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کارتون

او کسی نیست جز...
روز  -داخلی  -جلسه هیات دولت
طنز
مسعودمرعشی
رییسجمهــور« :دوســتان و
همکاران بهاری ،الیحه نهایی بودجه
ســال  92رو خدمت شــما تقدیم
میکنم ،لطفا نظراتتون رو روش اعمال
کنید و نتیجه نهایی رو به من بگید».
اعضــای هیــات دولــت بحث و
بررسی میکنند .ناگهان زمین شروع
به لرزیدن میکند ،صدایی شبیه به
روشن شدن موتور جت میآید ،صدا
هر لحظه گوشخراشتر میشــود و زمین بیشتر میلرزد.
پنجرهها به هم کوبیده میشود ،یکی از پنجرهها باز میشود
و محکم به هم میخورد ،باد شدت میگیرد و همه کاغذها
در هوا معلق میشــوند .موجود ناشناســی وارد میشود و
بدون اینکه دیده شود دور اتاق میچرخد و کاغذها را به هم
میریزد .در عرض دو دقیقه و  14ثانیه ،همه کاغذها به حالت
اول برمیگردد و مرتب روی میز قرار میگیرد 943 .اشتباه
و اشکال در الیحه بودجه به ویژه در زمینه راه و شهر منظور
شــده که با خودکار قرمز روی دستهای کاغذ نوشته شده و
مقابل رییسجمهور قرار گرفته است.
روی دیوار با اســپری قرمزرنگ ،حرف  *Nنوشته شده
است...
 «موشک بود؟» «شایدم بتمن بوده». «هوخشتره نبود؟» «نه! اون کسی نبود جز»...روز  -خارجی  -حوالی ورامین
بیابان را سراسر مه گرفته اســت .کارگران مشغول کار
نیستند .نشستهاند چای مینوشند و چرت میزنند .زمین
میلرزد .توفان میشود .همه چیز به هم میریزد .چشم چشم
را نمیبیند .آجرها در هوا پرواز میکنند ،گچ و سیمان از این
طرف به آن طرف میرود .صدای شیشه و آهن میآید .آرام
آرام توفان فروکش میکند و گرد و غبار میخوابد .کارگران
با چشمانی شبیه به توپ بیسبال و با دهانهایی شبیه دروازه
هندبال اطراف را نگاه میکنند .ساختمانهایی شکیل و زیبا و
شیککنارهمساختهشدهاند.تاچشمکارمیکندساختمان
است .حاال بیابان را سراسر «مسکن مهر» گرفت ه است .همه
برمیگردند و به پیمانکار تپل کارگاه نگاه میکنند .دو زانو
روی زمین افتاده ،جلوی لباسش را با شمشیر پاره کردهاند و
حرف Nرا نوشتهاند .یادداشتی به گوشه پیراهنش چسبیده
با امضای N؛ روی یادداشت نوشته« :به وزیر نیرو بگویید آب
و برق ساختمانها را تامین کند .به وزیر ارتباطات بگویید
وضعیت تلفنهای این ساختمانها را مشخص کند».
شب  -خارجی  -اتوبان تهران شمال
نیمهشب در اتوبان نیمهســاخته تهران -شمال توفان
میشــود .همه چیز به هم میریزد .همــان اتفاقات بیابان
تکرار میشــود .بعد از چند دقیقه توفان میخوابد و صدای
گوشخراشی که در جلســه هیات دولت هم آمده بود آرام
میگیرد .تا چشــم کار میکند اتوبان است؛ اتوبانی زیبا که
تا شمال کشور ادامه دارد .کیفیت مسیر و آسفالت و مصالح
استفادهشــده در حد بزرگراههای آلمان است که «تام» و
«ســمیر» در آن کیف میکنند و به «کبری  »11هشدار
میدهند .سیستم گرمایشی و سرمایشی و ضدیخزدگی در
زیرسازی مسیر لحاظ شده است .یادداشتی با امضای Nدر
اتاق رییس کارگاه جا مانده« :به صداوسیما خبر افتتاح اتوبان
تهران شمال را اعالم کنید».
نزدیک صبح است و آفتاب در حال طلوع کردن .توفان در
افق محو میشود...
*خبر« :استاندار تهران با اشاره به اینکه تا پایان سال هر
روز پنجهزار واحد مسکن مهر در استان تهران افتتاح میشود،
نیکزاد را وزیر مافوق صوت نامید».

«کلیه فعالیتهای بانکی در تهران متمرکز شده است/».جراید

بسیار است تجربههای دلپذیری که امروزه به هر علتی از
معماری
سیدمحمد
ت بست ه و به ظاهر فراموش شده است ولی
زندگیمان رخ 
بهشتیشیرازی
فراموشیاینتجربههابهمعنیازمیانرفتنتمنایتجربه
دوبارهآنهانیست.تمنایتفرجوگلگشتدرخیابانشهر
نیز از این قسم تجربهها است .روزگاری «خیابان» معنایی
داشت که امروز برایمان اندکی غریب است .تا پیش از دوره
صفویهخیاباناغلببهمسیرمیانهچهارباغهاگفتهمیشد؛
مسیری مستقیم که دو سوی آن درختهایی نشسته بود
کهبرمعبرسایهمیافکندهمراهباجدولآبیکهازمیانهآن
یا دو سوی آن میگذشت و فضایی مروح و دلنشین پدید
میآورد و تجربهگذار را به تجرب ه پرهمهمه آب و خوشعطر و بو و خوشآب و رنگ
مبدل میکرد که در آن دیگر فعل گذشــتن و عبور کــردن از خیابان به تنهایی
موضوعیتنداشتبلکهکیفیتاینعبوربودکهاهمیتپیدامیکرد .ازمحلهخیابان
در تبریز با قدمتی از دوره ســلجوقی و بلوکی از بلوکات هرات با همین نام از دوره
تیموری که بگذریم ،ایده خیابان به عنوان یک فضای عمومی به روشنی از اوایل دوره
صفویمطرحشد.تجربهاحداثخیابانقزوینبهخوبیدراشعارعبدیبیگشیرازی
منعکس است و پس از آن از شــاخصترین نمونههای این فضای شهری خیابان
چهارباغ اصفهان است؛ گویی در اصفهان چهارباغی در مقیاس شهری از محصوریت
پیشینبهدرآمدوخیابانمیانآنتفرجگاهعاموخاصشد.خیاباندرکنهوخاستگاه
خودمعنایمقصدداشتونهمعبر.بهعبارتدیگرخیاباندرشهرتنهامحلگذرنبود
بلکه همواره محل تفریح و تفرج و سیرگاه بوده است و از همینرو هر شهر ممکن بود
تعداد بیشماری معبر و گذر و کوچه داشته باشد ولی فقط یک یا تعداد محدودی
خیابانداشت.همینمقصدبودنخیابانهابودهکهآنهارامحملوموضوعاشعارو
مدایح و قصههای عامیانه میکرده .طلب فضای عمومی نوظهوری چون خیابان در
شهرها چنان بود که در اندکزمانی اغلب شهرهای مهم صاحب چنین عرصهای
شدند؛بهجزقزوینواصفهان،شیرازوسنندجوتهرانوچندشهردیگر.سادهانگاری
است اگر تصور کنیم پدید آمدن خیابان در شهرها محصول مطلق قدرت و خواست
خودآگاهانه حاکمیت جامعه اســت .خیابان برخاســته از تمنای مدنی و پنهان
شهروندانواهالیجامعهاستکهالبتههمینجامعهخاستگاهطبقهحاکمنیزهست؛
شــهروندانی که برای زندگی در عرصهای فراتر از عرصه خصوصی و خویشاوندی
اعتباریقائلند؛عرصهایکهمیتواندرآندیدودیدهشد .ساختهشدنخیابانهای
جدید در شهرها پس از دوره صفویه ادامه پیدا کرد .البته این موضوع جریانی مستمر
نبود؛ در برخی دوران روندی شکوفا و پردامنه بود و در برخی دوران کمسرعت و گاه
حتیمعطلومتوقف؛بهعبارتدیگرپیدایشخیاباندرشهرهایایرانیهموارهبهار
وخزانی داشته استچراکه متاثر از حال مدنیجامعهبودو مدنیت خودبهارو خزانی
دارد .در دوره قاجار ایده خیابان ایرانی با خیابان در شکل و قامت اروپایی آمیخت و از
دل آن خیابانی چون ناصریه یا عالءالدوله یا اللهزار بیرون آمد که کلی یکپارچه بود
یعنی برخالف گذرهای قدیمی که پرپیچوخم بود ،این خیابانها کمابیش انتظامی
مستقیمداشتوبامغازههاییاحاطهشدهبودودرعیناینکهعرضآنبهاندازهعبور
آسان کالسکهها بو د در همان حال پیادهروهایی عریض داشت که خبر از موضوعیت
یداد .دردورههایخزانمدنیمتناوبا
داشتنتفرجوگشتوگذارعابریندرخیابانم 
یدادوتبدیلبهمعبروواسطهایبرایاتصال
خیابا نماهیتمقصدبودنراازدستم 
دو مقصد میشد .این همان احوالی است که مثال از اواخر عصر ناصری تا اوایل دوره
پهلوی دچارش بودیم .اگر تصاویر خیابان عالءالدوله ناصری را با اواخر دوره قاجار
مقایسهکنیمبهخوبیتنزلکیفیدرآنآشکاراست .دردورهمعاصروبهخصوصدر
دوره پهلوی اول و حتی تا پیش از دهه 30هنوز شــهر ما در بهــار مدنی بود که از
نشانههای آن ساخته شدن خیابان ولیعصر در تهران است .تا پیش از دوره پهلوی در
همین امتداد معبر یا تعدادی معابر متصل به هم وجود داشت که شهر تهران را به
روستاهای باالدست از جمله ده ونک و ده اوین متصل میکرد و به «جاده» شهرت
داشت .تا اینکه در دوره پهلوی این معبر شمالی -جنوبی انتظامی یکپارچه یافت و
دو طرف آن درختانی کاشته شد و جویهایی پهن و پرآب در میانه آن جاری شد و
پیادهروهایعریضییافتوازآنپسبه«خیابانپهلوی»شهرتیافت .تغییرناماین
مسیر به خیابان همراه با تغییر کیفیت آن مبین حقیقتی است؛ خیابان در خیال
ایرانیان حتی تا دوره معاصر با همان کیفیات اصیل چهارباغیاش به جایی آورده
میشد و مردم آن زمان که احوال خوش مدنی داشتند ،در ذهن خود میان جاده و
خیابان تفاوت کیفی قائل بودند .این تمایز قائل شدن ممکن است آگاهانه و ارادی
مردم و حتی دستاندرکاران ساخت این خیابان نبوده باشد و چهبسا اگر از آنان علت
اینکیفیتوایننحونامگذاریرامیپرسیدیممنکرتمنایساختخیابانیبههمان
سبکوسیاقچهارباغمیشدندولیاینکیفیتوایننامگذاریمبینخواستینهانی
و ناخودآگاه است که گاه با نشانههای مختصر در عالم بیرون درک میشود .خیابان
ولیعصر هرچند در ظاهر معلول خواست و اراده حکومتی است ولی در اصل نشان از
تمنایناخودآگاهکلجامعهاستبرایحضوردرعرصههایشهریوفراترازمحالت.
همانطور که پیدایش چهارباغ اصفهان فراخنایی خارج شهر را برای عرض اندام
میطلبید،خیابانولیعصرنیزدرزماناحداثدامنهایخارجازحیطهشهردرآنزمان
را تحتتاثیر قرار داد .مهمترین اتفاقات در مقیاس شــهری و نه دیگر در محدوده
محالت در خیابا ن ولیعصر فرصت ظهور پیدا کرد تا جایی که این خیابان حتی در
قســمتهای خارج از مرزهای شــهر در مدت کوتاهی مقصدی عمومی شد .با
مهاجرتهاواغتشاشاتیکهدرروندطبیعیشهرنشینیدرایرانوازجملهدرتهران
رخدادحیاتمدنیدرتهراندستخوشخزانوبدحالیشد.گواهاینبدحالیتفاوت
قائل نشدن میان خیابان و جاده و معبر بود که سبب شد شهری چون تهران مدتها
فاقد خیابانی در قد و قامت یک مقصد تفرج باشد و همه خیابانها به کارکردیترین
وضعیعنیمعبربودنتنزلیابد.گواهبدحالیمدنیدرتهرانوضعیتخیابانولیعصر
ازدهه 50شمسیبهبعداست؛خیابانولیعصررامیتواننبضحیاتمدنیتهرانیها
دانست.ازپسازدهه 50شمسیبودکهخیابانولیعصرهمچناننامخیابانرایدک
میکشید ولی ماهیت مقصد بودن را از دست داد و به معبری برای اتصال شمال و
جنوبشهرتهرانتبدیلشد.دراینحالتدرختانوجویهاوپیادهرویاینخیابان
مغفول بود و سرزندگی گذشته را از دست داد .اینک مدتی است که حیات مدنی رو
بهبهبودیداردومفهومتفرجدراینخیاباندوبارهموضوعیتیافتهاست.مدتیاست
که شاهد حساســیت همگانی نســبت به درختان این خیابانیم و درصدد بهبود
پیادهروهای آن برآمدهایم .اگر بهبود ادامه پیدا کند دیری نخواهد پایید که باز مقصد
بودنخیابانولیعصراحیاخواهدشدواولویتدراینخیابانباعابرانیخواهدبودکه
به منظور تفرج و تفریح به این خیابان آمدهاند و نه با وسایل نقلیهای که این خیابان را
واسطهای برای عبور قرار دادهاند.
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پرسه در مه

انديشيدن به راه
شعر

سیدفرزام حسینی

اگر ميروي که رفتهام
دســتان تــو کوتاه
با
ِ
ميآيم از راه

ذهن مسير
فکر ميکنم به ِ
عجيبتر ميشود و زمان کِش پيدا ميکند
ِ
حرکت دستانات
طول راه َسرابِ
تما ِم ِ
ِ
طول مسير فاصلهاي افزود
و
حرکت پاهايم بر ِ

لحظه ها و کلمه

معما از اينجا شکل ميگيرد،
چشمي در انتها
نو ِر فراخواني من بود ،منهاي متکثر در پاهايم
رسيدن تو نامگذاري ميکرد
مسير را
ِ
با اين همه از راه
از خودم باال ميروم و بعدتر مينشينم از من
تا حدودي زير نگا ِه تو.

شروین پاشایی

درانتهایآغاز
«نوشتم«سالیکهگذشت/»...وبایککلی ِداشتباه
نگاه
محمدعلی
من این شــعر دیلیت شد /گم شــد /سه شعر
سجادی
«گریســتن» هم /همراه گریه پنهــان به عدم
۱
رفت»...
در انتهای سالی که آغا ِز سال هم هست .این
انتها چرا انتهاست و چرا آغاز؟ آغاز از کجا باز شد و
انتها چرا وقتی که آغاز هنوز ادامه دارد؟ مرز زمان و
زبان و زنبورهایی که ما را میگزند کجاست؟ سال
شگفتانگیز دیگری واژه شگفت را از شگفتی تهی
ی ُکشند ذرهذره
کرد گویا .زمین چه کشید و ما چه میکشیم و چگونه ما را م 
تا زمانشان فرا برسد که شاید دیگر زمان ما نباشد که نیست و البته زمان آنها
که خودشان را همه زمانی میدانند .رخدادهای اجتماعی ،سیاسی و طبیعتا
فرهنگی پر از اوج و فرود بود و خواهد بود.
«درختها به یکباره شــکوفه زدند /بخار شــدند /و دوباره چون برف/
بیحرف /بر سر ما باریدند!»
این حادثه طبیعی  -چندین روز پیش -که در چرخش زمین و تغییر و
تبدیلها و تکانههایی که در خود دارد روی داد؛ تکانههایی کهگاه به تخریب
ما و زمین میانجامد برای باز زاییش .همچون تکانههای انسانی .آیا گریزی
از اینمان هست؟!
«به پیران فرتوت نگر /بنگر عصاهاشــان را /الی چرخدنده عقربهها /تا
مگر زمان بربادشان دهد /خاکشان دهد /.جوجهها را ،آری جوجهها را /الی
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کتابهای خطی و حجرههای سنگی سوخاری میکنند».
با وجود سد سکندر ساختن فســیلها و فسیلشدگان ،کشتی زمین
و زمان بــه راهش ادامه میدهــد و در این تلخْخوابــه مدورگونهاش ـ تو
مارپیچیاش بدان ـ همچنان گریزناپذیر است .اما به واقع تکرار و تکرار است؟
آیا بهار پیشین چون بهار امسال است و بهار صد سال پیش وهزارسال پیش
وهزاران سال پیش و بهاران دیگری که در راهند؟
«ملکه برفی را حرفینیست جز آب شدن /آفتابی شدن حقیقت ناب /و
ماندن هویجی مانده برای خرگوشی در عبور از سر حادثه /و دوچشم ذغال
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ک ه گر خواهد گرفت /به برقی از دلم!»
در این تجربه شگرفی که همچنان در سختجانی وگاه بیطاقتی ما
هنوز ادامه دارد ،روزهای تــازهای دهان باز خواهد کرد ،بیتردید .هرچند
جوانمرگی در سرزمین پیر و باستانی ما سنتی است ،اما جوانان ما تن به
رود زالل و زنده خواهند داد .دریای خزر آبش مسموم سموم آدمی ساخته
اینجا و حاشیهنشینان باالدست ما شده .اما میگویند قزلآالها ،بیهراس
خرسهای قطبی و خرفت در رودخانههــای بازمانده در زمین ،تن به آب
میزنند .اینها شعار شاعرانه نیست .شعوری متکی به تجربه و زیست در
پهنه ساحت گربهسان ماست که حاصل شده .به فرزندانم نگاه میکنم .به
جوانانی که باهم میآموزیم .میلشان هست .عشق جوان به دگردیسیاست
که پیران فرتوت را به سرفه و سکته میاندازد.
«آخر میبینم که کودکان ما چگونه پَرپَر میزننــد /به این در و آن در
آتش درهمکوب /برای کشف طعم
میزنند /دلهاشان دیوارکوب /شوق ِ
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بستنیهای تازه!»
روزهای سخت رفته ،حتم ســختتر و پیچیدهتر خواهد شد .دههای
که در پیش داریم به گمانم چنین خواهد بود .اگر گریز از نو شــدن زمین
محال باشد ،که هست ،حتم گریز از جوان شــدن هم حادث خواهد شد!
هرچند جوانکشان تیغ و تبر به دست ،بخواهند کودکان نورس را در نطفه
کور کنند .اسطوره سیاوشها و سهرابها و فرودها و ...خود حکایت از این
حقیقت ازلی ابدی دارد .گلخون سیاوش ماند حتی به زبان بادیهنشینان در
فالت ما ریشه دارد.
ْ
«سال روزهای بیشمارم /اسپند بر آتشم در این آخرین روز اسفندماه/
آوردگاه بارانم /در روزهای گرهخورده بهم /که دقایق با رگهای کبود و گاه
کشیده /به هم گره میخورد /میان بوقهای ممتد سرخ /تُنگهای سرخ/
حاجی فیروزهای رنگپریده سرخ /آتش سردشده در دهانی سرخ /اسپند
بریزید بر این آخرین روز زمستان /تا بر حذر باشیم از فرشتهها همچنان /تا
خوبی و بهروزی پشت همین فردا بماند /نکناد که اسبها بخندند /نکناد که
ماه بر پنجره بنشیند /نکناد که سکهها بخشنده باشند /نکناد که سیبها
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عاشق شوند /نکناد که انار به رایگان خودش را ایثار کند /نکناد که»...
پینوشتها:
 -1مرثیه برای شعرهای دیلیت شده! از دفتر :روییده در ْ
سنگ فصل /نشر نوشه ۸۷
 ۲و  -۳بخشی از شعر سنگ سیاه /دفتر چاپنشده شورواژهها
 -۴ملکه برفی :دفترچاپنشده شعرهای نه چندان کوتاه
 -۵از دفتر :سه مورچه عاشق /نشر نوشه ۸۷
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