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امیر جواد شهید صدوقی1

اثــری                                                                                                                                              و  نمی شــود  قطــع  لحظــه ای  ساخت و ســاز  گوشــخراش  صــدای  کــه  اســت  ســالی  چنــد  گرچــه 
ــدازه  ــه ان ــه کشــیدن نفس هــای عمیــق دعــوت می کــرد ب ــه، رهگــذران را ب ــا عطــر پیــچ امین الدول از آن کوچه باغــی کــه ب
ارزنــی، ســر ســوزنی و ذره ای باقــی نمانــده اســت، ساخت و ســاز هــای دو ســه ســال اخیــر چیــز دیگــری اســت. در کوچــه ای 
بــه عــرض ســه متــر کــه هــر عصــر بــرای پــارک اتومبیــل، مــردم بــه یکدیگــر ناســزا می گوینــد و گالویــز می شــوند، ســه 
کارگاه ســاختمانی چســبیده بــه هــم بیســت و چهــار ســاعته کار می کننــد و عجیــب این کــه در ایــن چندیــن مــاه اخیــر فقــط 
ــه خوانــدن ادامــه  ــد. هــر چــه تــالش می کنــم کــه از فکــر ســر و صــدا بیــرون آمــده ب زمیــن را می کننــد و پاییــن می رون
دهــم ممکــن نمی شــود. کبــری خانــم تلفــن کــرده کــه نمی آیــد. منیــژه تاکیــد می کنــد کــه "بیچــاره حــال و روز درســتی 
نداشــت، می گفــت ریخته انــد آلونک هایشــان را کــه بــا آن همــه قــرض و قولــه خودشــان بــا دســت خودشــان ســاخته بودنــد 
و همــه از پیــر تــا جــوان ازخــرد تــا کالن، کار کــرده بودنــد را خــراب کننــد. اخطــار کــرده بودنــد کــه آلونک هــا غیرقانونــی 
اســت. نمی شــه کــه هــر کــس هــر کاری دلــش خواســت بکنــه، ســنگ روی ســنگ بنــد نمــی شــه".  کتــاب را دو بــاره بــاز 
می کنــم امــا صــدای گوشــخراشِ لعنتــی تمرکــزم را بــر هــم می زنــد. حبیــب آقــا می گویــد " تکنولــوژی جدیــد اســت. صــدای 
ــال راحــت  ــا خی ــد. حــاال ب ــر برون ــن و پایین ت ــد پایی ــا می توانن ــد کــه ت دســتگاه هایی اســت کــه دیواره هــا را محکــم می کن
هــر چقــدر پــول بدهنــد و کمــی هــم مهربــان باشــند تــا مرکــز زمیــن از ایــن ســمت و تــا ثریــا از آن طــرف بــاال می رونــد. 
" منیــژه می پرســد: " مهربــان باشــند یعنــی چــه؟ مثــاًل کبــری خانــم بیچــاره زن بــه آن مهربانــی و نازنینــی مهربــان نبــوده؟ 
چــه حرفــا مــی زنــی حبیــب آقــا! بــه حبیــب آقــا نــگاه می کنــم کــه پوزخنــدی زده زیــر لــب زمزمــه می کنــد کــه "مهربانــی 

ــه چــه دردی می خــوره"! ــم ب ــری خان کب
صــدای لعنتــی قطــع نمی شــود. چنــد روز پیــش بــا خــودم کلنجــار می رفتــم کــه دلــم رضایــت بدهــد و از ایــن محلــه دل بکنم. 
ــداری  ــر خری ــازه دیگ ــود و ت ــر می ش ــر وکم رنگ ت ــر روز کم رنگ ت ــه ه ــره ک ــه خاط ــن هم ــم و ای ــم راضــی کن ــژه را ه منی
هــم نــدارد را رهــا کنیــم و برویــم. امــا حبیــب آقــا می گویــد: "مــرد حســابی زده بــه ســرت، تــو بــه مــن یــک وجــب جــا 
نشــان بــده کــه از هجــوم بی امــان آهــن و ســیمان در امــان باشــد، مــن خــودم بــه تنهایــی یــک روزه خرت و پرت هایــت را 
بــار می زنــم. شــاید رضایــت هــم بــدی و نصــف بیشــتر ایــن کتاب هایــی کــه بــه خــط جــن نوشــته شــده را دور بریــزی و از 
شرشــان راحــت شــوی. مغــزت هــم یــه هــوای حســابی بخــوره و ایــن همــه جــوش نخــوری اونــم جــوش جنــگل، بــز کوهــی 
کــه تــو کتابــا عکســش مونــده و جــوش خشــک شــدن این همــه دریاچــه و تــاالب و زمیــن کشــاورزی و مرتــع. انــگار ملــک 
خودتــه کــه دارن خرابــش می کنــن و از بیــن می بــرن!" راســت می گویــد. همیــن هفتــه پیــش کــه بعــد از مدت هــا رفتیــم 
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خانــه ی خالــه نمی توانســتیم محله شــان را بشناســیم. سرتاســر شــده هفــت هشــت طبقــه.
صــدای چرخیــدن کلیــد تــوی قفــِل دِر آپارتمــان رشــته افــکارم را پــاره کــرد. آرش پســرم بــا اوقــات تلــخ وارد شــد. بــه خاطــر 
ــه. جــواب ســالمش را کــه دادم  ــی جــواد درس می خون ــزل دای ــی اســت کــه من ــی کنکــور مدت این همــه ســروصدا و نگران
ــه شــروع  ــار روزه ک ــواب داد" ســه چه ــه آرام ج ــگاه کن ــن ن ــه م ــه ب ــدون این ک ــه ای. ب ــه کالف ــل این ک ــه مث ــیدم چت پرس
ــردم  ــو زدن از م ــون تابل ــع شــدن. چ ــردم جم ــی. م ــه دای ــه دم خون ــاغ بزرگ ــده ب ــای خشک ش ــدن درخت ه ــه بری ــردن ب ک
بــرای ســروصدایی کــه بــزودی شــروع می شــه عذرخواهــی کــردن! امــا کســی بــه کســی نیســت. یکــی از نوکــرای صاحــب 
جدیــد بــاغ کــه می گــن باغــه رو مفــت مســلم خریــده رفتــه بــود بــاالی بشــکه قیــر و بــا صــدای طلبکارانــه بــه مردمــی کــه 
جمــع شــده بــود می گفــت:" اربــاب مجــوز داره، هــر چــی تــالش کــردن کــه درختــا خشــک نشــن کــه نشــد. خــب ُشــمام 
اگــه بودیــن بــاغ خشــک شــده کــه نگــه نمی داشــتین. بنــده خــدا رفتــه ســر یــه هفتــه قانونــِی قانونــی جــواز گرفتــه، اجــازه 
ــی  ــاب کل ــده خــدا ارب ــازرس داره، مــو رو از مــاس می کشــن. بن ــون داره، ب ــه، هرکــی هرکــی کــه نیــس مملکــت قان گرفت
پــول خــرج کــرده. مــن خــودم باهــاش یــه بــار رفتــم مرتــب بــا مهربانــی بــه همــه می گفــت "در خدمتیــم، هــر چــی دســتور 
بفرماییــن". کارش قانونــِی قانونیــه. حــاال چــن تــا حســود، محلــه رو پــر کــردن کــه اســید پــای درختــا ریختــن و خشکشــون 
کــردن، مگــه شــهر هرتــه، مملکــت قانــون داره بــازرس داره، مــو رو از مــاس میکشــن. شــوما ام بریــن ســر کارتــون وقــت 

مــا رو نگیریــن. اربــاب قــول داده چنــد ماهــه برجــو علــم کنــه و قــال قضیــه رو بکنــه"
باز هم تالش کردم به خواندن بپردازم. به هر شکلی که بود کمی تمرکز پیدا کردم و چنین خواندم:

"مــا در عصــری زندگــی می کنیــم کــه ایده آل هایــی چــون حقــوق انســان هــم از نظــر سیاســی و هــم از نظــر اخالقــی مرکزیت 
یافتــه و محــوری گشــته. در جهــت ترویــج، حفاظــت و بیــان صریــح و واضــح اهمیــت حقــوق یاد شــده نیــروی سیاســی زیادی 
بــه کار مــی رود، آن هــم بــا نویــد ســاختن دنیایــی بهتــر. بخــش عمــده چنیــن حــرف و حدیث هایــی فردگرایانــه و بــر بنیــاد 
مالکیــت خصوصــی بنــا می شــود. ازایــن روی نــه از نظــر بــه چالــش کشــیدن منطــق بــازار لیبرالــی و نولیبرالــی هژمونیــک و 
نــه از نظــر بــه چالــش کشــیدن شــیوه های قانونــی جلــوه دادن نولیبرالــی و عمــِل حکومــت، کاری انجــام نمی دهنــد. بهــر 
تقدیــر مــا در جهانــی روز بــه شــب می ســپاریم کــه حقــوق مالکیــت خصوصــی و حــق داشــتن و تضمیــن نــرخ ســود، بــر ســایر 

حقــوق انســانی کــه می توانــد بــه ذهــن برســد، برتــری دارد و بــر آن هــا مقــدم اســت" )دیویــد هــاروی: "حــق بــه شــهر"(.

 عکس تزیینی است.
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