
موتوريزه انساِن

كه نيست ك ساوا مقررات رانندگي ’’مقررات بود: آمده آيندگان ٥٧ بهمن ١٥ تحريرِي يادداشت در
كارهاي همان از يكي از نمايشي اين هست/ اساسيتري كارهاي نگوييد باشد/ آزادي آسايشو مخّل

‘ است/‘ اساسي
كه باره اين در ميشد ديده هم گزارشهايي آمد دست به تهران در آمريكا سفارت از كه اسنادي در
و ماندهاند بهدهان انگشت بومي مردم غيرقابلتصور رانندگي طرز برابر در ايران مقيم آمريكاييان

بيفتد/ گوار نا اتفاقي خودشان براي نگرانند
مايه اين در جملهاي تهران, فيلم جشنوارة در آمريكايي منتقدي گزارش ترجمة آن, از پيش سال چند
كساني شد/ بحث موضوع ويراستاري و ترجمه اهل ميان در , بروند‘ ماشين زير دارند اصرار ايرانيها كه’
مردم كه نيست اين مسلما نويسنده منظور و شده ترجمه تحتاللفظي انگليسي جملة دادند نظر آنها از

خودكشياند/ مشتاق ايران
ديگر ملل بسياري فهم از غير اتومبيل از ايراني انسان درك كه شد تكرار بسيار بعدها نظر اين اما
كه استخودمختار جانوري اتومبيْل گويي دارد, اعتقاد َشّم و قِلّق به قواعد, از بيش انسان اين و است
بربخورد مانعي به يا شود ظاهر برابرش در پياده عابر وقتي و كرد قرار بر غريزي ارتباطي آن با ميتوان
نتيجه كند فكر اين از غير داشت عادت كه خارجي نويسندة ميشود/ متوقف اهلي چهارپايان مانند
اتومبيلهاي VبهVي آسوده خاطر با خيابان در كه بروند ماشين زير دارند اصرار ايرانيها Vبد ميگرفت

ميهراسيدند/ متحرك آهِن مرگباِر ضربة احتمال از وگرنه ميلولند, درحالحركت
در زيرا گرفتند جشن ممتد بوقهاي با را رزمآرا علي سرلشكر ترور تهراني رانندگان ,٢٩ اسفند در
رقص هم ٥٧ دي شود/ جريمه ريال پنجاه مشمول ناVزم بوق بود داده دستور نخستوزير مقام
به تبديل بوق ديگر بار اواخر ]اين كرد همراهي شاه رفتِن جشن در را بوق اركستر ككنها برفپا
بلكه ديد خسارت باطوم و چماق ضربة از اتومبيلشان تنها نه متجاسر بوقزنان و شد سياسي موضوعي

/ كردند[ درست پرونده خودشان براي
تكرار پيش دههها از سؤال اين است/ بوده رقيقشدن حال در مدام موتوري فرهنگ انضباط ايران در
كنار را تعارف اتومبيل, سكانداِر مقام در قرارگرفتن بهمحض اسcمي آرياييـ انسان چرا كه ميشود
و آسان عرضة و مونتاژ كارخانههاي ايجاد با ٤٠ دهة انتهاي از ميجويد/ توسل تنازع به و ميگذارد
ميشود/ پيچيدهتر مدام امروز تا كه شد مسئلهاي به تبديل تهران در شد و آمد شخصي, اتومبيل ارزان
رفتوآمد سرعت رسيد, ساعت در كيلومتر پنج به تهران در سرعتترافيك كه قبيل اين از تيترهايي
شده اتومبيلهايي پاركينگ به تبديل تهران خيابانهاي رسيد, خواهد صفر به بهزودي تهران خيابانهاي در
سالهاي اواخر از بعدي, چهارراه تا قرمز چراغ اين از رديفخودروها عكس با همراه روشن, موتور با
مالكيت دموكراتيكشدِن معني به ازدمقسط ارزاِن اتومبيل عرضة شد/ عادي ايران مطبوعات در ٤٠

نكرد/ دموكراتيكتر را جامعه فضاي اما بود نقليه وسيلة
شمار به ظلم عملة راهنمايي مأمور ميشد/ تلقي كم حا نظام سركوبگرِي از بخشي رانندگي مقررات
اتومبيل توقيف براي ٥٠ دهة نيمة در چرخ قفلهاي ورود برميانگيخت/ شخصي عناِد او اوامر و ميآمد
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از يغور زردرنِگ قفلهاي واردكردن كشيد/ مجلس به بحث و انداخت راه سروصدا تهران در متخلفان
]قفلهاي است دستنشاندگانش و امپرياليسم سلطة زير ايران شريف ملت ميداد نشان آمريكا

/ كردند[ ميدان وارد ديگر بار اسcمي جمهوري سيسالگِي با همزمان را بدشگون و چشمگير
راهنمايي افسر از بدگويي و استبداد, با مخالفت معني به راهنمايي ادارة سختگيري با مخالفت
استقبال تحميلياش نظم رفع و نظام آن فروپاشي از جماعت بود طبيعي ميشد/ تلقي شاه به بدگفتن
بهدست برنو ژاندارِم با و نميترسيد آژدان از رضاشاه عصر اندازة به كه شهري متوسط طبقة نزد كنند/
نامههاي و تلفن ستونهاي در ميآمد/ حساب به آمرانگي نمايندة راهنمايي افسر نداشت, كار و سر
اتفاقات بخش برابر در هميشه و ناحقجريمهشدن, از ميشد ديده شكايتها مطبوعات در مردم
]واژهاي سوبله توقف بهسبب جريمهشدن ناخوش/ كودك براي دوا تهية هنگام داروخانه يا بيمارستان

ميرسيد/ نظر به محتملتر دانماركي شيرينيفروشِي برابر در ايراني[ و جعلي
رفتارهاي از است گذاشته اينترنت روي نمودارهايي ايران در اقامت مدتي از پس آلماني يك
استو مقابل جهت در حركت مختّص كه خيابان ديگر نيمة به راندن مثxتختگاز ايرانيها/ باورنكردنِي
راه سر از اينكه عcمت به چراغزدن و ممنوع ورود خيابان به راندن يا شيوه/ اين با قرمز چراغ از عبور
زندان از سر رانندهاي چنين سينمايي[ فيلمهاي در ]جز دنيا جاي همه در تقريبا برويد/ كنار من
بوقزدن نيست/ ملت يك به منحصر ايراني سبك به رانندگي جنبههاي برخي همه, اين با درميآورد/
ديگر اتومبيلهاي سرگذاشتن پشت براي شتاب اتومبيل, هدايت از Vزم و عادي بخشي بهعنوان پياپي
ميشود/ ديده هم ديگر جوامع برخي در اتومبيل هدايت در ماجراجويي و تهّور و مشخص, دليل بدون
با آنها تضاد و طبقات تمام در رفتارهايي چنين شيوع كرده زبانزد را فرمان پشت ايرانيها رفتار آنچه
كه كار محافظه آدمهاي نرنجانند, را كسي مراقبند همواره كه مباديآداب اشخاص است/ فرد خلقيّات
نگاه را پايشان پيش قدمبرداشتْن از قبل كه محتاط افراد ميجويند, دوري دردسر احتمال از حتي
نه عاريتي, است تشريفاتي گويي ميگذارند, كنار را صفات اين تمامي تقريبا راننده مقام در ميكنند,
هرچه داشتند شهرت مفرط احتياط به زماني كه متجدد زنان رانندگي شيوة فرد/ شخصيت از بخشي
آمدهاند خارجه ناف از تازه انگار كه شهري درسخواندة مردان رفتار و متجدد, مردان شبيه بيشتر
زور گرفتنپوِل براي دولت كلك را آئيننامهاي هر كه ميشود فرودست اقشار مردان شبيه بيشتر هرچه
پائيندستها ارتقاي نه همگاني, ابتذال شيوع يعني ايران در دموكراتيكشدن ظاهرا ميدانند/ مردم از

داناتر/ مربّيهاي از تأسي به
پشت را كاVيشان بهترين كه معني اين به باشد, آنها افراد فضايل عصارة جوامع بيرونِي شكل گر ا
افراد رذايل عصارة ايران جامعة سيماي گرفت نتيجه ديگر بار بايد هم جا اين در گذاشتهاند, ويترين
تعيينكنندة ايراْن جامعة متمدنانة كمتر جنبههاي ميكند/ رفتار براي سرمشقي به تبديل را آن و است
كماثر و ُكند بسيار ايران در صحيح رانندگِي تعليم رو, اين از است/ موتوريزه انساِن رفتار شاخصهاي

باشند/ كرده باز را آن زيرآب هم و شير هم كه حوضي مانند ميرود, پيش

نفر سي كه امتحاني در بدهد/ امتحان مجددا يافت اجازه آن سوابق پيدانشدن و رانندگي گواهينامة گمشدن از پس نگارنده ١

است/ امتحان دشواربودن نشانة قبولي درصد ده شدند/ قبول اول روز همان در نگارنده, شامل نفر, سه تنها داشتند شركت

موقتا را آنچه ايراني فرد شايد ١
ميگيرد/ انجام جهاني معيارهاي طبق هم ايران در رانندگي آزمايش

همراه به و ميدهد قرار خويش ذهن از گانه جدا بخشي در بعدا ميگيرد ياد رانندگي اصول از ناچار و
مندرآوردي, شكِل اين ميزند/ خودرو هدايت براي جديد شيوهاي ابداع به دست شهروندان ساير
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تضادهاست/ آميزة ايراني, رفتارهاي ساير همانند
بتواند تا كند توجه رانندگان ساير قيافة حالتو به بايد راننده استو فردي روانشناسِي بر مبتني xمث
حال, همان در شود/ تسليم بيپروا رانندة كدام برابر در و بگذارد پا زير را كسي چه حق بگيرد تصميم
احساسات به بياعتنا بتواند تا ميپرهيزد رانندگان ساير با شدن چشمدرچشم از ببيند Vزم جا هر
مرگ به منجر تصادف مهم علل از را بيجا سبقت به رانندگان شديد تمايل براند/ را خودش خِر ديگران
و ميرسد نظر به تحملناپذير ديگر يكخودرِو قرارگرفتنپشت گويي ميكنند, كر ذ ايران جادههاي در
مردم قاطبة خونسردانة بياعتنايِي با خيابان و جاده در شتابناVزم اما باشد/ اول نفر همواره بايد انسان

است/ تضاد در زمان وقتو به
انفعاليـ روحية ميدهد: بازتاب را مردم اين اجتماعي و فردي روانشناسِي ايراني رانندگي طرز
ميان دائمي نوسان دارد; ديگران بر غلبه به اصرار ضعف, احساس عين در فرد پرخاشگر/
جور از ناليدن بعد دقيقهاي و عcمتتهديد به فريادكشيدن لحظه اين در توسريزدن; و توسريخوردن
اجراي بر كه كسي و دارد ارزش بقا نظر از مندرآوردي توافقهاي همه, اين با روزگار/ جفاي و زورمندان

است/ رفته خطر استقبال به بورزد اصرار مقررات
نزديك ايراني رانندة ميشود/ وخيم اوضاع باشند نداشته خبر ايرانيها ملِي توافق از ديگران گر ا اما
بپيچد چپ به ميخواهد كه زد راهنما جلويي كاميون وقتي زيرا شود كشته تركيه در تصادف در بود
رايج ايران جادههاي در كه عمل اين از استنباطي ـــ بگير سبقت بفرما ميدهد: پيغام طرف كرد خيال

هست/ يا بود,
شده بدتر مردم رانندگي طرز مقابل, در شده/ كارآتر تدريج به ايران رانندگي و راهنمايي سيستم
مردم نداشت را امروز كاركشتگِي راهنمايي ادارة كه پيش سال پنجاه دارند اعتقاد كساني است/
توقف پياده عابر خطكشي پشت هم راهنمايي ادارة خود اتومبيِل اما ميكردند/ رانندگي متمدنانهتر
قلبا هيچيك و نيست مردم بقية و سرنشين افسر راننده, سرباِز فكر طرز ميان چنداني تفاوت نميكند/

بوق نصب ممنوعيت مث9 خودرو, فابريك مشخصات حفظ مقررات اجراي در چرا پرسيد راهنمايي ارشد افسر از نگارنده ٢

است بساط اين و هستند اينا‘‘ تا’’ شنيد جواب و نميدهند, نشان پيگيري شهر, در آن از استفاده و سواري روي شيپوري
ميگذارند/ بوقها همان از هم موتورسيكلت روي جديد, تحولي در نيست/ درستشدني چيز هيچ

به آنها عبور براي توقف است, بيپايان پياده عابر سيل ٢
باشد/ عملي يا Vزم واقعا مقررات ندارد اعتقاد

پشتسر رانندگان سوي از ناسزا باران سبب غيرمنتظره توقف و نميماند محدود دقيقه ده و دقيقه يك
عرض از انساني گّلههاي عبور به نظمبخشيدن براي تcشپليسراهنمايي شد/ تصادفخواهد حتي و

باشد/ گذاشته پايدار تأثيري نميرسد بهنظر خيابان
با شبهنگام كه اتومبيلها سريع جريان ميان به خونسرد عابران يورش نوشتهاند غيرايراني مسافراني
كترين ترسنا ميگذرند پيادهها سانتيمترِي چند از و ميكنند حركت ايران خيابانهاي در خاموش چراغ
با كشور اين در سياست شيوههاي و حكومت نوع آنها نظر به ديدهاند/ عمرشان به كه است منظرهاي
نه و ميراند, خاموش چراغ با كه ميروند رانندهاي مقابلة به است: هماهنگ xكام رفتاري طرز چنين

ميدهد/ اهميتي آنها به نه و ميبيند درست را قربانيان
عادVنهتر را خيابان پهناي گر ا كه تصّور اين يا شب, در جلو چراغ روشننكردن مانند رفتارهايي
جاي پريشانانديش مردمي اجتماعِي روانشناسي مبحث در ميرسند, مقصد به زودتر كنند تقسيم
ياد گهواره از و ندارند مرّبي ميآيند, بار رونده[ خودـ نه روييده, خودـ معني ]در خودرو كه ميگيرد
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و ناVزم Vمپهاي از است پر پيادهروها كه حالي در باشند/ بدبين چيز همه كسو همه به رندانه ميگيرند
همان ميكند كمك صرفهجويي به جاّده در چراغ روشننكردن كه اينتصور چشمآزار, نور با پرمصرف
بيشتر خيابان عرض از برانيم رديف پنج در خودرو, رديف سه جاي به گر ا كه است احمقانه اندازه
به اتومبيلها بغل آينة پياپِي برخورد از بودهاند دور وطن از مدتي كه ايرانياني شد/ خواهد استفاده
حركت كه عكسي و فيلم هر است/ عادي همه براي چرا كه متعجبند بسيار و ميكنند وحشت يكديگر

است/ شده گرفته ايران در بيترديد دهد نشان را خيابان طولِي خطوط روي اتومبيلها رديف
تا بپيوندد شهرداري به و شود جدا شهرباني از رانندگي و راهنمايي ادارة شد قرار ٥٠ دهة در
به توسل با و نرفتند بار زير راهنمايي افسران باشد/ واحد سازماني نظر زير شهري رفتوآمد تنظيمات
كارمند تا باشند انتظامي و نظامي نيروهاي جزو ميدادند ترجيح زدند/ مقابله به دست كمكاري
خردهحساِب كه كوچكتر شهرهاي در نشد/ تمام سودشان به نظاميبودن ٥٨ سال در شهرداري/
زندان به خcيق ارعاب و رژيم مباني تحكيم اتهام به نفرشان چند ميشود, تسويه باVخره شخصي
ماههاي در راهنمايي ]افسران شد اعدام به محكوم تظاهرات به تيراندازي اتهام به يكي حتي افتادند/
پس را مردم به نهي و امر تقاِص / شدند[ كمري سcح به مسلح ٥٧ شهريور ١٧ از پس نظامِي حكومت

ميدادند/
ُعّمال ساير از بدتر يا بهتر گفت نميتوان نباشد دست در شاخص و آمار تا غيرمجاز, وجوه زمينة در
با روزانه و ميشوند ديده سايرين از بيش كه است اين در تفاوت هستند/ يا بودند مردم بقية حكومتو
و قانون كه عمومي است اعتقادي درهرحال, دارند/ كار و سر شهروندان از بزرگ بسيار شماري
در Vيانگشتي يا اداره در زيرميزي چه نيايد, در اجرا به مبلغي دريافت با تا ميشود وضع مقررات

است/ روزيرسان خدا و خيابان,
كميتهها كارت ارائة با رانندگي متخلفان اغلب اخير روزهاي ’’در :٥٨ خرداد ١٣ خوانندگان, تلفن
بايد چه و چكارهايم هستيم رانندگي و راهنمايي افسر كه من امثال ميدانند/ مجازات از مبّرا را خود
مزاحم موتورسوارهاي اين از بعضي با ميخواهند زماني چه مسئول ’’مقامهاي تير: ٢٧ و ‘ ‘ بكنيم؟

‘ ‘ كنند؟ مبارزه
نه ظاهرا ـــ جوانها كه بود موتورسيكلت مغزفرساي صداي از سابق رژيم اواخر شكايتهاي از يكي
مأموران هراساز ميكردند/ ايجاد ورزشي موتورهاي گزوز ا در دستكاري با شاغلــــ كاسبو و كارگر
موتورهاي شديِد صوتِي آلودگي اما داد پايان هم برخوردار قشر ناحية از صدا و سر نوع آن به كميته

شد/ شهري زندگي از بخشي جهانسومي
قائد محمد
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