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زائراِن همیشه  گرینویچ
سفر غوطه ور

 

اگرچه مرزها، راهی برای حفظ حریم و امنيت هستند؛ اما رؤیای 
هميشگی انسان، عبور از مرزها و تســهيل رسيدن به مقصد از 
زیباترین و امن ترین مسير ممکن بوده  و هست. 2کشور دانمارک 
و آلمان با انجام پروژ ه ای مشترک، با ساخت طوالنی ترین تونل 
غوطه ور جهان، این آرزو را به واقعيت تبدیل کرده اند. این تونل 
که تا عمق 40متری، زیر دریای بالتيک فرو می رود، 2کشــور 
دانمارک و آلمان را به هم متصل می کند. با افتتاح این تونل در 
سال 2029ميالدی، مسير سفر بين آلمان و دانمارک، عالوه بر 
اینکه کوتاه می شود، مسافران از مسير خاص و زیبایی نيز عبور 
خواهند کرد؛ یک مسير رویایی. پروژه ساخت طوالنی ترین تونل 
غوطه ور جهــان، با بيش از یک دهه برنامه ریزی، ساخت وســاز 
تونل »فِماربِلت« در ســال2020ميالدی آغاز شده و در همين 
راستا، بندر موقتی نيز در کشــور دانمارک بنا شد. در این بندر 
قرار است کارخانه ای طراحی شده و ساخت 89سازه بتنی عظيم 
 تونل، آغاز شود. به گفته هنریک وینستنسن، مدیرعامل شرکت
  Femem، شــرکت دولتــی دانمارکی مســئول ایــن پروژه:

» نخستين خط توليد کارخانه ساخت قطعات پل، اواخر امسال 
یا اوایل سال بعد شروع به کار کرده و در سال2024 ميالدی، باید 

آماده غوطه ور شدن نخستين سازه های تونل باشيم.«

 باشگاه
نویسندگان

شنبه

  در انزوای غزل

خیال خام پلنگ من به ســوی ماه جهیدن بود
و ماه را ز بلندايش به روی خاك کشــیدن بود

پلنگ من - دل مغرورم - پريد و پنجه به خالی زد
که عشق - ماه بلند من - ورای دست رسیدن بود

گل شــکفته! خداحافظ اگرچه لحظه ديدارت
شروع وسوسه ای در من به نام ديدن و چیدن بود

من و تو آن دو خطیــم آری موازيان به ناچاری
که هر دو باورمان زآغاز به يکدگر نرسیدن بود

  
حسين منزوی زاده نخستين 
روز خــزان بــود و همــه 
زندگــی اش رنگــی از پایيز 
داشــت؛ مردی که او را یکی 
از قله های بنــام غزل معاصر 
نام داده اند، در گيرودار زندگی 
روزمــره و بــاال و پایين های 
هميشــگی اش، نبود؛ وریده 

بود و شيدا و هر شــعرش خود گویای این شوریدگی بود. پدرش 
معلم روســتاهای زنجان بود. خــودش در رشــته های ادبيات 
و علوم اجتماعی در دانشــگاه تهــران تحصيل کــرد، اما نهایتا 
تحصيالتش را ناتمام گذاشــت. دليل گرایشش به شعر را با طنز 
خودش اینگونه عنوان می کرد که در کودکی به دبســتان هایی 
به نام فردوســی و صائب تبریزی می رفته است. نخستين دفتر 
شعرش را سال1350 منتشر کرد که با همان مشهور شد. مدتی 
در رادیو و تلویزیون برنامه شعر داشت. 17کتاب منتشر کرد. ترانه 
هم می گفت. مهم ترین دليل محبوبيت و معروفيتش غزل هایی 
است که سرشار از تازگی های شاعرانه، فرمی و محتوایی هستند؛ 
»از زمزمه لبریزیم، از همهمه بيزاریم / نه طاقت خاموشی، نه تاب 
سخن داریم«، »ســفر به خير گل من که می روی با باد / از دیده 

می روی اما نمی روی از یاد« و...
  

شهرت منزوی را نباید با شخصيت و ویژگی خصوصی اش بيگانه 
دانست. گوشه گير بود و به جز محافل ادبی تهران، که آن هم در 
دوران جوانی تا اواخر دهه50 در آنها حضور داشت، جای دیگری 
نرفت و کارهایش را یکی پس از دیگری ترک کرد یا آنکه مجبور به 
ترک  آن می شد. مضمون بيشتر اشعار منزوی عشق است؛ عشقی 
که توأم با دردی عميق است؛ طوری که گویی بر جان و کالمش 
ریشه دوانده است. منزوی شور و عشق درونی خود را به مسائل 
سياسی و جغرافيایی پيرامونش، گره زده و این موجب شده طعم 

گسی بر اشعارش بنشيند.
  

بهروز رضوی، صداپيشه و یکی از دوستان نزدیک حسين منزوی 
درباره او می گوید: او اصرار داشــت که حتی مضامين شــاعران 
قدیمی را با نگاهی جدید و در قالبی نو مطرح کند. همواره طنز 
پنهان رندانه یا نجيبی هم در تمام اشعارش دیده می شود. همين 
تالش هاســت که هم آب و رنگ تازه ای به شعرهایش داده و هم 
انتخاب شاه بيت را در اشــعار او بسيار سخت می کند. غير از این، 
مفاهيم عاميانه را خيلی خوب در شعرش مطرح می کرد. برخالف 
شاعرانی که وقتی می خواهند وارد این حوزه شوند، صرفا از افعال 
شکسته استفاده می کنند، حسين آن قدر با مردم در ارتباط بود و 
با زبانشان آشنایی داشت که حتی مفاهيم عاميانه، هم خوب مطرح 
می کرد و هم همان ها بين مردم خوب جا می افتاد. درست مثل این 
ترانه مشهور او: »ميشه غصه ما رو یه لحظه تنها بذاره/ نميشه این 

قافله ما رو تو خواب جا بذاره.«
  

سلطان غزل معاصر، منزوی تر از هميشه، آخرین کلمات شعرش 
را می ســراید. پایتخت را ترک گفته و به دیار خــود - زنجان - 
بازمی گردد. آخرین ســيگارهایش را خاموش می کند. بيماری 
ریوی امان از منزوی بریده. 16اردیبهشــت از بهار سال83. این 
آخرین سکانس از زندگی شاعری بود که غزل امروز به انزوایش 
تکيه می کرد، اما مرگ هم پایانی بر انــزوای منزوی نبود. جمله  
حک شده روی سنگ مزارش مصرع یکی از غزل هایش است: »نام 

من عشق است، آیا می شناسيدم؟«

حافظ

برو به کاِر خود ای واعظ اين چه فريادست

مرا فتاد دل از ره، تو را چه افتادست؟

خواهرخوانده دریا باشــيم یا فرزند کویر فرقی 
نمی کند، چشــم هامان هميشــه به راه اســت. 
راهی که تا افــق می رود و ما ســاکن هر کجای 
این سرزمين که باشــيم، انتهایش در خيال مان 

منقوش است؛ نقشی به روشنای خورشيد. حکایت 
امروز و دیروز نيست، ما ساليان بسيار است که در 
هزارتوی تنهایی ها چشم می بندیم و در خيال مان 
راهی سرای شما می شویم و اذن ورود می طلبيم. 
ما آهسته آهســته قدم برمی داریــم و بی خيال 
حسرت همه ماه ها و سال هایی که قسمت نبوده 
بيایيم زیارت، نگاه مان را بــه ضيافت ایوان طال 
می بریم. هی کبوترهای ســپيد بال و پر می زنند 

پيش چشم هامان و هی نگاه مان می رود به آسمان 
و ابرها، به گنبد ها و گلدسته ها. ما غروب هامان یک 
وقت هایی خيلی غروب می شود، آن قدر که گویا 
پایيز قد کشيده و سخت دربرمان گرفته است، آن 

وقت جان مان تشنه شنيدن آوای نقاره هاست.
ما به وقت دلتنگی، همان دقایقی که سرگردان 
التيــام هســتيم، صحن هــا را درمی نوردیم و 
چشــم هامان با یاد تو به نم اشــک می نشيند و 
دل هامان کنجی خلوت می خواهد برای نشستن 
و زانو در بغل گرفتن و گریســتن. کسی نيست 
که نداند نفس کشيدن در هوای بارگاهت، حال 
غریبی دارد. ما از هر کجای این ســرزمين آمده 

باشــيم، سلول ســلول تن مان زمزمه می کند یا 
»غریب الغربا«، ما خيــِل غریبانيم که در جهان 
واقع یا خيال پناه می آوریم به آینه زار کوی تو. ما 
با چشم های  تر و شانه های خسته خویش تکثير 
می شویم در دیوارهای آینه پوش و از یاد می بریم 
همه آن راهی را که پشــت سر گذاشته ایم؛ اصال 
انگار عمری در سایه ســار آســمان حرم اَمن ات 
زیســته ایم. و اما امروز ما باز زائریم، چشم هامان 
را بسته ایم و جان مان پرکشيده است تا خراسان، 
تا آستان بارگاه روشن ات. ما ایستاده ایم و دست 
ادب بر سينه نهاده ایم: السالم عليک یا علی ابن 

موسی الرضا)ع(.

فاطمه عباسی
روزنامه نگار
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افقی:
1- ســزاوار-  ساز استاد جالل 

ذوالفنون- راز نهفته
2- نشــانه صفــت تفضيلی- 
طول- پدر نریمان در شاهنامه

3- قســمتی از دست- پایين 
کوه- فيلمی ساخته استيون 

اسپيلبرگ
4- از هفت قلم آرایش قدیم- 

تکيه دادن- درازگوش
5- حيله و نيرنــگ- فنی در 

کشتی- از دین برگشته
6- عبادت کننده- از بازی های 
دورهمی هــای  قدیمــی 

خانوادگی-  بی سواد
شــرعی-  مجــازات   -7
ایــران-  کار  خبرگــزاری 

آوازه خوان
8- بســيار بخشــنده- مــاه 
چهــارم ســریانی- ورق آهن 

قلع اندودشده
9- آواز بلنــد- مصونيــت از 

خطر- دریا
10- شهرستانی در آذربایجان 
شــرقی- فاش شــده- کاله 

پادشاهی
11- طلق نسوز- قوم مغول- 

تلمبه
12- بوی رطوبت- همبستگی- 

روزنامه چاپ پاریس
13- روزنه- از الــف تا ی- از 

نقوش اسليمی
14- کاهش ابعاد جسم بر اثر 
کاهش دما- درختی جنگلی- 

نام ترکی
15- دایــه- مدفن اميرکبير- 

گلوله تفنگ شکاری
  

عمودی:
1- لبخند به لب دارد- از القاب 

حضرت فاطمه)س(- سمبل
2- خجل و شرمســار- شبيه 

و نظير
3- برای اینکه- هوای گرفته- 

علم احکام
4- انــدازه و مقدار- نشــانه 
اختصاری ســازمان بهره وری 

انرژی ایران- دروغين
5- فرورفتــه- ورزش برفی- 

گياه- صدمه و آسيب
6- سخنوران- ترمز کشتی- 

غایب نيست
7- مکافــات عمــل- دانش 

ذاتی- فلز
8- نمایشــنامه ای نوشــته 

مرحوم اکبر رادی
9- مرطــوب- نمــاز هنگام 

خسوف و کسوف- عمارت
10- اعــالن- قطره های ریز 

باران- زبانه آتش
11- تکرار حــرف دوازدهم- 

بينی- فریب- کافی

12- نوعی طرح لباس زنانه- الغر و 
نزار- پاک از تهمت

13- عقيده- مانع ميــان دو چيز- 
رفتگر

14- خدمتکار- دومين شهر بزرگ 
بریتانيا

15- همراه با طلحه در جنگ جمل 
شرکت کرد و کشته شد- پدر مرده- 

15آنچه اتفاق می افتد

لخبهزبمكراوشد
ونوميكحماستاي
ديسرالمربربعم

هادامادراكور
گنهنلعتشميكم
برجدمالااراوگ
اوشرويزاجملا
براهكيكشتازيو
وضيكدوريگنرا

نوگراشياهردنت
هارتيعمجمميت

نمكرتخرمينرم
نشكايلاتاقادص
اهديمونلاشرام
مرگرستيمهادمم
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ديده شود. پاسخ ها در ادامه آمده است.
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همه گيــری کرونا، ســبک زندگی مردم 
جهان را تغيير داد. در همين راستا، 4کشور 
فرانسه، کلمبيا، ایتاليا و ایاالت متحده قرار است پياده روهای یکی از 
شهرهای مهم خود را برای استفاده بهينه مردم، ایمن سازی کنند. 
این کشورها، دليل این تصميم را قرنطينه طوالنی مدت و افزایش 
اســتفاده از پياده روها و فضاهای بدون خودرو در دوره همه گيری 
کرونا عنوان کرده اند. قرار است ابتکاراتی در ساختار پياده روها ایجاد 
شود تا با افزایش امنيت فضاهای بدون خودرو، امکان عبور عابران با 

سالمت کامل فراهم شود.

  
پيش از همه گيری کرونا، تا ســال2018 ميــالدی تمام فضای 
اطراف رودخانه ســن، به پياده راه تبدیل شــدند و در همان سال 
عنوان »شهر 15دقيقه ای« توسط شهردار آن برای پاریس انتخاب 
شد. به این معنا که ساکنان شــهر پاریس بتوانند ظرف 15دقيقه 
تمام وظایف خود - از خرید تا رسيدن به مدرسه - را با پياده روی 
 یا دوچرخه ســواری انجام دهند. کاتلين پدالکــو، بنيانگذار طرح

 Live and Inves t Oversease می گوید: »زیبایی پياده روهای 
پاریس پس از همه گيری کرونا بيشتر مشــخص شد؛ زیرا امکان 
حرکت و نفس کشيدن در آنها آسان بود.« او ادامه می دهد: »در طرح 
جدید و تا سال2026 قرار است 170هزار درخت در معابر پاریس 
کاشته شود. از سوی دیگر شهر برای المپيک2024 ميالدی درحال 
آماده سازی است که یکی از تحوالت بزرگ، تبدیل شدن پل بين 
برج ایفل و تروکادرو بوده که قرار است به طور کامل به پياد راه تبدیل 
شود.« او اضافه می کند: »درحال حاضر نيز مسير دوچرخه سواری به 

3خط – به اندازه عبور خودروها - گسترش یافته است. «

  
اگرچه شــهر »بوگوتا« و به طورکلی کشــور کلمبيا، پيشينه ای 
درخشان درباره استفاده از دوچرخه داشــته و این ورزش یکی از 
ورزش های ملی این کشور اســت، اما همه گيری کرونا و ضرورت 
کاهش بيشتر استفاده از خودرو، باعث گسترش این فرهنگ شد. 
این شهر، یکی از نخستين شهرهای جهان بود که در دوره همه گيری 
کرونا، مسير دوچرخه سواری »پاپ آپ« را به مسير دوچرخه سواری 
اضافه کرد. قرار اســت از این پس در روزهای یکشنبه و تعطيالت 
رسمی در برنامه ای به نام Ciclovia، تردد خودروها در مسيرهایی 
خاص ممنوع و هر هفته 1.5ميليون دوچرخه ســوار، عابرپياده و 
دونده جذب این مسيرها شوند. همچنين در راستای بهينه سازی 
حمل و نقل و فضای شهری، اتوبوس های جدید SITP که با برق و 
گاز کار می کنند به سيستم حمل ونقل عمومی اضافه شوند. عالوه 
بر این، در ســال2020 ميالدی، شــهر کلودیا لوپز، 84کيلومتر 
مسير موقت دوچرخه سواری را به مسير دوچرخه 550کيلومتری 
سيکلوروتای این شــهر اضافه کرد. به این ترتيب این شهر اکنون 

دارای گسترده ترین شبکه دوچرخه سواری در جهان است.

  
شــهر »ميالن« از ســال2020 ميالدی، برنامه بلندپروازانه ای را 
برای گسترش مسيرهای دوچرخه ســواری آغاز کرده است. نکته 
مهم مسير 35کيلومتری دوچرخه سواری در امتداد مسير پرتردد 
خودروهاست. این تغيير، شهر را متحول کرده و باعث شده تا مراکز 
تفریحی زیادی نيز در این مسير بازگشــایی شوند. این شبکه در 
حال گسترش است و به آن سرویس اشتراک دوچرخه شهر با نام 

BikeMI نيز اضافه شده است. هم اکنون 300ایستگاه در سراسر 
شهر ميالن هست که دوچرخه های معمولی و الکترونيکی در آنها 

وجود دارد.

  
پــس از همه گيــروی کرونا، شــهر شــمالی کاليفرنيــا یعنی 
سانفرانسيســکو، مســيرهای پياده روی با عنوان »خيابان های 
آهسته« را آغاز کرد. این مسيرها که شامل 30خط یا راه بودند به 
عابران و دوچرخه سواران اجازه می دادند تا در کمال آرامش از این 
مسيرها برای انجام کارهای روزمره خود استفاده کنند. این کار باعث 
کاهش 50درصدی ميزان ترافيک شــهری و افزایش 17درصدی 
ترافيک عابران و 65درصدی ترافيک دوچرخه سواران شد. اگرچه 
شرایط پس از پایان همه گيری کمی به وضعيت قبل بازگردانده شد، 
اما درحال حاضر طرح دائمی مسير دوچرخه سواری- پياده روی در 
4مسير خيابان های » گلدن گيت«، »ليک«، »سانچز« و »شاتول« 
قرار است به زودی نهایی شود. طرح درختکاری نيز بخش دیگری 
از بهينه سازی فضای شهری به ویژه در مسيرهای اشاره شده است.

+ داداش ابد و یــک روز یعنی 
چی؟

- یعنی کل عمرتو توی زندونــی، حبس ابد که بهت 
بخوره ممکنه عفو بخوره بهت بعد ده پونزده سال آزاد 
بشی، ولی ابد و یک روز که بهت بخوره، امکان نداره آزاد 

بشی؛ یه روز بعد مرگت آزادت می کنن.

سعید روستایی

دیالوگ

حواس  مــون بيشــتر از اینکه 
اطالعات درست بدن، اطالعات 
غلط می دن. تو آزمایشگاه اثبات شده. تو راجع به قضایایی 
که می گن هيچی اون چيزی نيســت که به نظر می آد، 
نشــنيدی؟ بيرون از ذهن ما نه گذشــته  ای هست و نه 
حال و نه آینده  ای. تمام اون به اصطالح قوانين حرکت یه 
کالهبرداری بزرگن. حتي صدا هم می تونه ذهن رو گول 
بزنه. چون چيزی نمی شنوی دليل نمی شه که صدایی 
وجود نداره  حيوانات می شنون و من مطمئنم صداهایی 
وجود دارن که حتي حيوانات هم نمی شنون ولی تو هوا 

وجود دارن، به شکل موج. شاید هيچ وقت متوقف نشن.

دان دلیلو

مهتاب خسروشاهی

برفك
بوک  مارک

ابد و يك روز

پیاده راه سالمت در 4گوشه جهان


