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سخننخست
آنچه برجا می ماند
نمــی تــوان بــا دقــت گفــت کــه از انســان هــای
گذشــته از چــه تاریخــی آثــار و یــا عملکردشــان
ثبــت شــده و نســل بــه نســل منتقــل گردیــده و
بــه نســل حاضــر رســیده اســت .چینــی هــا کــه
گفتــه مــی شــود در حــدود  5هزارســال پیــش
کاغــذ را اختــراع کــرده انــد شــاید از اولیــن هــا
باشــند و البتــه ســنگ نوشــته هــا و کتیبــه هــای
بــه جــا مانــده از تمــدن هــای قدیــم کــه کشــور
مارا هم شامل می شود.
بایــد بــه ایــن ابــزار ثبــت آثــار و پیــام هــا
افــزود .همیــن آثــار بــه جــا مانــده مبنــای
بســیاری از داوری هــا در مــورد عملکــرد
گذشــتگان مــی باشــد .چــه آن هایــی کــه
در پیشــبرد جوامــع خــود کوشــا بــوده انــد
و چــه آن هایــی کــه از آنهــا جــز جنــگ و
خونریــزی و نســل کشــی خاطــره دیگــری
بــه نســل هــای بعــد منتقــل نگردیــده اســت.
نــام انســان هایــی چــون چنگیــز و اســکندر و
همــواره یــادآور جنــگ و کشــتار مــی باشــد
و نــام انســان هایــی همچــون افالطــون و ارســطو
در دوران قدیــم و بعــد از آن هــا امثــال بوعلــی
ســینا و میردامــاد و ادیســون و بــرادران رایــت و...
بســیاری نــام هــای دیگــر دردوران معاصــر کــه

امــروزه بــه لحــاظ فیزیکــی بیــن جوامــع خــود
نیســتند بــه ســبب عملکردشــان وخدمــات مثبتی
کــه بــه پیشــرفت آگاهــی و فرهنــگ جوامــع
بشــری کــرده انــد بــه نیکــی بــرده مــی شــود.
بســیاری از بــزرگان علــم و اندیشــه درزمــان
خــود اگــر ناشــناخته مانــده و یــا مــورد توجــه
خــاص قرارنگرفتــه انــد بعــد از مــرگ شــان
مــورد تجلیــل و ســتایش نســل هــای بعــدی
واقــع شــده انــد و متاســفانه ایــن رونــد همیشــه
وجــود داشــته اســت.
چــه زیباســت اگــر بکوشــیم تــا کســانی را
کــه حضوردارنــد و یــا حتــی بیــن خودمــا
هســتند را بهتــر بشناســیم و قــدر بدانیــم و از
توانایی هایشان بیشتر بهره مند شویم.
عزیــز ازدســت رفتــه مــان علیقلــی ضیایــی عزیــز
یکــی از همیــن انســان هــای فرهیختــه و ارزشــمند
بــود کــه بــه ســبب شــخصیت محجــوب و آرامــش
هیچگونــه میلــی بــه تظاهــر و نشــان دادن خــود
نکــرد و اکنــون کــه مــا را تــرک کــرده اســت بیشــتر
جــای خالــی او و توانمنــدی هایــش را متوجــه
شــده ایــم .یــادش همــواره گرامــی و نامــش همیشــه
ماندگارخواهــد بود.
محمد حسن بدیع
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مهندســین مشــاورآتک فعاليــت خــود را در زمينــة
معمــاری و شهرســازی و خدمــات فنــی مهندســی در
ســال  1360بــا پشــتوانه مســتحكم علمي،تجربــي و بــا
بهــر ه جویــي از کادر فنــی مجــرب و كارآزمــوده در
استان تهران تحت شماره  42696به ثبت رساند.
ایــن شــرکت بــر اســاس آخریــن قوانیــن و مقــررات
تشــخیص صالحیــت مشــاوران از ســوی معاونــت
برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت محتــرم
جمهــوری،دارای رتبــه بنــدی و گواهینامــه صالحیــت
انجــام خدمــات مشــاوره در «گــروه معمــاری و
شهرســازی» در تخصــص هــای ذیــل مــی باشــد:
تاسیســات ،بــرق و مکانیــک پایــه یــک /ســاختمان
هــای آموزشــی ،ورزشــی ،بهداشــتی و درمانــی پایــه
یــک /ســاختمان هــای مســکونی ،تجــاری ،اداری،
صنعتــی و نظامــی پایــه یــک /ســازه پایــه یــک/
ســاماندهی و توانمندســازی بافــت هــای فرســوده و
ســکونت گاه هــای غیررســمی پایــه ســه /شهرســازی
پایــه یک/طراحــی شــهری پایــه یک/فــرودگاه هــا پایه
یک/فضــای ســبز پایــه دو /محیــط زیســت پایــه ســه/
معمــاری داخلــی پایــه ســه.
رســالت ايــن شــركت ارائــه خدمــات تخصصــی در
زمینههایــی چــون معمــاری -شهرســازی -طراحــی
شــهری -فضــای سبز-ســازه -تاسیســات -تجهیــزات-
فــرودگاه -معمــاری داخلــی و تخصــص هــای ویــژه
درطراحــی  VIPو انرژیهــای تجدیــد پذیــر در
ســطح ملــی و فــرا ملــی مــی باشــد تــا بــا ارائــه
کیفیــت هرچــه بهتــر گامــی بلنــد در جهــت نیــل بــه
اهــداف بــزرگ خــود بــردارد.
همچنیــن اســتفاده از سیســتم کیفیــت بیــن المللــی
(ایــزو) و سیســتم کنتــرل کیفیــت داخلــی ،آتــک
را قــادر ســاخته تــا پــروژه هــا را از لحــاظ کیفــی
و زمانــی مطابــق بــا معیارهــا و اســتانداردهای
کارفرمایــان بــه انجــام برســاند.
هــم اکنــون بــا گذشــت بیــش از  35ســال فعالیــت
حرفــه ای وبــا  50نفــر ســهامدار و بیــش از 300
نفــر پرســنل فنــی و ســتادی تمــام وقــت و بــا تكيــه
بــر تجربيــات ارزشــمند و موفــق خــود در بيــش از
 1570پــروژه در قالــب  580قــرارداد خدمــات فنــی و
مهندســی را بصــورت خــود کفــا ارائــه نمــوده اســت.
مهندســین مشــاور آتــک بــا داشــتن چندیــن شــعبه

و دفاتــر اقمــاری در کشــور ،و بــا داشــتن تفاهمنامــه
هــای همــکاری بــا چنــد شــرکت مشــاور بیــن
المللــی ،خدمــات مطالعــات ،طراحــی و نظــارت
پروژههــای مختلــف را بــا اســتفاده از روش هــاي
نويــن فنــی و مهندســی روز دنيــا ارائــه مــی دهــد
تــا موجبــات بالندگــي ســازمان هــا را فراهــم آورد.
بــا توجــه بــه تعــدد و تنــوع پــروژه هــا و گوناگونــي
محــدوده هــاي جغرافيايــي و فعاليــت هــای
مختلــف ،آتــک داراي گــروه هــاي تخصصــي مرتبــط
مــی باشــد .كــه عــاوه بــر دفتــر مركــزي تهــران
بخــش هــای مختلــف از جملــه آتــک تاسیســات
(بــرق و مکانیــک) ،آتــک ســبز ،آتــک تجهیــزات،
آتــک ســازه ،آتــک انــرژی هــای نــو -آتــک اصفهــان-
آتــک گیــان ،آتــک کیــش ،آتــک خراســان ،آتــک
بوشــهر ،آتــک شهرســازی-آتک معمــاری داخلــی
 ،تحــت پوشــش مدیریــت دفتــر مرکــزی آتــک
مســتقر و مشــغول بــه كار هســتند.
در حــال حاضــر دفتــر مرکــزی مهندســین مشــاور
آتــک در منطقــه شــش تهــران ،خیابــان گانــدی در
ســاختمانی بــا متــراژی بالــغ بــر 2422متــر مربــع
در زمینــی بــه مســاحت  487/50متــر مربــع در
 8طبقــه مســتقر اســت.که طراحــی داخلــی ایــن
ســاختمان بنــا بــه نیــاز و کاربــری موجــود توســط
مهندســان مشــاور آتــک در همــان ســال ورود
طراحــی و اجــرا گردیــد.
از جملــه پــروژه هــای شــاخص انجــام پذیرفتــه و در
حــال انجــام ایــن مشــاور مــی تــوان بــه پــروژه هــای
ذیــل در گــروه هــای مختلــف اشــاره نمــود:
پروژه های فرودگاهی :
• تهیــه طــرح ترمینــال پروازهــای بیــن المللــی
فــرودگاه امــام خکینــی (ره) بــا همــکاری شــرکت
 A.D.Pفرانســه.
• طــرح توســعه و نظــارت ترمینــال پروازهــای داخلی و
پارکینــگ طبقاتــی فرودگاه شــهید دســتغیب شــیراز
• طرح توسعه فرودگاه آبادان
• طراحی وساخت ترمینال فرودگاه رامسر
پروژه های شهر سازی:
• طرح جامع شهر تهران
• طرح جامع مرکز تحقیقات نیرو

• طــرح جامــع ،طراحــی و نظــارت پردیــس بیــن المللــی
کیــش دانشــگاه تهــران

• مطالعــات طــرح تفصیلــی و مراحــل اول و دوم
آمــاده ســازی ســایت  ۵۰۰۰هکتــاری المــرد
• طــرح جامــع شــهرک  2500واحــدی جــم شــرکت
نفــت و گاز پــارس
• طــرح جامــع شــهرک  3400واحــدی مســکونی
کارکنــان پتروشــیمی در جــم

پروژه های اداری -تجاری-اقامتی -خدماتی:
• خدمــات طراحــی و نظــارت بــر ســاخت تــاالر
همایــش هــای بیــن المللــی جمهــوری اســامی
ایــران (اجــاس ســران کشــورهای غیرمتعهــد)
• مجتمع توریستی پدیده شاندیز مشهد
• طراحی و نظارت مجتمع چند منظوره مشهد مال
• طراحی و بازسازی موزه دفینه
• خدمــات کنتــرل طراحــی و نظــارت عالیــه وکارگاهی
هتــل همــا یک مشــهد
پروژه های آموزشی ،فرهنگی
• نظــارت و احــداث  ۴بلــوک واحــد علــوم و تحقیقات
دانشــگاه آزاد اسالمی
• نظــارت عالیــه و کارگاهــی کارهــای باقیمانــده
دانشــگاه خلیــج فــارس
• طراحی و نظارت پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
کارهای سیویل ،محوطه سازی و پارک ها
• طــرح جامــع ،طراحــی و نظــارت پردیــس بیــن
المللــی کیــش دانشــگاه تهــران
• طراحی و نظارت مسیل کن
• بوستان والیت (فضای سبز قلعه مرغی)
• محوطه سازی برج میالد
آتــک درمســابقات پــروژه هــای مختلــف (چــه از
طریــق فراخــوان عــام و چــه واســطه بــه فراخــوان
محــدود) و ارائــه ی طــرح هــای خالقانــه و شــاخص
کــه توســط طراحــان بــا ذوق ایــن مشــاور ارائــه
گردیــده شــرکت کــرده و بــا جدیــت در ســال هــای
اخیــر دنبــال نمــوده اســت.
در بســیاری ازایــن مســابقات بــه دلیــل ارائــه ی طــرح هــای
نویــن و مبتکرانــه مهندســین مشــاور آتــک ،رتبــه هــای
اول تــا ســوم را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه

ذیــا بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره شــده اســت.
برنده اول مسابقه طراحی مجتمع تجاری -اداری تیساکیش 2
برنــده اول مســابقه طراحــی ســاختمان نمایشــگاهی
اداری آشــنا در جزیــره کیــش
برنــده اول مســابقه معمــاری ترمینــال بیــن المللــی
فــرودگاه اصفهــان
برنــده اول مســابقه ســاختمان اداری شــهرداری
منطقــه  6تهــران
برنــده اول (مشــترک) مســابقه مجتمــع تفریحــی
فرهنگــی پاســارگاد
برنده اول مسابقه ستاد مرکزی آتش نشانی تهران
برنده اول مسابقه طراحی دانشگاه مفید قم
برنــده اول مســابقه طــرح معمــاری ســنتی بــرای یــک
جــزء محلــه از شــهرک مجتمــع فــوالد اهــواز
برنده اول مسابقه طراحی جامع شهرک شهید محالتی
برنــده اول مســابقه طــرح بــرج هــای مســکونی 22
طبقــه مرکــز تحقیقــات نیــرو
برنــده اول مســابقه طراحــی شــعبه اصلــی بانــک
توســعه صــادرات در شــیراز
برنده اول مسابقه مجتمع اداری -تجاری حقانی
برنده اول مسابقه برج مراقبت فرودگاه امام خمینی(ره)
برنده اول مسابقه طرح معماری سال تبریز
برنــده دوم مســابقه طراحــی ســاختمان VVIP
فــرودگاه بیــن المللــی امــام خمینــی(ره)
برنــده دوم مســابقه ســاختمان مرکــز اســناد
جمهــوری اســامی ایــران
برنده سوم مسابقه طراحی پل دریاچه چیتگر
برنــده ســوم مســابقه طراحــی پــروژه گردشــگری
پدیــده کیــش
منتخــب اولیــن جشــنواره مهندســی ســاختمان
بــرای طــرح مجتمــع دوم
در مســابقه طراحــی معمــاری مــوزه انقــاب اســامی
و دفــاع مقــدس ،در بیــن  380کار ارائــه شــده پنــج
طــرح بــه عنــوان آثــار برگزیــده و ده طــرح بــه
عنــوان آثــار قابــل تقدیــر انتخــاب گردیــد و آتــک
مقــام پنجــم را کســب نمــود.
انجــام صحیــح و دقیــق پــروژه هــای محــول شــده،
تعهــد کاری ،اســتفاده از نیــروی انســانی متخصــص
و انجــام بــه موقــع پــروژه تــاش ایــن مشــاور در
جهــت تحقــق بــه بهتریــن نحــو ممکــن مــی باشــد.
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حمید کرامتی نژاد

بــرای مــن کــه در دوران جوانــی ،آشــنایی بــا
آدمهــای گوناگــون ،لــذت بخشتریــن دلمشــغولی
بــود ،آشــنایی و دوســتی بــا علیقلــی از حالــت
دلمشــغولی همیشــگی درآمــد و ناگهــان بــه یــک
کشف بزرگ در زندگیم بدل شد.
احســاس کاشــفان قــارهای جدیــد ،کــه بــه ســرزمینی
بــا معــادن و ثروتهــای فــراوان رســیدهاند را
داشــتم ،بــا ایــن تفــاوت کــه مــن بــه گنجینــهای
کوچــک ،امــا پایــان ناپذیــر از ثــروت انســانی و
معنــوی دســت یافتــه بــودم.
تجربـهی شــناخت آدمیــان بــه مــن آموختــه بــود که
شــخصیت هــر آدمــی ،اغلــب ممکــن اســت یــک یــا
چنــد صفــت نیــک انســانی را در خــود داشــته باشــد،
ولــی علیقلــی کســی بــود کــه گلچینــی از روحیــات
نیــک ،همچــون مهربانــی ،تواضــع ،بخشــندگی،
بردبــاری ،دلســوزی ،خیرخواهــی و احتــرام بــی
مثــال بــه دیگــران را یــک جــا و فــراوان در سرشــت
خــود داشــت .بــروز همیــن روحیــات در جریــان کار
و زندگــی او ،بــرای مــن کــه در ســالیان دراز دوســتی
و همــکاری نظارهگــرش بــودم ،در عیــن لطــف و
زیبایــی ،سرشــار از مکاشــفه و آموزندگــی بــود.
بــا همیــن خصوصیــات و روحیــات عالــی انســانی
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بــود کــه علیقلــی هــر جــا کــه حضــور مییافــت،
بیهیــچ چــک و چانــهای در دل همــگان ،جــا
مــی گرفــت .از آشــنایان و همســایگان و همــکاران و
فعــاالن حرفــه گرفتــه تــا کســانی کــه فقــط یــک بــار
بــا او دیــدار داشــتند و یــا حتــی راننــدگان روزانـهی
آژانســی کــه بــردن ایــن مســافر ویــژه را بــرای خــود
یــک شــانس میدانســتند.
امــا اینــک بــرای مــن آنچــه کــه قابــل تأمــل و
ســتودنی مینمایــد ،پیونــد صادقانـهی خلــق و خــوی
نیــک ایــن هنرمنــد عــکاس ،معمــار و شهرســاز
اســت بــا دســتاوردهای هنــری و حرفــهایاش.
علیقلــی در زندگــی همــواره غــرق در آرامشــی مثــال
زدنــی بــود و همیــن آرامــش اســتوار ،بســتر تمرکــز او
در خلــق آثــار هنــری و حرفــهایاش بــود .در محیــط
کار ،اغلــب شــاهد بــودم علیقلــی تمرکــز خــود را بر روی
یــک کار و فقــط یــک کار میگذاشــت ،ولــی همــان کار
را بــه گونــهای بیبدیــل بــه انجــام میرســاند.
در همیــن خصــوص ،تعهــد حرف ـهایاش را میتــوان
مثــال زد .او هــر پــروژهای را بــه نحــو ایــدهآل طراحی
میکــرد و میــزان کار روی پــروژه را بــا مبلــغ
حقالزحم ـهاش تناســب نمیبســت .مــن بــه عنــوان
مدیــر او هیـچگاه موفــق نشــدم تــا وادارش کنــم روی
پــروژهای بــه خاطــر محدودیــت حقالزحمــه ،کمتــر
وقــت صــرف کنــد .داشــتن شــرافت حرفـهای ،درس
ارزنــدهای بــود کــه از او میآموختــم.
همچــون بســیاری هنرمنــدان ،علیقلــی کــم ســخن

بــود و در عــوض ،ایــن ضعــف بیــان را در کارهــا و آثار
هنــریاش خداگونــه جبــران میکــرد .اص ـ ً
ا او بیــان
شــفاهی احساســات را چــرب زبانــی و گزافهگویــی
میپنداشــت و خــود ،کوچکتریــن اســتعداد و
توانایــی ،حتــی در شــرح و بیــان آفریدههــای هنــری
و حرفـهای خویــش نداشــت .در زمــان ارائـهی پــروژه
نــزد کارفرمــا ،هربــار نگــران بــودم کــه او نتوانــد حــق
مطلــب بابــت طرحهــای ارزشــمند خــود را ادا کنــد
و غالبــاً چنیــن نیــز میشــد! یقینــاً التجــای او بــه
زبــان شــریف هنــر ،تنهــا راه ممکــن بــرای بیــان
احساســات سرکشــی بــود کــه هیــچ کــس قــادر
نبــود ذرهای از آنهــا را از زبــان خامــوش خــود او
دریافــت کنــد.
شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه او طرحهــای خــود
را بــه بهتریــن شــکل ممکــن ارائــه میکــرد ،تــا
بلکــه اصـ ً
ا نیــازی بــه شــرح و بیــان نداشــته باشــد.
وســواس و دقــت موشــکافانهی او در ترســیم جزئیــات
و آمادهســازی نقشــهها بــه حــدی بــود کــه غالبــاً
حوصلــهی همــکاران زیــر دســت او را ســر میبــرد.
امــا در پایــان ،محصــول نهایــی کار او ،از نظــر
ترکیــب ،کادربنــدی و انتخــاب رنگهــا ،کمابیــش
کاری هنــری از آب درمیآمــد.
در ایــن زمینــه صحنههایــی کــه او از ویرانههــای
شــهر خرمشــهر در دوران جنــگ ثبــت کــرده،
غمبارتریــن تصاویــر ممکــن از ایــن رویــداد هولنــاک
تاریــخ کشــور ماســت .عکسهایــی کــه از فقــر

عکس از :علیرضا غضنوی راد

علیقلــی کــه در کار و زندگــی بــا دیگــران مهربانترین
بــود ،بــا خــود ،امــا ســرجفا داشــت .او بــه ســامتی
خــود ســخت بیاعتنــا بــود و بــا وجــود مشــکل
حــاد تنفســی چنــد ســاله ،از کشــیدن ســیگار ،کــه
دلبســتگی دیرینــهاش بــود ،نمیکاســت .در مقابــل
سرســختی او ،کاری از دوســتانش ســاخته نبــود و

ما چون دو دریچه روبروی هم
آگاه ز هر بگو مگوی هم
هر روز سالم و پرسش و خنده
هر روز قرار روز آینده
نه مهر فسون ،نه ماه جادو کرد
نفرین به سفر که هر چه کرد ،او کرد
اکنون دل من شکسته و خسته است
زیرا یکی از دریچهها بسته است

عکس از :فرانک دارایی

و محرومیــت مــردم نقــاط مختلــف گرفتــه ،بــه
عالیتریــن نحــو و موثرتریــن زبــان ،احســاس عمیــق
و انســانی عــکاس از ظلــم و جفــا بــر هموطنــان
خــود را بــه نمایــش میگــذارد؛ حــال آن کــه
کمتــر کســی از اطرافیــان علیقلــی از زبــان او ،نالــه
و شــکوهای در مــورد تلخیهــای جنــگ یــا دردهــای
مــردم فقیــر شــنیده اســت.
از دیگــر خصوصیــات علیقلــی ،فروتنــی بــود ،او
اساســاً هیــچ ادعایــی در مــورد کارهایــش نداشــت.
بــا وجــود آن پیشــینهی پربــار و داشــتن عکسهــای
پرشــمار هنــری ،هیـچگاه از کارهــای خــود نمایشــگاه
نگذاشــت و بــه رغــم اصــرار دوســتان ،عالقــه ی
چندانــی بــه ایــن کار نشــان نــداد ،تنهــا نمایشــگاه
عکــس وی ،کــه بــدون اطالعــش تــدارک دیــده شــده
بــود ،زمانــی برگــزار شــد کــه بیــش از یــک مــاه از
مــرگ نابهنــگام او ســپری شــده بــود .تقدیــر ،آن بــود
کــه دوســتانی کــه میخواســتند علیقلــی را بــا ایــن
نمایشــگاه «ســورپرایز» کننــد ،خــود ،غافلگیــر مــرگ
ناباوران ـهی او شــدند.

ایــن گونــه بــود کــه در مقابــل چشــمان نگــران مــا
آگاهانــه بــه ســمت فنــای خــود قــدم برمیداشــت.
در چنــد مــاه آخــر ،تنگــی نفـساش اوج گرفتــه بــود
و مــن کــه در آتلیــه نزدیــک بــه او بــودم ،میدیــدم
کــه هــر روز نومیدانهتــر در خــود فــرو مــیرود و
گاهــی حتــی صــدای نفسهــای خســتهی او را کــه
بــه ســختی بــاال میآمــد ،میتوانســتم بشــنوم.
حــاال او رفتــه و مــن کــه رفتنــش را بــاور نــدارم،
گاهــی در آتلیــه از پشــت میــزم ناخــودآگاه ســر
بلنــد میکنــم تــا او را ببینــم .یــک لحظــه خیــال
میکنــم هنــوز پشــت میــز نشســته و در آرامــش
همیشــگیاش ،مشــغول کار اســت.
هربــار کــه جــای خالیــش را میبینــم ،دریــغ مندانــه بــه یــاد
شــعر مهــدی اخــوان ثالــث «دو دریچــه» میافتــم :

دلواپس
سرودۀ  :حمید کرامتی نژاد

جایی نرفتهای
جایی نرفتهای که دلواپست باشیم
شاید همین اطراف ،در گوشهای تنها
خلوت گزیدهای و به ما فکر میکنی
جایی نرفتهای ،میدانم
شاید که ناگهان از خانه بیرون زدهای و همین حاال
دوربین به دست ،جستجوکنان
مشغول ثبت تصویرهای ناب باشی
تصویرهایی که تنها در این جهان
با چشم تو دیده می شود
جایی نرفته ای
شاید همین حوالی به خلوتگاهی پناه بردهای
تا تنهایی بزرگت را باز
با همدم کوچک همیشگیات ،سیگار ،در میان بگذاری
تا در میان دود ،دوباره بلکه
چشامن غم زده و منناکت را
از چشمهای مضطربم پنهان نگاه داری
جایی نرفتهای
شاید همین کنار ،در گوشهی حیاط
جایی که کبوتران دانه میخورند
مشغول متاشا باشی
آن گونه آرام که تو هستی
آسوده کنارت دانه میخورند کبوترها
جایی نرفتهای ،نزدیکی
حتی صدای رسفههای خستهات را میتوان شنید
از رسفههای تو ،کبوتران
رسکردهاند باال به نظارهات
در انتظار نفس تازه کردنت
از دانه خوردن خود باز ماندهاند
جایی نرفتهای ،اما
انگار که دیر کرده باشی
دلواپس توایم و بیتاب
هرجا که هستی و هرجا که ماندهای
یادت مباند از این جا
رسزده رفتهای ،بی هیچ رس و صدایی
یادت مباند ،این جا حتی کبوترها
باور ندارند هیچگاه
تو رفته باشی و دیگر نیایی!
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به یاد عزیز سفر کرده علیقلی ضیایی
رضا قوی فکر /روزنامه نگار /مترجم

مهنــدس علیقلــی ضیایــی کــه اینجــا بودنمــان ،امــروز
بــه خاطــر نبــودن اوســت ،فرزنــد مرحــوم دکتــر
لطــف اهلل ضیایــی اســت و نــواده ی زنــده یــاد
عالمــه ،میــرزا ابوعبــداهلل ضیایــی ،از افاضــل قــرن،
و اســتاد دانشــگاه االزهــر مصــر بــود .و مــادر او نیــز
بانــو همــا مظفــری فرزنــد امیــر مظفــر ،و نــواده
امیرحســین خــان عاصــم الســلطنه .او از وقتــی توانســت
راه بــرود ،زیــر پایــش هــر چــه بــود مجلــه بــود و
روزنامههــای پــدر .روی دیوارهــای خانــه پــدری ،هــر
چــه میدیــد تابلوهــای نقاشــی رنگارنگــی بــود کــه
پــدر فاضــل و اهــل ادب و هنــرش کشــیده بــود .او
میدیــد کــه پــدرش را میدیــد کــه گوشـهای نشســته و
دارد و بــا قلــم نــی و مرکــب خوشنویســی میکنــد .هــر
چــه در اطرافــش میدیــد هنــر بــود و زیبایــی.
علیقلــی البــهالی کتــاب هــا رشــد کــرد .از نوجوانــی
تصویــری جادوویــی او را مجــذوب نمــود و آن دوربیــن
عکاســی پــدرش بــود کــه برایــش حکــم جادوگــر را
داشــت و او از همــان زمــان ،دلباختــه ی صندوقــه ی
جادویــی شــگفت انگیــز شــد.
جعبههــای جوراجــور عکسهــای پــدر ،یادگارهــای
گرانــب هایــی بودنــد کــه دکتــر ضیایــی از نوجوانــی بــا
عشــق ،فراهــم آورده بــود .عکــس هایــی کــه از خانــدان
و محیــط پیرامونــش گرفتــه بــود و حــاال بــرای علــی
خــان مــا نقــش بــا ارزشتریــن غنیمــت هــا را داشــت.
عشــق بــه عکاســی در جوانــی مســیر آشــنایی اش را بــا
اســتاد محمــد معصومــی از برجســتهترین عکاســانی
ایــران ،همــوار کــرد .بــا شــور و هیجــان در محضــر آن
اســتاد خــوش خــوی خــوش منظــر ،شــاگردی نمــود،
تــا بدانجــا کــه ســالها بعــد ،خــود بــه مرتبـهای رســید
کــه عکاســان جــوان زبردســت و ماهــری را بــه جامعــه
هنــری کشــور معرفــی نمــود.
مهنــدس علیقلــی ضیایــی در ســال  1356بــه مدرســه
عالــی ســاختمان رفــت و دو ســال بعــد بــرای تحصیــل
در رشــته معمــاری و شهرســازی بــه دانشــکده هنرهــای
زیبــای دانشــگاه تهــران راه یافــت .همزمــان بــا تحصیــل
در رشــته معمــاری ،عکاســی را هــم پــی گرفــت .امــا
هرگــز نــه در معمــاری و نــه در عکاســی ،ادعایــی
نداشــت .ذاتــش چنیــن بــود .بــا ادعــا بیگانــه بــود
و همچنــان بیهیاهــو از هــر چــه نظــرش را جلــب
میکــرد عکــس میگرفــت و ایــن دســت آوردهــای
ارزشــمند ،جایــزه هــای پیاپــی هــم در بــر برداشــت.
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امــا هیچکــس از ایــن جوایــز و تقدیرهــا خبری نداشــت.
هیچکــدام از افــراد خانــواده تــا روزی کــه بــرای همیشــه
ترکشــان کــرد ،بــه وجــود ایــن جایــزه هــا پــی نبــرده
بودنــد و هیــچ تندیســی بــر روی هیــچ رف و پیشــخوانی
ندیــده بودنــد .تــا وقتــی کــه همســفر بــاد صبــا شــد و
مثــل «پروانه-پوپکــی» آرام و بــی صــدا پریــد و رفــت،
فرصتــی دســت داد تــا از اتــاق کارش لــوح هــای تقدیــر
و تندیــس ســر برآورنــد.
کاش دکتــر ضیایــی و بانــوی محتشــم خانــدان
«همــا» ی نازنیــن بودنــد و بــا چشــمان خــود میدیدنــد
کــه چــه فرزنــدی در دامــان پرمهرشــان پروراندهانــد.
مثــل خودشــان بیادعــا و مخلــص ،مثــل خودشــان
مهربــان و متواضــع و مثــل خودشــان دریــادل و مهــرورز،
عاشــق هنــر و ادب.
همیــن بیادعایــی ،بیتوجهــی بــه مادیــات را در او
رشــد داد .آنــگاه کــه مســئولین مــوزه دفــاع مقــدس
بــرای ســاخت ماکــت کالس درس بمبــاران شــدهای در
خرمشــهر و نیــز بــازار ویــران شــده ایــن شــهر بیدفــاع
و نخلهــای ســوخته .
از مهنــدس علیقلــی ضیایــی ،خواســتند کــه ایــن
عکسهــا را بــه قیمتــی چشــمگیر بــه مــوزه واگــذار
کنــد ،او امــا تمامــی عکسهایــی را کــه حاصــل شــش
مــاه اقامتــش در خرمشــهر بــود بــه مــوزه دفــاع مقــدس
هدیــه کــرد و ریالــی نگرفــت.
حــاال وقتــی بــه آنجــا میرویــد ،یادتــان باشــد ماکــت
کالس درس ویــران شــده از جنــگ ،از روی عکسهــای
مهنــدس علیقلــی ضیایــی ســاخته شــده اســت کــه حاال
از یــک ســو مهنــدس معمــار قابــل و کارآمــد شــده
بــود ،کــه خالقیتــش را از زیبایــی شناســی و عکاســی
وام میگرفــت و نیــز همچنیــن عکاســی شــده بــود
حرفــهای و ژرف نگــر کــه هنــر چشــم نــوازش را از
معمــاری عاریــت کــرده بــود.
او عکاســی و معمــاری را بــه گونــهای کــه خــاص
خــود او بــود ،بــه هــم در آمیختــه بــود .تصاویــر
شــگفت انگیــز مهنــدس علیقلــی ضیایــی از تخــت
جمشــید ،پاســارگاد ،چغازنبیــل و آبشــارهای
شوشــتر ،از نشــانههای اصفهــان ،از خانههــای
ســنتی و معمــاری بومــی شــهرهای مختلــف
ایــران ،از گنبدهــای فیــروزهای ایرانــی کــه بــر
پهنــه آجرهــای خاکــی رنــگ ســر بــرآورده
بــود ،از داالنهــای تودرتــوی و پیــچ در پیــچ

سنگ مزار علیقلی ضیایی /خط امیر هوشنگ اردالن

صد قافله دل با او

چشــم نــواز و بســیار چــون ایــن ها.نمونــه فاخــر
از ایــن گونــه اثــری اســت کــه دســت مایــه یکــی
از ارزشــمندترین آثــار موســیقی معاصــر بــا نــام
«نــوا مرکــب خوانــی» بــا صــدای بــی بدیــل آواز محمدرضــا
شــجریان و آب رنــگ امیــر هوشــنگ اردالن گردیــد.
از بادگیرهــای سربرافراشــته یــزد میگویــم ،از طبیعــت
زیبــای شــمال و جنــوب ایــران ،از قشــنگترین
فرشهــای اصیــل ،از دارهــای قالــی و قالیبافــان
خســته ،ایــن هنرمنــدان گمنــام ،از صنایــع دســتی و
بومــی جــای جــای ایــران ،از باغهــای معــروف ایرانــی،
از بــاغ فیــن کاشــان و «قدمــگاه آخــر امیرکبیــر».
از بزرگتریــن اثــر خشــت و گلــی جهــان ،ارگ بــم،
کــه بعدهــا تصویــر مخروبــهاش را هــم بــا دوربینــش
ثبــت کــرد .و همــه اینهــا گوشــه ای از کارهــای
ماندگارعلیقلــی ضیایــی اســت.
کار بــزرگ دیگــر مهنــدس ضیایــی ،مرمــت بخشهایــی
از مجموعــه وســیع «قلعــه رود خــان» قلع ـهای متعلــق
بــه ساســانیان ،در نزدیکــی فومــن اســت .از دختــر

کوچکــم ،کــه او هــم عاشــق عکاســی اســت و مدتــی
نــزد مهنــدس ضیایــی عکاســی را ،شــاگردی کــرده
اســت ،شــنیدم کــه مهنــدس ضیایــی جــزو اولیــن
گــروه هایــی اســت کــه بــا دوســتان معمــارش بــه قلعــه
رودخــان رفتــه اســت و بخشهایــی از ایــن مجموعــه را
مرمــت کــرده اســت.
مهنــدس ضیایــی امــا وقتــی طبیعــت متنــوع ایــران
را زیــر پاهــای اســتوارش طــی کــرد ،و عکسهــای
زیبایــش از جــای جــای ایــن ســرزمین را ثبــت و ضبــط
نمــود ،بعــد هــا از ارتفاعــات کلیمانجــارو ســر درآورد.
از بــاالی کلیمانجــارو و از دریچــه دوربینــش ،ثبــت و
ضبــط کــرد ،طبیعــت شــمال شــرقی آفریقــا  ،الحــق
کــه بــا عکــس هــای او جلــوه ای دیگــر یافتــه بــود.
مهنــدس علیقلــی ضیایــی بــا دلبســتگی عمیــق بــه
عکاســی هیچــگاه ســر ایســتادن نداشــت.
روزگاری چنــد ،دل در گــرو دیــدار کــوه آرارات داشــت.
ایــن کــوه افســانهای را وقتــی که بــرای ماموریتــی کاری
بــه آذربایجــان رفتــه بــود ،از مــرز ایــران و ارمنســتان
دیــده بــود ،وقتــی بازگشــت ،بــا شــوقی فــراوان انــگار
کــه نخســتین عکــس زندگــیاش را نشــانم میدهــد،
برایــم گفــت کــه آرارات را بــدون چشــم مســلح هــم
میتــوان از مــرز ایــران دیــد و از همانجــا بــود کــه
دلباختــه آرارات ســرفراز شــد .دلــش میخواســت
محــل بــه خــاک نشســتن کشــتی نــوح را پــس از
طوفــان ،از نزدیــک ببینــد .میگفــت آرارات کوچــک
و آرارات بــزرگ عاشــقانه کنــار هــم ،بــر پهنــه دشــت
آرارات ،سالهاســت کــه اســتوار ایســتادهاند .و همانجــا
بــود کــه بــه خــودش قــول داده بــود کــه باالخــره
روزی بــه ســراغش بــرود .و چنــدی نگذشــت کــه از
دوغوبایزیــت رفــت تــا بــه آرارات رســید و حاصلــش
تصاویــر بینظیــر از آرارت ســپیدپوش ســربلند بــود.
مهنــدس کــم حــرف امــا ،پرتــاش مــا ،همچنــان ســاکت
و بیادعــا ،در کنــار همــه ایــن هنرهــای ارزنــدهاش،
دریایــی از محبــت بــود و آســمانی سرشــار از مهــر.
هنــوز وقتــی آوازهخــوان دورهگــرد کوچــه مهیــار ،بــا
آن آکاردئــون قرمــز رنــگ دکمــه صدفــیاش بــه
آســتانه خانــه پــدری مهنــدس میرســد ،بــه یــاد
او میایســتد و برایــش «الهــه نــاز» را مینــوازد و
میخوانــد و از «بهــار دلنشــین» اســتاد بنــان بــه
یــادش زمزمــه میکنــد.

علیمهربــان هــر بــار کــه صــدای ســاز او را میشــنید،
بیاختیــار بــه ســراغش میرفــت .بــا حرمتــی تمــام
کــه عادتــش بــود ،پاســخ هنــر ایــن هنرمنــد گمنــام
کوچــه گــرد را بــا انعامــی ادا مــی گــرد .تــا آن روز ســیاه
و ابــری کــه بــار غــم بــر خانــه نشســته بــود و بســتگان و
یــاران و دوســتداران گریــان و ویــران در آن خانــه جمــع
بودنــد کــه نوازنــده از دور از راه رســید و بــا همــان
ســیاق و شــیوه مــی آمــد و مــی خوانــد و بــی خبــر از
واقعــه ای کــه رخ داده اســت.
نوازنــده همچنــان پشــت خانــه پــدری مــی نواخــت بــه آن امید
کــه صاحبخانــه ی ســخاوتمند و مهربان از راه ســر برســد.
مویــه و فقــان ســاکنان خانــه بــا زمزمــه ی آوازه خــوان
در هــم آمیخــت :

به یاد آن نجیب
رسودۀ  :هوشنگ امیراردالن

باورم نیست که ناباور و ویران و حزین
خبری داشته باشم با اشک
سخنی داشته باشم با آه
ناله ای داشته باشم از چاه
باورم نیست که یکباره و در دم ناگاه
آن « به سر زیر نگه »  ،یاور آرام نجیب

تا بهار دلنشین /آمده سوی چمن
ای بهار آرزو /بر سرم سایه فکن
چو نسیم نوبهار /بر آشیانم کن گذر
تا که گل باران شود /کلبه ویران من
باز آ ،ببین در حیرتم  /بشکن ،سکوت خلوتم
چو الله تنها ببین /بر چهره ،داغ حسرتم
ای روی تو ،آیینهام /عشقت غم دیرینهام
بازآ چو گل در این بهار /سر را بنه بر سینهام
امــا دیگــر علــی خــان نبــود تــا مثــل همیشــه ســراغ از
آوازه خــوان بگیــرد.
صــدای ســازش مــی فهمانــد کــه او دارد دور مــی شــود.
بــه خــود آمــدم بیــرون جهیــدم و شــتابان بــه ســویش
دویــدم و انعــام همیشــگی اش را دادم .بــا تعجــب
پرســید پــس مهنــدس کــو؟؟
وقتــی برایــش گفتــم کــه مهنــدس دیگــر از ایــن
خانــه بیــرون نخواهــد آمــد نابــاور و حیــران آســمان
را نگریســت ،گویــی دنبــال چیــزی میگشــت ،گویــی
غم انگیز ترین خبر زندگی اش را شنیده است.
ســاز از گــردن بــر گرفــت و بــر زمیــن نهــاد و بــا دســتان
لــرزان ســیگاری ارزان بهــا روشــن کــرد .دســتش
میلرزیــد ،گویــی مــرا نمیدیــد کنــار دیــوار مچالــه شــد
و در خــود فــرو رفــت.
وقتــی کــه دور میشــدم ،صــدای هــق هــق گریــه
خاموشــش را مــی شــنیدم.

بی خبر یکسره پا در سفری
تا به الهوت خدا
باز و آزاد و رها بکشد
نقشه بار دگر آمدن از سر بکشد
حسرت یافتن دختر و همسر بکشد
از کسی می گویم
که در این شهر پر از همهمه  ،آکنده ز دود
شاه بیت غزلی سوخته بود
کم سخن  ،رام و خموش
با کالمی همه آرامش و مهر
خسته از بار گران بردن و افتاده ز جوش
چه بگویم که به تلخی و به کوتاهی  ،اگر
آنچه در نیم نظر ،در نفسی ،بتوان گفت
بین ما بود و چو پروانه پرید
سایه ای بود -به خورشید رسید
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گزارش  :فرناز تبریزی

دویســت و هفتــاد و پنجمیــن شــب از «شــب هــای بخــارا» ،کــه
عــر روز ســه شــنبه ،چهاردهــم دی مــاه یکهــزار و ســیصد و نــود
پنــج ،در محــل کانــون ادبیــات فارســی ،بــه بزرگداشــت زنــده یــاد
علیقلــی ضیائــی اختصــاص داشــت بــا حضــور دکــر داریــوش شــایگان،
محمــود دولــت آبــادی ،فخرالدیــن فخرالدینــی ،ایــرج کالنــری ،امیــر
هوشــنگ اردالن ،مهــرداد اســکویی ،افشــین شــاهرودی ،مهــرداد دفرتی،
فرامــرز پارســی ،رضــا قــوی فکــر ،حمیــد کرامتــی ،ژیــا نــوروزی،
مهدی خدیری ،علی دهباشی و پیام یاسمن ضیایی برگزارشد.
علــی دهباشــی ضمــن خیــر مقــدم بــه حضــار و خانــواده شــادروان
ضیائــی ،جلســه را آغــاز کــرد .و در هــان ابتــدا یــادآور شــد کــه
ایــن مراســم بــه خواســتاری خواهــران شــادروان علیقلــی ضیایــی
تــدارک دیــده شــده اســت و ســپس ،پــس از تشــکر از همــکاری هــای
شهرزاد ضیائی و مهدی خدیری در برگزاری این مراسم ،چنین گفت:
مــا در بخــارا متأســفیم کــه در چنیــن روزی دریغاگــوی دوســت
هرنمندمــان آقــای علیقلــی ضیائــی هســتیم .در ایــن چنــد ســاله
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و بخصــوص در یکســال اخیــر بــا پیگیــری دوســتانی چــون آقایــان
شــافعی و مهــدی خدیــری ،از همــکاران جــوان مهنــدس ضیائــی،
تــاش کــرده بودیــم تــا منایشــگاهی از کارهــای ایشــان ترتیــب دهیــم
و شــبی را بــه افتخــارش برگــزار کنیــم.
ســپس ،دهباشــی از اســتاد فخرالدیــن فخرالدینــی دعــوت کــرد تــا بــه
عنــوان نخســتین ســخرنان مراســم را آغــاز کنــد .اســتاد فخرالدینــی بــا
چهــره مهربــان و لبخنــد همیشــگی خــود ،در جایــگاه حــارض شــد و
پــس از تشــکر از دهباشــی بـرای تشــکیل چنیــن جلســاتی گفــت:
متأســفانه مــن مرحــوم علیقلــی ضیائــی را هرگــز ندیــده بــودم.
ایشــان گرچــه معــار بــود ،ولــی عــکاس هرنمنــدی هــم بــود .وقتــی
آقــای دهباشــی از مــن خواســت کــه در مجلــس یادبــود ایــن هرنمنــد
جــوان رشکــت کنــم ،پذیرفتــم چــون کارهــای عکاســی ایشــان را بســیار
پســندیدم .امیــدوارم خانــواده ایشــان ایــن غــم بــزرگ را تحمــل کننــد.
در ادامــه ســخنان اســتاد فخرالدینــی ،چنــد دقیقــه ای بــه منایــش
پرتــره هــای شــادروان ضیائــی از مشــاهیر ایرانــی اختصــاص داده شــد.
ســخرنان بعــدی ،مهنــدس ایــرج کالنــری بــود .او ضمــن قدردانــی
از دهباشــی ب ـرای کوشــش مســتمری کــه در جهــت برگ ـزاری چنیــن
جلســاتی مــی کنــد ،افــزود:
موضــوع فــوت علیقلــی ضیائــی بـرای مــن شــوک آور بــود .بــه ایــن
علــت کــه چنــد روز قبــل از فــوت ایشــان ،آقــای شــافعی تلفنــی از
مــن دعــوت کــرد بــه خانــه مهنــدس ضیائــی بــروم .ایشــان عالقــه
منــد بــود کــه پرتــره ای از مــن بگیــرد .جلســه خوبــی بــود ولــی
ناراحــت شــدم از اینکــه ایشــان را در حــال بــدی دیــدم .هــر نشســت
و برخاســتی باعــث مــی شــد کــه چنــد دقیقــه ای بــه نفــس نفــس
بیافتــد .وقتــی دلیلــش را از او پرســیدم ،گفــت فقــط بیســت و پنــج
درصــد ریــه اش عمــل مــی کنــد .امیــدوار بودیــم کــه بــا رجــوع بــه
دکــر بهبــود پیــدا کنــد ،امــا متاســفانه دو روز بعــد خــر فوتشــان را
بــه مــا دادنــد.
ســپس ،دهباشــی ضمــن خیــر مقــدم بــه اســتاد دولــت آبــادی کــه
بــا وجــود خســتگی ناشــی از انتظــار در ترافیــک ســنگین بــه قــول
خــود وفــا کــرده بــود ،از ایشــان کــه بــا حضورشــان مایــه دلگرمــی و
امیــد جوانــان هرنمنــد هســتند ،تشــکر کــرد .او بــا بیــان اینکــه شــاید
یکــی از آروزهــای زنــده یــاد ضیائــی ایــن بــوده اســت کــه بتوانــد در
چنیــن جلســه ای پرتــره هــای خــود از اســتادان مــورد عالقــه اش را
بــه آنــان تقدیــم کنــد ،از اســتاد دولــت آبــادی دعــوت کــرد تــا در
جایــگاه حــارض شــود .ســپس مهنــدس ژیــا نــوروزی ،همــر زنــده
یــاد علیقلــی ضیائــی ،در حضــور اســتاد فخرالدینــی و آقایــان اســکویی
و شــاهرودی ،پرتــره اســتاد دولــت آبــادی را بــه ایشــان تقدیــم کــرد
ســخرنان بعــدی مهنــدس امیــر هوشــنگ اردالن بــود .او ضمــن اظهــار
همــدردی بــا خانــواده زنــده یــاد ضیائــی گفــت:
امــروز روز شــگفت انگیــزی بــرای مــن اســت .ســه مــاه پیــش،
در کنــار علیقلــی عزیــز ،در کارگاه معامریــان و در جــوار
جنــاب شــافعی دربــاره همیــن برنامــه گفتگــو مــی کردیــم و مــن
امــروز چگونــه بــاور کنــم کــه علــی نیســت .تنهــا چیــزی کــه امشــب
می توانم بگویم ،ناباوری من است.
بــه دنبــال ســخنان مهنــدس اردالن و پــس از منایــش مجموعــه ای
دیگــر از عکــس هــای شــادروان ضیائــی ،دهباشــی بــه اطــاع حــارضان
رســاند کــه داریــوش شــایگان و مســعود کیمیایــی هنــوز موفــق بــه
پشــت رس گذاشــن ترافیــک ســنگین نشــده انــد .او از آقــای مهنــدس
فرامــرز پارســی ،کــه ســاعتی بعــد عــازم تربیــز بــود ،دعــوت کــرد تــا

زودتــر از دیگ ـران در جایــگاه حــارض شــود ،مبــادا ترافیــک ســنگین
ایشــان را نیــز از رســیدن بــه پــرواز بــاز دارد!
مهنــدس پارســی پــس از تشــکر از دهباشــی ،ســخنان خــود را ایــن
گونــه آغــاز کــرد:
دو مــاه قبــل از فــوت آقــای ضیائــی ،تلفنــی بــا او صحبــت کــردم.
حالــش خــوب بــود .البتــه ایــن اواخــر مقــداری ناخــوش بــود و مــن
خوشــحال شــدم کــه مــی دیــدم دارد رس حــال تــر صحبــت مــی کنــد.
خیلــی زودتــر از آنکــه بــاورم شــود از یکــی از دوســتان شــنیدم کــه
آقــای ضیائــی فــوت کــرده اســت .بیــش از اینکــه انــدوه بــه مــن
فشــار بیــاورد ،افســوس بــود کــه فشــار آورد ،افســوس از اینکــه چـرا
آنقــدر زود رفــت و چـرا مــا نتوانســتیم او را وادار کنیــم کــه مواظــب
خــودش باشــد و بیشــر بــه ســامتیش فکــر کنــد.
ِ
در ادامــه و پــس از منایــش تعــدادی از عکــس هــای طبیعت شــادروان
ضیائــی از مهــرداد اســکویی ،بــه عنــوان مســتند ســاز جوانــی کــه
توانســته جوایــز معتــر بســیاری را نصیــب خــود کنــد ،دعــوت کــرد تــا
از همــکار ســفر کــرده اش ســخن بگویــد.
اســکویی ضمــن تســلیت بــه خانــواده مهنــدس ضیائــی ،ســخنان خــود
را بــا بیــان خاطراتــی از دوران نوجوانــی خــود در بنــدر انزلــی و
عالقــه وافــرش بــه کتــاب هــای اســتاد دولــت آبــادی رشوع کــرد .او
افــزود کــه آرزوی دیــدن دولــت آبــادی و دیگــر بــزرگان بــوده کــه او
را بــه حــوزه عکاســی کشــانده اســت:
امــروز دســت و دمل مــی لــرزد کــه در مقابــل اســتاد فخرالدینــی و
بــزرگان دیگــر از یــک عــکاس مهــم صحبــت مــی کنــم ،بــدون اینکــه
هیچوقــت او را دیــده باشــم .اســکویی ســپس بــه توضیــح دربــاره
مجموعــه عکــس هــای خرمشــهر و پرتــره هــای زنــده یــاد ضیائــی
پرداخــت و گفــت :مــن رسبــاز بــودم کــه مـرا بــه خرمشــهر فرســتادند.
آنجــا دائــم مــی رفتــم و فضاهــا و خانــه هــا را مــی دیــدم و همــه
دیــده هایــم را مــی نوشــتم .جنــاب ضیائــی عکــس هــای بســیار
تاثیرگــذاری از خرمشــهر گرفتــه انــد .دو تــا از فریــم هایــی کــه ایشــان
گرفتــه انــد ،هــان چیزهایــی بــود کــه مــن راجــع بــه آنهــا یادداشــت
نوشــته بــودم .یکــی از آنهــا ،تختــه ســیاهی بــود کــه دلــش دریــده
شــده بــود .ایــن تصویــر را هیــچ وقــت از یــاد منــی بــرم.
ســخرنان بعــدی ،آقــای رضــا قــوی فکــر ،روزنامــه نــگار و از بســتگان
زنــده یــاد ضیائــی بودنــد کــه مراســم را ادامــه دادنــد و پــس از
ســخنان ایشــان ،افشــین شــاهرودی بــه جایــگاه آمدنــد ســپس ،نوبــت
بــه حمیــد کرامتــی ،دوســت و همــکار دیرینــه علیقلــی ضیائی ،رســید

در ادامــه ،پیــام تصویــری خواهــر مهنــدس ضیایــی ،خانــم
یاســمن ضیائــی ،منایــش داده شــد .ســپس ،بــا حضــور اســتاد
فخــر الدینــی و آقایــان اســکویی و شــاهرودی ،پرتــره فریــدون
مشــیری اثــر زنــده یــاد ضیائــی ،توســط همــر ایشــان بــه
خانــم بهــار مشــیری تقدیــم شــد رضــا قــوی فکــر نیــز پرتــره
اســتاد پرویــز کالنــری را تقدیــم کــرد.
پــس از اهــدای پرتــره هــا ،دهباشــی از خانــم ژیــا نــوروزی
دعــوت کــرد تــا همـراه بــا دخرتشــان ،یلــدا ضیائــی ،در جایــگاه
حــارض شــوند .مهنــدس نــوروزی در ســخنانی بــه بیــان جنبــه
هــری آثــار همــر خــود پرداخــت.
در پایــان مراســم حــارضان از منایشــگاهی کــه از
عکــس هــای شــادروان علیقلــی ضیائــی در هــان محــل ترتیــب
داده شــده بــود ،دیــدن کردند.

سفـــر هیأت اتاق بازرگـانی
به ارمنستـان

 ۱۰روز با عکاسان
گزارش نمایشگاه عکس/خانه هنرمندان

محمدحسن بدیع

بــه مناســبت بازدیــد ریاســت محتــرم جمهــوری در
راس هیئتــی بازرگانــی و تجاری از کشــورهای ارمنســتان،
قزاقســتان و قرقیزســتان ،از ســوی اتــاق بازرگانــی و
صنایــع و معــادن و کشــاورزی ایــران دعوتــی از اعضــاء
بــه عمــل آمــد کــه در ایــن بازدیدهــا کــه بــه صــورت
جداگانه انجام می شد شرکت نمایند.
مدیرعامــل مهندســین مشــاور آتــک بــه عنــوان
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن صادرکننــدگان خدمــات فنــی
و مهندســین ایــران ایــن افتخــار را پیــدا کــرد تــا در ســفر
ارمنســتان حضــور پیــدا کنــد .ایــن ســفر از  30آذرمــاه تــا
 3دی مــاه بــه طــول انجامیــد.
روزچهارشــنبه اول دی مــاه نشســتی بــا حضــور
ریاســت هــای محتــرم جمهــوری اســامی ایــران
و ارمنســتان در ایــروان برگــزار شــد کــه مقامــات
بلندپایــه دو کشــور نیــز حضــور داشــتند و طرفیــن
دربــاره فرصــت هــای همــکاری بــا یکدیگــردر
زمینه های صنعت و انرژی مطالبی را بیان نمودند.
ضمــن تاییــد طرفیــن مبنــی بــر لــزوم گســترش فضــای
تجــاری بیــن دوکشــور بــه چنــد نکتــه مهــم ازســوی
هریــک از ســخنرانان اشــاره شــد:
 باتوجــه بــه لغــو روادیــد بیــن دوکشــور بایــد در زمینــهمقــررات گمرکــی و تــردد بیــن دوکشــور تســهیالت
بیشــتری ایجــاد گــردد.
 برنامــه دولــت ارمنســتان بــرای ایجــاد منطقــه آزاددر نزدیکــی خــاک ایــران (ارس) کمــک مــی کنــد کــه
ارتباطــات تجــاری دو طــرف گســترش پیــدا کنــد.
 در زمینــه انــرژی خدمــات فنــی و مهندســی وهمچنیــن ســرمایه گــذاری بیــن دوکشــور( بــه ویــژه از
ســوی ایــران) توســعه پیــدا کنــد.
 -از ســوی ریاســت محتــرم جمهــوری ایــران و جنــاب

آقــای مهنــدس شــافعی رئیــس محتــرم اتــاق عنــوان
گردیــد تســهیل در مبــادالت بانکــی بیــن دو کشــور بــه
ویــژه بعــد از برجــام از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
روز بعــد (دوم دی مــاه) از ســوی ســفیر محتــرم جمهوری
اســامی ایــران در ارمنســتان جنــاب آقــای ســجادی
دعوتــی بــه صــرف ناهــار و مالقــات بــا ایشــان و بــه ویــژه
بــا جنــاب مهنــدس چیــت چیــان وزیــر محتــرم نیــرو
بــه عمــل آمدکــه در ایــن نشســت صمیمانــه ضمــن
مذاکــره ،بعضــی از همراهــان ایشــان در ایــن ســفر
باجنــاب مهنــدس چیــت چیــان توصیــه هایــی را نیــز
ابــراز نمودنــد.
همچنیــن جنــاب ســجادی نیــز بــا توجــه بــه موفقیــت
چشــمگیر ایشــان در ایجــاد فضــای توســعه همــکاری هــا
قــول همــه گونــه مســاعدت را نیــز دادنــد.

افتتاحیــه پنجمیــن همایــش « ۱۰روز با عکاســان»
بــا حضــور عکاســان و انجمنهــای عکاســی،
قدردانــی از انجمــن هــای تخصصــی عکاســی
و رونمایــی از کتــاب «روزهــای انقــاب» ۱۹
آذرمــاه در تــاالر شــهناز خانــه هنرمنــدان
ایران برگزار شد.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم ،مســعودزندهروح
کرمانــی  -رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن عکاســان
ایــران یــاد هنرمنــدان تــازه در گذشــته از جملــه
علیقلــی ضیایــی را کــه غرفــه ای از آثــار ایــن
هنرمنــد در ایــن نمایشــگاه بــر پــا شــده بــود را
گرامی داشــت.

در ســفر مزبــور جنــاب مهنــدس انصــاری نایــب
رئیــس اتــاق و رئیــس محتــرم هیئــت مدیــره انجمــن
صادرکننــدگان خدمــات فنــی و مهندســی نیــز حضــور
موثــری داشــتند.
مهمتریــن دســتاورد ایــن ســفر بــرای مهندســین مشــاور
آتــک ضمــن وقــوف بــه نظــرات باالتریــن مقامــات
دوکشــور ،آشــنایی بــا هیئــت همــراه و بــه ویــژه فرصتــی
کــه دســت داد تــا ضمــن معرفــی اجمالــی توانایــی
هــای ایــن مهندســین مشــاوربه وزیــر محتــرم نیــرو،
امــکان ارایــه خدمــات فنــی و مهندســی در طــرح هــای
مــورد نظــر و بــه ویــژه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر بــه
اســتحضار ایشــان برســد .در ایــن راســتا بایــد از حســن
نظــر و مســاعدت جنــاب دکتــر حجــت کــه بــه همــراه
هیئــت دولتــی همراهــی مــی کردنــد و نیــز از جنــاب
مهنــدس انصــاری سپاســگزاری گــردد.

هویت معامری بومی امروز،
استان هرمزگان
گزارش  :اشکان نصیری

اولیــن جلســه از سلســله ســخنرانی و نشســت هــای
گــروه معمــاری جامعــه مهندســان مشــاور ایــران ،بــا
عنــوان «هویــت معمــاری بومــی امــروز؛ اســتان
هرمــزگان» در تاریــخ  ۲آذرمــاه  ۱۳۹۵ســاعت
 ۱۳الــی  ۱۹در ســالن اجتماعــات جامعــه مهندســان
مشاور ایران برگزار شد
در ایــن نشســت ســخنرانان بــه ایــراد ســخن پرداختند
و دکتــر دیبــا و مهنــدس مومنــی بــه پرســش هــای
حاضــران پاســخ دادنــد .در ایــن نشســت گروهــی از
مهندســان مشــاور آتــک در معیــت مدیرعامــل در
ایــن جمــع حضــور داشــتند.
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معرفی آثار

مهندس علیقلی ضیایی

عکاسی
حمید کرامتی

دوســت داران عکاســی کــه بــا کارهــای علیقلــی
آشــنایی داشــتند ،عکسهــای او را بــه چهــار بخــش
جنــگ ،معمــاری ،محیــط انســانی و شــخصیتها
تقسیم میکنند.
دســتاورد علیقلــی از مطالعــات «طــرح جامــع
خرمشــهر» ،عکسهایــی بــود کــه بعدهــا در ردیــف
بهتریــن آثــار جنــگ ایــران و عــراق شــناخته شــد.
تصاویــر نخلســتانهای بــی ســر او بهتریــن نمــاد
مفهــوم ویرانگــری جنــگ و در عیــن حــال ،نمــاد
دفــاع و ایســتادگی همگانــی مقابــل دشــمن
متجــاوز بــود.
عکسهــای تکاندهنــدهی او از فضاهــای مخروب ـهی
شــهری خرمشــهر (همچــون بــازار ،بنــدرگاه و
ســاحل) بــدان خاطــر میتواننــد متفــاوت و ممتــاز
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تلقــی شــوند کــه عمومــاً نگــرش یــک هنرمنــد
معمــار (دانشــجوی معمــاری) را در آنهــا میتــوان
جســتجو نمــود.
تضــاد بهــت انگیــز مــورد نظــر عــکاس در تصویــر
ســنگرگاهی کــه جلــوی در ورودی یــک خانــهی
ســنتی شــهر چیــده شــده و یــا حیــاط مرکــزی
فــرو ریختــه ،بــا درکــی کــه یــک معمــار از فضــای
خانــه و حیــاط ایرانــی (بــه منزلـهی تجســم خلــوت
و آرامــش) دارد ،بــه خوبــی قابــل دریافــت اســت.
همیــن تضــاد در عکســی کــه مخروبــه هــای شــهر و
درختــان خشــکیده را در کنار«ارونــد رود» خروشــان
نشــان مــی دهــد ،احســاس مــی شــود.
در ســایهی درک و شــناخت روح معماری گذشــتهی
ایرانــی ،علیقلــی عکسهایــی را گرفــت کــه بــه
بهتریــن نحــو جلوههــای فضــای نــاب و معنــوی
ایــن معمــاری را نمایــان میســاخت.
عکسهــای زیبــای او از بناهــای تاریخــی ایــران
را بایــد بهتریــن نمونههــای عکاســی در حــوزهی
معمــاری بــه حســاب آورد کــه بــا وسواســی
ســتودنی در انتخــاب زوایــا ،تابــش نــور و کادربنــدی
تهیــه شــده اســت .عکــس معــروف او از شبســتان
خانقاهــی دراردســتان ،کــه زینــت بخــش جلــد
آلبــوم «نــوا»ی اســتاد شــجریان شــد ،از زیباتریــن
یادگارهــای علیقلــی اســت کــه در ســفرهای دوران
دانشــجویی گرفتــه اســت.
مجموعــهی نفیــس دیگــری از عکسهــای
علیقلــی ،تصاویــر غنــی و هنرمندانــه از شــماری از
مشــهورترین هنرمنــدان و ادیبــان کشــور اســت .ایــن
مجموعــه ،گنجینـهای اســت کــه نــام او را بــه عنــوان
عکاســی خــاق بــرای آینــدگان ثبــت خواهــد کــرد.
عکسهــای او از طبیعــت نیــز قابــل تأمــل اســت،
اگــر چــه برخــی از آنهــا ماننــد عکسهــای آفریقــا
همچنــان کشــف نشــده باقــی ماندهانــد.

شهرسازی
گلرخ شیرزاد

شهـرک مسکونـی  7000واحـدی اوهدا -ونزوئال:
کارفرما :شرکت بینالمللی خانه سازی ایرانیان
تاریخ طرح1387-89 :
مدیر طرح :سلیمان عبدالرسولی
مدیر پروژه شهرسازی :حميد كرامتي نژاد
طراح پروژه :زندهیاد علیقلی ضیایی

در طراحــی ایــن شــهرک مســکونی زنــده یــاد،
علیقلــی ضیایــی مجبــور بــود تعــداد بســیار زیــادی
بلوکهــای ســاختمانی را کــه بنــا بــه درخواســت
کارفرمــا میبایــد بــه صــورت ارزان قیمــت و بــا یــک
شــکل واحــد طراحــی میشــدند ،در زمیــن 330
هکتــاری پــروژه جانمایــی کنــد .او بــا نــگاه خالقانـهی
خــود ،یکنواختــی مــالآور بلوکهــای مکعــب-
مســتطیل چهــار طبقــه را بــا ایجــاد تنــوع در فــرم
شــبکهی راههــا و محوطهســازی و همچنیــن تنــوع
اســتقرار عناصــر خدماتــی تعدیــل کــرد و این شــهرک
مســکونی را کــه میتوانســت ماننــد بســیاری از
نمونههــای مــالآور در کشــورهای کمونیســتی از آب
درآیــد ،بــه صــورت مجموعـهی حتیاالمکان نشــانمند
و زیبــا طراحــی کــرد تــا کارگــران فقیــری (کــه
خوشــبختانه مدتهاســت در ایــن پــروژهی اجــرا
شــده ســکونت دارنــد) ،از محیــط دلپذیــری کــه بــه
برکــت هنــر طراحــی علیقلــی برایشــان خلــق شــد،
احســاس خرســندی کننــد .اســتفادهی هوشــمندانه از
مســیل طبیعــی موجــود در میانــه ی اراضــی مجموعــه
و تبدیــل آن بــه یــک محورمجهــز ســبز پیــاده و
تفریحــی را بایــد از ویژگیهــای بــارز طراحــی شــهری
این شهرک مسکونی دانست.

مجتمع اقامتی -گردشگری چمستـان:
کارفرما :شرکت عمران و توسعه شاهد
تاریخ طرح1389 :
مدیر طرح :صمد ذواشتیاق
مدیر پروژه :حميد كرامتي نژاد
طراح پروژه :زندهیاد علیقلی ضیایی

طــرح «آمــاده ســازی اراضــی مجتمــع گردشــگری
بهدشــت -چمســتان» در ســایتی بــه مســاحت حــدود

 178/12هكتــار تدويــن يافتــه اســت .در طراحــی
شــهری ایــن مجتمــع کــه طیــف مفصلــی از عناصــر
گردشــگری در ترکیبــی هنرمندانــه بــه کار گرفتــه
شــده انــد ،بــه بهتریــن نحــو از ویژگیهــای محیــط
اســتفاده شــده اســت .نحــوهی جانمایــی عناصــر
گوناگــون مجموعــه ،بــه گونــهای اســت کــه حتــی
بخشهــای ویالیــی آن (کــه اجبــارا ً بــه صــورت
پالکهــای تیــپ اســتفاده شــده) از بیشــترین و تنــوع
گونــه گونــی منظــر (کــه از ضروریــات محیطهــای
توریستی است) برخوردارند.
بــدون شــک در صــورت احــداث ،مجتمــع بــزرگ
چمســتان ،یکــی از طرحهــای شــاخص و یکتــای
گردشــگری کشــور خواهــد بــود کــه ایــن طــراح فقیــد
از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت.
ویژگیهای بارز طرح:
بــر پایــه راهبردهــای پیشبینــی شــده ،نظــرات
کارفرمــا ،بازدهــی مناســب اقتصــادی و رویکردهــای
تدقیــق شــدهی طــرح فرادســت 3 ،گزینــه (گزینــه
 ،1گزینــه -2الــف و گزینــه -2ب) بــرای مجموعــه
طراحــی شــد .نهایت ـاً و بــر پایــه مجموعــه معیارهــای
مــورد نظــر و هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده بــا
دســتگاه کارفرمــا ،گزینــه ی  -2الــف بــه عنــوان
گزینــه ی برتــر مــورد گزینــش قــرار گرفــت .در یــک
نگــرش کلــی ،خصوصیــات بــارز طــرح پیشــنهادی را
مــی تــوان در قالــب بندهــای ذیــل معرفــی نمــود:
الف -مکان استقرار عناصر طرح
 جانمایــی مناســب کاربــری هــا بــه لحــاظ دیــد و منظرو دسترســی مســتقل بــدون عبــور از بافــت اقامتی
 تراکــم کــم ســاختمانی در بخــش ســکونتی واختصــاص نیمــی از اراضــی ویالیــی بــه فضــای ســبز
و پیــادهراه
 اســتفاده از نهــر موجــود و پیــش بینــی پــارکخطــی در مجــاورت آن بــه طــول تقریبــی یــک کیلومتــر
 توزیــع مراکــز خدماتــی -پشــتیبانی بــا شــعاعدسترســی مناســب در بخــش هــای اقامتــی
 ایجاد نشانه های شهری مطلوب در مجتمع پیــش بینــی توریســم درمانــی در مجــاورت جنــگلبــه منظــور تامیــن آرامــش و اختصــاص مســیر پیــاده و
دوچرخــه از داخــل جنــگل
 مرغوبیــت بیشــتر قطعــات بزرگتــر ویالیــی مــدرن بــاجانمایــی در مجــاورت جنــگل بــا دیــد مطلــوب
 دسترســی مســتقل بــرای محــدوده هــای پیــش بینــیشــده جهــت اســتقرار کاربــری ورزشــی
 تجمیــع دریاچــه مصنوعــی و پــارک شــنی و همچنیــنعرصــه مســیر ســامت

 ایجاد تنوع بصری در خط آسمان مجموعه اســتفاده از حرکــت منحنــی در خیابــان هــای اصلــیمجموعــه و خلــق پرســپکتیوهای متعــدد و متنــوع
 عــدم اســتفاده از دیــواره هــای صلــب و ســنگین وانفصــال قطعــات از فضاهــای بــاز پیرامونــی
 حفــظ آب بنــد داخــل مجموعــه و پیشــنهاد محوطــهســازی بــا توجــه بــه اشــراف بخشــی از آپارتمــان هــا بــر آن
 تخصیــص یــک مجموعــه مســتقل بــه بــاغ گل و گیــاهو پرنــدگان در غــرب ســایت
ب -شبکه ارتباطی و دسترسی
 دسترســی بــه مجموعــه ،بــا دو گونــه دسترســی هــمســطح و غیــر هــم ســطح
 در طــرح دسترســی همســطح ،جــاده ی آمــل -نــوربــه انــدازه یــک خــط تعریــض شــده تــا جریــان ترافیکــی
محــور اصلــی دچــار اخــال نشــود.
 در طــرح تقاطــع غیــر هــم ســطح ،دو پــل ورودیو خروجــی در نظــر گرفتــه شــده کــه مــی توانــد بــه
صــورت زیرگــذر یــا روگــذر در نظــر گرفتــه شــوند.
 از نظــر اقتصــادی اجــرای پــل هــای فــوق بــه صــورتهــم ســطح و پــس از اجــرای جــاده اصلــی بــا خاکریــزی
ل هــا ارجحیــت دارد.
و بــاال بــردن ارتفــاع آن در روی پـ 
لیکــن اگــر جــاده قبــل از اجــرای پــل هــا اجــرا شــده
باشــد ،اجــرای پلهــای روگــذر مناســب خواهــد بــود.
 شــبکه هــای ارتباطــی داخلــی براســاس ســرعت طــرح 30کیلومتــر در ســاعت و در نظــر گرفتــن سلســله
مراتــب ترافیکــی طراحــی شــده انــد.
 محورهــای شــریانی اصلــی بــه صــورت بلــوار بــا پهنــایدو خــط عبــور بــا ســرعت پاییــن طراحــی شــده انــد.
 محورهــای شــریانی درجــه دو بــه صــورت خیابانهــایدو خطــه و ســه خطــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 خیابــان هــای دسترســی نیــز دارای دو خــط عبــور،طولــی کمتــر از  100متــر و دوربرگــردان در انتهــای
خــود هســتند.

خاطره ای از مهندس ضیایی

« آتک » در یک جمله /آئینۀ نگاه همکاران
گردآورنده :پرستو خاکسار

علی بدیع

مهدی امامپور

عکس از :پرستو فرهادزاده

پدری مهربان،
پشتیبان ،مغرور و توانا
اما خسته...

ابراهیم حبیبی
رضایت مشرتی /کیفیت
معامری سبز و توسعه پایدار
مــن از روزی کــه در شــرکت مهندســین مشــاور
آتــک اســتخدام شــدم ،هیــچ کســی را نمــی
شــناختم ،اولیــن شــخصی کــه بــه مــن توجــه نمــود
کسی نبود جز مرحوم مهندس علیقلی ضیایی.
ایشــان یــک مــرد بســیار مهربــان و دلســوز بودنــد
کــه در تمــام عمــر زندگــی کاری ام دیــده ام.
مــن در اتــاق کارم کــه مشــغول تایــپ گــزارش
بــودم ایشــان اولیــن کســی بودنــد کــه از مــن بــرای
صــرف ناهــار دعــوت کــرد و بعــد برایــم یــک جــدول
جــام جهانــی  2010طــرح و روی  USBخــودم
کپــی نمــود و یــک یــادگاری برایــم خریــد کــه خیلــی
ارزشــمند بــود کــه هنــوز هــم کــه هنــوز اســت
نگهداشــته ام و آن را هیــچ وقــت فراموشــم نمیکنــم.

فرانک دارایی

خانه پدری ام

علی اکرب بابایی
خیلی ها به رشکت آتک
میگویند :اَتک ،یعنی حمله ...
بنابراین مثل همیشه آتک باید
به پروژه ها یورش بربه و آنها
را تسخیر کند.

هدیه حسینی
امنیت /تجربه/کولهبار
(آتک :الف-ت-ک)

بنفشه شفیعی

جمعی بزرگ در
مشاوره و ساخت و ساز

مریم بشیری

پلکان ترقی

سارا حق دین

پلی بین هرن و تجربه

فهیمه عامری

آرمان ،تالش،کاوش

یادش به خیر باد...

همسفر راه جوانی

به یاد هم پای دانشگاهم عليقلى ضيايى
فرزانه عطاالهى
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ازسى و هفت سال پيش بر دوشش بود
نقش ستون هاى كولوناد
زردى ها و سبزى ها
در چشمانش جوانه زد
دستى ديگر اما ،لرزان و كشيده
گرماى وجود او را
بر ستون احساس كرد
كم كم سردى سنگ ،قلبش را لرزاند.
او به غروب خيره شده بود
با گام هايى آهسته وسبك به غروب رفت...
سايه اش ،دراز و درازتر شد
دراز و درازتر
تمامى زمين را در بر گرفت
و ديگر از ان جدا نشد

مریم فیروزی وفا

مثل خانه دوم

علی غفوری صنعتی

خانه سفید

ماریا غفاری

پدرام مطلبی

بن بست مهربانی

آمیزه ی هرن و علم

عیسی میرصفوی

حسن میالنی

کشتی در طوفان

اخالق ،نظم ،تالش،
پویائی و خالقیت

آوازه خوان /...نه آواز
یادداشت های مهندس پیاده
هوشنگ امیر اردالن
ایــن نشــریه تــازه پــا و «نــو» قــدم دارد جــان مــی گیــرد
و مثــل دانــه نیلوفــری جوانــه زده و در ســایه درخــت تنــاور
 36ســاله «آتــک» بــا ســاقه ی تُــرد و پیچــان اش -در حــال
باال آمدن است.
ایــن نشــریه را دســت کــم نمــی گیــرم و مــی بینــم در
ســایه کارهــا ،بارهــا و آثارهــا -از آغازشــرکت تاکنــون یکــی
از ســازنده تریــن اقداماتــی اســت کــه بمــدد نفــس گــرم
ـل «گشــاده دل»« ،آســمان مــرام» و«آبــی پســند»
مدیرعامـ ِ
مــان ،هدایــت و حمایــت گردیــده و بزیــور طبــع آراســته
گردیــده اســت.
تاثیرگــذاری پنهــان ایــن «حاشــیه نقــش» در داخــل
شــرکت و مهــم تــر از آن در خــارج و در جامعــه مهندســی
کشــور بــاور نکردنــی اســت ،زیــرا بــدون شــعار و در نهایــت
ســادگی ،همدلــی و در کنــار یکدیگــر بــودن را در خانــواده
«آتــک» معنــا مــی بخشــد و در خــارج از ایــن مزرعــه پــر
برکــت کارســاز (یعنــی آتــک) اهمیــت و پایــگاه و جایــگاه،
را در مقایســه بــا ســایر همــکاران و همقطــاران مــی باورانــد
و مــی شناســاند.
گفتــم کــه ایــن نشــریه تــازه پــا و «نوقــدم» را جــدی
مــی گیــرم و آنــرا هماننــد «آئینــه» ای مــی پنــدارم کــه
فرصتــی را فراهــم آورده تــا قامــت تمــام نمــای ایــن کانــون
کار و زندگــی و ســازندگی را ،بــا تمــام ارزش هــای آشــکار و
نهــان و فرازهــا و فرودهــا و گاه -کاســتی هایــش نشــان دهد.
ذات «آئینــه» پــاک نظــری و بــی رنگــی اســت ،امــا در عین
حــال راز و شــگردی بــا آن همــراه اســت کــه بــه کشــف و
شــهودی مــی مانــد :هرآنچــه مــی بینیــم ،همــان نیســت،
وارونــه ای کــه چــپ ،راســت اســت و راســت،چپ ،در جــان
مطلــب -وارونــه ای اســت کــه واقعــی مــی نمایــد.
یــادم مــی آیــد حــدود  14ســال پیــش دورهــم بودیــم و
البتــه در ســاختمانی کوچکتــر و گروهــی داشــتیم کــه مثل
«آئینــه» بــود و همانطــور هــم عمــل مــی کــرد.
ایــن جمعیــت کوچــک خانگــی «شــورای عالــی معمــاری» نام
داشــت« ،شــورا» بــودن اش« -شــورا» بــود چــون از مشــورت
مایــه مــی گرفــت« ،عالــی» بــود چــون از همــت مدیــران و
طراحــان مایــه مــی گرفــت ،و معمــاری بــود چــون نیــت بــه
عمــارت کــردن و آبــاد کــردن داشــت.
بــر ایــن ســفره آمــاده ،خــوراک -دســتاوردها -آثــار طراحــان و
مهندســان بــا تجربــه و جوانــان خــاق آینــده دار بــود .کارهــا
را مــی آوردنــد و دور هــم مــی دیدیــم « ،وارونــه » ای بــود کــه
بــه « واقعــی» اش نزدیــک مــی کردیــم و یــا – مــی رســاندیم.

در هــرم ســازمانی ایــن هســته ،اولیــن دبیــر شــورای عالــی
معمــاری مــن بــودم که در کســوت یــک « مهنــدس پیاده»
همــه گفــت هــا و شــنودها را خلــق الســاعه بــا دســت ثبت
و ضبــط مــی کــرد و بهمــراه نظرهــا و پیشــنهادات فنــی،
کروکــی شــده بــه مدیــران پــروژه و طراحــان تحویــل
مــی داد ،درســت -انــگار امانتــی اســت کــه بایــد بــه
صاحبانــش رســانده شــود.
کار «زمــان» گذشــتن اســت و خاطــره ســاختن ،بگمانــم
هفــت ســال از آن روزهــا دور شــده ایــم و کســانی بیــن مــا
بــوده انــد کــه دیگــر نیســتند و تغییراتــی صــورت پذیرفتــه
کــه از خیلــی چیزهــا دور شــویم و بــه خیلــی چیزهــا
نزدیــک ،در خیالپــردازی هایــم بــه فضائــی بــاز مــی گــردم
کــه « آتــک طراحــی و مطالعــات معمــاری» نــام داشــت و
مــن مســئول و ناظــم آن.
ایــن کانــون کوچــک بــا جمعیتــی حــدود هــژده نفــر
و بــا کارنامــه درخشــان نیــز مثــل نمونــه هــای دیگــر
ماهیــت خــود را از دســت داد و بجــای آن کتابخانــه
ای بــی رونــق و اتاقکــی در بســته بجــا مانــد ،البتــه
جائــی کــه مــن مــی نشســتم و بــه آن«آکواریــوم»
مــی گفتــم خوشــبختانه عاقبــت خیــر یافــت ،ایــن
«آکواریــوم» اکنــون اتــاق جلســات اســت کــه بــر تــارک
آن صفحــه مرصــع و ســیاه رنــگ تلویزیونــی فراتــر از 65
اینــچ مــی درخشــد.
اگــر از گذشــته بخواهــم تعریفــی بــرای آینــده بیابــم -در
خلــوت از خــودم مــی پرســم براســتی جــای ایــن « شــورا»
را چــه و  « -کــه» گرفتــه اســت.
بــی آنکــه قضــاوت کنــم -بــا حســن نیــت (و کمــی
دلتنگــی از آن خاطــره) جــای خالــی ایــن « کلــوپ» را در
شــرکت خالــی مــی بینــم .ترانــه ای آشــنا را در نظــر آورید
مثـ ًا مثــل « مــرا ببــوس» بــا ســابقه ای فراتــر از شــصت
ســال کــه بــا ایــن زمینــه ی اشــارت و تــذکار شــعرگونه
همــراه مــی گــردد.
« شــورای عالــی معمــاری» نمــاد همــان ترانــه اســت ،اگــر
دلنشــین و تاثیرگــذار بــود از ذات صــدای خــوش خواننــده
بــه دل مــی نشســت و آن صــدای خــوش را همــان طراحان
و مدیــران پــروژه و گرداننــدگان داشــتند ،آواز همــان آواز
اســت امــا مثــل اینکــه ایــن روزهــا کســی آواز نمــی خوانــد
و بجــای آواز -حــرف مــی زنــد و گاه آنقــدر کوتــاه – کــه
بــه کوتاهــی ســام یــا خدانگهــدار ،داشــتن جائــی بنــام
« شــورای عالــی معمــاری» یــا نداشــتن اش فرقــی
نمــی کنــد .دلــم بــرای آن آوازه خوان تنگ اســت که ســاده
و روان و اســتوار و پایدار بخواند و به واژه ها رنگی ببخشــد با
واژه هایــی از جنــس معمــاری و جوهــر هنــر و زمــان
« ........................................آوازه خوان /نه ،آواز».

عکس از :کیمیا نعیمی
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