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  مراسم افطاري ساده براي 1500 پاکبان و باغبان شهرداري تهران در بوستان ملت برگزار شد
عکس: امین آهویي، تسنیم

هزاردستان - علی حاتمی - ۱۳۶۸
رضا (جمشید مشایخی): مملکت صاحب داره! پادشاه باید به فکر رعیت باشه. ابوالفتح (علی نصریان): رعیت!؟؟ این مردم انسان های شریفی 
هستند بسیار واالتر از هم پالکی های فالوده خور تو. فقط مظلوم اند. ملتی که ادبش قناعت را فضیلت می داند هرساله دچار قحطی است.  رضا: 
پس مجلس و عدالت خانه در این میانه چه کاره اند؟ ابوالفتح : عدالتی که می گوید یکی آقازاده به دنیا بیاید یکی خانه زاد؟  شکارچی تا کی کبک 

و گوزن؟ عزم شکار ناب کن. رضا: خوب حرف می زنی ابوالفتح. دلم می خواست روزگار بهتری بود و از عشق می گفتی.

چند روز پیش جنــاب امیرعبداللهیان فرمودند: ایران روی خط قرمز 
خود خواهد ایســتاد؛ یعنــی بی خیال مذاکرات وین کــه توهم می رفت 
موجب رفع تحریم و کمک به حل مشــکالت مردم شود و البته بستگی 
به همین خط قرمزها داشــت. به عبارت دیگر حاال فرصت کافی داریم و 
می توانیم به مشکالت اساسی محله در همین خیابان هرمزان خودمان 

برسیم.
خانه ما در خیابان هرمزان است. زمانی مشکل ما رانندگی نیمه شبانه 
جوانان پورشه ســوار بود که نوشــتیم و اعتراض کردیم و ۱۰ سالی ادامه 

داشــت و خوشــبختانه با بزرگ شــدن رانندگان حل شــد؛ اما هنوز چند 
مشکل الینحل هســت که منوط به مذاکره و موافقت نهاد شهرداری با 
نهادهای دیگر اســت، که ظاهرا در این موارد طرف های مقابل روی نظر 
خود ایستاده اند و ما هم در جای خودمان روی علف نرمی که زیر پایمان 
ســبز شده است، منتظر راه حل مسائلیم. عرض شود که در قله خیابان از 
همین ۳۰ سال پیش بنای نیمه کاره ای قرار داشت، با تابلوی سازمان اکو، 
یعنی سازمان همکاری های اقتصادی منطقه ای معروف که سرانجام به 
سرنوشــت همان همکاری ها دچار و تعطیل شــد، تا اینکه در همین ۲۰ 
سال پیش یک جورهایی میان نهادی در وزارت خارجه و نهادی از نداجا 
توافقی انجام شــد و تابلوی اکو تبدیل به تعاونی نداجا شد. سپس طی 
۱۰ سال بعدی ساختمان رو به تکمیل می رفت و در طبقات فوقانی حتی 
اسباب کشی و فعالیت های کسب وکاری هم انجام شد و کار به فاز توسعه 
گسترده ظاهرا پارکینگ چند طبقه و ابنیه وابسته در زمین دو کله و سه کله 
انجامید. چاله ای عمیق در پشت مدرسه دخترانه حفر و اسکلت مناری 

عظیــم تا تراز طبقات اسباب کشی شــده باال رفت که بعد به ســاختمان 
اصلی پیوند بخورد، که ناگهان جلوگیری شــد و ۱۰ ســالی هست که با 
همان منظر زشت تیرآهن های تدریجا زنگ   زده و بتون ریزی های ناتمام و 
آن چاله ژرف کنار خیابان باقی ماند که ماند. می گویند شهرداری جلوی 
کار بی پروانه و غیرمجاز را گرفته، کارفرما هم در شــأن خود نمی بیند که 
تابع مقررات «دســت وپاگیر شهرداری» باشد که عجالتا یک میدان تره بار 

محله در کنار آن منار احداث کرده است.
مشــکل دیگر بنای ناتمام ۱۰ ســاله در کنار مجموعه ساختمان های 
هرمزان است که ۱۰ سالی می شود پایین تر از ضلع مقابل همان ساختمان 
ناتمــام اکو، منار های جدیدی بــه مجموعه هرمزان اضافــه کرده و در 
کنج مجموعه جنب خیابان هرمــزان و پیروزان بنایی ظاهرا تجاری هم 
افزوده اند کــه در اختالف میان شــهرداری با نهاد ســازنده که گفته اند 
بــدون پروانه و مجوز بوده، نیمه کاره و تعطیل مانده و مانند ســاختمان 
کذایی اکو، دور چاله و اســکلت ناتمام آن را با تصرف پیاده رو حصاری از 
حلبی آبی و ســفید کشیده و رها کرده اند. در اینجا نیز مالک، که معموال 
در کارهایــش نیازی به گرفتن مجوز و این کارهــای عامیانه نمی بیند، با 
نهاد شهرداری طرف است. می ماند زشت سازی محله و ایجاد مخاطرات 
چاله و اسکلت و تصرف ۱۰ ســاله و رایگان پیاده رو و مزاحمت و مرارت 

مردم که البته مهم نیست.
اما مذاکرات طرفین یا چند طرف، یعنی آن نهادها و نهاد شهرداری، 

در ایــن ۱۰ ســاله ادامه داشــته و چند طــرف روی خط قرمزهای شــان 
ایســتاده اند. و شــهرداری هم «اراده الزم برای حل مشــکل» را ندارد و 
«توپ را به زمین نهادها انداخته» و آنها هم معتقدند شــهرداری عمق 
حقوق استراتژیک شان را نادیده گرفته است. و زورشان هم که به یکدیگر 
نمی رسد. چند سال پیش که تعمیراتی در خانه می کردم، روزی یکی، دو 
بار مأمور شــهرداری سر می رسید که مبادا بخواهم طبقه ای اضافه کنم 
یا تغییر کاربری بدهم و بعد هم مقداری ســنگ برای فرش کردن پیاده رو 
آوردم، باز سر رسیدند که فورا سنگ ها را جمع کنید و ببرید! هرچه گفتم 
پدر جان ســنگ برای فرش کردن همین پیاده رو اســت و فردا می آیند و 
مشغول می شوند، زیر بار نمی رفت و سرانجام گفتم سنگ ها را نمی برم و 
شما هم هر کاری می خواهی بکن. و او هم رفت! منظور اینکه شهرداری 
که با این سرعت خودش را به خانه در دست رنگرزی و تعمیر لوله کشی 
می رساند که آقا اینجا چه خبر است، چگونه ۱۰ سال و ۱۵ سال است این 
مســائل را حل نمی کنند؟ اگر غیرقانونی ساخته شده، مشمول ماده ۱۰۰ 
و... است، چرا خراب نمی کنند؟ اگر قانونی است چرا دست بر نمی دارند؟ 
اگر جریمه ای است، چرا بالتکلیف مانده است. منتظر چه چیزی هستند؟
باری در شرایط بن بست مذاکرات وین، فرصت مناسبی پیش آمد که 
هفته گذشته درباره چنار بنویسم که حل شد! فکر کردم این هفته درباره 
منار بنویسم. سوژه ناتمام را هم از همین اطراف خودمان فراهم کردم که 

کسی مدعی سرقت معنوی نشود.

شاهـنامه خـوانیمشکالت الینحل منار

بامدادان چون ســپیده بردمید و دامان تیره شــب برچیده شد، 
هومان سالح نبرد بپوشید و نزد پیران رفته، با او درباره نبرد با بیژن 
ســخن گفت، ســپس مترجمی را برگزید و به او گفت به نزد بیژن 
رفته بگویدش هومان آماده نبرد است و چون بیژن پیام هومان را 
دریافت، بی درنگ بر پشت اسب اهدایی پدر بنشست و کمر بربست 
و آماده نبرد شــد. چون با هومان روباروى گردید، او را گفت: «اى 
بســیار بیهوده گو، به یاد دارى که شب دوشین مرا گفتی سر از تنم 
دور خواهی گرداند؟ امروز امیدم آن اســت که شمشیر من سرت 
را از تنــت بگســالند و گلی از خون تو از خــاك بروید». هومان در 
پاســخ گفت: «امروز، روزى است که گیو خسته جگر گردد، براى از 
دســت دادن فرزندش. تو اکنون همانند آن ماکیانی هستی که در 
چنگال باز گرفتار آمده و باز او را خون چکان و پر و بال شکســته بر 
فراز شــاخه ها می برد. آماده اى در کوه کنابد کارزار کنیم تا کســی 
فریادرس مان نباشد؟». دو سوار، اسب خویش را برانگیختند و چون 
به رزمگاه رســیدند در برابر یکدیگر جاى گرفتند و پیمان بستند هر 
که در نبرد پیروز شد، با مترجمان به درشتی رفتار نکند و اجازه دهد 
مترجم براى شــهریارش بازگو کند نبرد چگونه آغاز شد و چگونه 
دو نبرده، با یکدیگر درهم تابیدند. با این پیمان از اسب فرود آمده، 
با چهره هایی ســرخ از آتش خشم، بند زره یکدیگر را چنگ زدند و 
هیچ یــك را توان آن نبود که آن دیگــرى را از زمین برکند. دگرباره 
بر اســبان خود بنشستند و باران تیر بود که بر یکدیگر فروریختند و 
سپرها و زره شان راه بر پیکان ها بربست. آن گاه نوبت نیزه هاى شان 
بود که شاید زره آن دیگرى را بشکافد. زره ها لخت لخت و تکه تکه 
شــد و روز به نیمه رسید بی آنکه یکی بر دیگرى برترى یابد. دهان 
هر دو آنان از شــدت تالش خشــك شــد و قرار گذاشتند تا لختی 
بیاســایند و آبی بنوشند. پس آسوده گشــتند و نفس تازه کردند و 
آن آتش تیز را اندکی فرونشاندند. آن گاه نوبت به شمشیرها رسید، 
ســپر برگرفتند و از چکاچك شمشیرهاى شان رستخیز خروشیدن 
گرفت و از زخم شمشیرها آتش برخاست، آن گونه که از ابرى تیره، 
برق درخشــان می جهد؛ اما هیچ یك نتوانست خون آن دیگرى را 
بریزد و از آویختن در یکدیگر نیز سیر نشدند. سپس نوبت به عمود 
رسید، بی ثمر بود و عمودها نیز راه به جایی نبرد. هومان خسته و 
خوى گرفته و خون آلود گفت از همان پشــت زین کمربند یکدیگر 
را بگیرند تا شــاید یکی بتواند، آن دیگــرى را از زین برکند؛ اما این 
کوشــش نیز بی ثمر ماند و بند زره ها گسسته شد و دو یل بر خانه 
زین اســتوار به جاى ماندند. به ناگزیر هر دو از اســب فرود آمدند 
و عنان اســبان به مترجمان ســپردند و مانند دو شیر ژیان با همه 
خســتگی به کشــتی پرداختند. اکنون آفتاب، سایه ها را بلند کرده 
بود. دهان شــان خشك شده و تن شان از خوى، در آب نشسته بود، 
از آن همــه تالش و از رنج آفتاب. آن گاه پذیرفتند به ســوى آبخور 
روند به نوشیدن. بیژن آبی نوشــید و خسته تن، از یزدان پاك یارى 
خواســت، با تنی لرزان آن گونه که بید از باد می لرزد و دلی از جان 
شــیرین ناامید گشــته و یزدان پاك را گفت اگر در جانب داد است، 
تــن او را آن چنان توانا بدارد که بر این هیون تیزچنگ برترى جوید. 
از دیگر ســوى، هومان خسته جگر مانند زاغی توش و توان از کف 
داده، بازگشت و دو پهلوان در یکدیگر آویختند و این بر آن زور کرد 
که شــاید او را از زمین برکنده، بر خاك افکند و آن بر او زور کرد که 
چنین کند؛ اما هیچ یك را آن توان نبود که دیگرى را بر زمین افکند. 
بــه واقع هومان در زور و تیزچنگی از بیــژن فزون تر بود؛ اما وقتی 
فلك از کســی روى می گرداند، هنر عیب می گردد. سرانجام بیژن 
مانند پلنگ از سر تا کمرش چنگ بزد و با دست چپ گردن هومان 
را میان ســاعد و بازو گرفت و پا را ســتون کرده، چون اهرمی او را 
بتاباند و پشت آن هیون را خم کرده، او را بر زمین افکند و چون باد، 
دســت بر خنجر برده، بر سینه او نشاند و هومان را از پویه اى دیگر 
بازداشت و سپس سر از تنش دور گرداند و او را مانند اژدها بر زمین 
رها کرد. هومان بر خاك بغلتید و جوى خون جارى گشت. بیژن بر 

آن پیلتن بنگریست، یکی سروسهی دید که بر چمن افتاده باشد.
بدان خستگی باز جنگ آمدند/ گرازان به سان پلنگ آمدند

همی زور کرد این بر آن، آن بر این/ گه این را بسودى گه آن را زمین
ز بیژن فزون بود هومان به زور/ هنر عیب گردد، چو برگشت هور

بزد دست بیژن به سان پلنگ/ ز سر تا میانش بیازید چنگ
برآوردش از جاى و بنهاد دست/ سوى خنجر آورد چون باد دست

فرو برد و کردش سر از تن جدا/ فکندش به سان یکی اژدها

نبرد بیژن و هومان(۲)

پژوهشگر
مهدى افشار

فریدون مجلسی

از پاریس تا کاخ اردشیر بابکان
منیر فرمانفرماییان: مســتند «منیر» به کارگردانی بهمن کیارســتمی روز یکشــنبه ساعت ۱۷ در مؤسسه «هنر 
فردا» به نمایش درمی آید. بهمن کیارســتمی درخصوص فرایند ســاخت این مســتند که یک سال و نیم به طول 
انجامیــده به چالش های کار اشــاره کرده مبنی بر اینکــه منیر فرمانفرماییان عالقه ای بــه حضور مقابل دوربین 
نداشــته، لذا بخشــی از کار با ضبط صدای ایشان انجام شــده و در بخش دیگر پس از رایزنی و اصرار دوستانش 
سرانجام به حضور کوتاهی مقابل دوربین رضایت داد. در صحنه آغازین فیلم هم شاهد همین کشمکش هستیم 
که خانم فرمانفرماییان از مقابل دوربین می گریزد و اجازه فیلم برداری نمی  دهد در عوض از مستندساز می خواهد 
که محتوای حرف هایش را به گوش مخاطب برساند تا این هنر کهنسال در میان هنرمندان دوران مدرن و معاصر، 

شناخته شده و جای خود را بیابد.
موزه ملی ایران: تا ۳۰ فروردین فرصت هســت تا به دیدن ۲۹ شــی ء استردادشــده از فرانسه که در موزه ملی 
ایران به نمایش گذاشته شده، رفت. قدمت این آثار از پنج هزار سال پیش تا دوره اسالمی تخمین زده شده است.
کاخ اردشیر بابکان: علی قمصری برای هفتادوهشتمین بخش از پروژه «تار ایرانی» به فیروزآباد سفر کرد، اما 
به دلیل بی مهری میراث فرهنگی نتوانست برای اجرای قطعه ای با تار، امکان ورود به کاخ اردشیر بابکان، را پیدا 
کند. او مدت هاســت این پروژه را آغاز کرده است و درباره تاریخ این مکان می نویسد: «در جنگ جهانی اول شاهد 
رشــادت قشــقایی ها به رهبری صولت الدوله و محافظت از حریم استان فارس از متجاوزین بودیم. قشقایی ها با 
تکیه بر رشــادت و همبســتگی قومی، انگلیسی ها را با شکست هایی ســنگین از جمله در نبرد آق چشمه مواجه 
کردنــد. این نبردها یکی از نمونه های مهم تأثیر موســیقی در ایجاد همدلــی و یکپارچگی و حس دلیری در یک 
قوم برای دفاع از خاک و خانواده اســت. «جنگنامه» صدای رشــادت قشــقایی ها در تاریخ ایران اســت. آهنگی 
رزمی و محرک در دســتگاه ایل خانی که هنوز به عنوان نماد عصیــان در برابر ظلم نقش آفرینی می کند و مقابل 
ناجوانمردی می ایســتد. جنگ جهانی اول با وجود اعالم بی طرفی ایران، ۴۰ درصد جمعیت کشــورمان را از بین 
برد. اقوام مختلف همیشــه در حفظ مرزهــا از قدرت مرکزی چند قدم جلوتر بوده اند و با آهنگ های حماســی 
مانند «جنگنامه» و «تفنگ» (لری) یکپارچگی را قوام بخشیده اند. حاال اجرای قطعه ای که نماد یکپارچگی ملی 
و محــرک دفاع در برابر تجاوز به خاک بوده، با ممانعت مواجه می شــود. از طرف مدیری (جناب ضرغامی) که 
با افتخار اعالم می کند: «کاری می کنم کباب بناب، مک دونالد شــود». مدیری که تخت جمشــید و پاسارگاد را به 
خاطر منع حفر چاه برای کشــاورزان نکوهش می کند. مســیر تار ایرانی به دلیل کنشــگر و صلح طلب بودنش از 

آسمان صیقل داده می شود».  

دیـروز امـروز فـردا


