من در عجبم ز مي فروشان كايشان /زين به كه فروشند چه خواهند خريد

جاي خالي ساختمان پالسكو را چگونه بايد پر كنيم

آن سال هايي كه در بنياد سينمايي فارابي مشغول بودم ،معموالبراي خريد به ميوه فروشي اي در خيابان سي تير مراجعه مي
كردم .ميوه فروشي اي كه بيشتر به جواهرفروشي مي مانست :انگار به جاي سيب و انار و پرتقال ،ياقوت و زمرد و عقيق مي
فروخت .ميوه هايش چنان با ذوق روي هم چيده شده بود كه توجه هر رهگذري را جلب مي كرد .اما بيشتر از خود ميوه ها ،اين
سكنات ميوه فروش بود كه مغازه و كاسبي او را خاص كرده بود :باوقار بود و خوش بيان .ميوه هايش را عزت مي گذاشت و با
چشم نوازش شان مي كرد .پيدا بود كه كااليش را حراج نكرده :نه خبري از پالكاردهاي قيمت بود و نه حتي ادعاي ارزان فروشي
براي ترغيب خريدار .مشتري كه وارد مي شد ،ميوه فروش اول سراپايش را برانداز مي كرد و بعد پاسخ مي داد .حتي بسيار پيش
مي آمد كه با جوابي سرسري وي را از خريد منصرف كند .بيشتر از اينكه خريدار ،ميوه او را بپسندد او بايد خريدار را مي پسنديد و
قبل از اينكه ميوه را در ترازوي پيشخوانش بگذارد ،مشتري را سبك و سنگين مي كرد .مسلما ميوه هاي او با بسياري ميوه هاي
ديگر ،به لحاظ شكل و ابعاد و خواص ،تفاوتي نمي كرد ،ولي اين او بود كه به ميوه هايش «شخصيت» داده بود و دغدغه اش اين
بود كه مشتري بفهمد از چه «كسي» دارد چه «چيزي» مي خرد! مشتري هايش هم كم كم ياد گرفته بودند كه بايد شخصيت
ميوه ها را به جا بياورند و مثالنگويند «يك كيلو سيب بدهيد» آنان «هر ميوه اي» نمي خواستند ،بلكه قصد خريد «آن ميوه ها» را
داشتند.
احتماالهريك از ما به نحوي در زندگي به چنين افرادي برخورده ايم :كساني كه هنرمندانه قادرند شغل شان ،محل زندگي
شان و خالصه هر چيزي كه با آن سروكار دارند را تبديل به موضوعي ويژه كنند .در واقع آنان هر امر به ظاهر «ناچيز» را «چيزي»
مي كنند :يعني به آن چنان «تشخصي» مي بخشند كه مخاطب و متقاضيان «اهل تشخيص» پيدا كند .يك سده اي هست كه
برخورد اهالي و مديران شهر پاريس با اين شهر چنين است .آنان با معابر و پالك هاي شهري قديمي و جديد ،همچون جايي
صاحب شخصيت برخورد مي كنند .سرگذشت و قصه ها و زيبايي هاي پاريس ،به تنهايي براي تشخص يافتنش در جهان كافي
نبود ،بيشتر اين مديران و اهالي آنجا بودند كه اين امتيازات را به جا آورده و آن را چنان صيقل دادند كه حاالمردم دنيا پذيرفته اند كه
پاريس از آب و گل ديگري سرشته شده است .درحالي كه به زعم من بسيارند شهرهايي كه همسنگ پاريس زيبا و تاريخي اند،
فرقش اين است كه به دست جواهرفروشان نيفتاده اند.
واقعيت اين است كه پاريس هم از همان سنگ و سيماني ساخته شده كه شهري چون تهران .حتي مثل تهران ادواري از
گسترش بي رويه و ساخت وسازهاي بي كيفيت و سودازده را پشت سرگذاشته ،جاي جايش تخريب و نوسازي شده و بسياري
از بناهاي ارزشمندش را از دست داده است .ليكن مديران و برنامه ريزان و اهالي اش مدت هاست سرعقل آمده اند و تالش كرده
اند از «جايي» بودنش حفاظت كرده و از آن پرده برداري كنند تا به چشم آيد .اكنون پاريس نه فقط نزد فرانسويان كه نزد مردم
دنيا ،جايگاهي دارد كه هر نوع رفتار و كالمي را برنمي تابد :چه برسد به تخريب و نوسازي .پاريسي كه اجازه نداريم «تو»
خطابش كنيم و بايد حتما «شما» بگوييم.
اين درست عكس رفتاري است كه ما با شهرهاي مان پيش گرفته ايم .ما حتي با نشانه هاي شهري مان همچون مكان
هايي بي نام و نشان برخورد مي كنيم :ساختمان پالسكو از آنجا كه از نخستين بناهاي بلند تهران بود و چند دهه با خاطرات اهل
شهر پيوند خورده بود ،واجد شخصيت شده بود .از همين رو براي نشاني دادن نيازي به كدپستي و پالك نبود و اگر مي گفتيم
«ايران ،تهران ،ساختمان پالسكو» جاي پرسشي باقي نمي ماند .هرچند اين شخصيت ساخته و پرداخته مردم آن هم در دوران
خوش احوالي مدني بود ،در اين چند دهه بحران زده نيز با وجود همه جفاهايي كه مالكين و مديران شهري در حقش كرده بودند،
تشخصش را كمابيش حفظ كرده بود .شاهدش نيز عظمت يافتن سانحه آتش سوزي بود :شايد اگر اين اتفاق براي مكان ديگري
مي افتاد ،چنين پژواكي نمي يافت.
به زعم بنده ساختمان پالسكو از لحظه اين رويداد ،حتي شخصيتي ممتازتر از قبل يافته است :اگر تا ديروز ساختمان پالسكو
«يكي از بلندترين بناهاي تهران» بود ،زين پس« ،بلندمرتبه ترين ساختمان تهران» است ،نه به اعتبار تعداد طبقات و ارتفاع از
سطح زمين ،بلكه به دليل عزم بلند آتش نشانان شجاعي كه پيش چشم مردم به داخل آتش رفتند و بيرون نيامدند .با اينكه ديگر
اثري از آن باقي نيست ولي در ذهن مردم هنوز سوختنش به پايان نرسيده :جسم پالسكو با بولدوزر «جمع شد» ولي
«شخصيت» آن به سادگي قابل جمع كردن و به فراموشي سپردن نيست و اصالاين ادبيات را برنمي تابد!
چطور مي شود جايي را كه هزاران چشم اميدبسته به پيدا شدن عزيزي به آن دوخته شده بود از خاطر محو كرد .مصرّانه
برآنم كه اگر قرار باشد چيزي جاي پالسكو ساخته شود ،بايد بتواند اين شخصيت و اين كيفيت از جايي بودن را به نمايش بگذارد:
«جايي» كه ايرانيان را به صفت ايثار معرفي كند و نه سودازدگي .شهر ما پر است از مكان هايي كه ما با تقليل دادن شان به
«ناكجا» آنها را به كااليي قابل فروش تبديل كرده ايم .وقتش رسيده كه به آن ميوه فروش خيابان سي تير اقتدا كنيم و بفهميم كه
اين گوهرشناسي و فهم ما است كه به امور اطراف مان بها مي دهد و آنها را تبديل به امري غيرقابل معاوضه مي كند .واقعا به
چه قيمتي مي شود آسمان و زمين «جايي» را فروخت و در ازاي اين جواهرات ،چه چيز بهتري مي توان خريد!
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