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یادداشت

موتورسيكلت راه را برعكس ميرود
جواد دالوري

كارشناس حمل و نقل و ترافيك

پرسه در ميعادگاه دوستداران عتيقه و خاطرهبازان ارباب جمشيد

گشتي در ميان
نوستالژيهاي منوچهري
مهدي يساولي

خياب�ان منوچه�ري ،از غ�رب ب�ه خيابان فردوس�ي و
ام�ام خمين�ي و از ش�رق به خيابان س�عدي میرس�د.
خياب�ان اللهزار نو ه�م از ميانههاي آن ميگذرد؛ بورس
روش�ناييهاي ش�هر ،جاي�ي كه ب�ازار لوس�تر و لوازم

يك روز دلانگيز بهاري
از كوچهپسكوچهه��اي پيرام��ون
مي��دان بهارس��تان و پي��ادهراه ب��اغ
سپهس��االر كه ميگذري تا به خيابان
منوچهري برسي ،صداي پراكنده آواز
پرندگان ،گويي تو را به تاالرهاي تاريخ
دعوت ميكند .هرچند ساختمانهاي
قد كش��يده كمت��ر ميگذارند قامت
بلند درختان پربرگ تهران به چش��م
بياي��د ام��ا همين ك��ه به ن��وك اين
درختان از ميان س��اختمانهاي بلند
نگاهي مياندازي ،درمييابي كه اينجا
گذش��تهاي هم جز اين داشته است.
دوراني كه به جاي اين ساختمانها و
برجهاي بلند ،كوچهباغها و درختاني
بودند ك��ه قناتهاي قديم��ي تهران
آبياريشان ميكرد.
پرندگان��ي را ميتواني تصور كني
ك��ه ره��ا و بيقي��د بر ف��راز درختان
بلن��د چن��ار آواز س��رميدادند .امروز
ام��ا پراكنده ميتواني براي ش��نيدن
آواز آنه��ا گوشهاي��ت را تيز كني.
محله دگرگون ش��ده اس��ت همچون
بس��ياري از محلهه��اي اي��ن ش��هر
ب��زرگ! هن��وز ام��ا چيزهاي��ي براي
دي��دن دارد اين خياب��ان منوچهري
و كوچهپسكوچههاي آن.
از هياه��وي ب��ازار ف��روش كي��ف
و كف��ش در ب��اغ سپهس��االر فاصله
گرفت��ه ،گامزن��ان به س��وي خيابان
منوچهري ميروم .از خيابان س��عدي
گذشته ،از گوشه شرقي به تندي وارد
خياب��ان منوچهري ميش��وم .نگاهي
به س��اختمانهاي دو س��وي خيابان،
گوي��اي كهنگ��ي اينج��ا اس��ت .اين
كهنگي اما فرسودگي معنا نميدهد.
خيليها هنوز هس��تند كه اين حال و
هوا را دوست ميدارند.
ورودي خياب��ان از س��مت خيابان
س��عدي ،آدمهاي زي��ادي در پيادهرو
ايستادهاند و گاهي آمدگان و رفتگان
را ميپايند .از يكيشان كه كهنسالتر
به نظر ميرسد ،ميپرسم «پدر جان!
در اي��ن محل��ه ،از بناه��اي قديمي و
تاريخ��ي ،چيزي به جامانده اس��ت».
پاس��خ ميدهد «اگر خواهان باش��ي
و ب��راي همين كهنهه��ا اينجا بيايي،
حتم��اً ميبيني» .دورت��ر كه ميروم،
ميگويد «ب��راي چه ميپرس��ي؟»...
پاس��خم در آن ش��لوغي و س��روصدا
گ��م ميش��ود؛ «آمدهام به تماش��اي
آنهاي��ي ك��ه ام��روز كمت��ر دي��ده
ميشوند!».
عتيقهفروشيها و علي حاتمي
و مسعود كيميايي
اي��ن خيابان بوي تاري��خ ميدهد.
س��رگيجه ميگي��ري ،از س��ر ت��ا ته
خياب��ان ك��ه گام برم��يداري! گويي
كه تصوي��ري از گذش��ته ،از آمدنها
و رفتنه��ا ،روش��ن و بيهيچ زنگاري
پيش رويت قرار ميگي��رد .نميدانم
چه وسوس��هاي دارد اين خيابان براي

ساکنانش و كساني كه ميشناسندش.
عتيقهفروشيها را كه نگو ديگر! عشق
به اينها اگر بداني چه كساني را روزها
به محله منوچهري ميكشاند ...امروز
اما چرمفروشان و سراجان رنگ و بوي
اين خياب��ان تاريخي را تغيير دادهاند.
هنوز هم ميتوان ب��ه جايماندههاي
عتيقهفروش��يهاي قدي��م را در
منوچهري يافت.
از همينرو اس��ت ك��ه گهگاه گذر
وابس��تگان خارجي س��فارتخانههاي
كش��ورهاي ديگر به اينج��ا ميافتد.
منوچهري هرچه دل��ت بخواهد دارد.
اينجا بازماندههاي عتيقهفروشيهاي
قديم ،انگار يادآور كهنسالي منطقهاند.
جاي��ي ك��ه روزگاري هوسه��اي
دل عتيقهب��ازان را برم��يآورد و ب��ا
خيابان ارباب جمش��يد كه روزگاري
مرك��ز بزرگتري��ن اس��توديوهاي
فيلمس��ازي اي��ران ب��ود ،گ��ذرگاه و
پاتوق سوپراس��تارهاي سينما و البته
سياهيلشكرهاي مشهور بود.
نزديكيهاي خيابان فردوسي ،گذر
اربابجمشيد نام آشنايي است؛ نام يكي
از زرتشتيان مشهور تهران .بسياري از
اس��توديوهاي قديمي فيلمسازي در

روش�نايي در آنجا عرضه ميش�ود .نزديك�ي به خيابان
تاريخ�ي و خاطرهانگيز اللهزار ،س�اختمانهاي قديمي
خيابان و ميدان فردوس�ي و پيادهراه باغ سپهساالر ،از
ديگر جاذبههاي پيراموني منوچهري به شمار ميآيد.

و نگاه حس��رتبار سياهيلش��كرها را
در پي خود ميكش��اندند .اين خيابان
چه كساني را به آرزوهايشان نرسانده
و چ��ه افرادي را آرزو به دل گذاش��ته
است!
ارباب جمشيد ،در دهههاي چهل و
پنجاه خورشيدي چه روزگاري داشت.
آن زمانها شيفتگان فيلمفارسي بويژه
سياهيلشكرها در اين خيابان كوچك
بروبيايي داشتند؛ ارباب جمشيد انگار
به نام آنها سند خورده بود.
كاله ش��اپو ب��ر س��ر ،دقيقهه��ا و
س��اعتها كه ن��ه ،روزه��ا و ماهها را
ميس��وزاندند تا ن��گاه كارگ��ردان و
فيلمس��ازي ب��ه سويش��ان بازگردد و
لحظ��هاي درنگ كند؛ يك نقش چند
دقيقهاي هم كافي بود.
خالق «سوتهدالن» و «طوقي» در
آن روزگار و البته در روزگاران بعد كه
«هزاردس��تان» را ميس��اخت ،زماني
بچهمحل منوچهري شناخته ميشد از
بس كه به آنجا و عتيقهفروشيهايش
رفت و آمد داش��ت؛ خنزرپنزري نبود
كه در كنار عتيقهها نگاه علي حاتمي
را اس��ير خود نكند! بخش��ي از رنگ
و لع��اب آث��ار عل��ي حاتم��ي ،در دل

گاهي دلت ميخواهد براي آنچه بر اين شهر بزرگ
و ديواره�ا و كوچهپسكوچههايش ميگذرد  ،گريه
س�ر کنی .ش�هري كه اين روزها خيلي بزرگ شده است و
بزرگ�ياش را ب�ه رخ ميكش�د .اين ش�هر ام�ا اكنون به
گذش�تههايش لگد ميزند .مردمانش گذشتههاي شهر را
خيلي زود در راهروهاي تاريخ جا گذاشتهاند

دهههاي  40و  50خورشيدي در اين
خياب��ان بودند .اين گذر تا س��الهاي
س��ال ،مكان��ي ب��راي حضور عش��ق
فيلميها و سياهيلشكرهايي بود كه
خود را به كارگردانان و تهيهكنندگان
مينماياندند تا بلكه بتوانند حضوري
كوتاه در يكي از فيلمهايش��ان داشته
باشند.
روزهاي��ي را ب��ه ياد م��يآوري كه
بزرگتري��ن س��تارههاي س��ينما ب��ا
ماش��ينهاي مدل بااليشان ميآمدند

منوچهري ريش��ه داش��ت .ميگويند
راه مس��عود كيمياي��ي ه��م در زمان
س��اخت فيلم بلوچ ،ب��ه اين خيابان و
عتيقهفروشيهايش افتاده بود.
روزه��اي ده��ه چه��ل و پنج��اه،
خيابان منوچهري ،اهالي ثابتي داشت
كه س��اكن اين محله نبودند اما اينجا
پاتوقش��ان بود؛ از بام تا ش��ام در اين
خيابان و قهوهخانههايش ميپلكيدند
و روزگار ميگذراندند ...افس��وس ،اما
منوچهري هم راه الل��هزار را ميرود.

تاريخ و گذشته ،آرامآرام از اينجا رخت
برميبندند...
منوچه�ري ام�روز ،آميخته با
بوي چ�رم و رنگ و لع�اب لوازم
آرايشي
منوچهري ،خيابان كوتاهي اس��ت
و محل��ه كوچك��ي هم پيرام��ون آن
ق��رار گرفت��ه اس��ت .اينجا ،ام��روز با
ب��ورس كيف و كفش و چ��رم و لوازم
بهداشتي و آرايش��ي ،بيشتر شناخته
ميشود.
منوچه��ري ب��راي قديميترها اما
پديدههاي��ي ديگر را به ي��اد ميآورد؛
عتيقهفروش��يها و قهوهخانهه��ا و
در كن��ار آنها خانهباغهاي دلگش��ا،
همانها ك��ه درختان بلند و پرندگان
زيبايشان ،ذوق ايراني را در شهرسازي
و عمارتس��ازياش به رخ ميكشيد.
ام��روزه اما تج��ارت عتيقه جاي خود
را ب��ه كيف و كفش و چرم و وس��ايل
آرايشي داده است.
تجارتخان��هاي پرس��ود از كفش و
كيف سامسونت و ديگر وسايل چرمي؛
كيفهاي دس��تي ،جيبي ،مدرس��ه،
اداري ،پليس��ي ،ش��انهاي ،پس��تي و
سامس��ونت قفلي رمزدار و بدون رمز،
در هر اندازهاي كه دلت بخواهد .كمي
ك��ه از آنه��ا بگذري ،فروش��گاههاي
لوازمالتحري��ر و وس��ايل آرايش��ي به
چشم ميآيند .اينسو و آنسو ،هتلها
و مسافرخانههايي هم وجود دارند كه
تنهشان به تنه اللهزار خورده است.
منوچه��ري ام��ا در كن��ار هم��ه
خاطرهه��اي ش��نيدني و يادگارهاي
كنون��ياش ،آرامآرام تنهاش را به تنه
همس��ايه جنوبياش ،الل��هزار قديم،
ميزند؛ گويي اللهزار راهي را باز كرده
كه سرنوشت همه خيابانها ،محلهها و
خانههاي تاريخي پايتخت ،از آن مسير
ميگذرد؛ محتوم و بيبازگشت! گويا تا
چندي ديگر ،اينجا هم همچون اللهزار
و امينحضور ميشود؛ بازاري كه ديگر
از جريان زنده سكونت شهري ،كمتر
ميتوان در آن نشاني يافت.
ت��ا همين چن��د ده س��ال پيش،
نوستالژي در اين خيابان فرمانميراند.
درختان بلن��د اما هن��وز ميتوانند با
رهگ��ذران س��خن بگويند .هن��وز از
درختان بلند اينج��ا ميتوان دريافت
كه در گذشته چگونه بوده است.
گذرگاهه��ا و كوچهه��اي تن��گ
اين محله ،در گذش��ته باعث ميش��د
ساكنان و اهالي اينجا به دليل فضاي
دنج و بسته ،احساس تعلق و وابستگي
بيش��تري به محله خود داشته باشند؛
سنتي كه از بسياري محلههاي ديگر
اين ش��هر بزرگ رخت بربسته است.
از آن روزها زماني چند نگذش��ته اما
انگار كه همه چيز زير و رو شده .بوي
چرم و حج��م تبليغات فروش كيف و
كفش ،به تندي و تلخی جاي تاريخ و
خاطرات روزهاي گذشته را گرفتهاند.

منـوچــه�ري ،خـيابـانـ�ي
دوستداشتني در ميانههاي شهر
شلوغ
عتيقهفروشيهايخيابانمنوچهري،
ميعادگاه خيليها از گذش��ته تاكنون
بوده اس��ت؛ با برخي از عتيقهفروشان
ك��ه به س��خن مينش��يني ،خاطرات
روزهاي��ي را برايت ب��از ميگويند كه
علي حاتمي هنگام س��اخت فيلمها و
س��ريالهاي آثار تاريخياش ،از سر تا
ته منوچهري را زير پا ميگذاش��ت تا
از عتيقهفروش��يها ،براي آكسس��وار
صحن��ه ،عتيقه بخرد يا قرض بگيرد و
عتيقهفروشاني هم بودند كه مشتاقانه
به او قرض ميدادند.
چند عتيقهفروش��ي و جواهرسازي
بازمان��ده از دوران گذش��ته ،دره��ا و
ديوارهاي خود را به نقشها و طرحهاي
قديمي و باستاني آراستهاند.
اين مس��ير ،همانجايي اس��ت كه
با عتيقههاي��ش ميتواني به دل تاريخ
و دوران كه��ن ب��روي و ه��ر از گاهي
از هياه��وي ام��روز دور باش��ي .بازار
منوچهري را امروز فروش��ندگان چرم
و لوازم آرايش��ي و بهداشتي به دست
گرفتهاند.
در اي��ن ميانه اما عتيقهفروش��يها
هرچن��د كم ،اما هنوز ه��م فعالاند و
شيفتگان را به سوي خود ميكشانند.
الب��هالي مغازهه��اي فروش وس��ايل
چرمي و لوازم آرايش��ي هنوز ميتواني
عتيقهفروش��يهايي را ببين��ي ك��ه
عتيقهدوس��تان ايران��ي و خارج��ي از
يادشان نبردهاند.
خانهباغها و عمارتهاي منوچهري،
همچون بس��ياري محلهه��اي تهران
قدي��م ،ش��گفتي برميانگيختن��د.
مهمترين بازمانده آنها اكنون عمارت
مش��يرالدوله پيرنيا اس��ت؛ از بناهاي
تاريخي عهد قاجار .خانه سياستمدار و
مورخ عهد قاجار و پهلوي اول ،عمارتي
مس��كوني و حياطي بزرگ را در خود
جاي داده بود.
اي��ن عم��ارت در دورهه��اي بع��د
دگرگونيهاي��ي را از س��ر گذران��د و

نزديكيهاي خيابان فردوسي،
گذر اربابجمشيد نام آشنايي
است .بسياري از استوديوهاي قديمي
فيلمس�ازي در دههه�اي  40و 50
خورش�يدي در اين خيابان بودند .اين
گذر تا س�الهاي س�ال ،مكاني براي
حض�ور عش�ق فيلميه�ا و س�ياهي
لشكرهايي بود كه خود را به كارگردانان
و تهيهكنن�دگان مينماياندند تا بلكه
بتوانن�د حض�وري كوت�اه در يك�ي از
فيلمهايشانداشتهباشند

اكنون در قام��ت يك اثر ملي ،ميزبان
مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي ،طب
اسالمي و طب مكمل است .با تماشاي
اي��ن خانه و گذران دقيقههايي در آن،
ميتوان ذرهاي از سرخوش��ي ساكنان
نخس��تين اينگونه عمارتها را تجربه
كرد .شايد هم به اين نتيجه برسي كه
آن مردمان ،هر چه داشتند و نداشتند،
اما يقيناً سليقهشان بهتر از امروزيها
بود .اين خانهها در تهران امروز كمتر
پيدا ميش��وند و همين اندك هم در
آستانه تهديد و خطر قرار دارند.
گاه��ي دل��ت ميخواه��د ب��راي
آنچ��ه بر اين ش��هر ب��زرگ و ديوارها
و كوچهپسكوچههاي��ش ميگ��ذرد،
گري��ه س��ر کن��ی .ش��هري ك��ه اين
روزه��ا خيل��ي بزرگ ش��ده اس��ت و
بزرگ��ياش را ب��ه رخ ميكش��د .اين
ش��هر اما اكنون به گذشتههايش لگد
ميزند .مردمانش گذش��تههاي شهر
را خيل��ي زود در راهروه��اي تاري��خ
جا گذاشتهاند.

موتورسيكلت درسيستم حملونقل تمام كشورها مورد استفاده قرار ميگيرد و اكثر
كشورها ،سرمايهگذاريهاي مادي و معنوي قابل توجهي براي ارتقا و بهبود نقش اين
وسيله در چرخه ترافيك انجام دادهاند در صورتي كه در ايران اين وسيله نقليه دقيقاً راه
را برعكس طي ميكند و موجب هدررفت منابع انساني و مالي ميشود.
اين وس��يله در مقايس��ه با اتومبيل حداكثر 25درصد سطح اشغال دارد و حدود
 7/2درصد از حجم حمل و نقل درون شهري را به خود اختصاص داده است.
كاهش روزانه ميليونها سفر درون شهري ،كارايي مفيد در بخش امنيت اجتماعي،
فوريتها و امور امدادي ،كاهش مصرف سوخت ،كاهش عمر مفيد تلف شده ،ايجاد
فرصتهاي شغلي و ...از آثار مثبت نقش موتورسيكلت در چرخه ترافيك است كه تمام
اين موارد نقش قابل مالحظهاي در اقتصاد كشورها دارند.
اين وسيله نقليه مشكالتي را نيز براي جامعه و شهروندان ما در جنبههاي مختلف
ترافيكي به وجود آورده كه دامنه تأثير اين مش��كالت خصوصاً در كالنش��هر تهران،
مشكالت و هزينههاي پيدا و پنهان فراواني در شاخصهاي مختلف اجتماعي به همراه
داشته است.
آماره��اي اعالم ش��ده از س��وي مس��ئوالن گوياي اين نكته اس��ت ك��ه تعداد
موتورسيكلتهاي تهران به دليل شرايط اقتصادي موجود و رشد قيمت انواع خودرو،
از تعداد خودروها در اين كالنشهر سبقت گرفته كه به خودي خود نشانه تأثير شرايط
اقتصادي  -اجتماعي جامعه بر چرخه ترافيك تهران است.
در اين وضعيت ،بسياري از موتورسواران فارغ از قوانين و مقررات و محدوديتهاي
قانوني ،به هر معبري كه اراده كنند وارد ميشوند ،از هر چراغ قرمزي كه بخواهند عبور
ميكنند و تابلوهايي همچون ورود ممنوع ،دور زدن ممنوع و توقف ممنوع براي راكبان
اين وسيله نقليه معنا و مفهوم چنداني ندارد.
رعايت نكردن حق تقدم و تغیير مسير ناگهاني ،نقص سيستم روشنايي و ديده
نشدن هنگام تاريكي ،حمل بار و سرنشين اضافه و تبديل موتورسيكلت به وسيلهاي
براي باربري و مسافربري ،بخشي ديگر از اين واقعيت تلخ ترافيكي است.
ورود ب��ه خط��وط ويژه و تندروي اتوبوس��راني ،انجام حركات نمايش��ي در معابر،
بيتوجهي به معاينه فني و توليد آلودگي هوا و صدا و نيز استفاده نکردن از كاله ايمني،
از ديگر تخلفاتي است كه در افزايش تعداد و شدت سوانح رانندگي مؤثر است.
كارشناسان بر اين باورند كه امكان تردد سريع در ترافيك بويژه در مناطق مركزي
ش��هر و س��هولت ورود به محدوده طرح ترافيك و محدوده طرح زوج و فرد ،از جمله
داليل استقبال از اين وسيله در تهران است كه البته به دليل رعايت نكردن قانون توسط
راكبان موتورس��يكلت ،موجب افزايش رشد سهم اين وسيله در وقوع سوانح رانندگي
شده است.
مجموعه عوامل فوق موجب شده بالغ بر  37درصد تصادفات منجر به فوت و نيز
 55درصد تصادفات رانندگي منجر به جرح در تهران مربوط به موتورسواران باشد و در
اين ميان  36درصد از آمار مرگ و مير ناشي از اين تصادفات در سال گذشته مربوط
به موتورسواران جواني بوده كه ميانگين سني آنها كمتر از  25سال است و در واقع
نيروهاي مولد جامعه محسوب ميشوند.
مطالعات و بررس��يهاي انجام ش��ده گويای آن اس��ت كه نقش اين وسيله نقليه
در ترافيك كالنش��هر تهران به دليل آث��ار نامطلوب ترافيكي ،اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي موجب تضييع حقوق عمومي جامعه در شاخصهاي مختلف شده و از اين
رو الزم است با ايجاد ظرفيتهاي قانوني مورد نياز ،راهكاري جامع كه در آن صيانت
از حق��وق عموم��ي بر حقوق خصوصي راكبان و مالكان اين وس��يله نقليه ارجحيت
داشته باشد همراه با بهرهگيري از ابزارهاي كنترل مكانيزه كارآمد و مبتني بر آخرين
رهيافتهاي تكنولوژي روز ،در دستور كار متوليان و مسئوالن ترافيك كالنشهر تهران
ق��رار گيرد تا از اين طريق آثار نامطلوب اين وس��يله نقليه در چرخه ترافيك تهران
كنترل و كاهش يابد.

