌم  بکم از 
چرا یک عروسک و آن هم بهار نقش اول این اجراهای خیابانی است؟

گروه را از سایر اجراها و موسیقِی خیابانِی متداول متمایز می کند، عروسِک بهار است؛ در  که اجرای  »آنچه 
که آسیب  که مثاًل به واسطۀ عروسک، برای فردی  هنر و روانشناسی، مبحثی وجود دارد به نام هنردرمانی؛ 
که امکان بروز نداشته، فرصت فراهم شود و سرپوش ها و  خ  داده  کودکی برایش ر روحی دیده یا اتفاقی در 

که با عروسک بهار در خیابان می افتد. برای من خیلی جذاب است  کنار رود. این اتفاقی است  خجالت فرد 
کتاب ها خوانده ام، به طور عملی در خیابان ببینم و باعث شکل گیری این ارتباط شوم؛  که در  تئوری هایی را 

که باعث می شود سدها و حجاب ها  که مردم شهر تهران به آن عادت ندارند؛ ارتباِط درمان گری  ارتباطی 
که باید  کار آسانی نیست؛ چرا کار لذت می برم ولی  برداشته  شود و حال خوب ردوبدل شود. من از این 

گر مزخرف ترین  که شرطی شده  باشم، وقتی بهار را دستم می گیرم، حتی ا همیشه لبخند بزنی و من انگار 
حال دنیا را هم داشته  باشم، باز هم لبخند میزنم. بهار هم لبخند می زند و برای مردم دست تکان 

می دهد.«

کنش های مردم شهر به بهار، احساسات ناب است و تبادل دوست داشتن وا
”عبور هرروزۀ آدم های مختلف با احساسات و افکار متفاوت، اتفاقات جالبی را برای ما به همراه داشته 

گوشت نذری.  گرفته تا  گل و آبمیوه  کتاب و میوه و   است. آدم ها هر چندوقت یکبار به ما هدیه می دهند. از 
کرده اند. ما صبح ها آن جا  که اآلن خرابش  روبه روی پارک ملت، رستورانی قدیمی وجود داشت به نام سورنتو 
می ایستادیم، خانم های خانه دار هم صبح ها برای خرید به فروشگاه جام جم می رفتند. خانمی بود و هر روز 

هفتاد
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کالسکۀ بچه اش می ایستاد به تماشای ما ولی دخترش به ما نگاه نمی کرد. بهار برایش دست تکان می داد  با 
و آن هم زیرچشمی نگاه می کرد ولی محل نمی گذاشت. تا اینکه روزی دختربچه، عروسک به بغل آمد و بهار 
کند  که دست تکان داد، آن هم با عروسکش دست تکان داد؛ نمیدانم چرا نمی خواست خودش ما را نگاه 

که برای رسیدن به ما  کنش ها مثبت اند. آدم هایی  ولی این ارتباط، عجیب و دوست داشتنی بود. بیشتر وا
گر یک روز  که منتظر ما هستند و ا کسی پیاده می شوند؛ آدم هایی  از روی جوی آب می پرند و یا حتی از تا
که هر روز برای پیاده روی می آمد و برایمان  نباشیم، جویای ما می شوند. حوالِی پارک ملت، خانمی بود 

کار نبود؛ آن خانم بدوبدو  که چای می خوردیم و موزیک و اجرایی در  یک هزارتومانی می گذاشت. روزی آمد 
کل مردم حمایت می کنند و انرژی  کردم این هم هزار توماِن امروز!« در  گفت :»امروز دیر  آمد و سالم داد و 

که رد می شوند، یک نفر حتی  کنش های منفی هم وجود دارد. از ده نفری  کم وا می دهند. در مقابل خیلی 
گفت: »چرا  نگاهت هم نمی کند؛ یا مثاًل خانومی بود چند روز به ما نگاه می کرد تا اینکه یک روز آمد و به من 

گدایی می کنی؟ چرا به خاطر پول سرت را جلوی آدم ها خم میکنی؟« من تعجب  کار را می کنی؟ چرا  این 
که رفت و حاضر نشد حرف هایم را بشنود.“ کردم. خواستم توضیح بدهم 

کوچه و خیابان کنار  از اجراهای نسرین در سالن های تئاتر، تا خنده و رقِص »بهار« در 
کنش و احساسات مردم عادی به اجراهای خیابانی، تجربۀ  اجرا در سالن را هم  کنار این تجربۀ  وا »در 

که بسیار دوستشان هم دارم؛ اما اجرای خیابان، فضا و حسش متفاوت است.  کارهایی  داشته ام. 
گر خوشش نیاید، در رودربایستِی  گِر سالن، از قبل بلیت خریده است و ا گرها بی واسطه اند. تماشا تماشا

گر خوشش نیاید، همان  که تعارف ندارد؛ ا گِر خیابان  که داده، همان لحظه نمی رود ولی تماشا شما یا پولی 
گر خوشش بیاد و بخندد، با همۀ  وجودش می خندد و مبلغی را می دهد و این صداقت،  موقع می رود و ا

که برای نمایش به سالن می آیند، عمومًا با  که افرادی  دوست داشتنی است. تفاوِت دیگرش این است 
فضای هنری و نمایش آشنایِی بیشتری دارند اما آدم های عادی خیابان شاید هیچ وقت در زندگیشان 

نمایش یا نمایش عروسکی ندیده  باشند.«

گاهی هم دلگیر می شود و شکایت دارد... اما بهار 
»در مقابِل جذابیت هاِی اجراِی خیابانی، در این زمینه مشکالتی هم وجود دارد و ما امیدواریم با استمرار 

خودمان و پیگیری ها، این قضیه به نتیجه برسد. اجرای خودانگیختۀ  هنری در فضای شهری، در قوانین 
کشور ما تعریف نشده  است. در دیگر جاهاِی دنیا، قانون و سیستم مشخص وجود دارد اما این اتفاق در 

کشور ما نوپا است. حتی جرم هم نیست چون اصاًل قانونی برایش وجود ندارد. فقط در قوانین شهری، هر 
گر معبر صد متر  گدایی کند یا ساز بزند، سد معبر به حساب می آید؛ حتی ا کند،  کسی در خیابان دستفروشی 

کنند. با وجود اینکه از طرفی درست است و  که این افراد را جمع  کار شهرداری هم آمده  باشد. در دستور 
کند، این مسائل نباید باعث  ممکن است واقعًا بعضی اوقات سد معبر باشد و برای مردم مزاحمت ایجاد 

کرد و با جمع کردن افراد، قضیه را فیصله داد ما وجود داریم و باید فکری به  ک  که صورت مسئله را پا شود 
که مسئوالن به مزایای این اتفاق ها  کشورهای دیگر. چه خوب است  حال این ماجرا بکنند؛ مثل خیلی از 

کند. این اتفاقی  که وجود دارد، ریشه یابی و سامان دهی  کنارش معایب و مسائلی را هم  کنند و در  توجه 
گروه ها و  که امیدوارم در شهر بیفتد تا این هنرهای شهری جزو زیبایی های شهر ثبت شوند و شاهد  است 

اتفاقات بیشتری از این دست باشیم.«
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بازخوانی

دانش آموختۀ مدیریت IT  دانشگاه تهرانشهریار دادگر

کــه جنــگ تمــام شــد، رؤیــای مشــترک همــه،  ســی ســال از جنــگ بــزرگ می گــذرد. روزی 
آمــدِن روزهــای بهتــر بــود؛ امــا بعــد از ســی ســال فقــط دولت هــا جایشــان را بــه یکدیگــر 
دادنــد تــا یکی یکــی در آزمــون و خطــای تحقــق وعده هــا شکســت بخورنــد. شــیرینی اتمــام 
ــد؛  ــز باقــی مان ــه طعــم تلــخ ســرخوردگی عمومــی و آخــر یــک چی جنــگ، ذره ذره جایــش را داد ب

ناامیدشــده ها. کشــوِر 
و  شــد  وارد  دوم  جهانــی  جنــگ  کارزار  بــه  بشــر،  تاریــخ  امپراتــوری  بزرگ تریــن  کبیــر،  بریتانیــای 
ــه تمــام منابعــش در جنــگ مصــرف شــده، از آن  ک ــا  ــی اروپ ــران در شــمال غرب ــره ای وی به شــکل جزی
ک و جمعیــت جهــان ســلطه داشــت. وقتــی در  کــه بــر یک چهــارم خــا کبیــری  ج شــد. بریتانیــای  خــار
گرفــت، بریتانیــا  کانــال ســوئز را در دســت  1۹56 جمــال عبدالناصــر۲  کنتــرل 
عمــاًل امپراتــوری اش را، تفــوق اقتصــادی اش را و تقریبــًا تمــام غــرور ملــی اش 

را از دســت داده بــود.
چهــرۀ  تغییــر  شــعار  بــا   1۹70 در  هیــث3  ادوارد  دولــت  شــرایطی  چنیــن  در 
پایــۀ  صنایــع  آمــد.  کار  روی  جدیــد  تکنولوژی هــای  و  مشــاغل  بــا  بریتانیــا 
کــه در ســال 1۹73، در  بریتانیــا هنــوز از ویرانی هــای جنــگ رهــا نشــده بودنــد 
کنــش بــه جنــگ یوم کیپــور4 بیــن اعــراب و اســرائیل، قیمــت نفــت یک شــبه  وا

کسینجر به سؤال رئیس جمهور    1. پاسخ هنری 
وقت، جرالد فورد، در مورد وضعیت بریتانیا

   2.رهبر انقالب 1952 و رئیس جمهور مصر از 1956 تا 
که از اولین مبلغان پان عربیسم به شمار می رود.  197
3. Edward Heath
4.Yom Kippur War
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تورمــِی  رکــود  بــه  منجــر  درنهایــت  کــه  مســائلی  یافــت؛  افزایــش  70درصــد 
افــت  تــورم ۲6درصــدی،  بودجــه،  کســری  باالتریــن حــد  بی ســابقه ای شــد. 
شــدید ارزش ســهام و بیــکاری میلیون هــا نفــر، تمــام وعده هــای هیــث را نقــش 

کارگــری و احــزاب سیاســی، بــه درگیــری رودرروی خیابانــی تبدیــل  کــرد. عنــاد پنهانــی بیــن ســندیکاهای  بــر آب 
کشــور به دلیــِل نبــوِد ســوخت اضطــراری شــد و هیــث  کارگــران معــدن دســت بــه اعتصــاب زدنــد، شــرایِط  شــد، 
کارِی ســه روزه: در 1۹73  کنــد )بلــه، درســت خواندیــد. هفتــۀ  کاری را ســه روزه اعــالم  کــه هفتــۀ  مجبــور شــد 
کاهــش  کاری را از پنــج بــه ســه روز در هفتــه  کمبــود بــرق، ادوارد هیــث در اقدامــی عجیــب، روزهــای  به خاطــر 

داد(. 
کارگــر و محافظــه کار جابه جــا شــد امــا هــر دو تنهــا راه نجــات  تــا ســال 1۹80 دولــت بریتانیــا چندین بــار بیــن حــزب 

کــه عنــوان  را در ترویــج مصرف گرایــی آمریکایــی می دیدنــد )همــان ســرزمینی 
کــه از راه حــل  پرطمطــراق ابرقــدرت را پــس از جنــگ از بریتانیــا ربــود(. البتــه 
کــه اوضــاع به مراتــب وخیم تــر شــد.  پیشــنهادی نه تنهــا بهبــودی حاصــل نشــد 
کاالهــان5،  کــه جانشــین هیــث، جیــم  تباهــی روزگار انگلســتان بــه جایــی رســید 
مهاجــرت  انگلســتان  از  بــودم،  جــوان  مــرد  یــک  گــر  »ا کــرد:  اقــرار  تلخــی  بــه 

کشــور را زمانــی می تــوان فهمیــد  کــه حتــی سیاســت مداران هــم انگیــزه  می کــردم«. انتهــای ســیاه بختِی یــک 
کامــل اقتصــادی، نفــوذ  کــه خوش بین تریــن افــراد هــم از تــرس فروپاشــی  شــعاردادن نداشــته باشــند؛ وقتــی 

ــتند. ــور نیس ــان متص کشورش ــرای  ــده ای ب ــچ آین ــی، هی ــازوکار سیاس ــل از س کام ــدی  ــم و ناامی کمونیس
لباس هــای  و  هیپی هــا6  دوران   ،60 دهــۀ  خوش خیاالنــه  جهــان  در  انگلســتان  موســیقی  صحنــۀ  هنــوز  امــا 
رنگــی و عصــر ایده آل هــای بلندپروازانــه باقــی مانــده بــود. وقتــی بیــکاری و اقتصــاِد فلــج دغدغــۀ اصلــی زندگــی 
گیتــار  گــوش دادن بــه تکنوازی هــای چندین دقیقــه ای  باشــد، مجالــی بــرای صحبــت از باغ هــای توت فرنگــی7 و 

Jim Callaghan.5:  نخست وزیر بریتانیا از 1۹76 تا 
کارگر در همان دوره 1۹7۹ و رهبر حزب 

6.Hippies
گروه بیتلز    Strawberry Fields Forever.7 آهنگی از 

God Save the Queen, the fascist regime
They made you a moron, potential H-bomb
God Save the Queen, she ain’t no human being
There is no future in England’s dreaming

-Sex Pistols: God Save the Queen )1976(
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ــد،  ــگاه می کنــی التهــاب و تنــش مــوج می زن ــه ن ک ــه هــر طــرف  ــد. وقتــی ب نمی مان
همیشــه  کــه  هــم  مطلوبــی  وضــع  و  نیســت  »مطلــوب«  موجــود  وضــع  وقتــی 
رؤیایــش را داشــتی، بیشــتر بــه خیال پردازی هــای رمانتیــِک پیرمــردی مســت 
می مانــد، پانــک8 متولــد می شــود. بعــد از آن دهــه، لنــدن بــا نعره هــای وحشــیانۀ 
جانــی راتــن۹، وقتــی می گویــد: »آینــده ای در رؤیــای انگلیــس نیســت«، تســخیر 

می شــود.
کار را  همه چیــز بایــد تغییــر می کــرد و پانــک هــم بــه وجــود آمــده بــود تــا همیــن 
بکنــد. هیچ چیــزی نبایــد شــبیه قبلی هــا باشــد؛ نــه موســیقی، نــه شــعر، نــه اجــرا و 
کــه  کنــی یــک پانــک هســتی، بایــد هــر چیــزی را  نــه حتــی ظاهــر. بــرای اینکــه ثابــت 
ــا دســتبنِد  ــا شــوک آور باشــد. از مــوی رنگــی ت کنــی ت ــه ظاهــرت اضافــه  ــی ب می توان
صلیــب شکســتۀ نازی هــا. مهــم نیســت چــه ایدئولــوژی ای پشــت نمادهاســت. 

کــه وقتــی مــردم عــادی  مهــم ایــن اســت 
کــه تــو یکــی از  تــو را می بیننــد، بفهمنــد 
آن هــا نیســتی. نــه در بِرنت کــراس10 خریــد 

می کنــی و نــه عصرهــا بــه تماشــای زندگــی خــوب11 می نشــینی.
کردند، همه  وقتی اولین پانک ها از کینگز رود1۲در شمال لندن عبور 
رفتارشان را به حساب نافرمانی دوران بلوغ و تالش برای جلب توجه 
بیشتر  و  بیشتر  کت های چرمی  تعداد  این حال، وقتی  با  گذاشتند. 

I’m all lost in the supermarket
I can no longer shop happily
I came in here for that special offer
A guaranteed personality
I’m all tuned in, I see all the programs
I save coupons from packets of tea

-The Clash: Lost in the Supermarket )1979(

I am an anti-christ
I am an anarchist
Don’t know what I want but I know how 
to get it
I wanna destroy the passer by.
...
I, I wanna be Anarchy!
In the city.

-Sex Pistols: Anarchy in the U.K. )1976(

8.Punk
۹.  Johnny Rotten

Brent Cross .10: اولین مرکز خرید سبک آمریکایی 
که در 1976 افتتاح شد لندن 

The Good Life .11: مشهورترین سریال تلویزیونی 
اواسط دهه هفتاد

که  King’s Road  .12: خیابانی در شمال لندن 
مرکز اولیه شکل گیری خرده فرهنگ پانک بود.



75

هفتاد و پنج

صفحات  در  وندالیسم  گزارش های  آمد.  میان  به  هم  رسانه ها  پای  شد، 
 The Clash و   Sex Pistols زیرزمینی  کنسرت های  تصاویر  و  روزنامه ها  اول 
کنجکاوی و نگرانی مردم عادی را برانگیخت.  در مجالت موسیقی، باالخره 
را  بزرگ ترها  توانستند  باالخره  رسیدند،  می خواستند  آنچه  به  پانک ها 
را   Sex Pistols بی بی سی  بدهند:  گوش  حرف هایشان  به  که  کنند  مجاب 
روان پریشانه  حالتی  با  راتن  جانی  کرد.  دعوت  زنده  مصاحبۀ  و  اجرا  برای 
برخالف  را  بریتانیا13  در  آنارشی  عصبانی  فریادی  با  و  برداشت  را  میکروفون 
درخواست بی بی سی خواند. مصاحبه هم طی دو دقیقه بعد از اینکه تمام 
ج شد، قطع شد.  گروه و همراهانشان خار کلمات ممنوعه از دهان اعضای 
کینگز رود، بریتانیا را ترسانده بودند. این ترس درواقع نه از پانک   جوان های 
که از خود جامعه بود. پانک فقط 
آن  تمام  از  بود  عریانی  تصویر 
لندن  خیابان های  در  که  چیزی 
 The Clash که خ می داد. لندنی  ر
در »این جا لندن است«14 حال و 
می کند  توصیف  را  تباهش  آیندۀ 
درحال  لندِن  علیه  نبرد  شیپور  و 

غرق شدن را می نوازد.
خدمــات  کارکنــان  و  رفتگــران  چندین بــارۀ  اعتصــاب  بــا 
کوه هــای زبالــه ماه هــا در آن  کــه  اجتماعــی، خیابان هــای لنــدن تبدیــل بــه آشــغال دانی های بزرگــی شــدند 
تلنبــار می شــد. درحالی کــه خانــوادۀ ســلطنتی، خــود را آمــادۀ جشــن های عظیــم بیســت وپنجمین ســالگرد 
فرمانروایــی ملکــه می کــرد، قطعــی بــرق و جیره بنــدی آب، نفــت و ذغــال، بخــش عــادی ای از زندگــی طبقــۀ 
متوســط بــود؛ درســت ماننــد دوران جنــگ جهانــی دوم. امــا این بــار در نبــوِد نازی هــا و شــرایط جنگــی، تمــام 

گــردن مهاجــراِن رنگین پوســِت عمدتــًا جامائیکایــی افتــاد.  تقصیرهــا بــه 
ــۀ  ــه حاشــیه، محل بیــکارِی نیمــی از جمعیــت، فقــر شــدید و رانده شــدن ب
کرد. این  مهاجرنشــین بریکســتون15 را دچــار افزایــش شــدید جرم و جنایــت 
مســئله به طــرز فزاینــده ای بــه شــکاف نــژادی در لنــدن دامــن زد و بســتری 
کــرد.  گروه هــای فاشیســتی ماننــد جبهــۀ ملــی بریتانیــا16 فراهــم  بــرای رشــد 
ــون  ــا سوءاســتفاده از قان ــژادی، پلیــس لنــدن ب گرفتــن تنش هــای ن ــا باال ب
کاهــش جرایــم در  گســترده ای را بــه بهانــۀ  ســاس17 عملیــات خشــونت آمیز 
کــه متفــاوت بــودن و متفــاوت دیــدن  گروه هــای پانــک  محلــه ترتیــب داد. 
را بخشــی از هویــت خــود می دانســتند، در ایــن مســئله هــم برخــالف بقیــۀ 

کــه صدایشــان شــنیده نمی شــد، صــدا شــدند. کســانی  ــرای  کنــار جامائیکایی هــا ایســتادند و ب لنــدن در 
کــه پلیــس بــرای دســتگیری او بــه خانــه اش  آهنــگ Jimmy Jazz سرنوشــت تلــخ جــوان مهاجــری اســت 
ــت پلیــس، جیمــی را  ــی درنهای ــد ول ــراری برایــش می یاب آمــده. جــو اســترامر18 در نقــش منجــی جــوان، راه ف
پیــدا می کنــد و »گوش هایــش را می َکنــد و ســرش را می ُبــرد.« جیمــی، جــوان شــوربخت جامائیکایــی را از 
ــا  ــن آن ه ــی آورد. بی ــمال م ــز رود در ش کینگ ــت  ــب سفیدپوس ــان مخاط ــه می ــدن ب ــوب لن ــتون در جن بریکس

13.  Anarchy in the U.K.
 14. اینجا لندن است )London Calling(، جملۀ ابتدایی 

برنامه های سرویس بین الملل بی بی سی در جنگ جهانی 
کنایی برای اعالم جنگ  که این جا از آن به صورت  دوم بود 

علیه خود بریتانیا استفاده شده است.
15.  Brixton
16. National Front

که به پلیس اجازه می دهد   17. قانونی در انگلیس و ولز 
کنند. کسی را بازرسی  تنها بر مبنای »مشکوک بودن«، هر 
The Clash گروه  18. سازندۀ آهنگ جیمی جز و خوانندۀ 

London calling to the faraway towns
Now war is declared and battle come down
London calling to the underworld
Come outta’ the cupboard, ya’ boys and girls
...
The ice age is coming, the sun’s zoomin’ in
Meltdown expected, the wheat is growin’ thin
Engines stop running, but I have no fear
Cause London is drownin’, I, live by the river

-The Clash: London Calling )1979(
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ــم  ــتون ه ــا بریکس ــه اســت ام ــدن فاصل ــام لن ــدازۀ تم به ان
دل زدگــی  و  تشــویش  جوشــان  دیــِگ  رود  کینگــز  مثــل 
اســت. ممکــن اســت تمــام لنــدن رنــگ پوســت جیمــی را 
کینگــز رود بــه چشــم می آیــد، انزجــار  ببیننــد امــا آنچــه در 

ــترک از امــروِز شــهر و ناامیــدی از فردایــش اســت. مش
ک، آینــۀ تمام نمــای واقعیــِت متعفن شــهر اســت  پانــک را
و شــاخص ترین نمونــه اش »تفنگ هــای بریکســتون«1۹ 
اســت در ســال 1۹7۹. ریتــم آهنــگ، ریتــم ِرِگــه۲0 موســیقی 
از  بیشــتر  مخاطبــش  کــه  چرا اســت؛  جامائیــکا  ملــی 
بریکســتون  جامائیکایی هــای  باشــند،  پانک هــا  آن کــه 

لفافــه ســخن گفتن  بــرای در  گزنــده به ســراغ اصــل مطلــب مــی رود. دلیلــی هــم  هســتند. شــعر سرراســت و 
نیســت، در یــک قدمــی آشــوب بایــد نزدیــک بــودن طوفــان را هشــدار داد و شــور مبــارزه را برانگیخــت. »وقتــی 
در خونــه ت رُو می کوبــن، چطــور بیــرون مــی آی؟ دســتاُت بــاالی ســرت مــی ذاری یــا روی ماشــۀ تفنگــت؟« 
کنــار پیــاده رو یــا تــو صــف  »وقتــی مأمــوِر قانــون بــه زور مــی آد تــو، چطــور می خــوای بمیــری؟ تیرخــورده 
کنیــن ولــی بایــد جــواب پــس بدیــن. تفنــگای  کبودمــون  کنیــن، می تونیــن  اعــدام؟« »می تونیــن خوردمــون 

کریســمس 1۹81، محقــق می شــود. بریکســتون.« پیشــگویی، دو ســال بعــد، در 
کشــته می شــوند و درحالی کــه همــه از قتــل بــا انگیزه هــای  چنــد جــوان از اهالــی بریکســتون در یــک آتش ســوزی 
ــدون بررســی احتمــال قتــل، آتش ســوزی را اتفاقــی اعــالم می کنــد. همیــن  ــژادی صحبــت می کننــد، پلیــس ب ن
مســئله، منجــر بــه اعتراضاتــی به نســبت آرام از ســوی مهاجــران می شــود امــا پلیــس 
روز  پنــج  طــی  و  می زنــد  کلیــد  را   »81 »فاضــالِب  عملیــات  پاســخ،  در  بریکســتون 
مأمــوران لبــاس شــخصی بیــش از هــزار نفــر را بازرســی می کننــد. آتــش اختالفــات 

The police walked in for Jimmy Jazz
I said, he ain’t here, but he sure went past
Oh, you’re looking for Jimmy Jazz
Sattamassagana* for Jimmy Dread
Cut off his ears and chop off his head
Police came looking for Jimmy Jazz
…
So if you’re gonna take a message cross town
Maybe put it down somewhere over the other side
See it gets to Jimmy Jazz

-The Clash: Jimmy Jazz )1979(
گانا در جامائیکایی به معنی »درود و ستایش« است. *ساتاماسا

19.  Guns of Brixton
20.    Reggae
21. Bloody Saturday
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شــعله ور می شــود و اعتــراض مدنــی مــردم بریکســتون در عــرض دو روز تبدیــل بــه »شــنبۀ خونیــن«۲1 می شــود. 
کمیتــۀ حقیقت یــاب،  ۲7۹ پلیــس و 45 مهاجــر مجــروح و 8۲ نفــر دســتگیر می شــوند. بعــد از پایــان ناآرامی هــا 
رفتــار پلیــس را نمونــه ای از نژادپرســتِی ســازمان یافته ارزیابــی می کنــد و چارچــوب رفتــاری جدیــدی بــرای 
پلیــس تصویــب و قانــوِن ســاس اصــالح می شــود. بعــد از چنــد ســال هــم جبهــۀ ملــی بریتانیــا رأیــش را از دســت 
کردنــد ولــی جوابشــان را هــم پــس  کبودشــان  کردنــد،  می دهــد. اســترامر راســت می گفــت؛ پلیس هــا خردشــان 

دادنــد.
ــش  ــه بی ک ــد؛ چرا ــدا می کن ــژه ای پی ــگاه وی ک جای ــک را ــم، پان ــت می کنی ــهر صحب ــیقی و ش ــورد موس ــی در م وقت

کــه اهمیــت  از آن کــه موســیقی مهــم باشــد، ســبک زندگــی اســت 
می یابــد:  کارکــرد  اجتماعــی  ابــزاری  به عنــوان  موســیقی  و  دارد 
از  یکــی  از  وقتــی  فقــط  نمی دانســتیم،  موســیقی  از  چیــزی  »مــا 
گرفتیــم  برنامه هــای رولینــگ اســتونز چنــد ســاز دزدیدیــم، تصمیــم 
آهنــگ بســازیم«؛ یعنــی حتــی مهــم نیســت موســیقی بلــد نیســتی، 
کــه می خواهــی بشــنوند.  کــه حرفــی را می زنــی  مهــم ایــن اســت 
کــه در طبقــۀ زیریــن  کســانی بشــوی  می خواهــی صــدای تک تــک 
ج بلنــد بریتانیــا نشســته اند و آوارشــدِن آن را بــر سرشــان نظــاره  بــر
ــی و به جایشــان فحــش می دهــی.  ــاد می زن می کننــد. برایشــان فری
بــر جایــگاه رهبــر ارکســتر می نشــینی و ســمفونی افــول را می نــوازی. 
کبیــر، درســت مثــل  در آخریــن لحظــۀ پیــش از مــرِگ بریتانیــای 
مــرگ تمــام امپراتوری هــای دیگــِر تاریــخ، فقــط یــک صــدا شــنیده 

می شــود؛ مــرگ بــر امپراتــور.

When they kick at your front door
?How you gonna come
With your hands on your head
Or on the trigger of your gun

When the law break in
?How you gonna go
Shot down on the pavement
Or waiting in death row

You can crush us
You can bruise us
But you’ll have to answer to
Oh, guns of Brixton

-The Clash: Guns of Brixton )1979(



گیشه

کارشناسی شهرسازی دانشگاه تهرانآراد نوذری دانش آموختۀ 

ک یــک  جنــگ همیشــه بــرای تملــک چیــزی اســت؛ بــر ســر تصاحــب قســمتی از خــا
ــم  ــر جســمی بی جــان. فیل ــا صــرف احســاس تملــک ب ــر ســر تصاحــب یــک ملــک ی کشــور، ب
کــه پــس از شــش ســال، بعــد از مــرگ پــدر  »ائــو« یــا »خانــه« روایــت دختــری به نــام ســایه اســت 
ــه دانشــگاه علــوم  ــرای تشــریح ب کالبــدش ب ــه  ک ــرده اســت  ک ــدر وصیــت  ــردد. پ ــاز می گ ــه   ب ــه خان ب
ــان آن  ــدر و مجری ــا وصیــت پ ــه جنــگ ب پزشــکی فرســتاده شــود و حــال ســایه در ســوگی فزاینــده، ب

)مأمــوران دانشــگاه، خویشــاوندان و همســایه ها( مــی رود.
کــه در آن  داســتان فیلــم در یکــی از خانه هــای قدیمــی تبریــز اتفــاق می افتــد. تبریــز، شــهری اســت 
کــه شــیعه به عنــوان مذهــب  ارزش هــای مذهبی ســنتی نقشــی بســیار پررنــگ دارنــد. در زمــان صفویــان، 
کشــور شــناخته شــد، تبریــز قلــب ایــن اتفــاق بــوده اســت. همچنیــن در ســایۀ دیــن و البتــه  رســمی 
آداب و رســوم و اصالــت شــهر تبریــز، ارزش ســنت های خویشــاوندی و مفاهیمــی ماننــد »خانــواده« 
ــادر  ــا ن ــدر، ب ــت پ ــود مخالف ــا وج ــی ب ــن محیط ــایه در چنی ــرد. س ــود می گی ــری به خ ــی جدی ت ــز معان نی
کــرده اســت و تــاوان آن را بــا شــش ســال مطرودبــودن داده اســت. همیــن جســارت ســایه و  ازدواج 
کنــار ایســتادگی او در برابــر قلدری هــای مــردان و زخم زبان هــای  تــن دادن بــه چنیــن تاوانــی، در 
ــش  ــا محیط ــب ب ــده و بی تناس ج ازقاع ــخصیتی خار ــت، ش ــا غیب ــس از مدت ه ــش پ ــان اطراف زن

ــد.  ــر می کن ــده تصوی ــرای بینن ب
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کــه بــه جبــِر  کــرده اســت. مجیــد واســطه ای اســت  در طــول غیبتــش، پســرعمۀ او، مجیــد، از پــدِر ســایه مراقبــت 
کنــد و راه حلــی  کودکــی بــه ســایه، بایــد میــان او و ســایران میانجی گــری  مصلحــت و عالقــۀ مجنــون وارش از 
کســی تــن بــه خواســته های مجیــد نمی دهــد و در ایــن خانــۀ پرتشــویش هرکــس به دنبــال  همه جانبــه بیابــد؛ امــا 
کــه شــهرداری  نفــع خــود و چیــزی متفــاوت اســت. همســایه ها اصــرار بــه تســریع خــروج جســد از خانــه دارنــد؛ چرا
ــه  ــه فــروش خان ــا وجــود آلزایمــر، تــن ب ــدر پیــش از مــرگ، حتــی ب ــه را دارد و پ جهــت راه ســازی قصــد خریــد خان
کــه در برابــر مافوقــش ســربلند شــود،  کــه از طــرف دانشــگاه ارســال شــده اســت، بــرای آن  نــداده اســت. مأمــوری 
کــردن  می خواهــد بــه هــر قیمتــی جســد را بــه دانشــگاه ببــرد. همســایه ها به دنبــال خودنمایــی و حتــی پیدا
کمــی  کنایــه بــه ســایه  همســر در میــان جمــع بــرای خویشــان خــود هســتند. دخترعمــه آمــده اســت تــا بــا نیــش و 
کــه بــه آلزایمــر مبتالســت، در ایــن فضــای مرگ انــدود به دنبــال عــروس پســرش و  کنــد و عمــۀ او نیــز  خــود را آرام 

نوازنده هــای عروســی ا ســت.
بــا پیش رفتــن داســتان، تشــویش ها بیشــتر می شــود و درگیری هــا بیــن افــراد بــاال می گیــرد. هرچــه اضطــراب 
ــه خواســته های خــود در فضایــی  ــرای حل کــردن مســائل و رســیدن ب کنتــرل خــود را ب بیشــتر می شــود، افــراد، 
گویــی یک تنــه  بــا دیگــران صــورت می گیــرد.  آرام از دســت می دهنــد. درگیری هــای متعــددی میــان ســایه 
ــر مجیــد، همســایه ها،  ــدر دربراب ــدری و جســم بی جــان پ ــۀ پ ــر دوســت و دشــمن ایســتاده اســت و از خان دربراب
ع ایســتادگی می کنــد. وقتــی روحانــی ای بــه منــزل پــدری ســایه می آیــد،  مســئوالن دانشــگاه و حتــی دیــن و شــر
گویــی  کودکــی و همبازی بــودن بــا روحانــی اشــاره می کنــد.  کســوت روحانیــت، بــه دورۀ  ســایه بــدون توجــه بــه 
کــودکان  گویــی معیارهایــش بــا ســایران فــرق می کنــد. او ماننــد  او بــه هیچ چیــز ماننــد بقیــه اهمیــت نمی دهــد. 
کــه بــر بالینــش خنده کنــان  کــه بــا دیــدن جنــازۀ پــدر نــه می ترســد و نــه غمگیــن می شــود  خردســاِل فیلــم اســت 

ــرد. ــن می پ ــاال و پایی ــودن او، ب ــه عریان ب ب
کــه خواهرش  در قســمتی از فیلــم، وقتــی ســایه در اتــاق بــا مجیــد نشســته اســت و مجیــد دائمــًا نگــران ایــن اســت 
کنــد.  ــاالی پیکــر پــدرش ســیگاری روشــن  ــر ب ــارۀ آن هــا چــه می گوینــد، ســایه قصــد می کنــد ب و همســایه ها درب
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کننــد خــود مجیــد  کــه دیگــران فکــر  کــه بــاز هــم نگــران ایــن اســت  کار را نکنــد؛ چرا کــه ایــن  مجیــد از او می خواهــد 
کشــیده اســت. در همان جــا مجیــد از عالقــه اش بــه ســایه می گویــد و ســایه در جــواب مجیــد بخشــی  ســیگار 
کــه  کلیــدی از شــخصیتش و تفــاوت فاحشــش بــا جامعــۀ پیرامــون را فــاش می کنــد. وقتــی مجیــد می گویــد 
ــچ  ــد: ”هی ــایه می گوی ــت، س ــرده اس ک ــب  ــادر تعج ــا ن ــش ب ــت و از ازدواج ــال اوس ــایه م ــرده س ــر می ک ــه فک همیش
گاهــی از دیــدن همســر و فرزنــدش تعجــب می کنــد و هیــچ  کــه بایــد« اهمیــت نــدارد و  چیــز برایــش »آن طــور 
احســاس تعلقــی بــه آن هــا نــدارد.“ از همین جــا آن رویــۀ نگــران و دلســوز بــرای جســم پــدر از بیــن مــی رود و 
ــادر بــه داســتان، متوجــه می شــویم تمــام  ــا ورود ن ــر فضــا ســایه می انــدازد. ب تاریکــِی حقیقــت، آهسته آهســته ب
کــه او نگــران اســت  نگرانــی ســایه بــرای پــدر و بی تابــی او بــرای نزدیک بــودن بــه جنــازۀ پــدر بــه ایــن دلیــل اســت 
کننــد، پیــدا  کــه او و نــادر بــه پــدر خورانده انــد، تــا او را بکشــند و خانــه اش را تصاحــب  کالبــد پــدر، ســمی  بــا تشــریح 
کــه بــرادر ســایه  کانــادا لــو بــرود. نــادر و ســایه، حتــی ســعید را،  شــود و نقشــۀ آن هــا بــرای تصاحــب خانــه و فــرار بــه 

و وارث اول پــدر بــوده اســت، در ســانحۀ رانندگــِی ازقبل برنامه ریزی شــده ای از بیــن برده انــد.
کــه پــدر مبتــال بــه  کــه بــه نظــر مهــر بی کرانــی بــه پــدر خــود دارد، بــه هیوالیــی  کســی  تبدیل شــدن ســایه از 
کــه بایــد از او ترســید.  کشــته اســت، بیننــده را شــوکه می کنــد؛ امــا ســایه هیوالیــی نیســت  آلزایمــر و بــرادر خــود را 
ــی و  ــای خون ــت. پیونده ــرده اس ک ــذار  گ ــود  ــنتی خ ــۀ س ــه از جامع ک ــت  ــی اس کس ــاد  ــه، نم ــم خان ــایه، در فیل س
کمتــر در وجــود او جایــی دارد. او بــدون ابــا به دنبــال تملــک و  کالســیک،  وابســتگی های عاطفــی به شــکل 
کنایه هــای افــراد بــه  کــه خواســتار آن اســت. حتــی در اوایــل فیلــم درمقابــل  صاحب شــدن آن چیــزی اســت 
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گهــان بی پــرده می گویــد: »اصــاًل آمــده ام بــه دنبــال ارثــم.« البتــه مخاطــب در آن لحظــات از فیلــم  غیبتــش نا
کــه در فضایــی   کــه بــه او وارد شــده اســت. اطرافیــان نیــز  ایــن حــرف را به حســاب فشــار روحــی ای می گــذارد 
مذهبی ســنتی حــل شــده اند، به دنبــال به دســت آوردن خواســته های خــود هســتند امــا موانعــی را دربرابــر خــود 
کــه هیــچ گاه نتوانســته  کار را بــرای رســیدن بــه مقاصدشــان ســخت تر می کنــد؛ درســت مثــل مجیــد  کــه  می بیننــد 
کــه می خواهــد، مانعــی بــر ســر راه نمی بینــد و  کنــد؛ امــا ســایه بــرای به دســت آوردن چیــزی  ســایه را بــرای خــود 
گرفتــه تــا قتــل پــدر خــود. ســایه همان طــور  بــرای خواســته هایش هزینــه می دهــد؛ از شــش ســال تبعیــد از خانــه 
کــه خــودش در جایــی از فیلــم اشــاره می کنــد، نمی توانــد نقش هــای تحمیل شــده از ســوی جامعــه را بپذیــرد. 
کــه  مادربــودن، فرزندبــودن، خواهربــودن و همســربودن بــرای او معنایــی نــدارد. او به دنبــال چیزهایــی  اســت 

گام برمــی دارد. در لحظــه می خواهــد و بی پــروا و بــدون درنظرگرفتــن هنجارهــای جامعــه اش 
کــه در جامعــه ای ســنتی نقشــش را بــه بهتریــن شــکل ایفــا می کنــد  ائــو داســتان شــخصیت بیگانــه ای اســت 
کــه افــراد حتــی حاضرانــد بنــا  تــا بــا فریــب دادن دیگــران بــه خواســته های خــود نزدیک تــر شــود؛ جامعــه ای 
کــه  اســت  مــا  از  بســیاری  بیگانــه، هماننــد  کننــد. شــخصیِت  عبــور  نزاع هــا  تندتریــن  از  بــه هم محله بــودن 
کــه باورشــان داریــم، بلکــه بــرای جلوگیــری از برهم خــوردن آرامــش ظاهــری و  نقش هایمــان را، نــه به دلیــل آن 
گاه خــود نیــز فریــب می خوریــم؛ امــا حقیقــت، آن ســمی   کــه  رســیدن بــه مقاصدمــان بــه شــکلی ایفــا می کنیــم 
کــه بــه پلیدبــودن رفتــار ســایه  کــه بخشــی از وجــود بیننــده بــا آن  کــه در معــدۀ پــدر وجــود دارد. آن ســمی  اســت 

گاه اســت، نمی خواهــد برمــال شــود. و همســرش آ
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که روی هیکِل مبل جا مانده و ذهنم با توان  بدنم شبیه تکه گوشت یخ زده ای است 
هزار اسب بخار، فرسنگ ها را چهارنعل می تازد تا چیزی را به یادم آورد. شاید اصواتی را 
گوِش خیابانی  زمزمه شان می کردم. گوشه ای یا  که روزگاری در جایی، 

که دبیرستانی بودم و بعدازظهرها با صمیمی ترین  رفته بودم به چند سال قبل. وقتی 
کاشی کاری های فیروزه ای دیوار  دوستم، سارا، از خیابان مطهری راه می افتادیم به سمت خانه. 
که  کیف می کردیم وقتی  کشیده بود و ما  مدرسه، تقریبًا همۀ وزن خیابان را به سمت خودش 
می گفتیم بچۀ آن جاییم. با سارا هر روز می آمدیم تا اول میرزای شیرازی؛ از آن جا دیگر سرپایینی 
ما را با خودش تا نشر چشمه به پایین می برد. چشمه آن روزها می جوشید؛ سبز هم می جوشید. 
گره خوردن  پاهایم هنوز از شیب خیابان میرزای شیرازی خاطره دارد و هنوز حافظۀ دست هایم از 
کشیده و باریک سارا ُپر است. دست هایمان را قالب می کردیم و در هوا تاب می دادیم.  در انگشتان 
که با هم دوستیم. دخترهای دبیرستانی زود با هم خواهر می شوند.  گاهی یادمان می رفت 
که از زیر نگاهمان در برود. پنجشنبه ها ناهار را در ساندویچی  قد و باالی هیچ ویترینی نبود 
گ بود.  طالیی می خوردیم. ساندویچ های فیلۀ مرغش حرف نداشت و سارا عاشق هات دا
گل می خریدم. پایین تر چند  گل فروشِی سِر نبش،  که پایین تر می رفتیم، من از  از آن جا 
لباس فروشی هم سر راهمان بود. لباس های مردانه داشت. حتی آن ها را هم برانداز 
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می کردیم و درباره شان نظر می دادیم. لباس ها را تن پسرهای خیالی می کردیم و دستشان را می گرفتیم و 
که لباس و تاج عروس می فروخت. بعد ما هم  کریمخان  با خودمان می آوردیمشان تا چند مغازه قبل از 
گل، داماد و  یک دست لباس عروس برای خودمان انتخاب می کردیم و تاج روی سرمان می گذاشتیم. تاج و 
که یک بار بین همان  عروس. به به! یادش به خیر! غش غش به خل بازی هایمان می خندیدیم. یادم می آید 
کردیم این خیال ها را روزی به واقعیت  زندگیمان ببافیم. قهقهه هایمان با هم عهد 
که  که به دنبال همین عهد نانوشته، با پسری  کارم این شده بود  کردم. چند سال بعد،  به قولم عمل 
دوستش داشتم به همان جا بروم. نسبت به خیال بافی هایم، با ارفاق پرت ترین آدم ممکن بود! قد 
کمی شاعرمسلک بود. به خیال بافی ها  کمی تپل بود و نوک زبانی حرف می زد؛ البته  کوتاهی داشت، سبزه و 
کتاب فروشی  که با او می شد به نشر چشمه رفت. قرارگاهمان روبه روی  کسی بود  نمی خندید، و بهترین 
بود تا از روی تخته سیاه پشت ویترینش با ما حرف بزند: »کوه، با نخستین سنگ ها آغاز می شود، انسان، با 
نخستین درد و من، با نخستین نگاه تو آغاز شدم.«
که  کوچِک بین راه پاتوق ما بود. در بین جیغ و داِد بچه هایی  شاملوخوانی هایمان به راه شد. پارک 
که از شعرها می کرد،  دنبال بازی می کردند، می توانستم ساعت ها دستم را زیر چانه ام بزنم و به تفسیری 
که هر روز  گفته بود در سرش پیچکی دارد  که دل به دلش دادم. بارها  کسی شد  کنم. اولین و آخرین  گوش 
گمان  شاخ و برگ بیشتری می دهد. این حرف هایش را همیشه به حساب خوش قریحگی اش می گذاشتم. 
می کردم از عشقش به من حرف می زند. با شنیدنش لبخند پهنی می زدم و از شاعرانگیش ابراز خوشحالی 
گمان می کردم ابدی است. که به رگ هایم ترزیق می کرد و  می کردم. غرق شده بودم در حس هایی 
کتاب را جابه جا می کرد، باغبانی  گاهی اوقات همه چیز زیادی خوب می شد؛ مثاًل نسیم می آمد و ورقه های 
آن طرف تر بوی چمن های خیس خورده را بلند می کرد، زنی از دور به ما لبخند می زد. خالصه آن خیابان، 
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که در خودش داشت، ُپر می کرد. به خودمان  گوش و دهانمان را از همۀ خوبی ها و لطافت هایی  چشم و 
کارش را بلد بود. از  آمدیم و دیدیم هر دو عاشق  آن محله شده ایم و الحق هم او دلبری بود برای خودش. 
کرده بود؟ نفهمیدیم  جایی به بعد، نمی دانستیم میرزای شیرازی قرارگاه ما بود یا اینکه ما را بی قرار خودش 
که  که چراغ مغازه هایش برق خوشحالی در چشمانمان انداخته بود یا در حال و خوشحال زندگی کردِن ما بود 
گوشه اش آلبومی شده بود برای خودش و انگار هر مترش با خاطرات ما  چشِم چراغ ها را روشن می کرد؟ هر 
سنگفرش می شد.
که وقتی من در شاعرانگی آن روزها غلت می زدم، آن جوان در هوای آخرین روزهای  اما حقیقت این بود 
که در نظرم رعناتر و خوش سروزبان تر از روزهای اولش  زندگی اش نفس می کشید. آن  هم درست وقتی 
کرد و  می شد. همۀ تعبیرهایم از پیچک و شاخ وبرگ هایش اشتباه از آب درآمد. بیمارِی او ما را از هم جدا 
روزهای خوب من با جدایی و اشک ُپر شد. آن روزها را خوب به خاطر دارم. برای خودم دلسوزی می کردم و 
گز می کردم. زمستان بود. حال بد خودم یک طرف بود، هوای  درمانده ترین بودم. سر و ته خیابان را تنهایی 
بد شهر هم طرف دیگر و حال وهوای خاطرات نصفه ونیمه  هم آن وسط سرگردان مانده بود و مدام از جلوی 
چشمم رد می شد. یک باره از آن همه خوبی، خالی شده  بودم و باد، من را شبیه بادکنکی سبک، از این 
کوچه ها عبورم می داد، باال می برد، پایین می آورد، دور خودم می چرخاند و به در  طرف می برد به آن طرف، از 
کم نور شد، موسیوِی ساندویچی طالیی اخم  کرد و خالصه  گل ها پالسید، چراغ ها  و دیوار می کوبید. رفته رفته 
همه چیز یک جوِر ناجوری شد.
کار نمی کرد. از تهران  کم شده بود، هنوز چیزی در من درست  چند ماه بعد، با اینکه از التهاِب آن دوران 
کدام شهر شمالی باشد و چند روز طول بکشد. فقط رفته  که نمی دانستم قرار بود  ج شدم؛ به مقصدی  خار
که طبیعت، خاطرات را در خودش حل می کند ولی  کوه و دشت با شهر این است  که رفته باشم. فرق  بودم 
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کجای ساحل  کردم یا  کدام درخت آتش روشن  که پای  »آن  دیگری« نه. ساِل بعد، حتمًا از یاد خواهم برد 
که در روزهای شادی  کوچه ها و محله هایی را  اسمم را روی شن ها نوشتم؛ ولی ده سال بعد، حتمًا می توانم 
که  کافی بود  گر دیگر وجود نداشته باشند. همین برایم  و غم در آن ها قدم زده ام با دست نشان بدهم؛ حتی ا
بروم و ته مانده های خودم را جایی بریزم و برگردم.
کنم. روز آخر به جنگل رفته بودم و  کردم می توانم عادی تر زندگی  که احساس  کشید  سفر تا وقتی طول 
کرد: اسم سارا  که زنگ موبایلم هوشیارم  کلمه های داستانم را میان درخت ها تقسیم می کردم  داشتم آخرین 
گوشی ترک  که صفحۀ  گوشی افتاده بود. به گمانم همان جا بود  که بعد از چند سال و اندی روی صفحۀ  بود 
برداشت. با صدایی از پشِت یک عالم نفِس حبس شده جوابش را دادم.  خواست همدیگر را ببینیم. از لحنش 
کاری دارد یا چیزی می خواهد بگوید. با عجله حرف می زد. از اینکه قباًل من را از تصمیمش برای  معلوم بود 
که می خواهد برای خداحافظی همدیگر را ببینیم. دلش  گفت  کرد و  اپالی کردن باخبر نکرده بود، عذرخواهی 
گذاشت و تماس،  برای حال وهوای نوجوانیمان تنگ شده بود. قرارمان را در بستنی فروشی پایین مدرسه 
کنم، از خبِر رفتنش به  پیش از اینکه حرف های آخر را بزنیم، قطع شد. فقط توانستم برایش ابراز دلتنگی 
که فردا اول وقت راه می افتم به سمت تهران. آلمان شوکه شوم و بگویم 

تازه رسیده ام. ولو شده ام روی مبل و ذهنم ِمن ِمن می کند. نه می توانم بروم و نه می خواهم نروم. انگار 
کسی رفته بودم ولی حاال برای قدم زدن  جایی میان رفتن و نرفتنم. همیشه مسیرها را با دوستی، »او«یی، 
کرده. این بار با همۀ  کمی اوضاعم فرق  تنهاترین  ام. انگار همۀ راه ها را رفته بودم تا دوباره برگردم. ولی این بار 
تنهایی، خوشحالم؛ چون حاال دیگر نوبت عاشقِی »آن دیگری« است و او هم راه خودش را برای رسیدن به 

کجا باشم، فقط صدایم می کند... . که من  کرده است. برای مغناطیس آن خیابان، فرقی نمی کند  من پیدا 



قفسه

کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهرانمحیا دانش دانشجوی 

کــه هیــچ مفهومــی از زناشــویی، مــادر و  کنیــد  جهــان را در شــرایطی تصــور 
کلماتــی  چنیــن  حتــی  کــه  نــدارد،  وجــود  نه تنهــا  نــدارد.  وجــود  خانــواده 
می شــوند!  شــرمگین  شنیدنشــان  از  افــراد  و  شــده  محســوب  بی ادبانــه 
کســلی۲ در ســال 1۹3۲  آلــدوس ها کــه  ایــن دنیــای قشــنگ نویــی اســت 
کشــیده و تحقــق آن را در حــدود ســال ۲500 میــالدی  برایمــان بــه تصویــر 
پیش بینــی می کنــد؛ امــا مبــدأ تاریــخ در ایــن دنیــای قشــنگ، دیگــر »بعــد از 
میــالد مســیح« نخواهــد بــود؛ ایــن تاریــخ بــا اختــراع خــِط تولیــد انبــوِه خــودرو 
کســلی در ســال 63۲  توســط هنــری فــورد3 رقــم خــورده اســت و ماجــرای ها
بعــد از فــورد اتفــاق می افتــد: »مــا حــاال دولــت جهانــی داریــم و اعیــاد یوم الفــورد و ســرودهای جمعــی 
کــه حــاال دیگــر  کــرده  و روز همبســتگی.« تفکــر فوردیســم، چنــان مقــدس شــمرده شــده و پیشــرفت 
کــه عالوه بــر تلقیــح مصنوعــی  کارخانــه ای  کارخانــۀ تولیــد انبــوه اتفــاق می افتــد؛  تولــد انســان ها نیــز در 
و پــرورش جنیــن در شــرایط مصنوعــی، حتــی سرنوشــت انســان ها را نیــز بــا تمــام خصوصیــات و 
ــی  ــدت طبقات ــه ای به ش ــه درون جامع ــپس ب ــرده و س ک ــن  ــان معی ــی و بدنیش ــتعدادهای ذهن اس
کار جهــان باشــد به ســامان.« کوچــک، همــه  راهیشــان می کنــد: »بــه لطــف فــورد، در ماشــین 
تحّقــق  بــا  کــه  اســت  مجهول الهوّیــه  امــا  یکپارچــه  کمیتــی  حا تحــت  به تمامــی  جهــان 

  Brave New World  .1؛ در این یادداشت، تماِم 
کتاب  گیومه، نقل قوِل مستقیم از متِن  جمالِت داخل 
هستند.

  ،)1۹84-1۹63( Aldous Leonard Huxley .۲
نویسنده و متفکر انگلیسی

کارخانۀ     Henry Ford .3 )1۹47-1863(، بنیان گذار 
که برای  کسی بود  خودروسازی فورد بود. او اولین 
گرفت  تولید خودروی ارزان قیمت خط تولید را به کار 
کار نه تنها توانست انقالبی در صنعت اروپا و  و با این 
کاال، دستمزد  که ترکیب تولید انبوه  کند،  آمریکا ایجاد 
کارگران و قیمت پایین پیشنهادی او، چنان  باال برای 
که  کرد  تأثیری بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم ایجاد 
آن را فوردیسم نامیدند. او دیدگاهی جهانی داشت و 
مصرف گرایی را باعث صلح در جهان می دانست.
 4. Hypnopaedia
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ک، یگانگــی، ثبــات« خوشــبختی و رضایــِت  شــعار »اشــترا
همگانــی از وضــع زندگانــی را در میــان تمامــی »دو میلیــارد« 
کــرده  اســت. ایــن  کن در جهــان متمــدن برقــرار  انســان ســا
و  بهینــه  تولیــد  بــا  نه تنهــا  ثبــات و خوشــبختِی همه گیــر، 
کــه  شــده،  ایجــاد  کارخانــه  در  انســان  برنامه ریزی شــدۀ 
دو  بــا  کــودکان  و  نــوزادان  هماهنــگ  و  متمرکــز  تربیــت 
ــاًل  کام ــز آن را  ــازی« نی ــوزی«4 و »شرطی س ــیوۀ »خواب آم ش
کــرده اســت. بنابرایــن همــه آن قــدر خوشــبخت اند  تثبیــت 
ــارۀ درســت بودن  ــز درب ــاء بشــر هرگ ــک از ابن ــه دیگــر هیچ ی ک
نمی دهنــد.  راه  دل  بــه  شــکی  خویــش  زندگــی  کمــاِل  یــا 
کــم  حا مفــرِط  روزمرگــِی  اثــر  بــر  ماللــی  انــدک  هــم  هــرگاه 
مــادۀ  بــه  فــوراً  ســازد،  آزرده خاطرشــان  زندگــی  نحــوۀ  بــر 
کمکــش  کــه بــه  مخــدری بــه نــام »ســوما« پنــاه می آورنــد 
گــرم ]ســوما[ بــه از درد  دل، سراســر شــاد می کننــد: »یــک 
امروزنــد  بشــِر  نــوادگان  این هــا  کســلی،  نظــر ها از  َلــم«.  اَ و 
بــا  و  شــده  برنامه ریــزی  زندگیشــان  شــئون  تمــام  کــه 
گــذران اوقــات فراغــت نیــز بــا  ایــن وجــود خوشــحال اند. 

کامــاًل آزاد و  کــه همــواره در جامعــه تبلیــغ و توصیــه شــده اســت: روابــط  دو عمــل اصلــی ای عجیــن می شــود 
ــرای تفکــر و اعتــراض نیســت و  کاال؛ بدیــن ترتیــب، هیــچ فرصتــی ب بی تعهــد جنســی، و مصــرِف هرچــه بیشــتر 
در نتیجــه هیــچ خللــی در »ســعادت همگانــی« پدیــد نمی آیــد: ”زمزمــۀ خســتگی ناپذیر )آوای شرطی ســازی 
کهنــه را  کهنــه بــه درد نمی خــورد. مــا همیشــه لباس هــای  گــوش بچه هــا( ادامــه یافــت: »ولــی لباس هــای  در 
دور می ریزیــم. پایــان دادن ِبــه از ســامان دادن؛ پایــان دادن ِبــه از ســامان دادن. هرچــه وصلــه بیشــتر، توانگــر 

کمتــر«.“
بــرای ایجــاد نفــرت  کارخانــه ای، شرطی ســازی آن هــا  کــودکاِن  ایــن  یکــی از اصــول مهــم در جریــان تربیــت 
کــه می تواننــد ثبــات جامعــه را برهــم زننــد:  کتــاب و طبیعــت اســت؛ یعنــی نفــرت از دو عاملــی  هرچه بیشــتر از 
کــه ممکــن  گیاه شناســی در امــان می ماننــد.« تاریــخ هــم، از آن جــا  کتاب خوانــی و  »بچه هــا در تمــام عمــر از شــِر 
اســت شــکی در دل آدمیــان بــکارد، به شــدت نفــی و نهــی می شــود. در ایــن ارتبــاط، بــزرگاِن جامعــه مکــرراً بــه 
کــه: »تاریــخ حــرف مفــت اســت«. نگرانــی دیگــری هم هســت:  کالم از حضــرت فــورد بزرگــوار اســتناد می کننــد  ایــن 
ج  کــه عاطفــه، عشــق و محبــِت میــان انســان ها، آن هــا را از چارچوب هــای »خوشــبختِی حقیقیشــان« خــار مبــاد 
کنــد؛ امــا بــزرگان بــرای ایــن مشــکل نیــز چــاره اندیشــیده اند: نفــی بنیــاد خانــواده و تقبیــح هرگونــه رابطــۀ عاطفــی 
کــه منجــر بــه ریشه کن شــدن احساســاتی از جنــس  کارخانــه  پایــدار و مبتنــی بــر تعهــد و البتــه تولیــد انســان ها در 

مــادری، فرزنــدی و ماننــد آن اســت.
کی روبــه رو  کمونیســتی و تمامــًا اشــترا البتــه اشــتباه نکنیــم؛ در ایــن دنیــای قشــنگ نــو، مــا بــا جامعــه ای 

کســلی در این جــا تــالش می کنــد تــا غایــت جهــان ســرمایه داری را برایمــان بــه تصویــر  نیســتیم؛ اتفاقــًا ها
کــه تمــام اجــزای زندگــی بشــر را در جهــت مصــرف هرچه بیشــتر و تولیــد هرچه بیشــتر  کشــد. جهانــی 
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خ هــا بایــد بی وقفــه  کــرده  اســت: »چر و نهایتــًا افزایــش ســرمایه طراحــی 
کــه بایــد  بگردنــد؛ امــا بــدون مواظبــت نمی تواننــد بچرخنــد. ایــن، انســان ها هســتند 
خ روی محــورش ثابــت باشــند، آدم هــای  کــه مثــل چــر آن هــا را بگرداننــد. انســان هایی 
گــر هســت،  ک هــم ا معتــدل، آدم هــای مطیــع و در خرســندی اســتوار«. صحبتــی از اشــترا
ک جنســی اســت؛ تــا بــا حــذف عواطــف پایــدار، هرگونــه تهدیــد علیــه ثبــات جهــان  تنهــا اشــترا
از بیــن بــرود و در نطفــه خامــوش شــود: »]بــازرس[ بــا ذکــر یکــی از مثل هــای خواب آمــوز ادامــه 
گردان بــا اشــارۀ ســر موافقــت مؤکــد خــود را بــا  داد: »بلــی، هرکــس از آِن دیگــران اســت.« شــا
کــه بیــش از شــصت ودوهزار بــار تکــرارش در تاریکــی، ســبب شــده بــود  کردنــد  جملــه ای اعــالم 
تــا آن را نه تنهــا چونــان حقیقــت، بلکــه به عنــوان بدیهــی و پرواضــح و بی گفت وگــو بپذیرنــد.«

در ایــن دنیــای قشــنگ، علــم پزشــکی و دســتاوردهای محیرالعقــول تکنولوژیکــی، زندگــی 
کــه هیچ کــس در ایــن جامعــه نــه پیــر می شــود  انســان را در حــدی از بهینگــی بــه جلــو می برنــد 

ــه مــوازات آن هــا  ــِک پیــری از بیــن رفتــه و البتــه ب ــه حتــی بیمــار؛ »همــۀ علت هــای فیزیولوژی و ن
همــۀ خصوصیــات روانــِی آدم هــای پیــر از میــان رفتــه. خصایــص مادام العمــر ثابــت می مانــد.« 

ســالم  و  شــاد  خــود،  حالــت  بهتریــن  در  همــواره  انســان ها 
بــا  را  زندگــی  آن کــه در ســن حــدود شصت ســالگی  تــا  هســتند 

خوشــحالی وداع می گوینــد و جــای خــود را بــه دیگرانــی می دهنــد 
کارخانــه بیــرون خواهنــد آمــد و جهــان را و ســرمایه را بــه پیــش  کــه از 

ــرد. ــد ب خواهن
»بیا وجود برتر5، رفیق اجتماعی
کن دوازده نفر را بدل به یک نفر 

که بعِد مردن در آرزوی مرگ ایم، چرا
کرد، عمر بزرگ تر را.« شروع خواهیم 

بــا ســیصد  ج هایــی  اتاق هایــی واقــع در بر انســان ها در  اوقــات خلــوت 
کار  طبقــه و هــر طبقــه دارای صــد اتــاق ســپری می شــود. در دنیــای قشــنگ، هیــچ خبــری از مفهــوم »خانــه« در 
کثــرِی انســان ها از زمیــن و طبیعــت، در خطوطــی هوایــی و  ــودن حدا نیســت. حمل ونقــل نیــز به منظــور دورب

کســی کوپترها6 تأمیــن می شــود. به وســیلۀ هواپیماهــای شــخصی یــا تا
کنایــِی  بــه نقــد  کمــک زبــان طنــز  بــا  کــه  نــو یکــی از نخســتین پادآرمان شــهرهایی7 اســت  دنیــای قشــنگ 
گرفتــه هشــدار  کــه در پیــش  وضــع زمانــۀ خویــش پرداختــه و جامعــۀ صنعتــی را نســبت بــه عاقبــت راهــی 

ــا بی خبــری« اســت  ک اســت. یکــی »خوشــبختی همــراه ب کســلی از دو جهــت دهشــتنا می دهــد. دنیــای ها
کــه هیچ کــس،  و دیگــری امــکان تحققــش. »خوشــبختی«، آدمیــان را تــا آن جــا در خــود غــرق می کنــد 

حتــی هوشــمندترین افــراد جامعــه نیــز، شــکی دربــارۀ امــکان نــوع دیگــری از زندگــی بــه دل 

  5.  اشاره به حضرت فورد
  6.  تاکسی + هلیکوپتر
 7. dystopia 
8. Totaliter

  ۹. ترجمه از صالح حسینی، در پیش درآمد کتاب 
»دنیای قشنگ نو، انتشارات نیلوفر، 13۹5«
 10. آزمایشات مربوط به تلقیح مصنوعِی نطفۀ انسان 
اولین بار در دهۀ 1۹60 شروع شد و در 1۹78 به موفقیت 
رسید اما هاکسلی در 1۹3۲ چنین فرآیندی برای تولید 
مثل انسان را پیش بینی کرده است.
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هشتاد و نه

کنانشــان از تحمــل آن شــرایط  راه نمی دهنــد. معمــواًل پادآرمان شــهرها فضایــی تیــره و تــار دارنــد، سا
کــه در صــدد مبــارزه بــا وضــع موجــود  خوشــحال نیســتند و همیشــه عــده ای در میانشــان پیــدا می شــوند 
کســلی به کمــک وســایلی چــون تربیــت شــرطی، ســوما و دســتکاری های ژنتیکــی بــرای  برآینــد؛ امــا شــهر ها

کامــاًل مطلــوب واقــع شــده و همــگان از زندگــی در آن خشــنودند. مردمانــش 
کســلی پانــزده ســال بعــد از  امــا وجهــۀ دیگــِر ســهمگین بودن ایــن دنیــا، امــکان تحقــق آن اســت. ها
کــه ســرعت حرکــت بشــر به ســوی  کتــاب، پیش درآمــدی بــر آن می نویســد و در آن اعــالم می کنــد  نوشــتن 
آتــی  بــه ششــصد ســال  را  کجاآبــاد  نا آن وقــت  اوســت: »در  از پیش بینــی  بیــش  بســیار  ایــن وضعیــت 
کــه در طــی یــک ســده، وحشــت بــر ســر مــا فــرود بیایــد؛ البتــه  احالــه دادم. امــروز اصــاًل بعیــد نمی نمایــد 
گــر در ایــن فاصلــه درصــدِد تکه پاره کــردن خویــش بــر نیامــده باشــیم. در حقیقــت، جــز اختیارکــردن  ا
کاربــردی در قالــب وســیله ای بــرای ایجــاد نــژاد افــراد آزاد، به جــای  مرکزیت زدایــی و اســتفاده از علــم 
گشــوده نیســت: یــا  تبدیــل آن بــه هــدف و وســیله  قــراردادن انســان ها، بیــش از دو راه انتخــاب بــر مــا 
کارشــان  کــه بنیــان آن هــا بــر وحشــت از بمــب اتمــی و نتیجــۀ  تعــدادی حکومــت توتالیتــر ملــی نظامی گــرا، 
ج  ج ومــر کــه هر ویرانــی تمــدن باشــد و یــا در غیــر ایــن صــورت یــک حکومــت توتالیتــر8 واحــد فــوق ملــی، 
اجتماعــی ناشــی از پیشــرفت ســریع تکنولــوژی به طــور اعــم و تحــول اتمــی به طــور اخــص موجــد آن باشــد 
گــردد.«۹ در این بــاره  کجاآبــاد تبدیــل  کارآیــی و ثبــات تکویــن بیابــد و بــه دیکتاتــور صالــح نا و بــر اثــر نیــاز بــه 
کــه هنــوز هیــچ خبــری از پیشــرفت های  کســلی زمانــی ایــن داســتان را نوشــته  کــه ها کنیــم  نبایــد فرامــوش 
کار نیســت؛10 بنابرایــن می تــوان ایــن پرســش را  پزشــکی دربــارۀ تلقیــح مصنوعــی نطفــۀ انســان حتــی در 
کســلی محقــق شــود؟ و پاســخ چــه  کــه پیش بینــی ها کــه آیــا دیــر یــا زود روزگاری خواهــد رســید  کــرد  ح  مطــر

ــا!«. ــم: »چه بس ــه بگویی ــز اینک ــد ج ــد باش می توان
کــه بــر اثــر اتفاقاتــی بیــرون از ایــن  کتــاب، ماجــرای حضــور فــردی اســت موســوم بــه »وحشــی«  داســتان 
کــرده اســت؛ چگونگــی  تمــدن بــه دنیــا آمــده و بــزرگ شــده امــا حــاال راه بــه درون دنیــای قشــنگ نــو پیــدا 
کردنــش بــا ایــن دنیــای پاســتوریزۀ قشــنگ، آن چــه در زندگــی آدمیــاِن بی عاطفــه  دســت وپنجه نــرم 
نســبت  از  مــا،  بــرای  باشــد  َمحکــی  شــاید  می کنــد،  تحلیــل  شرطی نشــده اش  ذهــن  بــا  و  می بینــد 

ــان. ــِی همیــن امروزم ــا زندگ ــان ب خودم
کتــاب دنیــای قشــنگ نــو، بــه ترجمــۀ دکتــر ســعید حمیدیــان اولیــن بــار در ســال 1351 در ایــران بــه 

کتــاب توســط انتشــارات نیلوفــر و بــا قیمــت 1۹500  چــاپ رســیده اســت. امــروز چــاپ هشــتم ایــن 
تومــان در دســترس قــرار دارد.
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طنزنامه

ی دانشگاه شهیدبهشتی     
ی کارشناسی ارشد طراحی شهر

شیما پاکزاد   دانشجو

قبــل از هــر ســخِن نغــز یــا نقضــی پیرامــون موضــوع 
کــه  کنــم  خاطرنشــان  می دانــم  الزم  دوچرخه ســواری«  و  »دوچرخــه 
کــه پــدرم را بــا  یکــی از خاطــراِت خــوِب زندگیــم، مربــوط بــه لحظــه ای بــود 
خاطــرات  سلســلۀ  در  دیــدم.  پنج ســالگیم  تولــد  بــرای  دســت  در  دوچرخــه ای 
کمکی هــای دوچرخــه ام را  کــه  کودکیــم، صحنــۀ بعــدی مربــوط بــه روزی بــود  شــیرین 
گرفتــم، در چالــه ای افتــادم و زمیــن خــوردم.  کــردم، از دســتان پرتــوان پــدر ســبقت  بــاز 
کــج اســت؛ زمیــن تهــران  ایــن اولیــن درس زندگــی دوچرخه مداریــم بــود. اینکــه زمیــن 

کــج اســت.
تهــران شــهر هشــلهفی هســت. ایــن را همــه می داننــد. در آن، ناممکن هــا ممکــن می شــود. 
کــه ایــن روزهــا در شــهر  ممکــن شــده  دوچرخه ســواری هــم از آن ناممکن هایــی اســت 
کــرد؟  کســی بــه دوچرخه ســواِر ضعیــف و بی پنــاه در خیابــان رحــم خواهــد   اســت؛ امــا چــه 
در خیابان هــای مــا جنــگ اســت. آنچــه مــردم ســوارش می شــوند، ماشــین نیســت؛ تانــک 
جنگــی اســت. ایــن ور و آن ور مانــور می دهنــد و خیلــی حساب شــده »روی« خطــوط حرکــت 
ــه راهشــان را  ــه ســبقت بگیــرد و ن کســی جلویشــان بپیچــد، ن ــه  کــرده ن کــه خدانا می کننــد 
گــر مجهــز بــه توپــی  کنــد؛ چــرا؟ چــون خوششــان نمی آیــد؛ زورشــان زیــاد اســت. ا مســدود 
کــه  تیــری چیــزی هــم بودنــد، قطعــًا از دور، جلــوی پــای عابــر می انداختنــد بــا ایــن مضمــون 
ــرایطی،  ــن ش ــاال در همچی ــوم«. ح ــه از جل ــن رد بش ــدِن م ــِل رد ش ــر، قب ــده عاب ــادر نزایی »م
می رونــد،  کــه  نبینیــد  را  موتوری هــا  شــما  چیســت؟  شــکننده  دوچرخه  ســواِر  تکلیــف 
گــر بخــورد، می زنــد. مقایســۀ دوچرخــه و موتــور  می آینــد و خوشــحالند. موتــور قــوت دارد. ا
مثــل مقایســۀ پشــه و خرمگــس اســت. دومــی بــا یــک تقــه، تــوق نمی شــود ولــی اولــی بــا هــر 

تقــه ای اوت می شــود.
کــه  گذشــته، به خاطــر ایــن مســیرهای دوچرخــه هوایــی نشــوید. خــدا نکنــد  از این هــا 
کــه این هــا ســرابی بیــش نیســتند. ایــن ور را نــگاه می کنیــد، مســیر هســت؛ آن ور  بشــوید چرا
کجــا می برنــد. یکهــو ناغافــل  را نــگاه می کنیــد، مســیر نیســت. ایــن مســیرها شــما را بــه نا
گــول نخوریــد؛ ایــن مســیرها  می بینیــد در تقاطــع غیرهمســطِح دو اتوبــان رهــا شــده اید. 
کــه بعــدًا بگوینــد مســیر دوچرخــه داریــم و می توانیــم اســتفاده  را ســاخته اند بــا ایــن هــدف 
کنــار، ایــن  ــه  ــاِن دراز[. اصــاًل مســیِر مجــزا ب کنیــم امــا نمی خواهیــم ]ایموجــی چشــمک، زب
ــه،  ُگله به گل ــِف هــرز  ــِگ قشــنگ چــه؟ این هــا را چــه می گوییــد؟ عیــن عل جدول هــای دورن
کــه شــهرداری بــا جــدول دارد، مجنــون  جا و بی جــا ســبز شــده اند. اصــاًل رابطــۀ عاطفــی ای را 
کــه بــا مانــع ســواری می دهــد. شــما بــا ایــن همــه موانــِع  بــا لیلــی نداشــت. آن اســب اســت 
کــه از دوچرخــه نمی گیریــد هیــچ، نصــف راه را هــم بایــد بــه آن ســواری  پیــِش رو، ســواری ای 
کــه بــا همــۀ تجهیــزات )دســتبند، آرنج بنــد، بازوبنــد،  بدهیــد. دیــده ام دوچرخه ســواری را 
زانوبنــد و مهم تــر از همــه عینــک دودی( در بی آرتــی نشســته و دوچرخــه اش را تــا زده و 
گذاشــته  )چنیــن شــخصیت مســتقلی داشــت دوچرخــه(. بــه  کنــاری خــودش  روی صندلــی 
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کــی  کــه رســید، دوچرخــه را بــا پله برقــی روی پــل عابــر بــرد، بــا همــان پله برقــی پاییــن آورد، در مســیر خا ایســتگاه 
کوچــه تــا درب  کشان کشــان دوچرخــه را هــل داد و باالخــره لحظــۀ موعــود فــرا رســید و حدفاصــل  جلــوی پــل، 

کــردم. کــه خدمتتــان عــرض  خانــه اش را ســوار دوچرخــه شــد. نمونــه ای از دوچرخه ســواری بــا مانــع 
ــا می دانیــد تهــران  ــه آی ک ــم، ایــن ســؤال را می پرســم  ــر بخواهــم بگوی گ از دیگــر دشــواری های دوچرخه مــداری ا
کوه هــا را  کنیــد تــا  غیــر از انــار، شــیب هــم دارد؟! بــرای درِک بهتــِر موقعیــِت سوق الشــیبی آن، بــه اطرافتــان نــگاه 
کــه صفحــۀ ُوردم را هــم حیــن تایــپ به ســختی  ببینیــد. نمی بینیــد؟ مــن هــم نمی بینــم. انقــدر هــوا آلــوده شــده 
ــا رکاب زدن  ک، ب می بینــم. بحــث هــوا شــد. دوچرخه ســواران عزیــز، ای ورزشــکاران، دالوران، در روزهــای ناپــا
کــه بــه خــورِد بدنتــان می دهیــد، زهرمــار اســت. بعضــی   کــه ایــن هــوا نیســت  بــه ســالمت بــدن خــود نمی افزاییــد؛ 
از روزهــا و هفته هــا، حتــی ماه هــا را بــه خــود اســتراحت بدهیــد و به شــیوۀ ســنتی در ترافیــک بمانیــد و آهســته 
کــه بــه ازای هــر دو بــار رکاب،  کنیــد  و پیوســته بــه مقصــد دیــر برســید؛ یــا نهایتــًا از دوچرخــۀ برقــی اســتفاده 
کــه فعــاًل تمرکزشــان  گاز بدهیــد. البتــه ایــن موضــوع، بانــوان محتــرم را شــامل نمی شــود چرا کیلومتــر را  الاقــل دو 
کــه مرتفــع شــود، اجماعــًا می خواهنــد بــا دوچرخــه بــه آن جــا برونــد.  روی ورود بــه ورزشــگاه اســت. ایــن مســئله 
کســی ایــن وســط منقلــب شــود، چــه آســیب های اجتماعــی ای بــه وجــود  گــر بــاد بیایــد یــا  حــاال خــدا می دانــد ا

کــه دوچرخه ســوار نیســتم! می آیــد. بــرای همیــن خداروشــکر 
ــا از  ــدارم، اّم ــه در شــهر ســوار دوچرخــه نشــده ، صالحیــت نظردهــی را ن ک کســی  ــه مــن به عنــوان  ک اصــاًل قبــول 
کــردم خاطــرات شــیرین دوچرخه ســواری اش را بــا مــن در میــان بگــذارد؛  دوســت دوچرخه ســوارم خواهــش 
کردنــد قبــل نوشــتن ایــن  کــه بچه هــای شــهرت از مــن تقاضــا  کیــد می کنــم »شــیرین« )البتــه الزم بــه ذکــر اســت  تأ
گفتــم  کــردم و  گروهشــان داشــته باشــم، امــا مــن قاطعانــه رد  متــن، روزی تجربــۀ دوچرخه ســواری در شــهر را بــا 
کــه بــه مــا نمی دهیــد، جانمــان را هــم می خواهیــد بگیریــد؟!(. می دانیــد اولیــن خاطــره ای  بــرای نوشــتن، پــول 
کــه می خواســت بــا دوچرخــه بــرود. حــاال  کــرد چــه بــود؟ نوشــتن وصیت نامــه قبــل از مســیر طوالنــی ای  کــه بازگــو 
کنــد و تصــادف  گــر خــالف جهــت حرکــت خیابــان دوچرخه ســواری  می دانیــد دومیــن خاطــره چــه بــود؟ اینکــه ا
کنــد، دیــه بهــش تعلــق نمی گیــرد، پــس ایــن ریســک را نمی کنــد. ببینیــد این هــا چطــور خودشــان دســت از 
کــه فیلمــی بــا عنــوان »مصائــب دوچرخه ســوار« از  جــان شســته اند و شــهدای راه شــهرند و امــروز و فرداســت 
خ هــای اقتصــادی مملکتمــان  کنــار بگذاریــم، بــه احتــرام چر کــه  اینــان ســاخته  شــود. همــۀ ایــن تفاســیر را هــم 
گــر بخواهیــم از جایــی بــه جایــی برویــم  کنیــم. در حــال حاضــر ا هــم شــده، صــالح نیســت از دوچرخــه اســتفاده 
کارپینــو، بــا مطلوب تریــن قیمــت  و ماشــین در دســترس نباشــد، بعــد از چک کــردن اســنپ، تپســی، آژانســی و 
ــه  ــوط ب ــر اتومبیــل و هرآنچــه مرب گ ــی هــم در جیــب هم وطن هایمــان مــی رود. حــاال ا ــرد و پول ک ســفر خواهیــم 
خ هــای اقتصــادی افلیــج شــده و به تبــع آن مــا هــم فلــج  هزینه هــای اتومبیــل اســت، از آن حــذف شــود، چر

کمافی الســابق در ایــن شــهر بســازیم و بســوزیم و طرحــی نــو در نیندازیــم و تــن  می شــویم. پــس بیاییــد همــه 
بــه دوچرخــه ندهیــم و بــه دوچرخــه تنــه نزنیــم.

کــه ترافیــک تهــران را برنتابیدنــد و بــا  کنیــم  کوچــک، حســاس و زودشــکن تشــکر  جــا دارد از ایــن قشــر 
کرده انــد. ک تــر  ک خــود، هــوای زندگــی مــا را هــم پا انتخــاب پــا
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که نرمِی غضروِف زانوِی پاِی  که چرا او را  پاِی »دختر« درد می کرد و مدام فکرش درگیر بود 
گفته  بودند ایستگاه »توانیر«  راست دارد به چنین جای پرپله و شیب داری فرستاده اند. به او 

که  از بی آ ر تی خط تجریش پیاده شود. بعد راستۀ خیابان توانیر را برود باال تا برسد به جایی 
باید برسد. اسم خیابان عوض شده  بود؛ اسم میدان هم همین طور. شهید عباس پور اسم جدید 

که رسید،  که به میدان توانیر سابق می رسید. بعد از آن شیِب جان فرسا، به میدان  خیابانی بود 
کوه  کوه و آسمان باشد و الغیر. منظره،  که باید منظرۀ ورای آن  کرده  باشد  که تپه ای را فتح  انگار 

که برازندۀ همان آسمان  کستری اش؛ با جرثقیلی زرد و بلند  داشت؛ آسمان هم داشت اما از نوع خا
کوِه بی برف بود. کستری و  خا

اصاًل می دانید، او فکر می کند همه چیزمان به هم می آید. »مان« یعنی ما و تهرانمان. از هر نظر به  هم 
کرده اند یا دو دوست قدیمی. ما  که مدت هاست ازدواج  می آییم و شبیه هم شده ایم؛ مثل زوجی 

تهران را تغییر می دهیم و او ما را تغییر می دهد؛ رابطه ای دوطرفه و ظاهرًا منصفانه. برای مثال، تهران 
ک  کستری، مردمانش را مجبور به استفاده از ماسک می کند؛ و نکتۀ ترسنا گستردۀ رنگ خا با طیف 

دربارۀ ماسک ها، قدرت آن ها در دریغ کردِن لب ها و دهان است! وقتی لب ها دیده  نشوند چشم ها 
که ماسک به صورت  کجا می شود فهمید خانمی  در بیاِن احساسات ناتوان می شوند؛  یعنی از 

پشت فرمان ماشین بود و میدان را دور می زد، به دختر لبخند زده یا اینکه زیر لب او را 
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که جایی برای آدم ندارد و فقط جایگاه مجسمۀ درخت شکل و چمن  که: »وسط میدانی  دیوانه خوانده؟ 
که آلودگی پدرشان را درآورده،  است، چه می کنی دخترک؟« در فردایی نه چندان دور هم برای چشم هایمان 

چیزی سر هم می کنیم و می زنیم به صورتمان. با آن ماسک و آن چیز دیگر، تهرانمان رسمًا می شود شهر 
بی چهره ها.

گوگل مپ به دست دنبال بلوار و پارک دوستان می گشت.  ناامید و غرغرکنان به آیندۀ شهر و محتویاتش، 
کوتاه تر،  کمی  که او را به پارک می رساند؛ خانه ها  کوچه هایی شد  گرفت و داخل یکی از  کمی از میدان فاصله 

کمی بلندتر از دیگر جاهای شهر. تا به اینجا تنها فرق توانیر با بقیۀ تهران همین بود و بس. تا  درخت ها 
اینکه وارد بلوار دوستان شد. ورق برگشت؛ دختر و تماِم مصنوعاِت بلوار تبدیل شدند به عناصر اضافی و 

وصلۀ ناجور آن. درختان درهم تنیده در هر سمت دیده  می شدند و هرازگاهی ساختمانی قصد خودنمایی 
که نه آنقدر بلند  در بینشان را داشت؛ اما موفق نمی شد. محصور بین درختان قدم برمی داشت، درختانی 

که چگونه تا  که از ساختمان ها شکست بخوردند. مسحور بود  کوتاه  که راه آسمان را ببندند، نه آنقدر  بودند 
کیفیت و حس و حال، از پیش چشم او مخفی نگه  داشته  است. کنون تهران چنین جایی را، با این 

که طبیعی نیست، از آن پارک و از آن  گذاشت، از اعماق قلبش می خواست هرآنچه را  که قدم  در پارک 
گوشۀ دیگری از شهر. حتی می خواست با تکیه بر تجربۀ اندکش در رانندگی، تمام  بلوار بردارد و بیندازد 

ماشین های پارک شده در بلوار را تا سراشیبی خیابان شهید عباس پور براند. بعد پیاده شود و »دستی« را 
که در انتهای سراشیبی به هم می خورند و داغان می شوند و دیگر  کند  بخواباند و تک تک آن ها را تماشا 

وصلۀ ناجور بلوار و هیچ جای دیگری نمی شوند. می خواست همه چیز را از آن جا جدا  کند غیر از نیمکت ها. 
که رنگ سبز و نارنجِی درختان  نیمکت ها به نظر طبیعی می آمدند و وصلۀ جور. انگار آن ها هم همان قدری 
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آ رامش دهنده بودند، التیام بخش جان های خسته و فکرهای مغشوش، ماننِد جان و فکر او، بودند.
کوچک  کودک  کاوید؛ مادری به همراِه  دختر روی یکی از همان التیام بخش ها نشست و اطراف را به خوبی 

که بین  که پینگ پنگ بازی می کردند و خواهر و برادری  که می دوید، دو جوان  تاب سوارش، پیرمردی 
کلیشۀ تمام پارک ها در پارک دوستان هم اجرا  می شد؛ اما با  که  سرسره ها دنبال هم می دویدند. انگار 

که در پارک بود به وقت ۹:۲8 ایستاده  بود. زمان واقعا ایستاده  بود و دختر بعد از اینکه  تفاوتی بارز. ساعتی 
کلیشه  که دو ساعِت تمام در پارک نشسته و  کرد، اصاًل متوجه نبود  پارک را به سمت مقصد نهایی اش ترک 

کمتر نگران ماسک ها  کرده. حتی انگار دلخوری هایش نسبت به تهران و مردمانش بهتر شده  بود و  را تماشا 
و پنهان کاریشان بود؛ چند لبخند واقعی را در پارک دوستان دیده  بود و انگار برای دو ساعِت تمام، این 

گوشه ای از این شهِر حقیقتًا شلوغ، صدای خودش را بشنود؛ صدای  که در  موهبت به او داده  شده  بود 
فکرها، غم ها و شادی های خودش را.

گنجوی« را  گرفت. از میدان توانیر، خیابان »نظامی  که بود، از بلوار و پارک دوستان دل  با هر جان کندنی 
که خیابان، شیِب موافق با پاهای دختر را داشت. متعجب از تعداِد پارک های این  پایین رفت. خوشبختانه 

گنجوی ایستاد. پارک، دلیل توقفش نبود. بن بسِت »اندیشه« با  کنار پارک نظامی  کوچک،  محلۀ نسبتًا 
که همه جای بن بست بودند.  که به دِر چند خانه با صاحبانی خوشبخت می رسید و پیچک هایی  پله هایی 

کرد و البته هیچ وقت پستشان نکرد. کپشن برای پست  گذاشتنشان فکر  گرفت و به  ایستاد و چند عکس 
که درست از باالی تونل رسالت می گذشت. زمین بایری  گنجوی رسیده  بود  به قسمتی از خیابان نظامی 
که پارکینگ بود و با بلوک های سیمانی بزرگ در انتهایش، درست باالی لبۀ ورودی تونل قرار داشت. زیر 
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که امکان دیدن تونِل زیر پا را از  بین  کاشته  شده  بودند  بلوک ها، تعدادی درخت و درختچه برای تزئین 
که حدود دویست متری ادامه داشت و دوباره  که  ایستاد، اتوبان رسالت را می دید  کنار بلوک ها   برده  بودند. 

توسط تونل بلعیده  می شد.
کم سن وساالِن محله شنیده  بود، مربوط به ورودی دیگر  هرآنچه از وصِف حال تونل و پاتوق بودنش برای 

کنار ورودی تونل شروع می شدند  که از  تونل بود. برای تجربه کردنش باید از پله ها پایین می رفت؛ پله هایی 
کنار اتوبان می گذشت و از پله های مجاور ورودی دیگر باال  کنار اتوبان رسالت ختم می شدند. باید از  و به 
که دختر از آن آمده  بود، تفاوت بزرگی داشت. درست باالی  می رفت. سمت دیگر ورودِی تونل، با سمتی 
گی پارک ها؛ اما  کوچکی شده  بودند با همان ویژ که پارک  دهانه های تونل چندین درخت و درختچه بود 

که پاهای جست وجوگر را به باالی تونل  کِی نه چندان همواری روبه روی آن درخت ها وجود داشت  راِه خا
که فاصلۀ تونل با جست وجوگر  کرده  بود  می رساند. فنس هاِی سبزرنِگ برداشته شده، امکان این را فراهم 

که برای بلعیده شدن  که بر فراز دهانه نشسته بود و به فریاد چهارپاهایی  به صفر برسد و این دختر بود 
گوش می کرد. توسط تونل از هم سبقت می گرفتند، 

گپ می زدند. شنیدن صدایشان با وجود غرش چهارپاها  پشت سر دختر، دو نوجواِن دبیرستانی با هم 
گوش داشت، خیره  به  روبه رو، بی توجه به همه چیز  کمی آن طرف تر، پسر جوانی هندزفری به  ممکن نبود. 
و همه کس سیگار پشت سیگار آتش می زد. اینکه او هم لبۀ تونل نشسته  بود برای دختر مایۀ دلگرمی بود؛ 

کوله اش را برداشت و رفت. رفتنش  اما می ترسید پسر در فکر خودکشی و پریدن باشد. بعِد چند دقیقه پسر 
که انگار باز هم این جا می آید. طوری بود 

کرد و با  کرد. چشم باز  کرد، به پایین نگاه نکرد و پاهایش را از لبه آویزان   دختر تمام توان و جرئتش را جمع 
که پاهایش را روی نیمکت تکان می داد، برای چهارپاها پا تکان داد و  هیاهو روبه رو شد. به همان بی قیدی 
که بعد از آرامش پارِک دوستان، نمی شود یک دفعه  به جنگ روزمرگی در تهران رفت. خوب  کرد  به این فکر 

که حالت آویزاِن نود درجه ای  که اینجا آمد و برای مواجهۀ دوباره با ازدحاِم تهران آماده شد؛ البته  است 
پاهایش بر فراز رفت و آمدها، بهترین حالت برای درد زانویش بود.








