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محمد مطلق

دبیر گروه گزارش

چنــد ســال پیــش شــهرداری پاریــس از
نقشــه این شهر بر اساس آدرس رمانها
و داســتانها رونمایــی کــرد؛ طبقــه دوم
رســتورانی که همینگوی در «پاریس جشــن
بیکــران» بهعنــوان محل زندگی خــود از آن
حرف میزند کجاســت و آپارتمانی که یوسا
در «دختــری از پرو» توصیفش میکند کدام
قسمت شهر است؟ کاری که تا حدود زیادی
غیرممکن اســت ،زیرا پاریس شــهری است
کــه هرکوچــهای از آن را میشــود البــهالی
رمان یا داســتانی پیدا کرد .شــهری که نرفته
میشــود از میــان داســتانها و شــعرها و
فیلمها ،محله به محلهاش را یاد گرفت و با
مردمش آشنا شد.
اما چرا شهرداریهای پاریس به جای چنین
کارهایــی یــک بار بــرای همیشــه بافتهای
قدیمی شهر را نمیکوبند و از نو نمیسازند؟
مهندســش را ندارنــد ،پولــش را یــا آجــر و
سیمانش را؟

2
گشت و گذاری در خانه موزههای نیما یوشیج و جالل آل احمد

عکسها :ایران

چراغ خانه شعر و داستان روشن است
خانه موزه نیما یوشیج پدر شعر معاصر

محمد معصومیان

گزارش نویس

زیــر نــور آفتابــی کــه از الی درختهــای
خشــک حیــاط بــه نشــیمن خانــه تابیــده
اســت؛ نیمــا و جــال و ســیمین و ســهراب
ســپهری میهمانی ســکوت گرفتهاند .جای
عالیه خانم همســر نیما خالی اســت .نیما
تیکــه زده به صندلی بیــرون را نگاه میکند
و ســهراب پشــت بــوم نقاشــی ایســتاده و
انــگار میخواهــد این میهمانــی تاریخی را
جاودانه کند .ســیمین رو به نیما نشســته و
جــال با پالتــو و کاله همیشــگی در کنارش
ایســتاده اســت .در خانه باز است و همه به
این میهمانی دعوتند .هــر بازدیدکنندهای
کــه وارد خانــه تــازه بازســازی شــده نیمــا
یوشــیج در محلــه دزاشــیب میشــود،
میتوانــد این افتخار را داشــته باشــد که در
تخیلش خود را میهمان فرض کند ،قدمی
در خانــه بزند و از پنجــرهای به حیاط خانه
نگاه کند که نیما از همان دریچه به تماشــا
مینشست.
خانــه نیمــا یوشــیج پــدر شــعر معاصر
ایــران 22 ،آبان ماه امســال بعد از ســالها
ویرانــی تعمیــر و باالخــره به خانــه  -موزه
تبدیــل شــد .خانهای که زمیــن آن را جالل
آل احمــد پیــدا کرده بــود و بعدها خودش
هــم بــا ســیمین دانشــور در  250متری آن
خانــهای ســاختند و باهــم زندگــی کردنــد.
سیمین دانشــور در گفت و شنودی با ناصر
حریری گفته بود «:اساســاً ما به خاطر نیما
و همجــواری بــا او ایــن خانه را ســاختیم».
عالیه جهانگیر و نیما یوشــیج ســاخت این
خانــه را بــا وامــی کــه عالیــه از بانــک ملی
گرفتــه بــود در ســال  1327آغــاز کردنــد
امــا آن طــور کــه شــراگیم فرزندشــان گفته
است ،روند ســاخت با آغاز پاییز و زمستان
نیمــهکاره مانــد .ایــن خانــه کــه در محلــه
دزاشــیب ،خیابــان رمضانــی کوچه رهبری
واقــع اســت بعد از ســاخت ،ســالها خانه
نیمــا و خانــوادهاش بود تا ســال  1338که
نیما بعد از برگشــت از یــوش به ذات الریه
دچــار شــد و فــوت کــرد و بعــد از آن عالیه
خانم هم درســال  1343فــوت کرد و خانه
در سال  1345به فروش رفت.
در ورودی چوبی و شیشهای مدرن خانه
مــوزه نیمــا در تضــاد بــا دیوارهــای آجری
و حــوض بــزرگ میــان حیــاط خودنمایــی
میکند .در خانه باز است و خبری از ورودی
و خریــد بلیــت نیســت .خانــه در محاصره
آپارتمانهای نوســاز خیابان یادآور گذشته
ط
این محله است .روزگاری که خانهها حیا 
دار و پردرخــت بودنــد و مردم شــاعرانهتر
زندگــی میکردنــد .چرخــی در حیــاط
میزنــم ،تنها دو مأمور حراســت در گوشــه

حیــاط داخــل اتاقــک تمیزی نشســتهاند و
هیچ بازدیدکنندهای جز من نیست .داخل
اتاقهای تو در تــو روی هر پنجره قابهای
عکــس نیمــا نامرتب روی هم تلنبار شــده
اســت .بــه نظــر از طــرح خانــه مــوزه تنهــا
کالبد آن اجرا شــده و از راهنما و طرحهای
فرهنگی خبری نیست ،اما همین هم برای
شــهری که محتاج فضاهای فرهنگی است
غنیمت بزرگی است.
روبهروی تندیسهایی از نیما و سهراب
ســپهری و جــال آل احمــد و ســیمین
دانشــور در اتــاق نشــیمن میایســتم و
بــه چشــمان بــیروح مجســمهها خیــره
میشــوم .به روزگاری مــیروم که این خانه
پاتــوق رفــت و آمــد هنرمنــدان و ادیبــان
ایــران بوده .چشــمانم را میبندم و ســعی
میکنــم صدای خندهای کــه از قاب عکس
نیمــا و بهمــن محصص و نیــکالس بوویه
(جهانگرد) را که روی بالکن خانه برداشته
شــده در خانــه بشــنوم امــا ســکوت اتاقها
از روزگار رفتــه حکایــت دارد .از خــودم
میپرســم چند خانــه تاریخی دیگر در این
شــهر درحــال ویران شــدن هســتند؟ خانه
صادقــی و پرویــن کجای این شــهر اســت؟
دلم نمیخواهد از منظره حوض و درختی
خمیــده که ســایه ســار کوچه اســت چشــم
بــردارم .عکسهایــی را کــه نیما بــه همراه
همســر و فرزنــدش در ایــن خانه برداشــته
اســت در اینترنــت پیــدا میکنــم و ســعی
میکنــم جــای دقیق آنهــا را در خانــه پیدا
کنم .شاید هنوز هم همانجا ایستاده باشند
حتی اگر من نبینمشان.
پــا کشــان از حیــاط میگــذرم و بــه
کوچــه برمیگــردم مثــل کســی کــه دلــش
نمیخواهــد میهمانــی را تــرک کنــد .چند
قــدم تــا خانه ســیمین و جــال راه اســت.
پــاک  1کوچــه ارض خانه موزه آنهاســت.
در بســته است .الزم بود قبل از آمدن وقت
بگیــرم امــا با لطف نگهبان در باز میشــود
و داخــل میشــوم .نــام و نــام خانوادگیام
یادداشــت میشــود و  4هــزار تومــان پــول
بلیــت میدهم .خانه گرم و ســاکت اســت
با کاغذهایی که قابهای نقاشــی پرشــمار
آویختــه روی دیوارهــا را معرفــی میکنــد.
اثــری از بهمن محصص ،اثــری از هانیبال
الخــاص و ...از داخــل تلویزیونــی بــزرگ
روبــهروی نگهبــان دوربینهای مداربســته
همــه نقــاط خانــه پیداســت و روبــهروی او
در ویترین کوچــک چند کتاب برای فروش
قــرار دارد .از هــال به اتاق نشــیمن میروم
و از پشــت طنــاب حائــل تندیس ســیمین
و نیمــا روی صندلیهــا مشــغول گفتوگو
هســتند .روی دیوارها نقاشــیهایی از مادر
و خواهــر ســیمین آویختــه شــده و آخریــن

اینجا زندگی با همه لوازمش جریان دارد .از حلقههای عروســی تا بخاری گازی و یخچال و ظروف قدیمی
و عکسهای خانوادگی که روی قفســههای چوبی دیوار باقی ماندهاند .خانــه با فرشهای زیبا و قابهای
عکس زنده است .پشت اتاق پذیرایی در باریکی است که پشت آن تندیس جالل روی طبقهای نشسته و
به نظر اتاق کار او میآید با قاب پنجرهای روبه حیاط بزرگ و زیبای خانه

خانه موزه جالل آل احمد و سیمین دانشور

پرتــره جــال با عصــای او به دیــوار آویخته
شده است.
اینجــا زندگــی با همــه لوازمــش جریان
دارد .از حلقههای عروســی تا بخاری گازی
و یخچــال و ظــروف قدیمــی و عکسهــای
خانوادگــی که روی قفســههای چوبی دیوار
باقــی ماندهانــد .خانه بــا فرشهــای زیبا و
قابهــای عکــس زنــده اســت .پشــت اتاق
پذیرایــی در باریکــی اســت کــه پشــت آن
تندیــس جــال روی طبقهای نشســته و به
نظــر اتــاق کار او میآیــد بــا قــاب پنجرهای
روبــه حیــاط بــزرگ و زیبای خانــه .در اتاق
خوابی که تا پیش از مرگ جالل اتاق خواب
بــود حــاال میــز چوبــی یــادگار پــدر پزشــک
ســیمین قــرار گرفته اســت .راهنما توضیح
میدهــد کــه بعد از مــرگ جالل ،ســیمین
بــه اتــاق باالیی رفــت و آنجــا را اتــاق کار و
خــواب کرد .اتاق باال بــا راه پلهای باریک از
فضــای پایینی خانه جدا شــده اســت .روی
میــز کار مجموعــه کارهــای ســیمین قــرار
دارد و لباسهایــش در کاورهــای نایلونــی
در کمد دیواری دیده میشــود .روی قفســه
گوشه اتاق لیســت داروهای سیمین نوشته
شــده اســت با چنــد قــاب عینــک آفتابی و
عدسیهای عینکهایش در کنار کتابهای
مختلف .آنقدر جزئیات در این خانه وجود

دارد کــه تصــور میکنــم البد ســیمین چند
ســاعتی از خانه رفته و همین حاالســت که
برگردد .از آشــپزخانه میگــذرم و به حیاط
میروم .حوض کوچک و حیاط بزرگ پر از
درخت و گلهای ســفید کوچک البد جایی
اســت که از میهمانها در تابستان پذیرایی
میشده است.
خانههای تاریخی پتانســیلی برای هویت
بخشی به شهری هستند که هر روز بی روحتر
میشود .شهری که به جنگلی از ساختمانها
و برجها و اتوبانها تبدیل شــده است و انگار
هیــچ تنفــس گاهــی بــرای آن باقــی نمانده
اســت .اســکندر مختــاری کارشــناس میراث
فرهنگــی صحبتهایــش را بــا این ســؤاالت
آغــاز میکند« :شــهری کــه درآمــد باالیی از
ســاخت و ســاز دارد آیــا حاضر اســت هزینه
نگهــداری ایــن فضاهای فرهنگــی و تاریخی
را بدهد؟ آیا حاضر اســت بــرای هویت خود
خــرج کنــد؟ آیا ایــن مکانهــا را جزو اســناد
هویتــی شــهر میداند؟» اســکندری شــهر را
جایــی بــرای آســایش و آرامــش میدانــد،
مکانــی بــرای تولیــد خــرد ،شــعر ،ادبیات و
فرهنــگ« :همه ابعاد شــهر را نمیشــود در
یــک وجــه ســاخت و ســاز خالصه کــرد .این
اشــکال دیدگاهی اســت که برای شــهر پیش
آمده است .همه چیز را نباید کمی دید».

اسکندر مختاری ماندگاری این دو خانه
را از اســناد موفقیت مطالبــات مردم برای
هویت شــهری میدانــد« :ماندن ایــن آثار
خوشــحال کننده است اما نسبت به کل آن
چیــزی که درحال از بین رفتن اســت ناچیز
است ».او معتقد است قدرت سرمایه است
که در شــهر تعیین کننده اســت .سرمایهای
کــه هویت را تغییر میدهــد و هیچ کیفیتی
باقی نمیگذارد 2« :هزار و  300اثر تاریخی
در تهــران تــا ســال  85باقی مانده بــود اما
آمار جدیــدی از آثار باقی مانده نداریم .به
نظر میرسد بیشتر از هزار یا هزار و  500اثر
باقی نمانده باشد ».او سرنوشت تمام این
آثار را زوال میداند و وظیفه کارشناســان را
همراه کــردن مردم برای جلوگیــری از این
زوال« :در وهله اول جامعه کارشناسی باید
افــکار عمومــی را همراه کنــد و بعد میراث
فرهنگی و مدیریت شــهری بیایند وســط و
مسئولیت بپذیرند».
تجربه چند ســاعت وقت گذاشتن برای
دیــدن این خانههای قدیمی و غرق شــدن
در خاطراتــی کــه در خــود پنهــان کردهانــد
باعث شد در راه برگشت برای چند ساعت
از دغدغههــا و نگرانیهــای همیشــگی دور
شــوم .انگار که از یک جلســه روانشناسی با
ذهنی خالی بیرون آمده باشم.

درحالــی کــه مــا هنــوز اصطالحــی بــا
عنــوان «اقتصــاد فرهنــگ» را هضــم
نکردهایــم و گاه بــه بهانــه آلــوده شــدن
ســاحت فرهنگ به پــول و اقتصاد ،در برابر
آن مقاومــت میکنیــم ،آرام آرام اصطالح
دیگــری تحــت عنــوان «فــروش تاریــخ»
رایــج میشــود .یعنــی نقــد کــردن تاریخ و
تبدیل داشــتههای تاریخــی به نوعی امکان
اقتصــادی که چــم و خم خــودش را دارد و
پیــش از هر چیــز بایــد تکلیفت را بــا تاریخ
روشــن کنــی و بــا برجســته کــردن المانها
و نشــانههایی از آن بتوانــی داشــتههای
تاریخــیات را بــه دیگــران بفروشــی و ایــن
بــرای کشــوری کــه قدیمیتریــن تمــدن
تاریــخ را دارد بــه معنای معدنــی بیپایان
از المــاس باید باشــد امــا تاریــخ دور را رها
کنید؛ خانه و محل کار آن همه سیاســتمدار
و روزنامهنگار و ورزشــکار و شــاعر و هنرمند
همین صد سال گذشته تهران کجاست؟
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هاینریــش بروگــش  ،خاورشــناس
و عضــو هیــأت نمایندگــی دولــت
پروس(آلمــان) در دوره ناصــری در کتــاب
خــود «ســفر به دربــار ســلطان صاحبقران»
بــه ماجــرای ورود خــود به مــرز ایران اشــاره
میکند و از شبی سرد و کشنده میگوید که با
همراهان در اتاقی نیمه ویران ه با پنجرههایی
شکسته به سر آورده است .صبح وقتی هنوز
چنــدان از آن منطقــه دور نشــدهاند ،بنایــی
عظیــم و زیبــا در دامنه کوه میبینــد و از بلد
راه میپرســد کــه آنجا کجاســت؟ میگویند
کاروانســرای شــاه عباس اســت ،از این بناها
اینجا زیاد است.
بروگــش راهــش را به ســمت کاروانســرا کج
میکنــد و از دیــدن بنایــی بــه آن بزرگــی و
زیبایی حیرتزده میپرسد« :چنین قصری
بود و ما شــب را در آن بیغوله ســر کردیم؟»
این ماجرا و ماجراهایی شبیه آن مدام تکرار
میشود تا اینکه در سفرنامه خود مینویسد:
«ایرانیــان دوســت ندارنــد در امــارت پدری
بماننــد و زندگــی کننــد ،آنها کلبــهای محقر
بــرای خــود میســازند و امــارت پــدر را رهــا
میکنند تا ویرانه شود».
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ســالها پیش در سفری مطبوعاتی به
اوکرایــن از اســتاندار لــیوف پرســیدم
نگهــداری ایــن همــه خیابــان ســنگفرش
ســخت نیســت؟ گفــت منظــور شــما را
نمیفهمــم! گفتــم ایــن شــهر خیابــان
آســفالت هم دارد؟ گفت خیر ،شهر یکسره
ســنگفرش است .پرســیدم خب همین کار
را ســخت نمیکند؛ بــاران مــدام ،اداره گاز،
بــرق ،آب و فاضــاب ،مخابــرات؟ دوبــاره
گفت منظور شما را متوجه نمیشوم .گفتم
چند ســال اســت که تصمیم گرفتهاید شهر
را ســنگفرش کنید؟ گفت ما این تصمیم را
نگرفتهایم ،اینجا همیشه همین طور بوده،
از زمان کوزوکها...
دیگــر چیــزی نپرســیدم هــر ســؤال دیگری
خطا بود .با خودم گفتم کجای کاری جناب
اســتاندار؟ مــا خیابان ســنگفرش قجری را
آســفالت کردهایم بیا و ببین .شــما هنوز به
رادیــو کابلیهایتــان چســبیدهاید ما اصالً
در خانــه رادیــو نداریم ،شــما بناهــای 400
ســاله را هتل کردهاید ما به بناهای  40ساله
میگوییــم کلنگــی .آن روز فهمیــدم مــا از
اروپا مدرنتریم.

