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شرح یک عکس

شاهد صامت
نوشته محمدرضا شاهرخی نژاد

نیمه میانی دهه چهل
خورشیدی بود که طرح جامع
تهران مطرح شد و چهار سال
بعد یعنی در  1349به تصویب
رسید .در این میان تهران به
نمادی احتیاج داشت بنابراین
طراحی این نماد به مسابقه
گذاشته شد و «حسین امانت»
توانست برنده آن باشد .در
طراحی برج از هنر و معماری
دوران هخامنشیان تا ایران
بعد از اسالم وام گرفته شده
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ایران جمعه

است .چنانکه قوس اصلی برج
نمادی از ایوان خسرو یا همان
طاق کسری است که از دوران
ساسانیان در عراق امروزی باقی
مانده است .ساخت برج در سال
 1349شروع شد و در زمستان
 1350به اتمام رسید .حاال برج
شده بود نماد شهر و کشوری که
قرار است دروازه تمدن باشد.
حاال شاه بود و تمامی امیال و
آرزوهایش .اما چه کسی فکرش
را میکرد که هفت سال بعد در

میدانی به وسعت شصت و پنج
هزار متر مربع ،چنان جمعیتی
کنار هم شانه به شانه شوند و بر
پایههای همان برجی که قرار بود
نماد سلطنت شاهنشاه باشد،
شعار «آزادی» بنویسند و در
بهمن ماه  1357از امامشان
استقبال کنند.
تهران ،شهر نظاره است.
بستری است برای نظارهکردن
تاریخ .خیابان آزادی ،گواه این
مدعاست .خیابانی که در انقالب

 57نقش به سزایی داشت.
انقالبیون راهپیماییهایشان
را به گونهای برنامهریزی
میکردند که سیل جمعیت بر
پای برج متراکم شود .اینگونه
میتوانستند قدرتشان را
نه تنها به دیکتاتور بلکه به
حامیاناش نیز نشان بدهند و
در این میان برج آزادی ساکت
و ناظر بود و حاال شده بود نماد
مقاومت.
در این چند روز گذشته ،عکسها

و تصاویر بسیاری را نگاه کردم
اما وقتی میرسم به تشییع پیکر
شهید سپهبد قاسم سلیمانی
در میدان آزادی ،با خودم فکر
میکنم برج دیگر جنسش از بتن
و سنگ نیست .فریادهای آدمیان
درونش رخنه کرده؛ انگار برج در
این نیم قرن گذشته مبدل شده
است به روح آزادیخواهی .گویی
صفحهای دیگر از تاریخ نوشته
شده و برج آزادی آواز استقالل
سر داده است.
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