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سه شنبه
با دوچرخـه ...
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www.shahrvandi.net
دبیرخانه کمیته فرهنگ شهروندی:
 .34484696پیامک30008313 :
@isfahanshahrvandi

کمیتهفرهنگشهروندی
شهرداریاصفهان

درحاشیه استقبال پرشور مدیران و معاونان شهری از طرح سهشنبههای بدون خودرو!

دکرت جاملی
نژاد،
شهردار اصفهان

وحید شریفی

خداحافظیتلخ
یک عابر پیاده!

فرزاد هرندی نجفی

داشـتم فکر می کردم اگر یک روز بچه دار شـدم و خواسـتم برای
بچـهم دوچرخـهای بخـرم و مـن هم بخواهـم با عادتهـای پدرم
رفتـار کنـم ،چـه اتفاقهایـی میافتـد؟! اول ایـن کـه حتیالمقدور
بزرگتریـن دوچرخـهی ممکـن را برایـش تهیـه میکنـم ،تـا
سـالهای سـال مجبـور نباشـم دوچرخـه ی دیگری بخـرم .البته
ماننـد خـود خـود پـدرم کـه نـه!! مثلا مـن نمیآیـم دوچرخهی
دسـت سـوم-چهارم پسـر عمویم را با زین زوار در رفته و چرم پاره
شـده و ابـر بیـرون زده و بوگنـدو برایـش بگیـرم .من یـادم میآید
چندیـن روز روی مـخ پـدرم کار کـردم تا آخر راضی شـد ،زینش را
برایـم عـوض کنـد ،تازه ُمصـر بود که« :با یک بالشـت یـا روکش،
مشـکل حـل می شـه ،دیگه زیـن نمیخـواد بگیری ،خـرج اضافه
اسـت ،اسـرافه ،خیلـی میخـوای بیـا این زین مـن مال تـو »،زین
پـدرم از نـوع زیـن الری بـود ،از اینهـا کـه ران آدم بـه کنـار آن
گیـر مـی کـرد و میسـابید و توی هـر دسـتانداز مثل ژلـه باال و
پاییـن میرفت.

مصطفی علوی

چـرخ بچـهام را بـا ربانهـای قرمـز و آبـی و سـبز تزییـن میکنم
تـا جذابتـر از بقیـهی دوسـتانش باشـد .اگـر دوچرخهی دنـدهای،
برایش خریدم حسـابی میترسـانمش کـه« :مبادا به دندهها دسـت
بزنـی تنظیمـش بهـم میخـورد و خـراب میشـود .تـا هـر وقـت
خواسـتیم بفروشـیم ،نو بماند و خوب بخرند» و از او میخواهم که:
«حـاال کـه دوچرخه برایت خریدم ،خرید خانه ،مثل شـیر و ماسـت
و نـون از ایـن بـه بعد با توسـت».

بیخیـال فکـر و خیال حاال حاال مانده تا بخواهم نیمهی گمشـدهام
را پیـدا کنـم و ازدواج کنیـم .از طرفـی ،کـو تـا بچهدار شـویم! بهتر
اسـت اول بـروم دوچرخـهای کـه پـدرم برایـم خریـده بود را سـوار
امـا مـن پـد ِر الرجـی میشـوم .یـک دوچرخـهی دسـت دوم تـر بشـوم و بـه جمع کمپین سهشـنبههای بـدون خـودرو بپیوندم ،بعد
وتمیـز بـرای فرزنـدم میگیـرم و زینـش را هـم تعویـض میکنم .فکـر بقیـهاش را میکنم.

مالک خودرو پراید سفید به شماره 345 -13ب  ،12بدون آینه بغل و چراغ خطر
بنده دو ماه پیش برای خرید ماست ،ماشینم را کنار خیابان پارک کردهام و بعد از مراجعه متوجه شدم
که ماشینتان را درست جلوی ماشینم ،دوبله پارک کردی و رفتی .شاهدان عینی گفتهاند که وقتی از
ماشینت خارج شدهای ،با عجله گفتهای :یه لحظه دوغ میخرم و میام!

دوغ گازدار و گاز دوغدار توی اون روحت! بیا دیگه ،کار دارم!

چون که میخواسـت بهسرعت به قراری برسد
راه افتــاد و هماننــ ِد همــه عابــر شــد
داشـت میرفـت سـریع ًا کـه به مقصد برسـد
کـه یکـی بـا موتـور از سـمت جلو ظاهر شـد

گـر چـه برخـورد نکردنـد؛ ولـی چون ترسـید
مـوی آن عابـر بیچـاره بـه کلّـی فِـر شـد
مـرگ را دیـد به چشـمان خـودش آن لحظه
روح مرحـوم عمـو ،پیـش ُرخـش حاضر شـد

آنطرفتـر سـ ِر یـک مـرد کـه دربسـتی بود
صحبـت مختصـری بیـن دو تـا شـوفر شـد
بحـث کمکـم بـه کتککاریشـان انجامیـد
و چـه الفـاظ بـدی از دو طـرف صـادر شـد
پـول طـرف را بردنـد
در شـلوغی همـهی ِ
دزد را گرچــه گرفتنــد ،ولــی منکــر شــد
قصد برگشـت به خودرو به سرش زد ،افسوس
یـک موتور آمـد و اینبار طرف ...روحش شـاد

مردم عزیز اصفهان

بـه اطلاع میرسـانیم برخی موانـع را بایـد دور زد ،برخی
را بایـد از زیـرش سـینهخیز رد شـد و برخی دیگـر را باید
از رویـش پریـد .یـک سـری موانع هم هسـتند کـه با آن
هیچـکار نمیشـود کـرد .بایـد از توی جـوب یا از وسـط
خیابـان رد شـوید .لطفا این مـوارد را دقت کنید .باتشـکر

چرا ما نباید آرامش داشته باشیم؟
تا کی مزاحمت؟ تا کی مردمآزاری؟
تا کی باید شاهد وحشت و تلفات شما
در پیادهروها باشیم؟

صاحاب میوهفروشی شنبلیله و برادران

جمعی از موتورسیکلتسواران  پیادهرو

(به جز اون نامرد که ارثمونرو باال کشید رفت!)

خیابـان به ایـن بزرگی،گیر دادید به ایـن دو متر جا؟

محمد پوررشیدی

«اطــــالعــیـــــه»

عابرین محترم و ورزش دوست اصفهان

ماشــین یکــی پنچــر شــد
از بــ ِد حادثــه
ِ
فــارغ از فک ـ ِر عــوض کــردن آن تایــر شــد
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سهشنبههای بدون خودرو!
احمدرضا کاظمی

بـدون شـک یکی از برنامههای خوب شـهرداری اصفهـان ،اجرای طرح
«سهشـنبههای بـدون خـودرو» بـوده اسـت .حـاال کاری هـم بـا اینکه
چـرا سهشـنبه و مثال چرا دوشـنبه نـه ،نداریم!

داود نجفی

شهردار محترم اصفهان،
تصور ایدهآلی از اجرای این طرح داشت.

1

2
3

این حرکت حتی الهام بخش
ی شهرهای دیگر ایران هم شد!
شهردار 

و از آنجایی که رطبخورده
کِ ی کند منع رطب ،جناب
جمالینژاد تصمیم گرفت
خودش سوار بر دوچرخه
شود و شخصا برای این طرح
فرهنگسازی کند .ایشان حتی
سایر مسئوالن شهرداری را
هم با خود همراه کرد و نشان
داد که در این راه با هیچ
کسی شوخی ندارد!
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اما با وجود این همه تالش،
استقبال مردم از طرح
«سهشنبههای بدون خودرو»
با ایدهآ ِ
ل آقای شهردار
همچین یکنمه بگینگی
فاصله دارد!
که البته امیدواریم هرچه زودتر
این فاصله کمتر و کمتر بشود!

چون واقعا
«بین من و تو،فاصله غوغا میکنه
گازودودایسیاهت،منورهانمیکنه»
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کمیتهفرهنگشهروندی
شهرداریاصفهان

تنهـا چیـزی کـه از پدربزرگـم بهـم ارث
رسـیده بـود ،قـوز شـصت پـا بـود و یـک
دوچرخـه که او هم از بس با آن وزنش سـوارش
شـده بـود تایرهایش بیضی شـده بودند یعنـی همزمان
هـم در طـول حرکـت میکـرد و هـم بهصورت سینوسـی و کسینوسـی بـاال و پایین
میرفـت .جالبـی ایـن دوچرخـه ایـن بود که دقیقا بیسـت سـال طول کشـید تا وقتی
سـوارش میشـوم پاهـام روی زمین برسـند .وقتـی بـرای اولینبار بعد از بیستسـال
انتظار سـوارش شـدم ،حس عاشـقی را داشـتم که بعد از بیسـت سـال انتظار باالخره
به عشـقش رسـیده باشـد .با اشـتیاق سـوارش شـدم و تند تند پـا زدم بهطـوری که با
هر دم و بازدم سـهکیلو دیاکسـید کربن درون شـشهایم وارد و خارج میشـدند ولی
خـب عشـق ارزشـش را داشـت .همهچیـز خوب پیـش میرفت تـا به خیابان رسـیدم
و چـون مسـیر مخصوصـی بـرای حرکت پیدا نکردم ،سـمت پیـاده  رو رفتـم و تنها دو
متـر جلوتـر یکـی از عابرین محتـرم دعا فرمودند کـه «الهی آکله بگیـری ،خیر ندیده.
پیـادهرو جـای دوچرخـه سـواریِس مِگه؟ مگه خـودت ناموس نـداری؟»
قبـل از اینکـه کار به جاهای باریکتر بکشـد به سـمت خیابان فرار کـردم که بالفاصله
یـک ماشـین روی چالـهی پـراز آب رفـت و تمـام هیکلـم را خیـس کرد .تا خواسـتم
اعتـراض کنـم ،یک رانندهی دیگه ناغافل در ماشـین را باز کـرد و من رفتم و دوچرخه
مانـد .آنجـا بود مـن فهمیدم آفتابباالنـس و مهتابباالنس چقدر لذتبخشـه اما وقتی
زمیـن خـوردم ،نظرم عوض شـد .حس گوسـفندی را داشـتم کـه قبل از ذبـح با آفتابه
بهـش آب میدهنـد و زیـر دوخمـش را میگیرند و زمینش میزنند .بعـد که به هوش
آمـد راننـده لگـدی بهـم زد و گفـت« :آ بِچه مِگـه کوری؟ دری ماشـینم خِراب شـد،
آخـه خیابـون جای دوچرخه ُسـواریِس؟» خیلی مرتب پاشـدم و لباسـهایم را تکاندم و
دوچرخـهام کـه حـاال از قبل بیضیتر شـدهبود را برداشـتم و به سـمت خانـه رفتم اما
هنـوز هـم نفهمیـدم دقیقـا جـای دوچرخه کجاسـت؟ آخرش هـم به جواب نرسـیدم
ولـی خـب راه حـل خوبـی پیـدا کـردم .هـر روز دوچرخـه ام رو بـا طناب بـه صندوق
ماشـین میبنـدم و اینطـرف و اونطـرف میرم .اینطـوری هم ایمنتـره و هم روح
پدربزرگم از اینکه هر دو ارثیهی گرانبهایش همیشـه همراه من اسـت شـاد میشـود؛
البته امیدوارم دکتر در تشـخیص بیماری پروسـتات پدربزرگم اشـتباه کرده باشـد.

مهناز یزدانی
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