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اگر چه عالم را همی گشتی،  چون برای او نگشتی، تو را باری 

دیگر می باید گردیدن ِگرِد عاَلم. چون برای او نگشتی، برای 

َغرَضی بود، آن را َغرَض حجاِب تو شده بود، نمی گذاشت که 

او را ببینی. 

پس چون تو را نّیتی و مقصدی غیِر این بوده باشد، هرجا که 

گردیده باشی، از آن مقصود پر بوده باشی، این را ندیده باشی.               

 مقاالت موالنا، ویرایش متن: جعفر مدرس صادقی
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ســــــرمقـــالــه

شما که غریبه نیستید؛ این روزها 
نبــض رســانه های کاغــذی کندتر از 
همیشــه می زند، نفس هایش به شماره افتاده و 
به سختی گلیمش را از آب بیرون می کشد. علت 
هم مثل روز روشن است؛ به میدان آمدن رقیبی 
جوان و چابک و پرکرشــمه به نام شــبکه های 
اجتماعی. راســتش، »همشهری محله« در این 
عمر نزدیک بــه دو دهه خیلی پوســت کلفت 
بوده کــه از گزند ســخت حــوادث  ـ از گرانی 
افسارگســیخته کاغذ و زینک و مرکب بگیرید 
تا محدودیت ها و ســلیقه های متفاوت مدیران 
و افول اقبال به رســانه های کاغذی که گریبان 
مطبوعات را سفت در چنگ گرفته  ـ به سالمت 
گــذر کرده و همچنان به راهش در این مســیر 
صعب ادامه می دهد. و کیست که نداند رسانه با 
مخاطب زنده است و اگر نباشد التفات شما، باید 

کرکره ها را پایین کشید و رفت پی کار دیگر. 
 اصل و اســاس تنها نشریه محلی پایتخت از 
همان روز اول تولــد، توجه به مخاطب محلی و 
دغدغه ها و دلمشغولی های او بوده و شاید همین 
که پیشانی این وجیزه به نام »محله« مزین شده 
مثل نقشه راهی اســت تا بدانیم محله و اهالی 
و نیازها و خواســته های شما باید همواره پیش 

چشممان و کانون تمرکزمان باشد. 
مع الوصف، از امروز، یعنی چهارشنبه 26 آبان 
1400، همشــهری محله رخت عوض می کند 
و پا در مســیر تازه ای می گذارد. اگــر تا دیروز 
نشــریه خودتان را در 16 صفحــه و در 5 پهنه 
شمال، جنوب، شــرق، غرب و مرکز می دیدید، 
حاال قرار اســت در جامه مجله ای 48 صفحه ای 
هرچهارشــنبه روی دکه برویم و چشــم و زبان 
شما در محله های تهران باشیم. ذره بین برداریم 
و در هیــأت یــک روزنامه نگار جســت وجوگر 
کوچه پسکوچه های شــهر را بکاویم و زخم ها را 
شهادت دهیم و کاستی ها را روی کاغذ بیاوریم و 

از دردها و دلمشغولی های شما بنویسیم. 
حقیقتا می دانیم پا در میدان چه نبرد دشواری 
گذاشته ایم و اگر امروز طرحی نو در انداخته ایم 
و با شــکل و شمایل جدید و تغییراتی در محتوا 
همسو باسلیقه امروز مخاطب نزد شما آمده ایم، 
تالشــی اســت برای اینکه تحفه ای دلچسب و 
درخور پیش رویتان بگذاریم. همشــهری محله 
به لطف نگاه و اقبال و پیگیری شــما سرپا مانده 
است. چنته این نشریه محلی زمانی پر و پیمان 
می شــود که همچنان اعتماد و همراهی شــما 
پشتوانه آن باشــد. هنوز و همچنان همشهری 

شماییم؛ ما را تنها نگذارید. یا علی! 

مهدی علیپور
سردبیر 

همچنان همشهری 
شماییم

پروندهپرونده

همه آنچه باید درباره تاریخچه 
دروازه غار یا هرندی امروز بدانیم

سرگذشت یک محله
20

دروازه غار چهره های سرشناسی را 
در دامن خود پرورانده است

نامداران هرندی
21

روایت یک بعد از ظهر کوتاه زیر 
آسمان پاییزی تهران؛ دروازه غار 

در 4 پرده
خاکستر نشین ها

22

چند نهاد دولتی برای تحول محله 
آسیب خیز قلب تهران دست به 

دست هم داده اند
هرندی

  چشم انتظار تولدی دیگر 

24

گفت وگو با »فرشید مقدم سلیمی«، 
جامعه شناس درباره دالیل تداوم 

آسیب های اجتماعی در هرندی
 دروازه غار محصول تبعیض 

در خدمات و امکانات

26

 بی خانمان های درگیر اعتیاد هرروز 
چشم  انتظار »افسانه«و»لیلی«اند
خانم دکتر! سرنگ داری؟

28

دیدار با لیال ارشد، مدیر »خانه 
خورشید« که معتقد است با کار 

بدون مطالعه در محله هرندی راه 
به جایی نمی بریم

طرح های تکراری
تجارب شکست خورده

29

کــوچه پسکـــوچهپسکـــوچه

این بوستان متفاوت تجربه جدیدی 
از گردشگری را به تهرانی ها هدیه 

خواهد داد
»بـاغ ایرانی« در راه است...

30

فعالیت معادن شن و ماسه محله 
خلیج فارس سال هاست متوقف 

شده، اما دردسرهایش برای 
شهرک های اطراف تمامی ندارد

شـن چـاله؛ 
»الماس« را قورت می دهد! 

32

در گوشه ای از سیزدهمین تکه 
پایتخت جمع شعرا جمع است

خیابان شاعران
34

پارکینگ های نقلی محله شهید 
رجایی  از10 تا 25 میلیون تومان 

به کارگاه های صنایع چوبی اجاره 
داده می شود

این پارکینگ ها 
بمب ساعتی است! 

35

بررسی پدیده ای که این روزها 
در اطراف شهر ری  موجب حادثه 

آفرینی و دلهره روستانشینان شده 
است

در محاصره سگ های ولگرد 

36

استقبال اهالی و صاحبان 
 کسب وکارهای محلی 

از نخستین بازارچه دائمی 
کارآفرینی و صنایع دستی

سرمایه گذاری دو سر بُرد

38

چند تصویر از تالش باربران 
در بازارهای منطقه12

ازنفس افتاده
39

سـاعــت خــــوشخــــوش

 اوج و فرود یک مسابقه  مهیج 
در مجموعه ورزشی اکباتان 

آدرنالین خالص
40

از چرخاندن سنگ آسیاب تا 
کشیدن تراکتور؛ روستانشینان و 

عشایر استان تهران زور بازویشان 
را محک زدند

قوی ترین مردان روستا

42

گپی خودمانی با حمید استیلی، 
فوتبالیست معروف و بچه محله 

چهارصددستگاه
بستنی می فروختم 

توپ فوتبال می خریدم

43

دروازه تهــرونتهــرون

تهران 133 سال پیش هم مثل 
همین روزها همه گیری هولناکی را 

از سر گذراند 
بلوای وبا در سرچشمه

44

شیوه های پلیسی اداره جلیله
 نظمیه و شگردهای کالهبرداری 

دوره قاجار چگونه بود؟ 
 سارق تحت

 استنطاق است

45

در جست وجوی ریشه نام های 
گوشه گوشه ارتفاعات شمیران 

در گفت وگو با داریوش شهبازی، 
تاریخ پژوه

شناسنامه کوه های تهران
از شغال آباد تا قلعه دختر

46

سپیـــــد و سیـــــــاه سیـــــــاه

خیــابــان هنــــــرهنــــــر

اخبار محله 4

 همه لوازم ورزشی این تولیدی را 
کارگران کم توان ذهنی می سازند

کارگاه مهربانی آقا معلم
6

کاسبی آزادانه رمال ها و 
دعانویس ها در بازار بزرگ ری

با »از ما بهتران« 
در ارتباطیم

8

معلم بازنشسته آرزوی باسواد 
شدن کودکان بازمانده از تحصیل 

را برآورده کرد
مدرسه ای در دل جنگل 

10

بخشدار و دهیاران 13روستای 
حریم از دردسرهای  هزار 

دانش آموز برای آموزش آنالین 
می گویند 

روی پشت بام
در جست وجوی اینترنت!

13

دیدار با کاپیتان »ملیکا کریمی« 
که مسافران در اولین پروازش

 برای او هورا کشیدند 
پرواز کردن آسان تر  

از رانندگی در تهران است

14

ناگفته هایی درباره اعجوبه جنگ های 
نامنظم شهید »مجتبی هاشمی نژاد« 

به روایت مهدی چمران
چریک خودساخته

12

»مریم سالور« از انگیزه هایش برای 
حفظ خانه کودکی هایش می گوید

به احترام درختان کهنسال،
قنات جاری و مادرم

16

حال و هوای پایتخت و روزهای 
خاکستری اش در گفت و گو با رضا 

امیرخانی، داستان نویس
تهران، شهر خودروهاست

18
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افتتاح یک مدرسه 
خّیرساز در خیابان 

رودکی 3
روزهای پایانی نیمه اول آبان ماه 
بود که خبرافتتاح مدرســه خّیر ساز 
در خیابــان رودکی مثــل توپ در 
منطقه 10 صدا کرد. این مدرســه 
که توســط خانــواده زنده یاد دکتر 
نیرومندپور ساخته شده یک مدرسه 
9 کالســه اســت که به آزمایشگاه 
کوچکی هم مجهز شده و قرار است 
400 دانش آموز دوره اول دبیرستان 
در آن درس بخواننــد. گویا خانواده 
نیرومند پور آستین هّمت باال زده اند 
تا گره کوچکی از مشکالت آموزشی 
باز کنند. آنها تاکنــون 11 میلیارد 
تومان به ســاخت مدرســه در شهر 
تهران کمــک کرده انــد و به زودی 
مدرســه دوم این خانواده در منطقه 
7 بــرای میزبانــی از دانش آموزان 
افتتاح می شــود. روز افتتاح مدرسه 
که همسر زنده یاد دکتر نیرومند پور 
هــم آمده بود، عبدالرضــا فوالدوند 
مدیرکل آموزش و پرورش شهرتهران 
پشت تریبون رفت و پس از قدردانی 
از این خانواده خّیر، از کمبود مدارس 
در شهر تهران گفت: »شهر تهران به 
1490 مدرســه جدید نیاز دارد که 
امیدواریم با کمک خّیران بخشی از 

این کمبود جبران شود.«

1

کشف اشیای 3هزار ساله

جعفر شربیانی، عضو هیأت رئیسه 
شورای اسالمی شهر تهران:

خدمت مؤثر و حل مشکالت 
مردم، امید آفرین است

کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران به معنای 
واقعی و ملموس از مهم ترین معیارها در ارائه 
جعفر  است.  شهروندان  به  خدمات 
به  خدمت رسانی  گفت:  شربیانی 
شهروندان مناطق جنوبی با همان 
کیفیت خدمات مناطق باالی شهر 
تهران انجام می شود و ضرورت دارد 
این نوع نگاه همواره در دوره جدید 
مدیریت شهری مدنظر قرار گیرد. خدمت 
مؤثر و حل مشکالت مردم در حد توان و امکانات 
موجود که با هم افزایی بین دستگاه ها و سازمان ها 
شهروندان  در  امیدآفرینی  باعث  می افتد  اتفاق 

خواهد شد. 

زهرا شمس احسان، عضو 
شورای شهر تهران: 

 دره فرحزاد، بهترین ظرفیت 
گردشگری پایتخت است

 روددره فرحزاد از ظرفیت های ارزشمند شهر تهران 
است، برای همین طرح ساماندهی روددره فرحزاد 
باید با در نظر گرفتن واقعیت های موجود 
تهیه و برنامه ریزی شود. در این طرح 
حفظ محیط طبیعی روددره همراه 
با ساماندهی آسیب های اجتماعی 
بسیار حائز اهمیت است. در واقع 
روددره  ساماندهی  مطالعات  در 
و  فنی  پیوست های  بر  عالوه  فرحزاد، 
زیست محیطی، باید پیوست فرهنگی و اجتماعی 
نیز تهیه و تالش شود با رفع مشکالت موجود، این 
روددره به یکی از بهترین فرصت های گردشگری 

برای خانواده ها تبدیل شود. 

سید محمد آقامیری، عضو 
کمیسیون عمران و ترافیک 

شورای شهر:
توسعه شهر با مشارکت 

شهروندان محقق می شود
مطالبات شهروندان  و  درخواست ها  به  رسیدگی 
دغدغه های شورای شهراست.  مهم ترین  از 
با  تا  دارد  تالش  شهری  مدیریت 
یت  ضا ر  ، نی سا مت ر خد د  بهبو
اما  کند،  تأمین  را  شهروندان 
انتظار می رود منتخبان و معتمدان 
محله ها، شهروندان را به مشارکت 
کنند.  تشویق  شهر  نگهداشت  در 
شهروندی،  حقوق  با  همزمان  شهروندان 
وظایفی نسبت به شهر و محیط زندگی خود دارند 

و این مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد. 

گوی طالیــی این هفتــه را به اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری شهرستان ری می دهیم که کاری 
کرده است کارستان. گویا این اداره با همکاری نیروی انتظامی 
، 3 قلم اشــیای تاریخی با قدمت باالی سه هزار سال کشف 
کرده است. البته باعث و  بانی اصلی این کشف مردم بودند. 
دست اندرکاران اداره میراث فرهنگی وقتی از طریق اطالعات 
محلی باخبر شدند افرادی ناشناس اشیای تاریخی و قیمتی 
خرید و فروش می کنند ، بــا کالنتری 211 قلعه نو هماهنگ 
کردند و مأموران انتظامی سر رسیدند و این افراد را دستگیر 
کردند. اقالم کشف شده ۹ قلم بودند که ۶ قلم آن 
براساس نظر کارشناسان اداره میراث فرهنگی 
تقلبی بودند و قدمت تاریخی نداشتند. به 
گفته کارشناسان قدمت این اشیا براساس 
نظر کارشناسان میراث فرهنگی به دوره 
عصر آهن یعنی بیشتر از سه هزار سال 

قبل می رسد. 

دلجویی 
شهردار پایتخت 

از کودک کار

2

این نخســتین بار نیست که در 
حق کودکان کار جفا می شود و شاید 
آخرین بار هم نباشــد، اما دلجویی 
پایتخت  سکاندار مدیریت شــهری 
از کودک کار کتک خورده، مرهمی 
بر دل زخمی او و خانواده اش شــد. 
ماجرا بــه 4 ماه قبــل برمی گردد، 
بر  زاکانی«  زمانی که هنوز»علیرضا 
کرسی ریاست شهرداری تهران تکیه 
نزده بــود. گویا این کودک با عموی 
خود درحــال جمع آوری زباله بودند 
که دو مأمور شهرداری کودک 
12 ســاله را بــه بــاد کتک 
می گیرند. کودک بینوا آنقدر 
کتک خورده بود که 15 روز 
در بیمارســتان بستری شد. 
از  تصویری  اما  هفته گذشته 
این کودک در فضای مجازی 
پخــش و همین باعث شــد، 
از موضوع  شهردار تهران هم 
مطلع شود. علیرضا زاکانی از 
کودک دعوت کرد تا به همراه 
عمویش به دفتر او بیایند تا از 
او دلجویی کند. البته شهردار 
پایتخت به کــودک و عمویش قول 
داد مأمــوران خاطی را پیدا و با آنها 

برخورد قاطع کند. 

توقف 8 خورو شوتی

5

4

تــا بــه حــال چیــزی درباره 
خودروهای »شــوتی« شــنیده اید، 
هفتــه قبل در جنــوب پایتخت نه 
یکی نه 2 تا که 8 دســتگاه خودرو 
شــوتی متوقف شــدند. کار راننده 
ایــن نــوع خودروهــا بــه نوعی با 
قاچاق گره خورده اســت حاال فرقی 
نمی کند، قاچاق انسان باشد یا کاال 
و موادمخــدر. این هم بماند که 91 
نفر از اتباع خارجی را چگونه در این 
خودروها جای داده بودند تا از شهری 
در جنوب شــرقی کشور به پایتخت 
برسانند. گویا مأموران پلیس امنیت 
اقتصادی، همه ورودی های پایتخت 
را زیر ذره بیــن گرفته اند و مو را از 
ماســت می کشــند تا هیچ خودرو 

شوتی وارد تهران نشود. 

6

بیخ گوش ما در روستاهای چندصدساله تهران فصل چیدن نارنجی های 
گس و شیرین رسیده است. تماشای پیرمردها و جوانان کنی روی نرده بان های 
بلند در حالی که یک سبد خرمالو در بغل دارند، این روزها تصویر دیگری 
از زندگی است. پای این خرمالوها نه تنها به بازارهای کشور که به فرنگ 

هم باز شده است.

عکس خبر

4 هکتار
مساحتش است. لقب بزرگ ترین بوستان دوستدار کودک پایتخت را یدک 
می کشد. در منطقه 9، حوالی محله شهید دستغیب و محله امامزاده)ع( 
آغوشش را برای بچه های شر و شرور و پرهیاهو باز کرده و از این بابت 

خوشحال به نظر می رسد.  

21 پارکینگ
پس  است؛  ساخت  حال  در  پرترافیک  پایتخت  مختلف  محله های  در   
می توان امیدوار بود به قدر بال مگسی از بار سنگین پارک دوبل و سوبل در 

خیابان های تهران کم شود. 

۶0  درصد
 از کار پروژه پل دوقلوی میدان ثامن الحجج)ع( انجام شده است و اهالی 
منطقه 15 می توانند به زودی تولد نخستین پل دوقلوی منطقه را به یکدیگر 

تبریک بگویند.

عدد خبر

 هوا که ســرد می شــود، ســاعت های شــب، 
برایشــان بــه انــدازه یــک عمــر می گــذرد؛ 
همان هایی که فرش خانه شــان کارتن اســت 
و ســقف سرشان آســمان. اگر این روزها در 
گوشه و کنار محله ، این همشهری ها را دیدید 
کافی اســت بــا 137 تماس بگیریــد، چراکه 
مددســراهای ویژه آقایــان و بانــوان مناطق 
مختلف تهران با ظرفیت بیش از 2 هزار و 50 

نفر پذیرای آنهاست. 

گوی طالیی هفته

خبر خوب 

حادثه هفته

نقل قول هفته

مهربانی هفته

اتفاق خوش

چارسوق

»نازخاتون« آمد
باالخره بعد از 2 ســال تالش و پیگیری »نازخاتون« آمد 
تا دســت بانوان محله های تکه پانزدهــم پایتخت را بگیرد. 
نازخاتون یک مرکز کسب و کار خانگی محلی است که شعار 
خاص و زیبــای خودش را هم دارد ؛ »  یک نفر بیشــتر روی 
این سفره می نشــیند«. قرار است در این مرکز بانوان به ویژه 
افراد کم درآمد و سرپرســت خانوار توانمند شوند تا بتوانند 
به اقتصاد خانواده خود کمک کنند. اکنون 18 بانوی ســاکن 
محله های منطقه 15 که به تولیــد محصوالت خانگی عالقه 
دارنــد در مرکز ناز خاتون فعالند و محصوالت خانگی خود را 

روزانه تحویل مشتری می دهند. 

بفرمایید خانه 
نیما یوشیج

ســال ها بود که به حال خود رها 
شده بود. بیشتر شبیه مخروبه ای بود 
که در آن یادگاری هایی از پدر شعر 
نو فارســی دیده می شد. مدتی هم 
پاتوق معتادان و کارتن خواب ها شده 
بود تا اینکه بعد از کلی آمد و شــد 
میان صاحب ملک و شهرداری، سال 
98 ســازمان زیباسازی شهر تهران 
ملک را خرید و مرمت و بازســازی 
خانه نیما یوشیج در محله دزاشیب 
را آغــاز کرد. آن طور که مســئوالن 
زیباســازی شــهر تهران می گویند 
بیــش از 4. 5 میلیــارد تومان برای 
بازســازی خانه قدیمــی و تاریخی 
پدر شعر نو فارسی هزینه شده و نام 
خانه را هم »موزه شعر نوین ایران« 
گذاشته اند. گویا شهرداری با توجه به 
هزینه هایی که کرده پیشــنهاد داده 
تا خانه به بخــش خصوصی واگذار 
شــود. البته خبرهای دیگری هم در 
راه اســت. حتماً می دانید که خانه 
جالل آل احمد و ســیمین دانشور 
هم در 250 متــری خانه نیما قرار 
دارد. ســازمان زیباسازی شهرداری 
می خواهــد از این فرصــت نهایت 
اســتفاده را ببرد و حدفاصل این دو 
خانه قدیمی پر خاطره شهر تهران را 
به گذر فرهنگی تبدیل کند تا حال 
و هوای روزهــای دید و بازدید نیما 
یوشیج و جالل آل احمد و سیمین 
تازه می خواهد  دانشور زنده شــود. 
ارتباطــی بین دو رویــداد فرهنگی 
قدمگاه صالحیه در تجریش و خانه 

نیما و جالل ایجاد کند. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

فرصت اشتغال 
کم توانان ذهنی 

در بخش 
خصوصی 
فراهم شود

در حالی که قانون الزام 
در  مختلف  دستگاه های 
اســتخدام و به کارگیری 
معلــوالن و اختصــاص 
از  حـــداقل 3درصــد 
اســتخدامی  مجوزهای 
)رسمی، پیمانی، کارگری( 
و  دولتی  دســتگاه های 
عمومی به ایــن گروه، از 
سوی هیچ نهاد و مرجعی 
نمی شــود،  گرفته  جدی 
کارآفرینی  از  صحبــت 
و ایجــاد اشــتغال برای 
معلوالن کم توان ذهنی به 
دارد.  شباهت  تلخ  طنزی 
این  مــاده 7  الف  در بند 
قانون »واجد شرایط بودن 
شرط  به عنوان  معلوالن« 
استخدام ذکر شده و ناگفته 
پیداست که اغلب قریب به 
مسئوالن،  و  جامعه  اتفاق 
معلوالن  توانمندی های  از 
و  غافل  ذهنــی  کم توان 
شاید کم اطالع هستند و با 
کمک این دستاویز قانونی 
از اســتخدام این گروه از 
دولتی  مراکز  در  معلوالن 
سر باز می زنند. اگر به این 
مسئله دیدی واقع گرایانه 
از شــعارزدگی  به دور  و 
است  بهتر  باشیم،  داشته 
به جــای تالش بی حاصل 
برای قــرار دادن معلوالن 
ذهنی در شمار بهره مندان 
از ظرفیــت 3 درصــدی 
دولتی  اســتخدام های 
کشور، باید مسیر کاریابی 
ایــن افــراد را در بخش 
کنیم.  همــوار  خصوصی 
برای دستیابی به این هدف 
در نظر گرفتن مشوق ها و 
برای  کارگشا  تسهیالتی 
افراد  استخدام کنندگان 
کم توان ذهنی نخستین و 
محسوب  قدم  مهم ترین 
می شــود و بستر توسعه 
اشتغال این افراد را فراهم 
پیمودن  صحیح  می کند. 
ایــن مســیر در بخش 
به  خصوصی در درازمدت 
توانمندی های  شناساندن 
کمک  ذهنی  معلــوالن 
می کنــد و افقــی برای 
پذیرش آنها در ســطوح 
مختلف جامعه را به وجود 

می آورد. 

از شــهرری حســابی دور شده ایم 
و تابلــو »امین آبــاد« مقابل مــا قرار 
دارد. روســتای امین آباد و روستاهای 
»اسالم آباد«، و »اشرف آباد« را هم پشت 
سر می گذاریم و بعد از باسکول60تنی 
انتهای کوچه بن بســت  والفجــر، در 
»فتاح« باالخره تولیدی »مهربانی« را 
پیدا می کنیم. »حمیــد« در حالی که 
لبخند معصومی روی لبش نشســته، 
در آهنــی تولیــدی را بــه روی ما باز 
قدیمی  ســاختمان  حیــاط  می کند. 
تولیــدی باصفاســت و داخل آالچیق 
وسط حیاط فوتبال دستی بزرگی قرار 
گرفته تا اگر حمید و همکارانش وقت 
فراغتی داشــته باشند، دور هم فوتبال 
دســتی بازی کنند. دفتر کار »آقا« به 
دفترهای شیک مدیران شباهتی ندارد 
و امکاناتش به میز و صندلی ســاده و 
یخچالی قدیمی خالصه می شود. فضای 
کارگاه بزرگ اســت، ولی همه مراحل 
تولید و بســته بندی محصوالت متنوع 
آن در همیــن محل انجام می شــود. 
اتاقی که برای استراحت و غذا خوردن 
بچه ها در نظر گرفته شده، از دفتر »آقا« 
مرتب تر و آراســته تر اســت. بروبازوی 
حمید از بقیه قوی تر و ورزیده تر است 
و هر جا بــاری روی زمین بماند، او به 
کمک می آید. مهربانی می گوید: »وقتی 
حمیــد دیپلمش را گرفــت، مادرش 
نمی توانست او را در خانه نگهدارد و از 
سر بیکاری در کوچه و خیابان با همسن 
و ساالنش گالویز می شد و خانواده اش 
همیشه نگران بودند که زور بازویش کار 
دستش بدهد. از وقتی حمید به کارگاه 
آمد، بازیگوشی هایش را کنار گذاشت و 
در کارگاه هر کاری از دستش بر می آید 
انجام می دهد.« حمید روی اسم و آوازه 
کار و محصوالت شان حسابی حساسیت 
و تعصب دارد و اگر سفارشات مشتری 

به موقع و کامل تهیه نشود، حتی اصرار 
»آقا« برای تعطیلی کار و اســتراحت 

کارگران به جایی نمی رسد. 

 قوانین ویژه تولیدی مهربانی
سن و ســال قاســم با همکارانش 
تفــاوت زیادی ندارد، ولــی او و جعفر 
و مجید کــه ازدواج کرده انــد و خانه، 
زندگــی می چرخاننــد عاقلــه مرد و 
بزرگ تر کارگران محســوب می شوند. 
مهربانی همه کارگرانش را بیمه کرده 
و مطابق قانــون وزارت کار حقوق آنها 
را پرداخت می کند، ولی هوای کسانی 
را کــه ازدواج کرده انــد دارد و مراقب 
است که زندگی شان لنگ نماند. قاسم 
خیلی دوســت دارد اوســتاکار کارگاه 
باشــد و بچه ها کار را از او یاد بگیرند، 
ولی بســیاری از مواقع دســته گل به 
آب می دهــد و آقا معلم باید همه چیز 
را راســت و ریس کند. سرو کله زدن 
با جعفــر که همه چیز را ده ها و صدها 
بار و یکریز تکرار می کند، کمی دشوار 
است، اما آقا معلم قلق همه شاگردانش 
را خوب می داند. جعفر خیلی خوشحال 
اســت که مثل بقیه همسن و ساالنش 
کار می کنــد. او می گوید: »من در دنیا 
فقط از بیکار شدن می ترسم. آخر زن و 
بچه دارم و باید خرج آنها را بدهم.«10 
شــاگرد مدرســه طاهر که حاال با هم 
همکار هستند، در غم و شادی یکدیگر 
شریک هستند و اگر کسی مجلس ختم 
و عروسی داشــته باشد، همه در غم و 
شادی او شریک هســتند، اگر یکی از 
آنها اثاث کشی داشته باشد، همه برای 
کمک به او به خط می شوند و خالصه 
برادرهایی هســتند که از هم جدایی 
ندارند. در تولیدی مهربانی گاهی همه 
قوانین بازار کار مانند سقف مرخصی و... 
کنار می رود و اگر یکی از بچه ها شرایط 
روحی کار کردن نداشته باشد، آقا معلم 
می داند که باید او را چند روزی به حال 
خودش بگذارد تا دوباره سردماغ شود. 
تنها قانون سفت و سخت و بدون تغییر 
ایــن تولیدی رعایت احتــرام یکدیگر 
اســت و آقا معلم از بی احترامی و رفتار 
نامناســب بچه ها نسبت به یکدیگر به 

آسانی نمی گذرد. 

و  پرتالش  ذهنی  کم توانان   
بادقت هستند

مهربانی می گوید: »این بچه ها برای 
انجــام کارهــا حوصله و دقــت زیادی 
دارنــد و از کارهای تکــراری هیچ وقت 
خســته نمی شــوند. به همین دلیل در 
کارهای تولیــدی بازدهی خیلی خوبی 

دارند.« حوصله آقــا معلم برای آموزش 
به بچه ها باعث شــده فوت و فن کار را 
خوب یاد بگیرند. او می گوید: »اوایل که 
بچه ها در کارگاه استخدام می شوند، باید 
هوای آنها را داشــته باشم و روش کار را 
چندین بار آموزش دهم تا بیاموزند، ولی 
بعد از یادگیری مانند اشخاص معمولی 

و حتی با دقت تــر از آنها وظیفه خود را 
انجام می دهند.« مهربانــی از نوجوانی 
در کنار تحصیل به کار مشــغول بوده و 
از کارفرماهایی نیست که طعم زحمت 
را نچشــیده باشــد. او تعریف می کند: 
»وقتی نوجوان بودم، با برادرم که معلم 
حق التدریس بــود، تصمیم گرفتیم کار 
و باری راه بیندازیم تا درآمدی داشــته 
باشــیم. آن زمان فوتبال دستی وسیله 
ورزشــی نو و تازه ای بود و پسر همسایه 
ما فوتبال دستی کوچکی خریده بود. من 
پیشنهاد کردم این وسیله را تولید کنیم 
و بعد از وارســی لوازم و طرز کار فوتبال 
دستی پسر همســایه، در زیرمین خانه 
پدری ام مشغول درست کردن این وسیله 
ورزشی شــدیم.« آنها نخستین فوتبال 
دستی هایی را که با ابزاری ساده و ابتدایی 
ساخته بودند، به پدر یکی از دوستان شان 
سپردند تا در مغازه اش بفروشد. برادران 
مهربانی تصــور نمی کردنــد محصول 
دست ساز آنها مورد توجه مشتریان قرار 
بگیرد، ولی این اتفاق افتاد و سفارشات 
ســاخت فوتبال دســتی هر روز بیشتر 
می شد. مهربانی دوره سربازی اش را در 
دوران دفاع مقــدس و در مناطق جنگی 

گذراند و مشــغله های دوران سربازی او 
باعث شــد برادرش سفارشات محصول 

آنها را به تنهایی انجام دهد. 

 ماجرای کارفرما شدن 
آقا معلم

مهربانی پــس از پایان دوره خدمت 
سربازی به عنوان معلم حق التدریس در 
آموزش و پرورش پذیرفته شد، ولی روز 
اول مهر مــدارک او برای تعیین محل 
تدریسش آماده نبود. حدود 2 ماه بعد 
که مدارکش آماده شد، تنها مدرسه ای 
که به معلم نیاز داشت، مدرسه استثنایی 
»طاهر« بــود. مهربانی برای داشــتن 
شغلی آســان و بی دردسر پذیرفت که 
دبیر ورزش حمید و دیگر دانش آموزان 
این مدرسه شود. حتی اوایل گاه و بیگاه 
تصمیم می گرفت درس و مدرسه را رها 
کند و تمام هم و غمش را صرف توسعه 
تولیدی کند، ولی کم کم احساس کرد 
دلبسته این مدرسه و شاگردانش شده و 
دور شدن از آنها برایش آسان نبود. دیگر 
اندازه ای  سفارشات برادران مهربانی به 
رسیده بود که نمی توانستند در زیرزمین 
خانه پدری شان آنها را تهیه کنند. علی 

مهربانی و بــرادرش وقتی در امین آباد 
ری کارگاه جمع و جوری دســت و پا 
کردنــد، به یک کارگر نیاز داشــتند تا 
سفارشات را با سرعت بیشتری تهیه و 
تحویل دهنــد. مهربانی می گوید: »آن 
زمان بــرای مهارت آموزی دانش آموزان 
استثنایی برنامه ریزی مناسبی شده بود 
و من و دیگر معلمان مدرسه طاهر هنر 
و مهارت های مختلفی مانند کار با چوب 
و فلز را به دانش آموزان می آموختیم، اما 
این دانش آمــوزان وقتی فارغ التحصیل 
می شــدند یادگیــری ایــن مهارت ها 
برایشان ســودی نداشت و خانه نشین 
می شدند. من که توانایی ها و مهارت های 
شاگردانم را می دانستم تصمیم گرفتم 
یکی از آنها را در کارگاه استخدام کنم.« 

 پسران مهربان آقا معلم
از آن روزهــا کــه کارگاه تولیدی 
مهربانــی با یک کارگر شــروع به کار 
کرده، ســال های زیادی می گذرد و او 
پس از انتقال کارگاه به کوچه »فتاح« 
دیگرش  فارغ التحصیل  شــاگرد  چند 
را هم اســتخدام کرده است. برای آقا 
معلم نوع محصوالتی که تولید می کند 

اهمیت زیادی دارد. او می گوید: »گاهی 
به من پیشنهاد می شود وسایلی مانند 
قلیان تولید کنم که هزینه کم و درآمد 
زیادی دارد، ولی من نمی توانم بپذیرم 
و ترجیــح می دهم با ســودی کمتر 
محصولی ســالم و مفید تولید کنم.« 
علی آقا 6سال پیش از آموزش و پرورش 
بازنشسته شده، اما هنوز بیش از آنکه 
یک کارفرما باشد، یک معلم است و گاه 
و بیگاه به مدرســه طاهر سر می زند تا 
اگر کمکی از دســتش بر می آید انجام 
دهد. خیر و برکــت وجود آقا معلم به 
جوانان دیگری هم که به کار نیاز دارند 
رســیده و به جوانــان معمولی زیادی 
فوت و فن کار تولیــدی را آموخته یا 
مواد اولیه در اختیــار آنها قرار داده تا 
در یک گوشه تهران یا سایر شهرها کار 
و کســبی راه بیندازند. آقا معلم فرزند 
پســر ندارد و بچه هــای کارگاه حکم 
پسران نداشته اش را دارند. در روزهایی 
که او و خانواده اش گرفتار کرونا شــده 
بودند، حمید و دیگر کارگران تولیدی 
لحظه ای از او غافل نبودند. در آن روزها 
حمید به بهانه خرید دارو و لوازم مورد 
نیاز خانواده آقا معلم، مرتب از حال شان 
باخبر می شد تا همکارانش را از شرایط 
بیماری او مطلع کنــد. دوره طوالنی 
بیماری اوستا علی، موقع امتحان پس 
دادن شاگردانش بود که از آن روسپید 
بیرون آمدنــد. حمید و همکارانش در 
این مدت کارگاه را به خوبی چرخاندند 
و نگذاشــتند هیچ کاری زمین بماند. 
علــی آقا در روزهای ســخت بیماری 
وقتی دلواپسی و احوالپرسی پرمحبت 
شاگردانش را می دید احساس می کرد 
خداوند 10پسر مهربان به او بخشیده 

است. 

 کارگاه مهربانی 
آقا معلم

 همه لوازم ورزشی این تولیدی را 
کارگران کم توان ذهنی می سازند

رابعه تیموری

نمای نزدیک

علــی مهربانــی در دوره ای کــه معلم 
مدرسه اســتثنایی »طاهر« بود، همیشه از 
دیدن مــادران و پدرانی کــه نگران آینده 
فرزندان شــان بودند، رنج می برد و دوست 

داشت از بار نگرانی آنها کم کند. 
او بچه ها را بر اســاس قوانین وزارت کار 
استخدام کرده، اما گاهی شرایط بازار کساد 
اســت و پرداخت هزینه بیمه آنها ســخت 

»خانواده های  می گوید:  مهربانی  می شــود. 
اوضاع  این  در  وقتی می بیننــد  بچه ها  این 
بازار کار فرزندان شــان روی پای خودشان 
ایســتاده اند، خیال شــان راحت می شود و 
زیادی  ارزش  برای من  آنها  خوشحال کردن 
و بی مسئولیتی  نامناسب  برخورد  دارد، ولی 
بعضی از مسئوالن ســبب می شود دیگران 
 شــهامت پا گذاشــتن به چنین گودی را 

پیدا نكنند.« 
که  پیش  »مدتــی  می کند:  تعریــف  او 
مســائل بیمه بچه ها را پیگیری می کردم، از 
مسئوالن خواستم شرایط ویژه این کارگران 
را در نظر بگیرنــد و در پرداخت مبلغ بیمه 
را  معلوالن  استخدام  قانونی  تسهیالت  آنها 
اعمال کنند، ولی مســئولی که تقاضایم را 
شــنید به جای همكاری و حل مشكل گفت 

اگر از پس پرداخت بیمه این بچه ها برنمی 
آییــد، آنها را بیــرون بریزید و کارگران 
عادی اســتخدام کنید که میزان تولید و 
درآمد کارگاه را بــاال ببرند.«مهربانی در 
این سال ها به مشــكالت زیادی برخورد 
کــرده، ولی همیشــه خدا هــوای او و 
 بچه هــا را داشــته و کارش زمین نمانده 

است. 

بیمه سنگین 
است، کارگرانت 
را بیرون کن! 

دیگر »حمیــد« آنقدر در 
کارش مهارت پیدا کرده که 
»آقا« او را به عنوان یک »اوســتای« 
تمام و کمال قبــول دارد. حمید بر و 
بــازوی مردانــه ای دارد و تا وقتی 
دانش آموز بود، »آقا« هوایش را داشت 
که مبادا به سبب معصومیت و ذهن 
کودکانه اش این بــر و بازو را صرف 
و  قلدربازی کند. وقتــی هم درس 
مشقش تمام شــد، »آقا« دست او و 
تعدادی از همکالســی هایش را در 
کارگاه تولیدی خود  بند کرد تا مانند 
همساالن سالم شان نان بازوی شان را 
بخورند. حمید و همکارانش از 
کم توانی ذهنی رنج می برند 
دبیرســتان  دوران  در  و 
شــاگرد »علــی فردایی 
هنوز  آنها  بوده اند.  مهربانی« 
هم به رســم دوران مدرســه، 
می زنند.  صــدا  »آقا«  را  مهربانی 
لوازم  تولیدی  حکایت  زیر  گزارش 
ورزشــی اســت که در یکی از 
دورافتاده  و  دنــج  کوچه های 
شهرری قرار گرفته و مهربانی 
خاصش  شاگردان  کمک  با 
روابط  می چرخاند.  را  آن 
این  کارفرمای  و  کارگــر 
تولیدی، با روابط معمول کارگر و 

کارفرماها تفاوت زیادی دارد. 

 محل کارگاه تغییر کند
بچه ها بیکار می شوند

مهم ترین دغدغه و مشکل »علی 
مهربانی« که مانع توسعه کارگاه 

تولیدی و افزایش تعداد کارگران 
شده، اجاره ای بودن ساختمان کارگاه 
است. او می گوید: »کارگاه به توسعه 

نیاز دارد و اگر فضای آن بزرگ تر 
شود، عالوه بر افزایش تولیدات، 

می توانیم تعداد بیشتری از جوانان 
دارای محدودیت )کم توان ذهنی( را 

وارد بازار کار کنیم.« همه کارگران 
تولیدی مهربانی ساکن شهرری و 
روستاهای اطراف هستند و اگر 

کارگاه به محل دیگری انتقال پیدا 
کند، پیمودن مسیری تازه و مسافتی 

طوالنی برای آنها دشوار است. 
مهربانی می گوید: »برای آسیب 
ندیدن و بیکار نشدن کارکنان 

تولیدی، مجبورم محل کارگاه را تغییر 
ندهم.« در ضلع شمالی کارگاه زمین 

وسیعی قرار دارد که در 30 سال 
گذشته به دلیل کم آبی بایر و بدون 
استفاده رها شده و مالک زمین به 
فروش و واگذاری آن تمایل دارد، 
ولی مسئوالن جهاد سازندگی مجوز 

ساخت و توسعه تولیدی در این 
زمین را صادر نمی کنند. مهربانی 

می گوید: »شرایط فیزیکی این کارگاه 
استیجاری نامناسب است و اگر سرو 

سامان پیدا نکند، در دراز مدت به 
مشکالت زیادی مانند غیرایمن شدن 

ساختمان کارگاه برخورد می کنیم.«

نگاه

احمد مرادی
مددکار اجتماعی
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

خانه دوست 
اینجاست!

مؤسسه »دوست اتیسم« با تربیت مربی و خدمات رایگان 
از کودکان مبتال به اتیسم حمایت می کند

حسن حسن زاده

صدای اتیسم تصمیم گرفت این فرایند 
بااهمیت را به صورت تئوری و عملی در 
دوره های فشــرده 3ماهه برگزار کند.« 
مؤسسه »دوست اتیسم« با همین روش 
طی 2 ســال اخیر 130 مربی زبده را به 
مراکز خدمت رســانی به کودکان اتیسم 
معرفی کرده است. عزیزی ادامه می دهد: 
»فعالیــت این مربیان بعــد از گذراندن 
دوره آموزشــی زیر نظر مؤسســه ادامه 
پیدا می کند و نحــوه آموزش و فعالیت 
آنها رصد می شود. تا امروز 57 مربی که 
در مؤسســه آموزش دیده اند در تهران 
فعالیــت می کنند و بقیه در شــهرهای 
مختلــف مشــغول خدمت رســانی به 

کودکان دارای اختالل اتیسم هستند.«

 خدمات رایگان برای کودکان 
دارای اتیسم

اتیسم«  »دوست  مؤسسه  ساختمان 
در خیابان شــیخ بهایــی جلوه مهربانی 
مربیان دلســوزی است که برای آموزش 
کــودکان اتیســم و کمک بــه افزایش 
توانمندی آنها در برقراری ارتباط با محیط 
تالش می کنند. اکنون 180 کودک دارای 
اختالل اتیســم در تهران تحت پوشش 
خدمات رایــگان این مؤسســه خیریه 
مردم نهاد قــرار دارند. عزیزی از خدمات 
رایگان مؤسســه »دوســت اتیسم« به 
پشتوانه کمک های مردمی می گوید: »در 
ساختمان مؤسسه خدمات آموزشی مانند 
آموزش های  کاردرمانــی،  گفتاردرمانی، 
حرکتی، ورزشــی، شناختی ـ رفتاری و... 
رایگان در اختیار کودکان تحت پوشش 
مؤسســه قرار می گیرد. براساس سطح 
توانایــی هر کودک، پالن هــای درمانی 
با تعداد جلســات معین بــرای او تهیه 
می شــود و به ازای هر کودک یک مربی 
مشــخص وجود دارد که  وضعیت او را 
رصد می کند. اما هدف اصلی مؤسســه 
صرفــاً برگــزاری کالس  و ارائه خدمات 
نیســت. مربیان تالش می کنند با ایجاد 
فضایی شاد، شــرایط را برای لذت بردن 
کودکان و تقویــت روابط اجتماعی آنها 
مهیا کنند.« عالوه بر کمک های غیرنقدی 
و توزیع بسته های معیشتی میان شماری 
از خانواده های نیازمندی که فرزند دارای 
اختالل اتیسم دارند، ارائه خدمات رایگان 
پزشکی و پیراپزشــکی به این کودکان 
از دیگــر خدمات مؤسســه »دوســت 

اختالل طیف اتیســم حــاال دیگر مثل 
ســال های گذشــته برای عموم مردم 
ناشــناخته نیســت و در تهــران مراکز 
کاردرمانــی،  بــرای  مؤسســه هایی  و 
گفتاردرمانی و خدمت رسانی به کودکان 
دارای اختالل اتیسم شروع به کار کرده اند. 
با وجود این، کمبود مربی زبده و آگاه به 
دانش روز همواره یکی از مهم ترین موانع 
خدمت رسانی مناسب به این قشر بوده 
است. اینجا در ساختمان مؤسسه دوست 
اتیســم در خیابان شیخ بهایی قدم های 
بزرگی برای حل این معضل برداشــته 
می شود. این مؤسسه خیریه مردم  نهاد 
که فعالیت خود را به پشتوانه کمک های 
مردمی از ســال 1397 شروع کرده، 2 
سالی است که تمرکز ویژه ای بر تربیت 
و آموزش مربیان زبده در این حوزه دارد. 
»شادناز عزیزی« مدیر مؤسسه »دوست 
اتیســم« در این باره می گوید: »یکی از 
مشــکالت خدمت رســانی به کودکان 
دارای اختالل اتیسم، کمبود مربی زبده 
و به تعداد کافی برای این کودکان است. 
از آنجایی که در ایــران هنوز خبری از 
تربیــت مربی  کودک اتیســم به عنوان 
یک رشته تخصصی دانشگاهی نیست، 
افــراد عالقه مند به فعالیت در این حوزه 
بایــد در دوره هــای آموزشــی مراکز و 
مؤسسات مختلف شرکت کنند. بنابراین 
مؤسسه خیریه ما به پشتوانه کمک های 
مردمی و با همکاری مرکز توانبخشــی 

اتیسم« است. عزیزی می گوید: »یکی از 
مشکالت خانواده هایی که کودک دارای 
اختالل اتیسم دارند، استفاده از خدمات 

دندانپزشــکی اســت. این کــودکان 
به دلیل شــرایط خاصشــان به 

راحتی نمی توانند از خدمات 
استفاده  دندانپزشــکی 
کنند. در نتیجه مؤسسه 
»دوســت اتیسم« پس 

از امضــای تفاهمنامه با یک 
دندانپزشــک، شــرایط را برای 

به  دندانپزشــکی  رایــگان  خدمات 
کودکان تحت پوشــش مؤسسه فراهم 
کرده اســت. عــالوه بر دندانپزشــکی، 
خدماتی مثل سیتی اســکن های مغزی، 
آزمایشــات خون، نوار قلب و... هم برای 

این کودکان رایگان است.« 

 از خیابان شیخ بهایی تا قزوین
اگــر از کمبود مربی زبــده در حوزه 
آموزش کودکان دارای اختالل اتیســم 
بگذریــم، کمبــود مراکــز تخصصــی 
خدمت رســانی به این کــودکان یکی 
دیگــر از معضــالت این حوزه اســت. 
آمــوزش و تربیــت مربی در مؤسســه 
برای کمک  اتیسم« مقدمه ای  »دوست 
به راه اندازی مراکــز تخصصی و خیریه 
تهران و شهرستان هاســت. عزیزی  در 
می گوید: »اگرچه تعداد مراکز تخصصی 
که در برابر ارائه خدمت به کودکان دارای 
اختالل اتیســم هزینه دریافت می کنند 
کم نیست، اما بســیاری از خانواده ها به 
دلیــل گرانی این خدمات توان پرداخت 
هزینه ها را ندارند. در 2سال اخیر عالوه 
بر تربیت مربی، بخشــی از کمک های 
مردمی به مؤسسه دوست اتیسم را برای 
کمک بــه راه اندازی مراکز باکیفیتی که 
خدمات رایگان ارائه می کنند اختصاص 
داده ایــم؛ آموزش هایــی از قبیل اینکه 
این مراکز چطــور می توانند با ظرفیت 
کمک های مردمی ساختمان اجاره کنند 
یا با کمک های مردمی کادر آموزشــی 

خود را تعلیم دهند.«
 اکنون با تالش مسئوالن دلسوز این 
مؤسسه مردم نهاد، یک مرکز تخصصی 
خدمت رسانی به کودکان دارای اختالل 
اتیســم در قزوین راه اندازی شده است. 
عزیزی ادامه می دهد: »عالوه بر کمک به 
راه اندازی یک مؤسسه خیریه غیرانتفاعی 

و غیردولتــی در قزوین، در حال کمک 
به راه اندازی 2 مرکز دیگر در شــهرهای 
گرگان و کرج هستیم. از طرفی مربیانی 
که در مؤسسه »دوست اتیسم« آموزش 
می بینند هم در این مراکز مشــغول به 
فعالیت می شوند تا به پشتوانه کمک های 
مردمی کودکان دارای اختالل اتیسم در 
این شهرها هم از خدمات رایگان بهره مند 

شوند.«

خودتان مربی کودکتان شوید
مؤسســه »دوست اتیسم« با همدلی 
و مشارکت مربیان دلســوز، طرح امید 
والدین را برای افزایش آگاهی خانواده ها 
و جامعه از اتیســم در دستور کار دارد. 
عزیــزی می گوید: »یکــی از معضالت 
بزرگ والدین این اســت کــه وقتی از 
اختالل اتیسم فرزند خود باخبر می شوند 
نمی داننــد چگونه باید به فرزندشــان 
کمک کننــد. اگرچه ایــن ناآگاهی در 
روزهای نخست تشخیص طبیعی است 
اما متأسفانه والدین بسیاری هم هستند 
که حتی پس از چند ســال از تشخیص 
این اختالل هنــوز نحوه ارتباط صحیح 
با فرزندشان را نمی دانند. در طرح امید 
والدین تالش می کنیم با برگزاری دوره 
رایگان یــک روزه، آموزش ها و اطالعات 
الزم را در اختیــار ایــن خانواده ها قرار 
بدهیم.« این دوره 3ساعته در ساختمان 

مؤسسه برگزار می شود.  

تو هم دوست اتیسم شو
هزینه  ارائه خدمات متعدد مؤسســه دوست اتیسم با کمک های 
مردمی تأمین می شود. اگر شما هم می خواهید با کمک های نقدی 
و غیرنقدی یاور کودکان دارای اختالل اتیسم باشید یا مهارت ها 
و دانش خــود در حوزه کاردرمانی، گفتاردرمانی، پزشــكی و... 
را داوطلبانه برای کمک به کودکان دارای اختالل اتیســم به کار 
بگیرید می توانید با شماره 88603454 تماس بگیرید و از نیازها و 

خدمات مرکز مطلع شوید. 

اتیسم را با یار مهربان 
بشناس

مؤسســه دوســت اتیسم برای 
افزایش آگاهــی عمومی جامعه 
نســبت بــه اتیســم و به ویــژه 
خانواده هــا،  آگاهــی  افزایــش 
کتاب هــای متعــددی تألیــف و 
ترجمــه کــرده اســت. یکــی از 
اهداف خیرخواهانه مؤسســه، 
آگاه ســازی عمومــی نســبت به 
آگاهــی  افزایــش  و  اتیســم 
تخصصــی خانواده ها برای کمک 
به کودکان دارای اختالل اتیسم 
اســت. تا امــروز 14 جلد کتاب 
بــرای افزایش آگاهی عمومی و 
تخصصــی در این حوزه تألیف و 
ترجمه شده و رایگان در اختیار 
خانواده های تحت پوشش قرار 

گرفته است. 

اینجــا خانــه دوم 180 
کودک دارای اختالل طیف 
اتیسم است. کودکانی که به پشتوانه 
از  حمایت ها و کمک هــای مردمی 
تنهایی و انزوا خارج شده و زیر نظر 
لحظه هایی  کاربلد  و  دلسوز  مربیان 
شاد را در کنار هم تجربه می کنند. 
مؤسســه خیریه »دوست اتیسم« 
عالوه بر برگزاری کالس های رایگان 
کاردرمانی، گفتاردرمانی، ورزشــی 
و... برای تربیت مربیان خبره در این 
تا  دارد  ویــژه ای  برنامه  هم  حوزه 
آرزو ی داشــتن یک زندگی شاد و 
کم دغدغه برای افراد با اختالل طیف 
اتیسم و خانواده هاشان محقق شود. 
اتیسم در  به مؤسسه دوست  سری 
محله ونک تهران زده و از خدمات 
رایگان این مؤسســه برای کودکان 
تربیت  اتیسم،  طیف  اختالل  دارای 
آموزشی  جلسات  برگزاری  و  مربی 
بــرای خانواده های ایــن کودکان 

گزارش تهیه کرده ایم.

چرت صبحگاهــی بازار پاره شــده و 
مشــتریانی کــه صبح زود بــه زیارت 
حرم حضــرت عبدالعظیم)ع( آمده اند، 
برای خرید و بازارگردی به بازار جدید 
حرم ســر زده اند. طبقــه همکف بازار 
شلوغ اســت و با آنکه هنوز ساعت به 
10صبح نرســیده، کرکره هیچ یک از 
دکان های بازار پایین نمانده اســت. در 
طبقه زیرزمین هیاهــو و بروبیا کمتر 
است و هنوز تعداد زیادی از دکان ها باز 
نشده است. آنچه در این طبقه عجیب 
و غریــب به نظر می رســد، دکان های 
کوچک و بزرگی اســت کــه تبلیغات 
دعانویسی و رمالی در گوشه و کنار آن 
به چشم می خورد و از بسته های دعای 
دست نویس آماده تا مهره مار و پوست 
آهو در ویترین شــان یافت می شود. به 
طرف یکی از ایــن دکان ها می روم که 
البه الی فروشگاه های پوشاک زیرزمین 
به خوبی جلب توجــه می کند. جوان 
25 ـ 26ســاله و عاقله مــردی کم مو 
داخل دکان نشســته اند و بســته های 
کوچک و بزرگ دعاهای دســت نویس 
داخــل ســبدهای پالســتیکی روی 
پیشخوان شیشه ای مغازه چیده شده اند. 

یکی از دعاها را که روی آن نوشته شده 
»دعای طلب فرزند« به مرد جوان نشان 
می دهم و می گویم: »ایــن دعا را باید 
چطور اســتفاده کنم؟« مانند طبیبی 
که به درد بیمارش پی برده، می گوید: 
»با این دعا اوالددار نمی شــوی. کار تو 
خیلی گره خــورده و باید برایت دعای 
خاصی بنویسم.« هزینه اش را می پرسم 
و می گوید: »هیچ دعانویسی این دعا را 
کمتر از3میلیون تومان نمی نویسد، ولی 

من فقط200هزار تومان می گیرم.«
 بــا صورت بدون محاســن و ســر 
کــم مــو و پیراهن و شــلوار پارچه ای 
ساده اش بیشــتر به همه قشری شبیه 
هست تا دعانویس. می پرسم: »خودتان 
می نویسید یا دعانویس دارید؟« جواب 
می دهد: »مــن با »از ما بهتــران« در 
ارتباطم. برو از مشتریان بازار بپرس. در 
حالی  که به نام خاصی اشــاره می کند، 
می گوید که بــرو از او بپرس تا بفهمی 
دعاهای مــن چه قدر حاجت می دهد.« 
رو به عاقله مرد که بی صدا به حرف های 
ما گوش می کند، می گویم: »200هزار 
تومان ندارم. خــدا خیرت بدهد، کمتر 
حســاب کن.« مرد جــوان از البه الی 

دســته های به هم ریخته دعاها یکی را 
بیرون می آورد و دعایی را که روی کاغذ 
مقوایی باریکی نوشته شده فوت می کند 
و به طرف من می گیرد: »نداری، این را 
ببر. قیمتش50هزار تومان است. بگذار 
توی نایلون و همیشــه همراهت باشد. 
تا2ماه دیگــر اوالددار نشــدی بیا آن 
دعای200هزار تومانی را150هزار تومان 
هم برایت می نویســم.« طوری مشغول 
شــمردن اســکناس های هزار تومانی 
و2هزار تومانــی نه چندان نونوار داخل 
مشــتم می شــوم که مردان دعانویس 
مطمئن می شوند که برای گرفتن دشت 
اول صبــح خود، باید منتظر مشــتری 

دست و دل بازتری باشند. 

 دور کردن همزاد ناجنس 
با 500هزارتومان 

در دکان رمالــی دیگــری کــه در 
راســته نقره فروشــان زیرزمیــن قرار 
گرفته، کاســبی شروع شــده و دختر 
نوجوانی کــه مانتوی کوتاه به ســر و 
شال خوشــرنگی به تن دارد، با آب و 
تــاب ماجرای عشــق یکطرفه خود به 
پسری باالشــهری را تعریف می کند. 
ســن مرد رمال به60سال می رسد و با 
لحنی پدرانه صحبت می کند. او دختر 
نوجوان را دلداری می دهد و می گوید: 
»ببین بابا جان! تــو همزادی داری که 
در کار و زندگــی ات گــره می اندازد و 
نمی گذارد کارت درســت پیش برود. 
مــن او را از تــو دور می کنم تا مهرت 
به دل این پسر بیفتد.« تصور می کنم 
یکی از گردنبندهــای آویخته بر در و 

دیوار مغازه شــلوغش را که عنوان های 
»  جلب  »گره گشایی«،  »  باطل السحر«، 
محبت« و... روی آنها نوشــته شــده، 
به مشــتری اش می دهد، و دست آخر 
فلــز زردرنگ کوچکی را از قفســه ای 
بیــرون می آورد و به طرف دختر جوان 
می گیرد: »بابا جان! این را در آب جوش 
فراوان بینداز و بگذار3روز و3شب توی 
آب بماند. غــروب روز چهارم کمی از 
آب را در چهارگوشــه خانه ات بریز و با 
مقداری از آن غسل کن. انشاءاهلل3هفته 
دیگر همزادت از تو دور می شــود و به 
مراد دلت می رســی.« اما و اگر آوردن 
مرد رمال ذوق چشــم های مشــتری 
جوانش را می خوابانــد. مرد می گوید: 
»بابا جان! اگر باز هم نشد، آن پسر هم 
همزاد دارد و باید همزاد او را دور کنیم 

تا مهرت به دلش بیفتد.« 
اسکناسی  تومان  شــمردن500هزار 
که دختر جوان روی پیشخوان شیشه ای 
پر از چرک و لک دکان گذاشــته، باعث 
نمی شود از راه انداختن مشتری بعدی اش 
غافل شود و در حال شمارش اسکناس ها 
قیمت هریک از دعاهای پشــت ویترین 
را برایم می گوید: »آن بســته که کمرش 
کــش بســته ام دانه ای40هــزار تومان، 
آن دعاهایــی که گوشــه گذاشــته ام، 
دانه ای50هــزار تومــان. برای چــی دعا 
می خواهــی؟...« در طبقه زیرزمین بازار 
ری تعداد چنین دکان هایی کم نیســت 
که عنوان حجره حکاکی را بر سر در خود 
نوشته اند، ولی آزادانه و بدون پرده پوشی 
به رمل و اسطرالب و دعانویسی مشغول 

هستند. 

با »از ما بهتران«
 در ارتباطیم

 کاسبی آزادانه 
رمال ها و دعانویس ها در بازار بزرگ ری

رابعه تیموری

نقل قول

 آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی: نوشتن دعاهایی 
که از حضرات معصومین)ع( رسیده و در کتب معتبر 
موجود است، اشکالی ندارد، ولی دعانویسی حرفه ای 
که شــغل افراد سودجوست، صحیح نیست و غالب 
کتاب هایی که به آن استناد می کنند، اعتباری ندارد. 
این امر شــرعًا جایز نیست و بسیاری از مدعیان آن 
افرادی خطاکارنــد، همچنین فال گیری از خرافات 

است و گرفتن پول برای گرفتن فال جایز نیست. 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی: نوشتن دعاهایی 
کــه با دلیل معتبــر از ائمــه معصومین)ع( نقل 
شــده و اجرت گرفتن در مقابل آن اشکال ندارد، 
ولــی مراجعه بــه فال گیرها یا دعانویســانی که 
به صورت های مختلف از منابعی که اعتبار شرعی 
ندارد، نقل می کنند یا می نویسند، جایز نیست و 
پــول گرفتن این گونه اکل مــال به باطل و حرام 

است. واهلل العالم. 

 آیت اهلل علوی گرگانی: دعانویسی از نظر شرعی 
اشکال ندارد، ولی فال گیری و جن گیری مورد تأیید 
نیست؛ البته دعانویسی که فعاًل در مملکت ما رواج 
دارد و بیشــتر افراد کالهبردار به این امر مشــغول 
هستند، جایز نیست؛ زیرا بسیاری از آنها معلومات 
کافی در این امر ندارند و گرفتن چنین پول هایی هم 
خالی از شبهه نیست و ما نباید خودمان را در معرض 

سوءاستفاده این گونه افراد قرار دهیم. 

فتاوای مراجع 
تقلید درباره 
 فالگیری 
و دعانویسی

اعتقادات غلط 
باعث رونق رمالی می شود

از  کریمــی«  »ســیدعلیرضا  حجت االســام 
روحانیون شهرری اســت. او از وجود دکان های 
رمالی و دعانویســی در بــازار جدید ری اطاع 
دارد و می گوید: »متأســفانه عده ای از ناآگاهی 
و اطاعــات دینی ضعیف افراد سوء اســتفاده 
می کننــد و با وعده حل مشــکات آنهــا از طریق 
نوشتن دعاهای غیرمعتبر و باز کردن سرکتاب پول های 
کانی دریافت می کنند.« حجت االسام کریمی به اهمیت 
و جایــگاه دعای واقعی در مفاهیم دینی اشــاره می کند و 
می گوید: »طلب حاجت از خداوند در مفاهیم دین اســام 
پســندیده اســت و باعث تقویــت ایمان و آرامــش افراد 
می شود، ولی شــیوه معمول رمالی و دعانویسی، بازی با 
اعتقادات مذهبی دیگران است و خرافات را بین مردم رواج 
می دهد.« این کارشــناس دینی برخورد قاطع و قانونی با 
رماالن و باال بردن آگاهی دینی مردم را برای برچیده شدن 

بساط دعانویسان و سودجویان الزم می داند. 

فالگیرهایی  و  رمال ها  از 
نیستند که کتابچه و  بند و 
بساط شان را زیر بغل بزنند و گوشه 
مشــتری  راه  به  چشــم  خیابان 
بنشــینند. در بیغوله ها و خانه های 
نیمه مخروبه و پنهان از چشم قانون 
از  آنها  نمی کننــد.  کاســبی  هم 
دکان داران بازار بزرگ ری هستند و 
در کنار ده ها کاسب این بازار که به 
خرید و فروش اقالمی مانند پوشاک، 
زیورآالت نقره و... مشغول هستند، 
با بساط رمل و اسطرالب و فالگیری 
به  خود سود و درآمدی قابل توجه 
زیر حکایت  گزارش  می زنند.  جیب 
کاسبی رماالن و دعانویسان در بازار 
بزرگ ری اســت که صبح یک روز 
پاییــزی به عنــوان مشــتری به 

سراغ شان رفتیم.
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

از  مدرسه طبیعت خانم میرهادی 
یک تکه بنر که روی آن می نشــینند، 
یک تختــه و بیــش از 30دانش آموز 
تشکیل شده اســت. این رسم هر روز 
کالس شــان اســت که قبل از شروع 
کالس درس، ســکو و مکانــی را که 
قــرار اســت روی آن بشــینند آب و 
جــارو می کننــد. تختــه کالس را از 
خانــه خانم معلم می آورنــد تا درس 
امروزشــان روی آن جــا خوش کند. 
صــدای بچه ها در البــه الی درختان 
جنگل می پیچد. دخترها و پسرهایی 
با صورتک هایی که روی آن ماســک 
زده اند کنار هــم چهارزانو روی زمین 
میرهادی،  جمیله السادات  نشسته اند. 
بازنشســته و خیر هم محله ای،  معلم 
دربــاره راه اندازی ایــن کالس درس 
و کمــک به کــودکان می گوید: »من 
فعالیــت آموزشــی ام را از منطقه14 

آغاز کــردم و در منطقه یک به پایان 
رســاندم. به دلیل بیماری همسرم که 
به هوای پاک و تمیز نیاز داشــت، در 
محله سروآزاد منطقه22ساکن شدیم. 
متوجه شدم که در منطقه کودکان و 
نوجوانانی زندگی می کنند که به دالیل 
مختلفی مانند مهاجرپذیر بودن یا فقر 
از حــق قانونی شــان، یعنی تحصیل، 
باورش ســخت  بازمانده اند.  محروم و 
اســت که در این منطقــه زیبا و آباد 
کودکی در نزدیکی مــا به دلیل فقر، 
بیماری، کار و نبود حمایت از تحصیل 
بــاز می ماند، اما متأســفانه کودکانی 
هستند که با این مشکل دست و پنجه 
نرم می کنند. اکنون هدفم این اســت 
که همین سکوی کوچک و شعرهایی 
که روی مقوا به خط زیبای همســرم 
نوشــته و به درختان نصب کرده ام به 
یک مدرسه تبدیل شــود. می خواهم 
با این کارم این کــودکان هم بتوانند 
آینده ای خوبی داشته باشند و باسواد 
شوند. تالش می کنم تا مدرسه طبیعت 
برای بچه هــای کار و همه آنهایی که 
به دلیل ســن باال و مشــکالت دیگر 
نمی توانند خواندن و نوشتن یاد بگیرند 
سکوی پرتاب به دنیای باسوادی باشد. 
همچنین بارها به آنها گفته ام که دلم 
می خواهد کارم را شما هم دنبال و تا 
آخر عمرتان بــه دیگران کمک کنید. 
خوشــبختانه تعــدادی از بچه هــای 
همین مدرسه طبیعت با آموزش های 

مســتمر و مداوم جهشی کالس دوم 
و ســوم رفتند که این اتفاق برای من 

بزرگ ترین موفقیت است.«

 نان آوران کوچک 
پای درس خانم معلم

به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونــا کالس درس در گوشــه ای از 
پارک جنگلی چیتگــر و مقابل خانه 
خانــم معلــم برپا می شــود. روزهای 
روی  درس  کالس  گــرم  و  آفتابــی 
یکی از ســکوهای جنگل تشــکیل و 
در روزهای بارانی، پاگرد ورودی خانه 
خانم معلم به مدرسه کودکان بازمانده 
از تحصیل تبدیل می شــود. »سخی« 
پسرک پرجنب و جوش کالس است. 
او می گوید: »اول وقت می آییم کالس 
را تمیز می کنیم، آماده می شــویم تا 
معلم بیاید. وقتی هم که کالس تمام 
می شــود خود ما دوبــاره همه جا را 
مرتب می کنیم و وسایل را گوشه خانه 

خانم معلم می گذاریم و بعد می رویم.« 
تفاوت مهمی که ایــن کودکان با 
دانش آمــوزان دیگر دارند این اســت 
کــه در خانــه فرصتی بــرای درس 
نان آوران کوچک  آنها  ندارند.  خواندن 
خانه های شان هستند که بعد از درس 
دوبــاره راهــی کوچه هــا و خیابان ها 
می شوند تا کمک حال پدر و مادرشان 
»برپایی  می گوید:  میرهادی  باشــند. 
کالس در محیــط بــاز دردســرهای 
خودش را دارد. با بارش باران یا وزش 
باد همه چیز به هم می ریزد. نوشته ها و 
کاردستی های کودکان که با اشتیاق آن 
را انجام داده اند از بین می رود. برخی از 
روزها تعداد دانش آموزان بیشتر است و 
برای اینکه بتوانم به همه آنها آموزش 
بدهم از شهروندانی که روی صندلی ها 
نشســته اند می خواهم کــه به یکی از 
کودکان دیکته بگوید یا در حین حل 
کردن تمرین های کودک دیگر بر کار 
او نظارت داشــته باشد، اما شهروندان 

 مدرسه ای 
در دل جنگل 

معلم بازنشسته آرزوی باسواد شدن کودکان بازمانده از 
تحصیل را برآورده کرد

ثریا روزبهانی 

نمای نزدیک

کمک به کودکان بازمانده از تحصیل فرصت 
خوبی است تا آنها بتوانند این عقب ماندگی را 
جبران کنند و از ایــن فرصت نهایت بهره را 
منطقه22،  در  ساخت وســاز  دلیل  به  ببرند. 
تعداد مهاجران و اتباع برای کارگری در برخی 
از محله ها در مقایســه با سایر مناطق شهر 
بیشتر اســت. به همین خاطر اغلب فرزندان 
اینكه  به دلیل  بازمانده انــد.  از تحصیل  آنها 

والدین این کودکان از اوراق هویتی و اقامتی 
معتبر برخوردار نیستند ثبت نام کودکان اتباع 
غیرمجاز اســت. هرچند این مشكل از سال 
گذشــته از طریق صدور »کارت ویژه حمایت 
اما  است،  برطرف شده  تا حدودی  تحصیلی« 
باز هم وجود موانعی در صــدور کارت ویژه 
حمایت تحصیلــی، فرایند صدور آن را مانند 
صدور سایر مدارک هویتی به فرایندی وقتگیر 

و خسته کننده برای این دسته از اتباع تبدیل 
کرده و صدور اولیه آن مشتمل بر طی مراحلی 
انجام  است.  و...  پزشــكی  آزمایشات  مانند 
این مراحل بیش از 2ماه زمان می برد و اغلب 
اتباع به دلیل پرداخت هزینه و همچنین زمان 
از  نمی کنند.  پیگیری  را  این موضوع  طوالنی، 
سوی دیگر، کارت های ویژه  صادرشده همانند 
سایر مدارک اقامتی تاریخ انقضا دارد و آنهایی 

از سال قبل صادر شده اند بی اعتبارند،  که 
بنابراین والدین این کودکان باید هرســاله 
برای ثبت نام فرزندان شان در پایه تحصیلی 
جدیــد کارت ویژه  آنهــا را تمدید کنند. 
هر  تحصیلی  حمایت  ویژه  کارت  همچنین 
فرد فقط در محــدوده منطقه محل صدور 
معتبر بوده و دارنــدگان آن صرفًا مجاز به 
ثبت نام در همان محدوده هستند. برهمین 

اساس بیشــتر این خانواده ها قید تحصیل 
کودکان شــان را می زنند، اما نباید از این 
موضوع غافل ماند که اکنون این افراد هم 
ساکنان محله هســتند و بدون    تردید هر 
باشد  بیشتر  چقدر سطح سواد شهروندان 
در فعالیت های شــهری که منجر به بهبود 
نیز  می شود  محله شان  در  زندگی  وضعیت 
مشارکت بیشتری خواهند کرد. چراکه آنها 

از طریق تحصیل به این باور خواهند رسید 
که محل زندگی آنها خانه شــان محسوب 
بی تفاوت  آن  به  نســبت  نباید  و  می شود 
باشــند. عالوه بر این، همه افــراد باید از 
فرصت سوادآموزی بهره مند شوند و اگر در 
نداشته  وجود  برایشان  امكان  این  گذشته 

حاال می توانند آن را جبران کنند. 
»مریم پیروز« کارشناس اجتماعی

همه با هم 
تا ریشه کنی 
بی سوادی 

کالس اول بــرود و باید جهشــی در 
کالس های باالتــر ثبت نام کند. اگر او 
را در کالس دوم نامنویسی کنند من 
خودم قــول می دهم که کمکش کنم 
یا »اثنــی« کودک بازمانده از تحصیل 
دیگری اســت کــه باید در مدرســه 
این کودکان  بزرگساالن ثبت نام کند. 
دغدغه های زندگی من هستند. حتی 
وقت بیشتری را نســبت به فرزندانم 
بــا آنها می گذرانم و خانــواده ام هم از 
این موضــوع گله می کننــد. این راه 
ســختی های زیادی دارد، ولی وقتی 
در ذهنم تصور می کــردم این بچه ها 
دلســوزی ندارند و بی هدف در کوچه 
و خیابان پرســه می زنند و جوراب و 
فال می فروشــند سختی ها را فراموش 
می کنم. از طرفی وجود ویروس کرونا 
و قــرار گرفتن در مکان شــلوغ برای 
خانواده ام به ویژه همسرم تهدید بزرگی 
به شمار می رود، اما با توکل به خداوند 
بزرگ و اینکه بایــد قدر هر روز و هر 
ساعت را بدانم تا زمان را برای آموزش 
بچه ها از دســت ندهم، ایــن کار را با 

جدیت دنبال می کنم.« 

 خانه دوست کجاست
هرچند که کالس درس خانم معلم 
ساعت مشــخصی آغاز می شــود، اما 
عالقه او به آموزش و اشتیاق کودکان 
زمــان و مکان نمی شناســد. شــاید 
همیــن دلیل به صــدا در آمدن وقت 
و بی وقــت زنگ در خانــه خانم معلم 
توسط دانش آموزانش باشد. میرهادی 
می گوید: »هیچ محدودیتی برای درس 
دادن نــدارم و هر زمان و هر روزی که 
کودکان نیاز به تمرین و مطالعه داشته 
باشــند کالس برقرار اســت. زبان و 
نحوه تلفــظ کلمات این کــودکان با 
زبان فارسی که ما در مدارس آموزش 
می دهیم متفاوت است. خیلی سختی 
کشیدیم تا زبان هم را فهمیدیم. گاهی 
خود بچه ها هم زبان یکدیگر را متوجه 
نمی شــوند. ایــن موضوع مشــکالت 
تدریــس را دوچنــدان می کند و باید 
وقت بیشــتری صرف کنــم تا تلفظ 
درســت کلمات را یاد بگیرند. بیش از 
2سال اســت که زمستان و تابستان و 
بدون داشــتن تعطیلی، جز پنجشنبه 
و جمعه، به تدریس مشــغول هستم. 
تعداد بچه ها زیاد است و نیروی کمکی 
هم ندارم. چــون برخی از کودکان کار 
می کننــد محدویت زمانــی هم دارم. 
اغلب، کالس در زمســتان از ســاعت 
12:30 تا 15 و در تابســتان هم چون 
هوا دیر تاریک می شود از ساعت 17 و 

18 شروع می کنیم.«.  

 نذر فرهنگی کنید
حتی شما دوست عزیز! 

بســیاری از اهالی به نوبه خود عالقه مند هستند 
تا در یک کار خیر مشــارکت داشــته باشند. برای 
مثال معلم بازنشســته ای کــه می تواند در هفته 
چند ساعت به این کودکان آموزش دهد یا کارهای 
بســیاری از این دســت. عنوان این فعالیت ها را 
می توان نذر فرهنگی هم گذاشت. »لیال عمارتی« 
از ساکنان محله سروآزاد می گوید: »من دبیر دوره 
اول دبیرســتان هســتم و با دیدن اشــتیاق این 
کودکان برای تحصیل عالقه مند شدم تا حتی شده 
یک ســاعت در هفته به آنها آموزش بدهم. شاید 
در همین محله و منطقه افراد بســیار دیگری هم 
وقتی از این ماجرا باخبر شــوند، آنها هم پا پیش 
بگذارند و داوطلب شــوند تا با یاری شــهروندان 
بــه ادامه تحصیل  این کودکان کمک کنند. بر این 
اساس بازنشســتگان آموزش و پرورش، جوانان 
دانشــجو و هرفردی بنا به رشته تحصیلی اش در 
این زمینه قادر به تدریس باشــند، می توانند در 
کنار خانم میرهادی، معلم خیــر، در این راه کمک 

کنند.«

با  با گفتــن »حوصله ســروکله زدن 
بچه ها را ندارم یا نمی توانم این کار را 
انجام بدهم« از کمک به این کودکان 
فــرار و کاری را که از دست شــان بر 

می آید دریــغ می کنند. اکنون حدود 
2ماهــی می شــود که چنــد نیروی 
خودجوش و عالقه منــد برای کمک 
به این دانش آموزان داوطلب شــده و 

گوشه ای از کار را برعهده گرفته اند.«

 در آرزوی آینده ای بهتر
ســاکت کــردن ایــن تعــداد از 
دانش آموز در فضای باز کار ســختی 
اســت. به دلیل هیاهو و جنب وجوش 
دانش آمــوزان برخی اوقــات صدا به 
صدا نمی رسد. گاهی صدای رد شدن 
ماشینی حواس شــان را پرت می کند 
و ســکوت حاکم بــرکالس درس را 
می شــکند و گاهی هم نشســتن 
اهالی در پارک و دیدن سگ های 
ولگــرد بهانه ای برای چشــم 
برداشــتن از تخته و دفتر 
اســت، اما دیدن سنجاب 
یا روباه در جنگل کافی 
اســت تا نظم کالس 
و  بریزد  برهم  دوباره 
هیاهویــی دیگر به 
پا شــود. در چشم 
می توان  میرهادی 

نگرانی برای آینــده  این دانش آموزان 
را دید. او بدون هیچ چشمداشــتی به 
دانش آموزان بی بضاعــت و بازمانده از 
تحصیل که اغلب آنهــا از اتباع افغان 
هســتند، پایه های ابتدایی را آموزش 
می دهد. دانش آموزان ایرانی هم برای 
رفع اشــکال در این کالس شاگردان 
ثابت او هســتند. دستش توان جوانی 
را ندارد و نمی تواند مدت زیادی آن را 
باال نگه دارد. برای همین سرمشــق ها 
را به جای نوشتن روی تخته در دفتر 
دانش آموزان می نویســد و با اشاره به 
کودکان کالســش می گوید: »شور و 
اشــتیاق آنها به آموختن تنها دلیلی 
است که به من انگیزه می دهد در سرما 
و گرما و با هر سختی از این راه پا پس 
نکشم. من نگران آن دسته از کودکانی 
هســتیم که بــه خاطر سن شــان در 
مدرسه ثبت نام نمی کنند. مثاًل »نبی« 
یازده ساله است. به خاطر سنش طبق 
قانون آمــوزش و پرورش نمی تواند به 

سر و صورت سیاه، قد و قواره ای نحیف و کاپشنی مندرس را، که جای دوخت و درز جیب هایش همه باز شده، به تن 
دارد. هر روز صبح شال و کاله کرده و کیف را پشتش می اندازد و به راه می افتد، اما نه به سمت مدرسه، بلکه به سوی 
خیابان ها و چهارراه های منطقه. بسته های آدامس و دستمال کاغذی به جای دفتر و کتاب کیفش را پر کرده اند. آنها روزشان را با 
فروش همین بسته ها به شب می رسانند. در صورتی که هم سن و سال های شان پشت نیمکت مدرسه نشسته و علم فرا می گیرند. 
»جمیله السادات میرهادی« دبیر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش بعد از بازنشستگی همچنان مشتاق و مصر آموزش دادن است. 
به همین دلیل این بار محوطه جنگلی جلو خانه اش را به »مدرسه طبیعت« تبدیل کرده و دانش آموزانش هم کودکان بازمانده از 

تحصیل هستند تا این کودکان هم روزی پشت نیمکت های مدرسه بنشینند و بنویسند »ما هم باسواد شدیم«.
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به تو افتخار می کنیم
امام خمینی)ره( در پیامی فرموده بودند: »ســام مرا 
به آقای سید مجتبی هاشــمی نژاد برسانید و بگویید از 
آقایان وصف زحمات و رشادت های شما را بارها شنیده ام. 
خلوص شما و همه رزمندگان در حال نبرد با متجاوزین 
برای من که شماها را فرزندان خود می دانم باعث مباهات 
و افتخار است. بنده همه رزمندگان اسام را دعا می کنم.« 

»حمید داودآبادی« خبرنگار و نویســنده دفاع مقدس 
هم به نقل از مقام معظم رهبری گفته است: »اوایل بهمن 
سال1377 خدمت مقام معظم رهبری بودیم. سررسید 
»یاد یاران« با تصاویر رنگی شهدا را تورق کردند و برای 
هرکدام از شــهدا کــه تصویرش را می دیــد، خاطره یا 
نکته ای می گفت. درباره شهید سید مجتبی هاشمی نژاد 
هم فرمود: »آقا سید برای خودش در    آبادان حال و هوایی 
داشت.« شــهید دکتر »مصطفی چمران« هم خطاب به 
شهید هاشــمی نژاد گفته بود: »هاشــمی نژاد جان! تو 
فرمانده ای هستی که به تو افتخار می کنیم.« شهید صیاد 
شیرازی هم درخصوص این شهید گفته بود: »قد و قامت 
شهید هاشمی نژاد، آن دالوری ها، رشادت ها و آن سیمای 

نورانی، مرا به یاد حمزه سیدالشهدا)ع( می انداخت.«

ارمغان آورد. نیاز ما به مقاومت ســبب 
شــد که ذهن های خاّلق و پرنشــاط 
ایرانــی، ابتکار به خرج بدهند. برادرانی 
هم که در ســپاه بودنــد، آموزش دیده 
نبودند. مثاًل آقای شمخانی که فرمانده 
سپاه اهواز بود، آن موقع دانشجو بودند. 
حتی سردار جعفری، فرمانده سابق کل 
ســپاه، دانشجوی معماری بودند که به 
سوسنگرد آمده و ازخالقیت های ذهنی 
خودشان استفاده کرده و فرمانده سپاه 
سوسنگرد شــدند. در این مسیر و در 
طول زمان تجربه های فراوانی آموختند 
تا رســیدند به جایی که فرمانده لشکر 
و... شدند. بنابراین نداشتن زمان و نیاز 
مبرم و هوش و خالقیت سبب می شد 
که افراد به ســرعت آن مراتب را طی 
کنند. البته بودن در کنار برادران ارتشی 
و اســتفاده از علم آنها هم قاعدتاً یکی 
از این منابع بود. همه این نقشــه های 
عملیاتی را نظامی ها بلد بودند. ارتشی ها 
ارائه می دادنــد و نیروهای داوطلب یاد 

می گرفتند. 
 با این توصیف، شــهید سید 
مجتبی هاشمی نژاد چه ویژگی های 
شخصیتی داشت که چنین نقشی 

را ایفا کرد؟
برداشــت من این اســت که ایشان 
جاذبه خاصی داشــت و می توانســت 
جوانان را جذب کند. همچنین از قدرت 
سازماندهی و ساماندهی نیروها و افراد 
و از روحیه شهادت طلبی و مقاومت در 
برابر دشــمن برخوردار بود. روحیه اش 
این طــور بود که باید به هر طریق و هر 
شکلی در مقابل دشمن ایستاد و بدون 
اینکه نظامی باشد یا دستگاه و سازمانی 
از او حمایت کند، صرفاً به خاطر وظیفه 
شرعی و مکتبی و میهنی از تهران بلند 
شد و با عده ای از داوطلبان، چه از گروه 
فداییان اسالم و چه دیگر داوطلبان که از 
طریق فداییان اسالم به ایشان نپیوسته 
بودند، به   آبادان رفت و ایستاد و مقاومت 
کرد. در این مسیر آنچه از همه مهم تر 
است، ایمان، اعتقاد و شهادت طلبی بود 
که او را به این مسیر کشاند و سبب شد 

عده ای گرد او جمع شوند. 
 چرا بعد از شهادت دکتر چمران 
برچیده شدند؟  گروه های چریكی 
می گویندکه شهید هاشمی نژاد بر 
تداوم این نوع جنگ و ادامه فعالیت 

چریک ها اصرار داشتند. 
دکتر چمران 31خرداد سال1360 
به شهادت رســیدند. اگر اشتباه نکنم، 
تا حدود مهرماه من هم با مقام معظم 
رهبری که ایشــان هــم از پایه گذاران 
جنگ های نامنظم بودنــد، در ارتباط 

  ترور شــهید هاشــمی نژاد 
نزدیک به 3سال و نیم بعد از پایان 
فرماندهی اش بر جنگ های نامنظم   

آبادان انجام شد. چرا؟ 
قاعدتاً آنها از هر کسی که در انقالب 
به عنوان یک نیروی محرک و تالشــگر 
و معتقــد کار می کــرد، کینــه به دل 
می گرفتند، به خصوص وقتی که به دامن 
صدام پناه بردند، دیگر رســماً دشمن 
نیروهای رزمنده ما محسوب می شدند. 
من احســاس می کنم بــرای اینکه بر 
دیگران تأثیر بگذارند، کســانی را که در 
جبهه حضور داشــته و جنگیده بودند، 
می کشــتند تا جنگ روانی برای مردم 
ایجاد کنند تا به جبهه ها نروند. شــهید 
هاشمی نژاد سمبل فردی بود که مبارزه، 
مقاومت و دفاع کرده و در برابر صدامیان 
جنگیده و در روزهای وانفسا و خطرناکی 
که کســی نبود، بخشــی از   آبــادان را 
حفاظــت کرده و با غیرت و شــجاعت 
خود یادگارهایی بر جای گذاشــته بود. 
او ســمبل و نمونه بود و طبیعتاً باید او 
را می زدنــد تا به خیال خود در دیگران 

وحشت و رعب ایجاد کنند. 

بودم و ســتاد جنگ های نامنظم را در 
کنار دوستان جلو می بردیم. بعد دعوتی 
شــد و به شــورای عالی دفاع رفتم و 
مشورت کردند و تصمیمی گرفته شد. 
این جلسه یکبار در زمان حضور ریاست 
جمهوری شــهید رجایی و جلسه دوم 
بعد از شــهادت ایشان در زمان ریاست 
جمهوری مقام معظم رهبری تشکیل 
شــد. آن موقع گفتند که قانون بسیج 
تصویب شــده و قرار اســت که همه 
نیروهای چریکی و داوطلب که به طور 
نامنظم به جبهه آمده اند، ســامان داده 
شوند و در یک ســازمان به نام بسیج 
جمع شــوند تا بهتر بتــوان هدایت و 
مدیریتشان کرد. لذا از پاییز همان سال 
به تدریج ســتاد ما که بعد از شهادت 
دکتر چمران به نام ستاد دکتر چمران 
شناخته می شد، در بسیج ادغام و با تمام 
امکاناتش تبدیــل به یکی از واحدهای 
نظامی بســیج منطقه خوزستان شد. 
در   آبادان هم قرار شــد فداییان اسالم 
و سید مجتبی هاشــمی نژاد دراختیار 
بســیج قرار بگیرند که گمان می کنم 
ایشــان نیروهایش را در اختیار بسیج 
قرار داد و خودشان هم همان مواقع با 
یک جیپ رنجرور به ستاد جنگ های 
نامنظم آمدند و سالح هایی را آوردند و 

تحویل دادند. 

 چرا برخی شهید سیدمجتبی 
هاشمی نژاد را معاون شهید چمران 

در جنگ های نامنظم می دانند؟ 
ســتاد  فرمانده  چمــران  شــهید 
جنگ هــای نامنظم بود. ایشــان یک 
رئیس ســتاد داشــت که تــا مدت ها 
مرحوم امیر سرلشکر »محمد سلیمی« 
بود که تــا 3روز بعد از عملیات هویزه، 
یعنی حدود 20دی 1359 که مجروح 
و مجبور شد به بیمارستان برود و بعد به 
تهران برگردد، این مسئولیت را داشت. 
بعد هم من بدون حکم، مســئولیت او 
را ادامــه دادم و بعد از شــهادت دکتر 
چمران هم به همین صورت ادامه پیدا 
کرد و گزارش ستاد را خدمت امام)ره( 
و مقام معظم رهبری مــی دادم. ما در 
ستاد جنگ های نامنظم 4رکن داشتیم 
که هرکدام یک رئیس داشت و معاون 
نداشــت. برای فرماندهان مناطق هم 
عموماً رؤسای این ارکان حکم می زدند. 
بنابراین، دکتر چمران برای کسی حکم 
نمی زد و معاونی هم نداشت. به همین 
دلیل، دکتر چمران ارتباط ســازمانی 
با شهید هاشــمی نژاد داشت و از همه 
گروه هایــی که به صــورت داوطلب در 
جبهه بودند، حمایت می کرد. خودش 
هم با چنین گروهی در کنار مقام معظم 
رهبری به اهواز رفت و ستاد جنگ های 

نامنظم را پایه گذاری کرد. 
 با این توصیف، فعالیت شهید 
جنگ های  ستاد  ذیل  هاشمی نژاد 

نامنظم دکتر چمران نبود؟ 
او خــودش جنگ هــای چریکــی 
مســتقلی از دکتر چمران داشت، ولی 
در خط اســالم و دفــاع از میهن بود، 
همان طور که در غرب کشور هم گروه 
جنگ های نامنظم مردمی وجود داشت 
و مستقل فعالیت می کردند و برخی از 
آنها هم به شهادت رسیدند؛ مثل شهید 
»سعید گالب بخش« معروف به محسن 
چریک که جوان بســیار ورزیده ای بود 
و عــده ای را به غرب کشــور برده و به 
همین شــکل کار می کرد. یکی دیگر 
رفته بود ایالم و شهید هاشمی نژاد هم 
به   آبادان رفته بود. اینها با شهید چمران 
ارتباط رســمی نداشــتند، اما شهید 
چمران به این افــراد خیلی عالقه مند 
بود. اصاًل بچه های چریک خودساخته 
را بی اندازه دوســت داشت. آنها را بغل 
می گرفت و می بوسید. برعکس افرادی 
که دلسردی ایجاد می کردند، او آنها را 

تشویق می کرد. 
زمانی  و چه   جنابعالی چگونه 
با شهید سید مجتبی هاشمی نژاد 

آشنا شدید؟ 

مــن چندبــار بــه جبهه   آبــادان 
رفتــم و روزهــای ابتدایــی جنگ در 
هتل کاروانســرا )محل اقامت شــهید 
هاشــمی نژاد و گروه فداییان اسالم( با 
شهید مجتبی هاشمی نژاد آشنا شدم. 
قبل از جنگ شناختی از ایشان نداشتم 
و تصــور می کنم شــهید چمران هم 
همین طور بود. این تصاویری هم که از 
شــهید چمران و ایشان منتشر شده و 
می بینید، مربوط به حضور دکتر چمران 
در خطوط مقدم جبهه است که شهید 
سید مجتبی هاشمی نژاد در آنها حاضر 
بود. بعداً که شــهید چمــران به اهواز 
برگشــت، درباره کانال هایی که آنها تا 
زیر پای دشــمن کنده بودند و از آنجا 
حتی صدای عراقی ها را هم می شنیدند، 
صحبت و از حماســه آفرینی های آن 
گروه و خود سید مجتبی هاشمی نژاد 
تعریف کرد. خیلی از این اقدام شهید و 

عملکرد آن گروه خوشحال بود. 
  چطور ممكن اســت نیروهای 
آموزش ندیده عملیاتی انجام دهند 
که دکتر چمران را به وجد بیاورد؟ 

خب، ممکن اســت عــده ای از آنها 
سربازی رفته یا آموزش های فشرده ای 
دیده بودنــد. مثاًل خود ما یک آموزش 
فشرده به نیروهایمان می دادیم و یک 
هفته نیــز آنها را به خطــوط عقب تر 
می آوردیــم تا آمادگی پیــدا کنند، اما 
به طور کلــی دفاع مقدس، خالقیت به 

چریک خودساخته
ناگفته هایی درباره اعجوبه جنگ های نامنظم 

شهید »مجتبی هاشمی نژاد« به روایت مهدی چمران

ابوذر چهل امیرانی

حرف مردم

فیلمی از زندگی اش بسازند
»سعید امیری« بارها عكس شهید هاشمی نژاد را در خیابان خیام 
دیده، اما از زندگی و رشــادت های او بی اطالع است. می گوید: »با 
تعریف هایی که شما از این شهید و فعالیت های انقالبی اش کردید، 
مایلــم زندگینامه او را بخوانم و همین امــروز درباره او مطالعه 
خواهم کرد.« او ادامه می دهد: »چنین شــهدایی نیاز به معرفی 
دارند. فكر نمی کنم جوان ها او را بشناسند و وظیفه رسانه ملی، 
تولید فیلم های مستند از زندگی اوست. حتی به نظرم بهتر است که 
فیلم سینمایی یا سریال تلویزیونی درباره این شهید ساخته شود تا نام 
او جاویدان بماند. عكس این شهید در خیابانی قرار دارد که بیشتر مردم در 

هیاهوی خرید از بازار هستند و به آن توجه چندانی نمی کنند.« 

خالفکاران را جذب کرد
»گردان فداییان اســالم که به فرماندهی شــهید هاشمی نژاد در 
دوران دفاع مقدس تشكیل شد، متشكل از افرادی بود که از نظر 
ظاهری با بقیه رزمنده ها فرق داشــتند.« اینها را »علی حبیب 
پور« بر زبــان می آورد و می گوید: »عــده ای از گردان فداییان 
اسالم را بچه  های کمیته منطقه9 و نیرو های مبارزه با موادمخدر 
و دادستانی تشكیل می دادند، اما جمع زیادی از آنها کسانی بودند 
که روزگاری به کارهای خالف مشغول بودند.« وی با بیان اینكه ظاهر 
برخی از آنها غلط انداز بود، اضافه می کند: »برخی ها فكر می کنند شهید 
هاشمی نژاد هم چنین شــخصیتی داشت، درحالی که این طور نبود. او قدرت 

جذب خالفكاران دل به امام)ره( و انقالب بسته را داشت.«

هوای محرومان را داشت
»غالمحسین گل محمد« که چندبار شهید هاشمی نژاد را از نزدیک 
دیده بود، می گوید: »وقتی ســید مجتبی در خیابان شــاهپور راه 
می  رفت، خیلی ها با او سالم و احوالپرسی می کردند.« وی دوست 
دارد درباره منش این شــهید در کاسبی برایمان حرف بزند و در 
این باره می گوید: »گوشه مغازه پدرش که لباس فروشی بود، ظروف 
بلوری می فروخت. بعدها مغازه بزرگ تری اجاره کرد و مشــغول 
فروش لباس شــد. خانواده های بی  بضاعت دست خالی از مغازه اش 
بیرون نمی آمدند و همیشــه هوای کم درآمدها را داشت. بعد از پیروزی 
انقالب هم به خاطر کمیاب شدن اجناسی مثل میوه، دست به کار شد و میوه 

بسیار ارزان در مغازه اش  فروخت.«

این افراد الگو هستند 
»حســین محمدی« می گوید: »چهره این شهید من را به یاد شهید 
»شــاهرخ ضرغام« می اندازد که به حر انقالب معروف بود. شهید 
ضرغام کشتی گیر بود و مثل شهید هاشمی نژاد قدرت بدنی باالیی 
داشت، اما به قول معروف از الت های پیش از انقالب بود که متحول 
شده و در جبهه به شهادت رسید.« وی ادامه می دهد: »البته شهید 
هاشمی نژاد پیش از انقالب آزاری به کسی نرساند، اما مثل شهید 
ضرغام از توان جسمی خود برای مقابله با دشمن بعثی استفاده کرد.« 
محمدی با بیان اینكه متأسفانه اطالعات کمی از شهید هاشمی نژاد دارد، 
ادامه می دهد: »این افراد الگو هستند و باید معرفی شوند تا جوان ها بدانند این 

انقالب چطور به ثمر نشسته و خون چه عزیزانی روی زمین ریخته است.«

درباره شهید هاشمی نژاد
سردار شــهید »سید مجتبی هاشمی نژاد« 13آبان 
سال1319 در محله شاهپور )وحدت اسامی( متولد 
شد. فرزند چهارم خانواده ای مذهبی و متوسط بود. 
کــه پــس از اتمام تحصیات دبیرســتان بــه ارتش 
پیوســت. به خاطر قدرت بدنی به عضویت نیروهای 
ویژه کاه سبز درآمد، اما پس از شناخت ماهیت رژیم 
شاهنشاهی از ارتش خارج و به کار آزاد مشغول شد. 
او 15خرداد ســال1342 همراه دوستانش به مردم 
پیوســتند و یک خودرو ارتش را به آتش کشیدند، به 
همین خاطر تحت تعقیب مأموران رژیم شاهنشاهی 
قــرار گرفــت. تهیه و 
توزیــع اعامیه هــا و 
ســخنرانی  نوارهای 
رهبــر  تصاویــر  و 
از  انقــاب،  کبیــر 
فعالیت هــای پیش از 
انقاب او بــود که در 
پوشش های گوناگون، 
خــود  فعالیت  هــای 
را در اســتان تهران و 
اســتان های همجوار 
از  پس  می داد.  انجام 
ورود امام  خمینی)ره( 
به میهن، عضو کمیته 
اســتقبال از امام)ره( 
شــد و بــه ســرعت 
نیروهای انقابــی منطقه9 را ســازماندهی کرده و 
کمیته انقاب اســامی این منطقه را تشکیل داد. با 
شروع غائله کردســتان، در پی فرمان بسیج عمومی 
امام خمینی)ره( همراه عــده ای از افراد کمیته عازم 
غرب کشور شــد و بافاصله پس از آغاز حمله عراق 
به خاک کشــورمان، به جبهه هــای جنوب رفت و در    
آبادان، گروهی ضربتی به نام »فداییان اسام« تشکیل 
داد. شهید هاشــمی نژاد و خانواده اش بارها از طرف 
مجاهدیــن خلق تهدید بــه مرگ شــده بودند و در 
عملیات ثامن االئمه)ع( یا شکست حصر    آبادان مورد 
هدف چند عملیات    تروریســتی قــرار گرفت که جان 
سالم به در برد. سرانجام 28اردیبهشت سال1364 
در آســتانه ماه مبــارک رمضان در خیابــان وحدت 
اسامی مورد ســوءقصد گروهک منافقان در مغازه 
لباس فروشی اش قرار گرفت و به شهادت رسید. پیکر 
او در قطعه24 گلزار شهدا بهشت زهرا)س( به خاک 

سپرده شده است.

انتشار کتاب 
درباره آقا سید 

همرزمــان،  از  خاطراتــی 
دوستان و خانواده شهید »سید 
قالب  در  هاشمی نژاد«  مجتبی 
کتابی با عنــوان »آقا مجتبی« 
به کوشــش »محمد عامری« از 
شده  منتشر  تقدیر  نشر  سوی 
اســت. کتاب »پنجه در پنجه 
رئیس جمهور« هم نوشته »جعفر 
زندگی  از  به خاطراتی  کاظمی« 
این شــهید پرداخته اســت. 
مطالب کتاب »آقا سید مجتبی« 
هم از سوی نشر شاهد به همت 
»اصغر فكور« گردآوری شده که 
درباره خاطرات این شهید دالور 
همین  با  کتابی  همچنین  است. 
عنوان از سوی نشر یازهرا)س( 
با تالش »علی اکبری مزدآبادی« 

منتشر شده است. 

وقتی خبر اشغال خرمشهر رسید، »سید مجتبی هاشمی نژاد« به بچه محل هایش در محله شاپور خبر داد که هر که 
آماده است با او همراه شود. او جزو نیروهای معروف به »کاله سبز« بود. خونگرم و بجوش بود و اهالی محله شاهپور 
او را می شــناختند و دوستش داشتند. همین که دوره افتاد برای نفر جمع کردن، به تدریج به اندازه یک گردان نیرو دورش 
جمع شدند. سیدمجتبی با روش جنگ های چریکی که به خوبی در آن مهارت داشت، به همراه گروهش نقش مؤثری در دفاع 
و آزادسازی خرمشهر داشتند. حاال، در هشتاد و یکمین زادروزش، تصمیم گرفتیم جایگاه و نقش این دالور جبهه های نبرد 
را در عرصه جنگ های نامنظم جست و جو کنیم. در این رهگذر باید ارتباط شهید دکتر مصطفی چمران را به عنوان فرمانده 
ستاد جنگ های نامنظم با شهید هاشمی نژاد درمی یافتیم. راهنمای ما در این جست و جوگری کسی نبود جز مهدی چمران که 

با مرور خاطرات روزهای جنگ، آن مراودات و ارتباط ها را بازخوانی کرد.
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

پرواز کردن آسان تر  
از رانندگی در تهران است

دیدار با کاپیتان »ملیکا کریمی« 
که مسافران در اولین پروازش

 برای او هورا کشیدند

پریسا نوری

ســراغ  بــه  بی مقدمــه   
چرا  برویم.  ســؤال  کلیشه ای ترین 
خلبان شــدید؟ آیا خلبانی رویای 

کودکی تان بود؟ 
خیر. تا سن نوجوانی اصاًل به خلبان 
شدن فکر نکرده بودم و نمی دانستم در 
ایران زنان هم می توانند خلبان شوند. 
رویای کودکی ام فضانورد شــدن و کار 
در ناسا بود، برای همین به کالس های 
نجوم رصدخانــه زعفرانیه می رفتم تا 
اطالعات بیشــتری از فضا به دســت 
بیاورم. بعدها متوجه شــدم که یکی از 
دوستانم خلبانی می خواند و چون این 
شغل به هوا و فضا نزدیک تر بود، برای 
همین در دوره هــای آموزش خلبانی 

شرکت کردم و خلبان شدم. 
مردانه  شــغل  خلبانی  عموماً   
محسوب می شود و تعداد خلبان های 
زن در کشــورمان شــاید کمتر از 
انگشتان یک دست باشد، برای ورود 
از چه مسیری  این دنیای مردانه  به 

عبور کردید؟ 
ســال 1389 پــس از گذرانــدن 
دوره هــای آموزشــی و صد ســاعت 
پرواز آزمایشــی مجوز خلبانی گرفتم 
و بــا خوشــحالی برای اســتخدام به 
شــرکت های هواپیمایی ســر زدم، اما 
برخی از شرکت ها اصاًل اجازه نمی دادند 
که فرم پر کنم و می گفتند خلبان خانم 
نمی خواهیــم و برخــی هم می گفتند 
تماس می گیریم، اما حتی برای آزمون 
ورودی بــه من زنگ نزدنــد تا اینکه 
باالخره ســال 1394 موفق شــدم در 
شــرکت هواپیمایی تابان مشغول کار 
شــوم. در واقع، دوره آموزش خلبانی 
3 سال طول کشید، اما برای استخدام 

شدن 5 سال دوندگی کردم. 
 از نخســتین پروازتان بگویید، 

استرس نداشتید؟ 
در شغل ما داشتن استرس طبیعی 
اســت و اگر اســترس نداشته باشی، 
خطرناک اســت. البته در نخســتین 
پروازم به عنــوان کمک خلبان بودم و 
دلم بــه وجود خلبان گرم بود. به قول 
یکی از اســتادان پــرواز، وقتی کمک 
خلبان هستی و مشکلی در پرواز پیش 
بیاید، به سمت چپ یعنی خلبان نگاه 
می کنــی و خیالت راحت اســت که 
اوضــاع را روبه راه می کنــد، اما وقتی 
خلبان اول هســتی، باید مســئولیت 
همه چیز را بپذیری، چون سمت چپ 

پنچره است. 
 وقتــی مســافرها می فهمند 
خلبان زن است چه واکنشی نشان 

می دهند؟ 
اغلب واکنش ها مثبت اســت. یادم 
هســت در یکی از نخستین پروازهایم 
وقتی اســمم در اعالمیه پرواز خوانده 
شد؛ مســافران ایستادند و با کف زدن 
تشــویق کردند. البتــه بازخوردها را 
می دهند  اطالع  مهمانــداران  معموالً 
چون با مســافران ارتباط ندارم و فقط 
گاهی هنگام سوار شدن به هواپیما مرا 

از پنجره کابیــن می بینند و برایم 
دست تکان می دهند. 

 کارنامــه ای با بیش 
پرواز  ساعت  هزار   5 از 
حــاالت  در  موفــق 

نشان  مختلف  جوی 
می دهــد، خلبــان 
خوبی هســتید. آیا 
به  هم  رانندگی تان 

خلبانی تان  خوبــی 
است؟ 

تعریف از خود نباشــد دست 
فرمــان خوبــی دارم و تــا حاال 
باید اعتراف  اما  تصادف نکرده ام، 
خیابان های  در  رانندگــی  کنم 
چون  اســت  ســخت تر  تهران 
خیابان ها پر از چاله و دست انداز 
اســت، ولی تعــداد چاله های 

هوایی کمتر است. 
 وقتی در آسمان هستید، 

تهران را چطور می بینید؟ 
آسمان  از  شــب ها  تهران 
است. حجم  قشــنگ  خیلی 
وسیعی از نقاط درخشان که 

سوسو می زنند، چشم نواز است. اما 
وقتی هوا آلوده و سرد است، دماوند 

تا کمر سیاه است و یک الیه غبار چرک 
روی تهران را پوشانده و آدم غصه اش 
می گیرد که تــا چند دقیقه دیگر باید 
فرود بیاید و در این هوای آلوده نفس 

بکشد. 
را شغل جذاب،   عموما خلبانی 
مهیج و با  پرستیژ می شناسند، کمی 
از ســختی های این شغل و زندگی 

خلبانی بگویید. 
شــغل خلبانــی در عیــن اینکه 
جذاب است سختی های خود را دارد. 
مهم ترینش این اســت که نمی توانی 
در زندگی روزمره ات نظم برقرار کنی، 
چون ســاعت کار مشخصی نداری. از 
طرفــی حتی اگر ســاعت 8 صبح به 
کیش پرواز داشــته باشی، نمی توانی 
مطمئن باشی که قطعاً برای شام تهران 
هســتی و می توانی به مهمانی بروی، 
چون ممکن اســت هزار و یک اتفاق 
غیرقابل پیش بینی بیفتد و از مشــهد 
ســر در بیاوری... اینکه ساعت خواب 
و خوراک مان دائم عوض می شود هم 

کالفه کننده است. 
هستند.  خلبان  هم  همسرتان   
زندگی یــک زوج کاپیتان چگونه 
اســت و در خانه کدام تان کاپیتان 

هستید؟ 
 در خانه هیــچ کدام مان کاپیتان 
اتفاقاً چون همکار هستیم  نیســتیم. 
شــرایط ســخت را به خوبــی درک 
می کنیم و تالش می کنیم زندگی را در 
نهایت آرامش، رو به جلو پیش ببریم. 

 متولــد و بزرگ شــده محله 
نیاوران هستید و در 

حال حاضر هم در این محله زندگی 
می کنید. از نظر شــما نیاوران چه 
ویژگی دارد که هیچ وقت آن را ترک 

نكرده اید؟ 
به دلیــل خاطرات خــوب دوران 
کودکی به نیــاوران تعلق خاطر دارم. 
یادم هســت وقتی بچه بودیم محله، 
خیلی خلوت بود با بچه های همسایه 
در کوچه ها استپ هوایی، قایم باشک و 
دوچرخه بازی می کردیم و جمعه ها با 
پدرم به کوه نزدیک خانه مان می رفتیم. 
حاال با وجودی که محله شــلوغ شده 
است و فرقی با نقاط دیگر تهران ندارد، 
باز هم دوست ندارم اینجا را ترک کنم. 
 به عنــوان شــهروندی که به 
محله اش تعلق خاطر دارد و احساس 
مسئولیت می کند، از مدیران شهری 

چه انتظاری دارید؟ 
این سؤال مرا یاد خاطره ای انداخت. 
چند سال پیش در یکی از کوچه های 
نیــاوران که هر روز عبــور می کردم، 
متوجه شدم سرایدار ساختمانی آب را 
باز می کند و چندین ســاعت  شیلنگ 
را در کوچه و نهــر آب رها می کند و 
یا ماشــین می شــوید، خیلی ناراحت 
شــدم. یک بار طاقت نیاوردم و گفتم: 
»شــما خجالت نمی کشید آب را هدر 
می دهید؟... مگر نمی دانید در خیلی از 
جاها مشکل کم آبی داریم؟« سرایدار 
با خونســردی گفت: »نگران نباشید، 
این آب چاه اســت.« با ناراحتی گفتم: 
»چه فرق می کند آب چاه هم از منابع 
زیرزمینی اســت و نباید بیهوده هدر 
برایم  سرایدار  ولی  برود.« 
توضیح داد که ساختمان 
برروی یک قنات بنا شده 
اســت و اگر هر روز چند 
نگذارند  باز  را  ساعت آب 
آب وارد آسانسور می شود 
و به تأسیســات آســیب 
موضوع  این  و...  می زنــد 
عجیــب هنــوز در ذهنم 
مانده اســت. برای همیــن از مدیران 
ندهند  اجــازه  می خواهــم  شــهری 
ســاختمانی برروی یک قنات ساخته 
شــود تا آب این سرمایه ملی این طور 

هدر برود. 
 تصور کنید شهردار منطقه یک 
مهم ترین کاری  و  نخستین  هستید، 

که انجام می دادید چه بود؟ 
روزگاری شــمیران پر از خانه باغ 
بود که در سال های اخیر همه خراب و 
تبدیل به برج شده اند. اگر جای شهردار 
منطقه یک بــودم، اجازه تخریب هیچ 
باغــی را نمی دادم و برای حفظ کوچه 
باغ ها شمیران بیشتر تالش می کردم. 

 اگر شــهردار تهران بودید چه 
می کردید؟ 

از نظر من که هر روز باید از نیاوران تا 
مهرآباد بروم، ترافیک خیابان های تهران 
خصوصاً در عصرها معضل بزرگی است. 
گاهی در ساعت اوج ترافیک، 3 ساعت 
طول می کشــد تا به فرودگاه برســم. 
همکارانم پیشنهاد می دهند به محله ای 
نزدیک فرودگاه اسباب کشــی کنم، اما 
راستش به خاطر همان احساس تعلقی 
که به نیاوران دارم، هر روز پی ترافیک را 

به تنم می مالم. 

»همین که در اعالمیه پرواز اسمم به عنوان خلبان خوانده شد، صدای 
تشویق مسافران به هوا رفت و هرچه مهمانداران از آنها می خواستند 
سرجایشان بنشینند و کمربندها را ببندند، فایده ای نداشت ...« این بخشی از 
خاطره »ملیکا کریمی« خلبان شــرکت هواپیمایی »تابان« از نخستین سفر 
کاری اش به عنوان کاپیتان پرواز است. هفته گذشته با این بانوی هوانورد ساکن 
محله نیاوران که پس از گذراندن دوره های ســخت آموزش خلبانی، مســیر 
پرفراز و نشیب استخدام به عنوان خلبان زن را با موفقیت طی کرده و حاال 6 

سال است بر فراز آسمان ها پرواز می کند،  گفت وگو کرده ایم. 

2ســال از برگــزاری غیرحضوری 
کالس های مــدارس به دلیل همه گیر 
شــدن ویــروس کرونا می گــذرد. اما 
همچنان مشــکالت بســیاری سر راه 
دانش آموزان و خانواده هایشان قرار دارد 
و این موانع در روستاهای غرب تهران به 
دلیل مشکل آنتن دهی مشهودتر است. 
در بخش »کــن« تلفن ثابت خانه های 
اهالی از تلفن همراه در دســترس تر و 
کاربردی تر اســت. اهالی برای صحبت 
با تلفن همراه مجبورند از خانه هایشان 
بیرون بیایند و با رفتن به نقاط مرتفع یا 
قدم زدن در کوچه های روستا نقاطی را 
پیدا کنند تا باالخره گوشی آنتن بدهد. 
»الناز کریمی« یکی از دانش آموزان 
روستای کشار درباره مشکالت اینترنت 
و کالس هــای مجازی می گوید: »برای 
آنتن دهی بهتر تلفن همراه همه گوشه 

و کنار خانــه را امتحان می کنیم و در 
نهایت سر از کوچه درمی آوریم. اینترنت 
روستا به صورت نقطه ای عمل می کند. 
جاهای مرتفــع اینترنت دارد و مناطق 
کم ارتفاع بدون اینترنت است. از اواسط 
روستا به سمت پایین اینترنت ندارد و 
دانش آموزان مجبورند به جاهای مرتفع 
بروند تا دسترســی وجود داشته باشد. 
معلم ها هم ســرگردان هستند و مدام 
برای آموزش بهتر از شاد به واتساپ و از 
واتساپ به شاد در حال کوچ هستند. از 
طرف دیگر هزینه های اینترنت هم برای، 
روستاییان زیاد است و خانواده هایی که 
2دانش آموز دارنــد باید هفته ای 50تا 
صد هزار تومان برای خرید بســته های 
اینترنتی هزینه کنند. وقتی معلم سؤال 
مطرح می کند، بچه ها با توجه به سرعت 
کم اینترنت نمی توانند پاسخ را ارسال 

کنند. حاال این مشکل را برای امتحانات 
پایان ترم تصور کنید که دانش آموزان 
و خانواده ها به هر طریقی با اســترس 
مضاعف در تالش هستند تا از امتحان 

جا نمانند.«

 نبود امکانات
اغلب 13روستای حریم غرب تهران 
به دلیل شرایط جغرافیایی و واقع شدن 
آنها در ارتفاعات کوهستانی، آنتن دهی 
ضعیفــی دارنــد. »رضا مالنــوروزی« 
دهیار روستای ســنگان باال می گوید: 
»آنتن دهی ضعیف است و مدام ارتباط 
قطع می شــود. با آغاز فصــل بارش و 
ســردی هوا دانش آمــوزان نمی توانند 
هربــار بــرای اســتفاده از اینترنت و 
درس خواندن از خانه خارج شــوند یا 
اینکه به باالی پشت بام بروند. چندین 
بار مشــکالتمان را با نهادهای مرتبط 
در این زمینه حضــوری و مکتوب در 
میان گذاشــتیم. اما رســیدگی نشد. 
البتــه دکل های مخابراتــی را جابه جا 
کردنــد که نه تنها کیفیت آنتن دهی و 
اینترنت بهتر نشد بلکه همان کیفیت 
قبلی هم از بین رفــت.« او می افزاید: 
»برخی از دانش آموزان روستاهای این 
بخش هم هنوز بعد از گذشــت 2سال 
از مجازی شــدن کالس ها نتوانسته اند 
گوشــی تلفن همراه تهیه کنند. حتی 
برخی از دانش آموزان قصد داشــتند از 

طریق شبکه تلویزیونی شاد آموزش ها 
را فرا بگیرند اما چون تلویزیون هایشان 
قدیمی بود نمی توانند به شــبکه شاد 

متصل شوند.«

 اینترنت روستا پر کشید و رفت! 
احمــدی« رئیس شــورای  »علی 
روســتای رندان می گویــد: »تعطیلی 
مدارس بــه دغدغه ای بــرای والدین 
تبدیل شده اســت. چون برخی از آنها 
امکانات الزم برای ارتبــاط با آموزش 
مجــازی فرزندانشــان را ندارند و این 
موجب می شود تا دانش آموزان از درس 
عقب بمانند. اکنون مدرسه روستا که 
در طول هفته حضوری هم برپا می شد 
به دلیل شیوع ویروس و ابتالی اهالی 
تعطیل شده اســت. نمی دانیم چه کار 
باید انجام بدهیم که ارتباط دانش آموز 
با معلم حفظ شود. بستر مناسبی برای 
دسترســی معلمان و دانش آموزان به 
اینترنت و شــبکه شــاد وجود ندارد. 
تا ســال گذشته روســتای ما مشکل 
آنتن دهی نداشــت. در روستای طالون 
که در همســایگی روســتای ما واقع 
شــده است نه تنها اینترنت بلکه تلفن 
همراه هم آنتــن ندارد. به همین علت 
دکل مخابراتی روستای رندان را جابه جا 
کردند تا آزادراه تهران ـ شمال و روستای 
طالون هم آنتی دهی تلفن همراه داشته 
باشند. اما با این جابه جایی، آنتن دهی 
و اینترنت روستای رندان هم پر کشید 

و رفت.«

 توسعه زیرساخت های مخابرات
عــالوه بــر مشــکل آنتن دهــی 
نامناســب، راهســازی و ســاخت و 
توســعه آزادراه تهران ـ شمال، خرابی 
تیرهای برق بر اثر بالیای طبیعی هم 
در ســاعت های مختلف باعث قطعی 
برق روســتا می شود. بر همین اساس 
دانش آموزان دروس خود را از طریق 
سایت ها پیگیری می کنند. برنامه ها و 
تدریس های معلمان به صورت آفالین 
روی سایت قرار می گیرد تا هر موقع 
برق وصل شــد دانش آموزان بتوانند 
از مباحث آموزشــی اســتفاده کنند. 
در عمــل آنها با یــک روز تأخیر این 

فایل ها را مالحظه می کنند. 
صابــری«  »احمــد 

تأیید  با  کن  بخشــدار 
این موضوع از وضعیت 
آنتن دهی  نامطلــوب 
شبکه های مخابراتی در 

این بخش از حریم شــهر 
تهران می گوید: »متأســفانه در بعضی 
از روستاهای غرب تهران در بخش کن 
مشکل آنتن دهی شبکه های مخابراتی 
وجــود دارد. برای رفع این مشــکل به 
تجهیــزات و نصب دکل هــای تازه و 
تقویتی بیشــتری در این محدوده نیاز 
اســت. همچنین در برخی از روستاها 
دکل هــای مخابراتی وجــود دارد. اما 
دکل هــای قبلی باید به روزرســانی و 
تجهیزات مدرن  و جدید  نصب شــود. 
مکاتبات و پیگیری هــای زیادی انجام 
داده ایم ولی نتیجه ای حاصل نشــده. 
مســئوالن می گویند که بخشی از این 

تجهیزات در گمرک مانده است.« 

روی پشت بام
در جست وجوی اینترنت!

 بخشدار و دهیاران 13روستای حریم 
از دردسرهای  هزار دانش آموز برای آموزش آنالین می گویند 

ثریا روزبهانی
با اینکه امسال هم از ابتدای سال تحصیلی احتمال مجازی شدن تحصیل 
دانش آموزان وجود داشت اما هنوز زیرساخت های الزم فراهم نشده است. 
نبود امکانات در 13روستای حریم غرب تهران از جمله روستاهای رندان، کشار و 
سنگان  با اینکه در فاصله نزدیکی از کالنشهر تهران قرار دارند باعث شده که برخی 
از اهالی روستا با شروع سال تحصیلی به پایتخت کوچ کنند. بیش از هزار دانش آموز 
با مشکل آنتن دهی برای دسترسی به فضای مجازی و برنامه شاد مواجه هستند. آنان 
روی پشــت بام خانه ها و نقاط مرتفع روســتا به دنبال آنتن دهی بهتر و اینترنت 

پرسرعت تر هستند. برای بررسی وضعیت سری به این روستاها زده ایم. 

آموزش ترکیبی 
هم حضوری و 

هم آنالین
آمــوزش و پــرورش منطقــه 5 
مدیریت آموزشــی مناطــق 5 و 22 
شــهرداری تهران را برعهده دارد. در 
ســال تحصیلی 1400 ـ 1401 بیش 
از 6 هزار و 900 دانش آموز 
این مــدارس تحت  در 
 5 منطقــه  پوشــش 
پــرورش  و  آمــوزش 
ثبت نام شده اند. »یداهلل 
مدیــر  شــهبازبیگی« 
آمــوزش و پــرورش منطقه5 
می گویــد: »در بعضــی مــدارس و 
روستاها دسترسی به پیام رسان شاد 
ممکن نیست یا خوب عمل نمی کند. 
به همین علت از پیام رسان های داخلی 
که مورد تأیید است استفاده می کنند. 
متأســفانه زیرســاخت های تدریس 
غیر حضوری در روســتاها صد درصد 
مهیا نیست. در شهر هم این بستر به 
خوبی فراهم نشده است چه برسد به 
روستاها. تمام تالش ما در آموزش و 
پرورش منطقه این است که آموزش 
تعطیل نشــود و دانش آموزانی که در 
تحصیل هستند  روستاها مشــغول 
آموزش هــای الزم را فــرا بگیرنــد. 
همچنین با توجه به اینکه روستاهای 
کن و ســولقان مناطق صعب العبور 
نیستند و امکان حضور دانش آموزان 
در کالس وجــود دارد معمــوالً این 
دانش آمــوزان در کالس حضور پیدا 
می کنند. اما  اگر دانش آموزی شرایط 
مناســب را برای آمــوزش از طریق 
حضوری نداشته باشد مدیران مدارس 
جزوه هایی را در اختیار دانش آموزان 
قرار می دهند. والدیــن دانش آموزان 
ترجیح می دهند در مــدارس عادی 
تدریس به صورت غیرحضوری باشد. 
در مــدارس غیردولتی هــم با توجه 
به اینکه انتظارات اولیا بیشــتر است 
باید حتماً مجــوز برپایی کالس های 
حضوری را دریافت کنند. از ســوی 
دیگر بودجه بخش بهداشــت بسیار 
ناچیز اســت. متأسفانه سرویس های 
بهداشتی مناســب در مدارس وجود 
نــدارد. این، یکــی از معضالت همه 
مدارس اســت و منطقه 5 هم از آن 

مستثنا  نیست.«

 اطالعات فوری 
ملیکا کریمی 

متولد 1363 
فیزیک  لیسانس  تحصیالت: 

گرایش مواد
ساکن: محله نیاوران 

فعالیت: از سال 1394 خلبان 
شرکت هواپیمایی تابان 



ــر
نــــ

ه
ــر

نــــ
ن ه

بــا
یــا

خ

17

ــر
نــــ

ه
ــر
نــــ

ن ه
بــا

یــا
خ

شماره 828 / 26 آبان 161400

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

برش

به احترام درختان کهنسال،
قنات جاری و مادرم

»مریم سالور« نقاش مشهور از انگیزه هایش برای 
حفظ خانه کودکی هایش می گوید

آبیاری درختان با قنات آبیاری درختان این عمارت قدیمی با آب قنات انجام می شود. این قنات شاخه ای از قناتی 
است که از کوچه عباس کیارستمی جاری می شود. آب پس از رسیدن به خانه مریم سالور و آبیاری درختان به سمت باغ های 

باقیمانده اطراف می رود. درختان باغ سفارت های ترکیه، آلمان و روسیه هم از این آب آبیاری می شوند. سالور می گوید: 

»باورتان می شود شب ها شغال و روباه به این خانه پناه می آورند؟ دلیلش این است که این محیط هنوز درخت و آب دارد 

و فضای امنی برای حیوانات به خصوص در فصل سرماست. آنها از شلوغی شهر و برای پیدا کردن غذا به اینجا پناه می آورند. 

امیدوارم که این قنات همیشه جاری باشد و درختان تا سال ها برای نسل های بعد به یادگار بمانند.«

رونمایی از کتاب مریم سالور در فرهنگسرای نیاوران آثار برگزیده مریم سالور طی سال های 1365 تا 1397 در قالب یک 
کتاب در فرهنگسرای نیاوران رونمایی شد. در مقدمه این کتاب آمده است: »با یاد و خاطره مادرم، نازتاب سالور که دستم بگرفت و پا 

به پا برد. خانواده ما بزرگ بود. پر از خاله ها و دایی ها و عموها و عمه ها و فرزندان و نوه هایشان که ما بودیم. همگی در یک محله و 

دیوار به دیوار هم زندگی می کردیم. « سالور زمانی که در فرانسه بود به عنوان خطاط و تصحیح کننده اشتباهات چاپی در انتشارات لبنانی 

فرانسوی به نام »انتشارات خیاط« مشغول به کار می شود. او می گوید: »در این انتشارات قرآن چاپ می شد. رفته رفته کارم گسترش پیدا 

کرد. سرپرست آتلیه شدم و مدتی بعد انتخاب خط و ساخت ماکت قرآن ها به من سپرده شد. این کار باعث شد جدی تر وارد جهان شوم...«

شهره کیانوش راد

بی احتیاطی از بین رفت. تا 16ســالگی 
آنجا بودم و هنوز در خواب هایم، خودم 
را در آن خانــه می بینــم. از 16، 17 
ســالگی در این خانه ساکن شدیم. آن 
زمان خبری از برج نبود ولی االن تراکم 
جمعیت و افزایش خودروها موجب شده 
کــه آنقدر ترافیک ایجاد شــود که اگر 
برای کارهای ضروری بیرون برویم 30 
تا 40 دقیقه فقط در ترافیک این کوچه 
باغ ها  گیر می افتیم. چون بافت این محله 
مناسب برج سازی نبود ولی حاال وجود 
برج ها ســبب ایجاد ترافیک می شــود. 
در شــهر تهران بوستان های سرسبز و 
زیبایی ســاخته شــده. کنار بزرگراه ها 

 این خانه از معدود عمارت های 
باقیمانده در تجریش است که هنوز 
می توان حال و هوای گذشته را در 
آن احســاس کرد. زندگی در این 
فضای آرام چقدر در ســوق دادن 
شما به ســمت دنیای هنر و خلق 
آثاری با موضوع طبیعت مؤثر بوده 

است؟ 
خیلــی زیاد! به نظــر من هر جایی 
که رشد کنی می توانی همان را بارور و 
برداشــت کنی. من در این خانه به دنیا 
آمدم و خاطرات زیادی از این خانه دارم. 
من یک هنرمند طبیعت گرا هســتم. 
دلیلش این است که در طبیعت و زیر این 
درختان بزرگ و تنومند بزرگ شده ام. در 
این باغ ها دویده ام و با گل، خاک و آب 
بازی کرده ام. در خانه ای بزرگ شــده ام 
که همه یــا طراحی می کردند یا کتاب 
می خواندند یا با خیاطی مشغول بودند. 
مادربزرگ من سن خیلی باالیی داشت 
اما همچنان گلــدوزی می کرد، کتاب 
می خواند یا کتاب های شعر را تصحیح 
می کرد. من در این فضا رشــد کردم و 
به سمت این کارها متمایل شدم. سعی 
می کنم در آثارم به اهمیت حفظ خاک، 
زمیــن و درختان بپردازم و این موضوع 
را در کارهایــم منعکس کنم. دغدغه و 
ناراحتی ام این اســت کــه چرا این قدر 
آگاهانه و ناآگاهانه به سیاره زمین، مادر 

اصلی مان صدمه می زنیم. 
 به دلیل عالقه به طبیعت، این 

فضاهای ســبز و گلکاری های زیبایی 
مشاهده می شود و مشخص است که از 
متخصصان و کارشناسان کاربلد استفاده 
شده. به نظر من کارشناسان شهری هم 
می توانند با نگاه تخصصی تر به شــهر 
از ساخت وســازهای بی رویه جلوگیری 
کنند. درســت اســت که برج ســازی 
منفعت اقتصادی دارد اما باعث شده که 
بافت های تاریخی و باغ ها از بین بروند. به 
هر حال هر وقت جلو ضرر گرفته شود 

منفعت است. 
 استفاده از نقاشی های دیواری 
و بهره گیری از هنــر در فضاهای 
شهری چقدر می تواند به سرزندگی 

فقط روز را دوست دارم و از شب بیزارم. 
همیشه به شــاگردانم این ضرب المثل 
معــروف را می گویم کــه از الی پنبه 
هیچی بیرون نیامده اما از فشار کربن، 

الماس بیرون می آید. 
 شما به دنبال ثبت این عمارت 
در میراث فرهنگی هستید. این به 
آن معناست که شما به حفظ آثار 

قدیمی اهمیت می دهید؟ 
زندگی این نیســت که در گذشته 
بمانیم و بــا قدیم زندگــی کنیم. اگر 
این طوری باشد حتمًا افسرده می شویم. 
در گذشته زندگی کردن کاماًل خطاست. 
چون زندگی در زمان حال را از دســت 
می دهی. اگر هم بخواهی به آینده بروی 
دچار اضطراب می شوی. زندگی فقط در 
لحظه حال وجود دارد. این خانه را نگه 

خانه را نگه داشته اید؟ 
اینجا، هم عرق و عالقه خانوادگی ام 
هست و هم بخشی از خاطرات زندگی ام. 
از طرفی مخالف شــدید برج سازی در 
منطقه ای هستم که همیشه ییالق و پر 
از باغ بود. تجریش ریه های تنفسی تهران 
بود اما االن بسیاری از باغ ها و درختان 
چنار و افرا و... در اثر ساخت وساز از بین 
رفته اند. برج هــا اجازه جابه جایی هوا را 
نمی دهند. تجریش جایی شده که هوای 
بســیار آلوده ای دارد. خانواده ام همیشه 
اینجا زندگی می کردند و من هم اینجا را 
نگه داشته ام. یک خانه قدیمی داشتیم 
که پدربزرگم ســاخته بــود ولی در اثر 

و شادابی شهر و شهروندان کمک 
کند؟ 

من فکــر می کنم فضای شــهر را 
می توان با طبیعت زیباتر کرد. کاشــت 
درخت و گلکاری در حاشیه بزرگراه ها، 
هم باعث زیباتر شــدن شهر می شود و 
هم به تصفیه هــوا کمک می کند. اگر 
روی دیوارهای غم انگیــز و دودی را با 
نقاشــی های رنگی تزیین کنند بسیار 
خوب است. من این قدر فضای شهری 
را دوســت دارم که از هر تغییر مثبتی 
در فضای شــهر خوشــحال می شوم. 
به خصوص اینکه تغییر فضا با کاشت گل 
و گیاه و درخت زیباتر خواهد شد. این 
تغییر می تواند بر سلیقه شهروندان تأثیر 
بگذارد و به همین دلیل االن می بینیم 
که شــهروندان هم به کاشــت گل و 

درخت گرایش پیدا کرده اند. 
 خانم ســالور! این تصور وجود 
دارد که همه شرایط باید مهیا باشد 
تا انسان بتواند رشد کند و به هدفش 
برسد. شما با توجه به تجربه هایتان 

آیا موافق این نظر هستید؟ 
شــرایط زندگی همان طور که ابتدا 
گفتم در رشد انســان ها تأثیر دارد. اما 
این گونه نیســت که انسان بتواند بدون 
دردســر به آنچه می خواهد برسد. چند 
ســالی در پاریس بــودم. زندگی دور از 
خانواده و در غربت با سختی هایی همراه 
بود. گاهی از این ســختی ها به ســتوه 
می آمدم و در نامه هایی که برای خاله ام 
به ایران می فرستادم از شرایطی که برایم 
پیش آمده بود گالیــه می کردم. یادم 
اســت که خاله ام برایم نوشت: »مریم! 
زندگی هلو بپر توی گلو نیســت. برای 
رسیدن به اهدافت باید زحمت بکشی.« 
این حرف همیشــه آویزه گوشم بود. از 
خیلی چیزها چشمپوشیدم تا بتوانم به 
هدفم برسم. رشــته انفورماتیک درس 
خوانده بودم و اگر می خواســتم خیلی 
راحت و آســان می توانســتم از این راه 
کسب درآمد کنم. اما به دنبال عالقه ام 
رفتم و برای رســیدن به هدفم تالش 
کردم. وقتی عشق به کاری داشته باشی 
سختی ها را هم تحمل می کنی. زندگی 
سختی ها و شیرینی های زیادی دارد که 
در کنار هم زیباست. نمی شود گفت من 

داشــته ام برای احترام به زحمات مادر 
و خاله ام که این خانــه راحت و زیبا را 
ساختند و احترام به طبیعت و درختان 
که مرا و خانــواده ام را بزرگ کردند. در 
تجریش آنقدر برج ســاخته شــده که 
دیگــر هیچ نمادی از گذشــته ندارد و 
بافتش کاماًل تغییر کرده است. به نظرم 
با حفظ یــک خانه تاریخــی می توان 
آرامش را به دیگران هدیه داد. در حال 
پیگیری هستم تا خانه را به ثبت میراث 
فرهنگی برسانم. دخترم هم که طرفدار 
محیط زیست است مرا تشویق کرده که 
حتمًا این کار را به سرانجام برسانیم. با 
ثبت این خانه می توانیم امیدوار باشیم 
که از درختان کهنسال و قناتی که هنوز 
جاری اســت محافظت کنیــم تا برای 

عموم به یادگار بماند. 

معلم 
قدیمی شمیران

»نازتــاب ســالور« بــرای بســیاری از قدیمی هــای 
شمیران نامی آشناست. اغلب تجریشی ها هنگام مرور 
خاطراتشــان از زمان تحصیل از او یــاد می کنند. مریم 
ســالور می گوید: »مادرم، نازتاب سالور و خاله ام، فرانک 
دوقلو و نخســتین دخترانی بودند که در مدرسه شاپور 
تجریش، که اکنــون به نام جال آل احمد اســت، درس 
می خواندند. مادرم می گفت در دفتر فهرســت شاگردان، 
شماره یک به نام نازتاب سالور و شماره 2 به نام فرانک 
سالور نوشــته شده بود. آنها تنها دخترانی بودند که به 
دلیل شــرایط آن روزهای تجریش توانستند در مدرسه 
پسرانه درس بخوانند. آن زمان وسیله ایاب و ذهاب مثل 
االن نبود و تجریش هم منطقه ای سردســیر و پربارش 
بود. مادر و خاله ام نمی توانستند برای درس خواندن به 
تهران بروند؛ به همین دلیل شوهرعمه شان، آقای حسابی 
که رئیس آموزش و پرورش بود مجوز تحصیل آنها را از 
آموزش و پرورش می گیرد. البته بعد از آنها خانواده های 
دیگر که در تجریش ســاکن بودند تشویق می شوند تا 
دختران خود را به مدرســه بفرســتند. مادر و خاله من 
هردو معلم می شــوند. البته خاله ام بعد تغییر رشته داد 
و طراحی خواند و در رشــته طراحی پارچه فعالیت کرد. 
اما مادرم شــغل معلمی را ادامه داد و سالیان سال مدیر 

مدارس شمیران بود.«

نوستالژی

قــدم زدن در کوچه باغ ها یکی از خاطره های 
دور از شمیرانی اســت که به داشتن خانه باغ ها 
شهرت داشت. در کوچه پسکوچه های محله های 
قدیمــی هنوز هــم می توان تــک و توک خانه 
باغ های قدیمی را پیدا کرد. مریم سالور می گوید: 
»خانه های قدیم شمرون را کاله فرنگی می گفتند. 

مــادر و خالــه ام اگر در قید حیــات بودند بهتر 
می توانستند در این باره توضیح دهند. اما چیزی 
که یادم می آید اکثر خانه های شــمرونی با آجر 
قرمز و روی ســکوهای یک متری ســنگی بنا 
می شد که به آن سنگ های شمرونی می گفتند. 
سنگ های شمرونی سبز رنگ بودند و از همین 

کوه های اطراف آورده می شــدند. دلیل بنا شدن 
خانه هــا روی ســکو، رطوبت بــاالی تجریش 
به ویژه در زمســتان بود. برخی خانه ها را آجری 
می ســاختند و روی آن گچ سفید می کشیدند. 
داشتن ستون های بلند و ســقف های شیروانی 

ویژگی اصلی خانه های شمیران بود.«

ســالور درباره روزهایی که با کرونا و قرنطینه 
گذشت می گوید: »کرونا نشــان داد که چقدر با 
آلودگی صوتی به طبیعت آسیب زده ایم. بسیاری 
از مردم به علت ابتال به کرونا جان خود را از دست 
دادند. اما در شرایط پیش آمده، ناگزیر از قرنطینه 
بودیم. زندگی همیشــه پستی و بلندی دارد. من 

هم سعی کردم از این شرایط به عنوان یک فرصت 
برای اندیشیدن و پرداختن به کارهای عقب افتاده 
استفاده کنم. اوایل شــروع کرونا، موتور صنعت 
و حرکــت از کار افتاد. حرکت قطــار، خودروها، 
هواپیما و... متوقف شد. به نظر می رسید سکوت بر 
زمین و آسمان حاکم شده است. در همین حیاط 

یک عالمه پرنده آمد. برایم باورنکردنی بود. به هر 
حال این روزها هم بخشــی از زندگی رقم خورده 
اما مهم این اســت که با ایــن درد و رنج چطور 
برخورد کنیم. در کنار رنج می توانیم رشــد کنیم 
و لحظه های شاد بسازیم و زندگی را برای خود و 

دیگران لذت بخش تر کنیم.«

حفظ خانه های 
کاله فرنگی 
شمیران

 آواز پرندگان 
 در سکوت 
کرونا

بعد از هیاهو و شلوغی میدان تجریش و خیابان پرترافیک مقصودبیک 
به خانه ای می رسیم که از معدود عمارت های باقیمانده تجریش است؛ 
خانه ای با دیوارهای کاهگلی و قناتی که از البه الی درختان کهنسال جاری است.  
»مریم ســالور« هنرمندی که به دلیل پرداختن به موضوع طبیعت در آثارش به 
هنرمند طبیعت گرا معروف شده، متولد تجریش است و هنوز در خانه ای با حال و 
هوای خانه باغ های قدیمی زندگی می کند. بــه بهانه برگزاری رونمایی از کتاب 
آثارش در فرهنگســرای نیاوران با او درباره فعالیــت حرفه ای اش و زندگی در 

شمیران گفت وگو کرده ایم.
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

109 کتابی که پیشنهاد می شود 
در گپ وگفت بــا رضا امیرخانی صحبت از ســیاهه 
صدتایی رمان شــد که شــامل 109 کتاب است و او به 
مخاطبــان و عاقه مندان کتاب پیشــنهاد می دهد. اگر 
مشــتاق هستید که آقای نویســنده چه کتاب هایی در 

فهرست خود گنجانده، تعدادی را برایتان آورده ایم: 
خانواده من و باقی حیوانات / جرالد دارل، خداحافظ 
گاری کوپر / رومن گاری، جنگ و صلح / لئو تولستوی، 
قلعــه حیوانات / جورج اورول، پیرمرد و دریا / ارنســت 
همینگوی، ناطور دشــت/ سلینجر، شــازده کوچولو / 
آنتوان دوســنت اگزوپری، ســیمای زنی در میان جمع 
/ هاینریش بل، زوربای یونانــی / نیکوس کازانتزاکیس، 
دنیای ســوفی / یوســتین گوردر، مرگ کسب و کار من 
اســت / روبر مرل، خرمگس / اتل لیلیــان ونییچ، ابله / 
فئودور داستایوســکی، اینجه ممد )سه گانه آن سوی 
کوهســتان( / یاشــار کمال، عشق ســال های وبا / 
گابریل گارســیا مارکز، مادام بواری / گوســتاو 
فلوبر، بلندی های بادگیــر / امیلی برونته، 
جای خالی سلوچ / محمود دولت آبادی، 
سووشون / سیمین دانشور، مدار صفر 
درجه / احمد محمود، هفت روز آخر / 
محمدرضا بایرامی، مثل همه  عصرها 
/ زویا پیرزاد، ثریا در اغما / اســماعیل 
فصیــح، روی ماه خداونــد را ببوس / 

مصطفی مستور

رضا امیرخانی 48 ساله، فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه 
صنعتی شریف است که سال 1375 در ماهنامه نیستان داستان و 

مقاله می نوشــت. سال 1384 سردبیر سایت لوح بود که در زمان خود 
مخاطبان زیادی داشت. 2سال هم ریاست هیأت مدیره  انجمن قلم ایران را 
برعهده داشت. سال 1395 نشان درجه  یک هنری را دریافت کرد. می گوید: 
»از همه شیرین تر برایم، سفر به همه  استان های کشور و 33 کشور دنیا 
بوده است.« کتاب های امیرخانی هم اینهاست: ارمیا، ناصر ارمنی، من او، 
داستان سیستان، نشت نشا، بیوتن، نفحات نفت، جانستان کابلستان، 

قیدار، ره ش، نیم دانگ پیونگ یانگ. امیرخانی می گوید: »و همه  
این زیادی ها را نوشــتن و آن کمی ها را ننوشتن... چه 

می ارزد برای کسی که خوب می داند هنوز کاری 
نکرده است...«

 ادبیــات و انس بــا کتاب در 
روزگار سخت و تلخ، درست مثل 
همین روزهای کرونــا که از یک 
ســال و نیم پیش با آن درست به 
گریبان شدیم، راهی برای آرامش 
بود؛ مفــری برای پنــاه بردن از 
اضطراب های جانكاه.  و  دلتنگی ها 
البته نه برای همه. برای آنهایی که 
پیش از این هم با کتاب زلفی گره 
زده بودنــد و لذت کتابخوانی را به 
جان چشیده بودند. شما به عنوان 
نویسنده ای که بیش از 2 دهه است 
دست به قلم دارید، این روزگار را 
نویســنده ها  و  کتابخوان ها  برای 

چطور ارزیابی می کنید؟ 
دوره کرونا دوره مالل همگانی است. 
این مالل جنسیت نمی شناسد. طبقه 
نمی شناســد. ملیت و مذهب نیست. 
مهم تر از همه شــغل و حرفه نیست. 
تصور عمومی این بود که با شروع کرونا، 
اصنافی که توان کار در خانه دارند، نه 
تنها راکد نمی شود بلکه رونق نیز پیدا 
می کنــد. به همین دلیــل حدس زده 
می شد که نویسنده ها که از همه بیشتر 
توان کار در چنین شرایطی را دارند، به 
سهولت در این دوره آثار تازه تری خلق 
کنند. اما تجربه من در این 2ســال و 
تجربه اطرافیان مــن و در نگاه کلی تر 
تجربه ایران و جهان امروز، خالف این 

موضوع را ثابت کرد. 
 چرا؟ مگر غیر از این است که 
نویسنده در خلوت و سكوت بهتر 

می تواند افكارش را متمرکز کند؟ 
نویســنده گرچه در انزوا می نویسد 
ولی برای نوشتن به شورمندی شخصی 
نیازمند اســت. قلم او با شــورمندی 
اجتماعی مرتبط است. مالل همگانی به 
گمان من، نمایان کرد که 
اثر خوب در این دوره 

نوشته نمی شود. 
 پــس بــا 
حســاب،  این 
و  کتاب  هفتــه 

کتابخوانی را پرشور نمی بینید؟ 
بقیه اتفاقــات هفته کتاب از تبعات 

همین گزاره اول است. 
 جناب امیرخانی! شــما جزو 
هستید  نویسنده هایی  نخستین 
پیمانی  و  پر  فهرست  خودتان  که 
از رمان هــای ایرانــی و خارجی 
را بــرای عالقه منــدان به کتاب 
پیشنهاد کردید. به نظرتان چقدر 
فهرســت  معرفی  مخاطب  برای 
»کتاب هایی که باید خواند« مفید 

است؟ 
من جزو نخســتین نویســندگانی 
هستم که سیاهه صدتایی رمان را چند 
سال پیش معرفی کرده ام. کتاب هایی 
اســت که از خواندن آنها لذت برده ام. 
صد تا بیشتر شد. گفتیم 110 اثر بشود، 
آن هم نشد. برای بعضی از کتاب ها که 
ترجمه های متعدد داشت، ترجمه  بهتر 
را به انتخاب خودم برگزیدم. شــاید در 
این ســیاهه بعضــی از رمان های تازه 
منتشر شــده، از دستم در رفته باشند. 
اما از آن طرف شاید بعضی از رمان های 
قدیمی را نیز فراموش کرده باشم؛ مثل 
»هاکلبری فین« یا »تام سایر«. در این 
سیاهه  رمان، کتاب هایی وجود دارند که 
اصالتاَ رمان نیســتند؛ مثل »هفت روز 
آخر« رضا بایرامی. اما شــما می توانید 
مطمئن باشــید که از این صد و اندی، 

دست کم 50 اثر را باید خواند. 
 عصر ارتباطات، گاهی فرصت 
تورق کتــاب را از ما می گیرد و به 
جای آن کتــاب صوتی در اختیار 
صوتی  کتاب  موافق  می گذارد.  ما 

هستید؟ 
یــک از کتاب هــای من بــه نام 
»قیدار« را خوانــده ام و کتاب صوتی 
آن منتشــر شده است. برای تک تک 

کترهــای  ا ر کا
یــن  ا

داســتان به صداســازی و تیپ سازی 
با صــدا پرداختم. کتــاب صوتی هم 

مخاطب خود را دارد. 
 داستان کتاب »ره ش« در محله 
کاشانک شــمیران می گذرد. پیش 
از این هم در کتاب های شــما مثل 
همین »قیــدار« که از آن نام بردید 
یا »من او«، روایت داستان در بستر 
شهر تهران می گذرد. درباره رد پای 
تهران و خانه های قدیمی و برج های 
آثارتــان دیده  در  جدیدش کــه 

می شود بیشتر برایمان بگویید. 
رگ و پوستم متعلق به همین شهر 
است. ریه ام نیز! وقتی دیدم میان نمودار 
فوتی هــای روزانه  بهشــت زهرا)س( و 
روزهــای آلود گی تهران همبســتگی 
وجــود دارد، فهمیدم کــه باید رمان 
»ره ش« را بنویسم. شهر امروز ما، شهر 
خودروهاســت. تا گواهینامه  رانندگی 
نگرفته باشی، شهروند نیستی. شهری 
که شــهروندش رابطه  تعاملــی با آن 
داشته باشد شهر آرمانی ا ست. از سوی 
دیگر، امروز توســعه  ناپایدار در جهان 
به بن بست رســیده است و مختصات 
زیســت محیطی و نــگاه طبیعت گرا، 
شــهرها را به محل هــای بهتری برای 

زند گی تبدیل می کند. 
نویسنده هایی  آن  از   شما هم 
هســتید که از محلــه زندگی و 
ایده  نوشتن  برای  همسایه هایتان 

می گیرید؟ 
در نگاه نخســت باید بگویم خیلی 
کم. اما واقعیت این اســت که نویسنده 
هیچ نــدارد به جز تجربیــات زندگی 

شخصی  اش. 

تقویــم  مناســبت های 
پا  کمی  تا  است  تلنگری 
سســت کنیم و ببینیــم در گذر 
پرشتاب زندگی چه اتفاقاتی دور و 
بر ما می افتد. 24 آبان ماه آغاز هفته 
باز هم  و کتابخوانی اســت؛  کتاب 
از یار مهربان که در حقش  صحبت 
به  را  مطالعه  کرده ایــم.  نامهربانی 
کتاب های درســی و دانشــگاهی 
محــدود کردیم و با پیــدا کردن 
کمترین فرصتی به جای احوالپرسی 
از یار مهربان بــه فضای مجازی یا 
نشســتیم.  تلویزیونی  برنامه های 
مطالعه مان  نداریم. ســرانه  تعارف 
چنگی بــه دل نمی زند و طبق آمار 
ســرانه مطالعه روزانه کمتر از یک 
ساعت اســت؛ درحالی که خواندن 
کتاب و قرآن و ادعیــه، روزنامه و 
نشریه و مطالعه در فضای مجازی را 
نیز شامل می شود. به مناسبت هفته 
کتاب و کتابخوانی با نویســنده نام 
آشنا گپ زدیم. »رضا امیرخانی« که 
بــا کتاب های »ارمیــا«، »من او«، 
»قیدار«، »بیوتن« شناخته می شود. 
کتابــی هم درباره شــهر تهران و 
که  »رهش«  نام  به  دارد  معضالتش 
دوره  سی وششــمین  جایزه  برنده 
ایران  اسالمی  کتاب سال جمهوری 
در بخش ادبیات شد. آخرین اثر او 

به نام »نیم دانگ پیونگ یانگ« 
منتشــر شد.  ســال 1397 
که  اســت  معتقد  امیرخانی 

شورمندی قلم نویسنده متأثر 
از جامعه است.

حال و هوای پایتخت و روزهای خاکستری اش 
در گفت و گو با رضا امیرخانی، داستان نویس

راحله عبدالحسینی

قصه خانواده ای 
در محله کاشانک 

اگــر قصــد داریــد رمانــی بــا 
موضــوع تهــران و حــال و هــوای 
ایــن روزهایــش را بخوانید خوب 
اســت کتاب »رهش« نوشته رضا 
امیرخانــی را دســت بگیرید. این 
کتــاب برنده  کتاب ســال جمهوری 
اســالمی ایران و جایــزه  جالل در 
سال 1397 شــد. رمان امیرخانی 
حول توسعه شهری و تأثیر آن در 
زندگی خانــواه ای 3نفره می گذرد. 
زوجــی که بــا پسرشــان در محله 
کاشــانک منطقه یک تهران زندگی 
رشــته  در  دو  هــر  و  می کننــد 
معمــاری تحصیــل کرده انــد. مرد 
در شهرداری منطقه سمت معاون 
دارد و تمام فکر و ذکرش توسعه 
تهــران برای نســل آینده اســت 
در حالی که در روند این توســعه 
پسرشــان کــه روزگار کودکــی را 
بــه آســم کــودکان  می گذرانــد، 
مبتالســت. زن ســعی دارد خانــه 
قدیمی بــا حیاط و تــاب را از بالی 
و  دارد  نگــه  دور  ساخت وســاز 
متحمل سختی می شود. در بخشی 
از کتــاب می خوانیم: »تهــران  ـ با 
ایــن نماهای رومی ـ شــده اســت 
برشــی از معــادن ســنگ! معدن 
بی ریختــی  عمودی شــده   ســنگ 
تهــران...«  یــک  منطقــه   اســت 
در صفحه هــای پایانــی تهــران را 
این گونه می بینیــم: »باال می رویم 
و باالتــر. از بــاال دنبــال خانه مان 
می گردم. خانه مان نشانه ای ندارد 
اال درختانــی کــه پــدرم کاشــته 
بود... آسمان خاکستری تهران را 
می بینم. پشــت سرم ســتیغ قله 
دارآبــاد را و آن ســوتر دیــواره 
توچال را... سرم را کج تر می کنم. 
انگار که شــهر قطعه قطعه شــده 
باشد...وارونه شــده باشد... ر... 
ه... ش« این رمان 200صفحه ای 
را می توانیــد از نشــر افــق تهیه 

کنید. 

تهران شهر 
خودروهاست

شــــماره
ن 

ایــــ
شــــماره

ن 
پـــــرونـــــــــده ایــــ

سال هاســت زخمی کاری بر عضوی از پیکر شهر وارد شده که همه ما تهرانی ها را می آزارد. این آزردگی البته از جنس تالمات درونی همراه با پرسشگری مداوم است که چرا 
تماشاگر بودیم و چگونه در درمان این جراحت وامانده ایم؛ جراحتی از جنس، فقر، اعتیاد، فروش و خرید مواد، کودک فروشی و تن فروشی. چشم بر آن بسته ایم یا راه درمان را 
بلد نبوده ایم، فرقی نمی کندکدامین باشد؛ هرندی در قلب تهران هنوز هم ناخوش است و مجروح و مهم تر از درد مجروحیت، به یغما رفتن هویت وشناسنامه این محله اصیل 
است که روزگاری در شمار معدود محله های تهران قرار داشت و ساکنانش به سکونت در آن می بالیدند. دروازه غار با قدمت 150ساله مهد پهلوانان، لوطی ها و نامدارانی بوده که 
در بافت اجتماعی همگن تهران قدیم صاحب اسم و رسم و تأثیرگذار بوده اند و رجعت به تاریخ پایتخت بدون ذکر نام آنها می لنگد. از هرندی بسیار گفته اند، اما به عنوان یک 
نشــریه محلی، بر همین نکته آخر انگشت گذاشته ایم و در این شماره احوال این محله را طبق روال معمول و به دور از سیاه نمایی و غوغاساالری جویا شده ایم؛ چرایی تداوم 
آسیب ها را به چالش کشیده ایم و اقداماتی که با مشارکت چند نهاد اجرایی در قالب طرح اجتماع محور تحول محله ها شکل گرفته و نیز تالش انجمن های مردم نهاد را به شکل 

یک پرونده در نخستین شماره دوره جدید بررسی کرده ایم. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

محله  شکل گیری  تاریخ 
پرغصه هرندی به بیش از 
130 ســال قبل بر می گردد؛ همان 
روز هایی که حصار ناصری ساخته و 
دروازه غار یکی از 12 دروازه شــهر 
حوالی  در  کم کم  که  دروازه ای  شد. 
آن، محله دروازه غار شکل گرفت. 
نام محله که چند دهه ای اســت به 
اتفاقات  با  اسم هرندی می شناسیم 
تلخ و سیاه بســیاری گره خورده 
است؛ تلخی هایی که شاید بخشی از 
نادرســت  تصمیم گیری های  با  آن 
تنگاتنگ  ارتباط  وقت  مســئوالن 
دارد. در این گزارش کوتاه تاریخچه 
این محلــه از زمان شــکل گیری 

تاکنون را مرور کرده ایم.

سرگذشت یک محله
همه آنچه باید درباره تاریخچه 

دروازه غار یا هرندی امروز بدانیم

زکیه سعیدی

کوره های آجرپزی متعددی در حوالی دروازه غار فعال 
بود و آجر پایتخت از همین کوره پزخانه ها تأمین 

می شد. به همین دلیل کارگران بسیاری از محله ها 
و حتی شهر های اطراف برای کار در کوره پزخانه ها 
به محله دروازه غار می آمدند. آن روز ها این دروازه 

اهمیت بسیاری در دادوستد و فعالیت های بازرگانی 
پایتخت داشت. چون مسافران برای رفتن به بازار و 
کاروانسرا هایی که به بازار وصل بودند، از این دروازه 

عبور می کردند. 

1263-1300
دروازه پر رفت وآمد شهر

در زمان حکومت رضاشاه ساخت وساز های بسیار در شهر، آغاز و همزمان با آن دروازه های 
شهر تهران از جمله دروازه غار برداشته شد. پس از جمع آوری دروازه، میدانی به نام میدان 
غار در این محدوده ساخته شد که اکنون نامش هرندی است. کم کم جمعیت محله بیشتر 
شد. در همین سال ها قهوه خانه های بسیاری در محله شروع به فعالیت کردند؛ قهوه خانه هایی 
که پاتوق لوطی ها و عیاران پرآوازه بود. 

1300-1320
محله لوطی ها

ساخت وساز در سال های آغازین حکومت پهلوی دوم رونق بیشتری داشت و 
شهر دستخوش تغییرات بسیاری بود. در همین دوران میدان غار، باغ فردوس 
و گذر صابون پزخانه به نام بخش 6 تهران انتخاب شد. گذر صابون پزخانه 
بازارچه ای با مغازه های مختلف بود که سقف داشت. در این محله ساختمان ها 
و بنا های تاریخی دیده نمی شود و در گذر زمان فرسوده شده و از بین رفته اند. 
فقط یک مدرسه قدیمی در میدان هرندی وجود دارد که قباًل نامش »دبستان 
شهاب الدوله« بود. 

1320-1340
ساخت صابون پزخانه در محله

محلــه در باتالق فقر، بیکاری و اعتیاد دســت و پا می زد، امــا هنوز محله مقصد مهاجران 
بســیاری بود که با راه آهن شــهری وارد پایتخت می شــدند. تا اینکه شــهردار وقت تهران، 
غالمحسین کرباسچی تصمیم گرفت که گود ها، پر و به بوستان تبدیل شود. مدتی بعد حدود 
27 هکتار گود به بوستان های مختلف تبدیل شد، اما خیلی زود آنجا هم، پاتوق معتادان گودها 
شد. شاید اگر کاربری برخی از این بوستان ها همان زمان تغییر می کرد، چنین آسیبی در آنجا 

دوباره رشد نمی کرد. 

1360-1380
شیره کش خانه ها بوستان شد

سال های پایانی دهه 80 و آغاز دهه 90 بود که تنها سینمای محله )شباهنگ( و 
خانه های کودک شوش و ریحانه تعطیل شد تا جای آن مجتمع تجاری ساخته شود. دیوار 
تنها کتابخانه محله)خواجوی کرمانی( به دلیل گودبرداری زیاد برج همجوار، ترک برداشت 
و تعطیل شد. البته در این دهه اقدامات موازی بسیاری از سوی نهاد های مختلف در این 
محله انجام شد و بیش از 17 انجمن مردمی در این محله فعال شدند. مهم ترین کار اجرای 
طرح ضربتی شهرداری تهران در محله هرندی در زمان مدیریت محمدباقر قالیباف در سال 
1394 بود. در این طرح میلیارد ها تومان هزینه شد و دست اندرکاران اجرای طرح به تک 
تک خانه ها در جست وجوی رفع مشکالت محله سر زدند. تا حدودی هم ظاهر محله را از 
زشتی و آسیب ها پاکسازی کردند و خانه های آسیب خیز بسیاری پلمب شد. اما هنوز هم  
محله رنگ و بوی غم انگیز آسیب می دهد. 

1390-1400
از تعطیلی مراکز فرهنگی تا اجرای طرح ضربتی

با افزایش ساخت وساز، گود های محله که برای ساخت آجر 
ایجاد می شد روز به روز عمیق تر و تعدادشان بیشتر  شد. مدتی بعد 

هم، کوره های آجرپزی به خارج از شهر منتقل شد، اما کسی برای 
گود های عمیق محله فکری نکرد؛ خیلی زود درگود هایی که باید 
60 و70 پله پایین می رفتید تا به کف آن می رسیدید، اتاق های 

کوچک و بزرگ یک طبقه و دو طبقه ساخته شد تا به مهاجران تازه 
وارد و افراد کم درآمد محله اجاره داده شود. اتاق های بسیاری هم 

شیره کش خانه شد تا افراد مستأصل و درمانده مهاجر و غیر مهاجر 
را به کام اعتیاد فرو برد. و این قصه همه گود های محله قدیمی بود. 

1340-1360
گود هایی که شیره کش خانه شد

با آغاز خشکسالی ایران در سال های پایانی دهه 70، پای خیلی 
از روستاییان کم درآمد در دهه 80 به قلب پایتخت باز شد. زیرا 

خانه های این محله از همه خانه های شهر ارزان تر فروخته یا اجاره 
داده می شد. با ورود مهاجران بیکار به محله، فقر و اعتیاد دوباره 
روند صعودی گرفت و دیگر هرچه در محله دیده می شد سیاهی 

بود. در این دهه انجمن های مردم نهاد مختلفی در حوزه آسیب های 
اجتماعی، کودکان و زنان در این محله فعال شدند، اما تعداد 

آسیب ها خیلی بیشتر از توان آنها بود. 

1380-1390
فقر، بیکاری و اعتیاد در قلب پایتخت

نامداران هرندی
دروازه غار چهره های سرشناسی را در 

دامن خود پرورانده است

هرندی، محله ای اصیل و قدیمی است که روزگاری ساکنان محله های 
دیگر شــهر آرزو می کردند امکان ســکونت در آنجا را بیابند. این 
قسمت از شهر، محل زندگی و کار افرادی بود که خیلی ها آرزوی دیدن شان را 
داشتند؛ افراد مشهوری که نه تنها خودشان افتخار خانواده خود شدند، بلکه 
اسم محله شان را نیز ســر زبان ها انداختند. در این گزارش با تعدادی از این 

افراد آشنا می شویم.

شهید راه عدالت
نام شــهید »رضا صفــار هرندی« 
زینت بخش محله هرندی اســت. این 
محلــه روزگاری به دروازه غار معروف 
بود. این شــهید بزرگوار، انسانی آزاده 
بــود که بــرای مقابله بــا بی  عدالتی، 
ریشه  کنی فقر و از بین بردن استبداد 
ظالمانه جنگید و در نهایت به شهادت 
رســید. ســال1325 در این محله به 
دنیا آمد و در خانــواده  ای اهل علم و 
مبلّغ دین تربیت پیــدا کرد. برادرش 
حجت االســالم حاج شیخ »علی اصغر 
هرندی« پیش نماز مسجد دروازه غار 
بود و عالوه بر اقامــه نمازجماعت در 
مسجد و ســخنرانی روی منبر، مغازه 
پارچه فروشــی داشــت و از ایــن راه 
زندگی خود را اداره می  کرد. شــهید 
رضا صفار هرنــدی پس از پایان دوره 
ابتدایــی، دروس دینی را نزد برادرش 
خواند و در مغازه او مشــغول کار شد. 
در مسجد برادرش، در امر تبلیغ دین 
و ارتباط با نوجوانان برای گرایش آنها 
به دین مبین اســالم فعال بود. همین 
زمان با حزب مؤتلفه اســالمی آشــنا 
و در   ترور حســنعلی منصور، نخست 
وزیر وقت نقش آفرینی کرد. به همین 
دلیل ســحرگاه 26خرداد سال1344 
بخارایی«،  »محمد  همرزمانش  همراه 
امانی«  »مرتضی نیک نژاد« و »صادق 

تیرباران شد و شهد شهادت نوشید. 

می نازیم به همسایه 
جوانمردمان

»غالمرضــا تختی« نمــاد ورزش 
کشورمان اســت که از نسل پهلوانان 
اساطیری و ماندگار تاریخ ایران به شمار 
می رود. زادگاهش محله خانی آباد بوده 
که چسبیده به محله هرندی است، اما 
پاتوق او همین جا بوده اســت؛ چراکه 
پدرش »رجب خان« ســال1275 در 
دروازه غــار )هرندی( بــه دنیا آمده و 
بزرگ شــده بود. جهان پهلوان تختی 
مثل بچه محل هــای دیروز و امروزش 
خاکی بود و جمــع  آوری کمک برای 
زلزله  زدگان بویین  زهرا در سال1341 
هیچ وقــت از یادها نخواهــد رفت. او 
ویژگی های بارزی همچون بخشندگی، 
مهربانی، جوانمردی و توجه و دلجویی 
از فقــرا داشــت؛ مردی کــه معنای 
گذشــت، مردانگی و فــداکاری با نام 
او عجین شــده است. نامش در تاریخ 
ایران به یادگار مانده و تا ابد ســاکنان 
محله های هرندی و خانی آباد به داشتن 
چنین بچه محلی افتخار خواهند کرد. 

شیخ رجبعلی خیاط
60 ســال اســت شــیخ رجبعلی 
چشــمانش را از دنیا فروبســته و در 
خــاک آرام گرفته اســت. با این حال 
هنوز یــادی از او در ذهــن و خاطره 
بسیاری از مردم شهر باقی مانده. چه 
آنها که تنها اسمی از او شنیده اند و چه 
نزدیک ترین دوســتان و همسایه های 
شیخ رجبعلی خیاط یعنی اهالی محله 
دروازه غار و کوچه ســیاه ها؛ مردی که 
با عبا و کاله عرق چینش پشــت میز 
خیاطی می نشســت و سوزن به قبای 
خلق اهلل می زد. ســادگی و صداقتش 
زبانــزد بــود و روایت های زیــادی از 
کرامت های شــیخ از زمان حیاتش تا 
امروز گفته و نوشته شده است. »شیخ 
رجبعلی خیاط« عــارف تهران بود و 
در ســال 1262 به دنیــا آمد. پدرش 
را در نوجوانــی از دســت داد و خیلی 
زود مســئولیت نگهــداری از مادر و 
تأمین مخارج زندگی برعهده اش افتاد. 
فرار از محضــر گناه در جوانی بود که 
می گفتند این مرد گشــاده دســت و 
گشــاده رو را صاحب کرامت کرد و به 
او چشم دل داد. شــیخ رجبعلی 78 
ســالش بود که در اتاق خانه نقلی اش 
در محله مولــوی تهران وضو گرفت و 
رو به قبله دراز کشید و تا قبل از اینکه 
پســرش محمود از قاب در چوبی رد 
شود و به بالینش برسد، چشم از جهان 
فرو بست. خانه اش در محله دروازه غار 
سال هاست به حسینیه تبدیل شده تا 
مثل همیشــه درهایش به روی مردم 
باز باشــد. گهگاه اجاق ایــن خانه به 
همت فرزند ته تغاری شــیخ رجبعلی 
روشــن می شود و همسایه ها به غذای 
گرمی مهمان می شــوند. همســایه ها 
روضــه ای در حیاط نقلــی خانه که 
ایــن روزها فضای اصلی حســینیه را 
می ســازد، می خوانند و از احوال هم 
خبر می گیرند. 60 سال از مرگ شیخ 
رجبعلی خیاط گذشــته اما هنوز هم 
روزهای پنجشنبه در این خانه به صدا 
در می آید و زن و مرد ســالخورده ای 
ســراغ خانــواده شــیخ رجبعلــی را 
می گیرند تا با آنها از روزگاری بگویند 
که در تنگدســتی و نیازمندی، شیخ 
خیاط دستشــان را گرفته و سایه ای 

باالی سرشان ساخته است.

طیب ما »طیب« 
از دنیا رفت

اسمش »طیب« بود که سال1280 
متولد شــد و در زادگاهش دروازه غار 
)هرندی امروزی( اســم و رسمی پیدا 
کرد. »طیــب حاج  رضایــی« ابتدا از 
دوستداران شــاه بود و حتی در زمان 
بــه دنیا آمــدن فرزند شــاه، خیابان 
مولــوی را چراغانی کرد و طاق  نصرت 
بست، اما در نهایت بر اثر شکنجه  های 
ساواک به شــهادت رسید. او به دلیل 
خوش  خدمتی به حکومت پهلوی در 
28مرداد، انحصار واردات موز و توزیع 
آن را بــه دســت آورد و پس از مدتی 
به عنوان عضو هیأت رئیسه این جمعیت 
منصوب شــد. تغییر رویه این شهید 
انقالبی از محرم ســال1342 شــروع 
شد؛ سالی که قرار بود به دستور شاه، 
دسته عزاداری هیأت مؤتلفه از سوی 
او و نوچه هایش برهم بریزد، اما شهید 
»مهدی عراقی« از پایه گذاران حزب با 
او مالقات کرد و واقعه عاشورا را برای 
طیب شــرح داد. طیب هم اعالم کرد 
حسینی اســت و با امام حسین)ع( و 
آیت اهلل خمینی)ره( درنمی افتد. حتی 
همان روز عکس امام)ره( را تهیه و به 
پرچم  های هیأت نصب کرد. ســاواک 
هم طیب و حدود 400نفر دیگر را به 
جرم برهم زدن نظم عمومی بازداشت 
کرد و از او خواســت کــه در دادگاه 
علنــی اعالم کند امــام)ره( به او پول 
داده  تــا این کار را انجــام دهد، اما او 
به قولش عمل نکرده و ضربه ســختی 
بــه رژیم شاهنشــاهی زد. با باال زدن 
پیراهنش، آثار شکنجه های ساواک را 
به مردم و خبرنگاران نشان داد و 5ماه 
در حبس، تحت فشــار و شکنجه بود 
تا اینکه ســحرگاه 11آبان سال1342 
تیرباران شــد. پس از شهادت او، امام 
خمینی)ره( فرمودند: » طیب ما طیب 

از دنیا رفت.«

آقا پرویز بچه محل 
ماست! 

»پرویز  می کننــد  فکــر  خیلی ها 
پرســتویی« در محله خزانــه به دنیا 
آمــده و بزرگ شــده اســت، اما این 
بازیگــر و صداپیشــه کشــورمان در 
روســتای »چالو« از توابع شهرستان 
کبودرآهنگ به دنیا آمده و از 3سالگی 
تــا نوجوانــی در یک خانــه اجاره  ای 
کوچک در محله دروازه غار )هرندی( 
زندگی کرده است. خودش در این باره 
می گوید: »خانه مــا در محله »دروازه 
غار« بود؛ کوچه شــکوهی، پالک21. 
از نوع خانه های قمــر خانمی  بود که 
24پله می خورد تا به حیاط می رسید. 
در خانه  ای که ما بودیــم هر خانواده  
درون یک اتاق زندگی می  کرد و همه 
وسایل زندگی شان هم در همان اتاق 
بــود.« پدرش که پیش از مهاجرت به 
تهران کشــاورز بود، برای امرار معاش 
به ضلع جنوبی محلــه هرندی یعنی 
میدان شــوش رفت و با دوره گردی به 
فروش ظروف بلوری پرداخت. خودش 
نیز به اقتضای فصل  مشاغل مختلفی 
را تجربه کــرد؛ از فروش آلبالو گرفته 
تــا بالل و باقالی. او بــا یادآوری یکی 
از خاطراتــش می گوید: »گاهی اوقات 
برای تماشای فیلم به الله  زار می رفتم. 
یکبار هم تنها به بازار صفویه رفتم. آن 
زمان مجموعه تئاترشــهر تازه ساخته 
شــده بود و بلیت آن خیلی گران بود. 
اگر بلیــت می خریدم دیگر پولی برای 
برگشت به خانه نداشــتم، ولی بلیت 
خریــدم و تمام راه را از بازار صفویه تا 
دروازه غار پیاده برگشتم.« این بازیگر 
محبوب کشــورمان می گوید: »بعد از 
چندســال زندگــی در دروازه غار، به 
سمت ترمینال جنوب آمدیم. آن زمان 
ترمینــال نبود و اســمش »گود علی 
گرده« بود. آنجا ضایعاتی مثل حلبی ها 
را می ریختنــد تا پر شــود و ما هم با 

همان ها شمشیر و سپر می  ساختیم.«

ابوذر چهل امیرانی
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صفحه آرا

 »سعادت« تیره و تار
گــزارش ما از محلــه هرندی حاال 
دیگر شروع شــده است. تصاویری که 
برای خیلی هــا تکان دهنده و غریب و 
تلخ اســت، اینجا از فرط تکرار، برای 
اغلــب اهالی محل، پیش پــا افتاده و 
معمولی و متداول به حســاب می آید. 
هر رهگذری به فاصلــه پنج دقیقه پا 
سســت کردن ســر هر کوچه و گذر، 
می تواند آشکارا شاهد خرید و فروش 
انــواع موادمخدر باشــد. تهیــه مواد 
سهل تر از خریدن پفک است و اعتیاد 
چهره کریه اش را عریان و بی پروا به رخ 

می کشد. 
آن ســوی »گود عرب هــا«، جایی 
به نام »ســعادت«، پاتوقی هست که 
در روشــنای روز واقعیت هایی تیره و 
تار را به صراحت پیش چشــمتان به 
نمایــش می گذارد؛ زن و مــرد، پیر و 
جوان، گله گله نشسته اند. با صداهایی 
تودماغی و دوپوسته گپ می زنند، دود 

می گیرند و خاطرات روز و شبشــان را 
در جوار هم مــرور می کنند. بعضی ها 
چمباتمه زده چنان در خود فرو رفته اند 
که زانوهاشان باالتر از سر و گردنشان 
دیده می شــود؛ با جمجمه های بزرگ 
روی گردن هــای نحیــف پوســت و 
استخوان، سرگرم مکیدن لوله پایپ و 
سر و ته کردن زرورق؛ تکیده و بی خون 

و چروکیده. 
صحبت کردن از بهداشــت شوخی 
مســخره ای اســت. اغلبشــان گونی 
وصله دار، کیســه ای نایلونــی یا کوله 
چرکــی به دوش می کشــند که همه 
هســت و نیستشــان را در خود دارد؛ 
از دینــام کولر و دندان مصنوعی بگیر 
تا آچــار چــرخ و پاشــنه کش. یکی 
بطری هــای پالســتیکی و مقوا جمع 
می کند، یکی تکه های آلومینیوم، یکی 
رخت و لباس های مستعمل و مندرس. 
یکی دنبال مس اســت و یکی در پی 
چدن و آهن قراضه. ماحصل مجموعه 
این جست و جوگری البته دود می شود 
تــا پرســه زدن های بی حاصل و عبث 
ادامــه یابد و ســرانجام روزی به خط 

پایان برسد. 

 کوچه شوشتری، زمین خرابه
در تقاطع دو گــذر کم عرض، توی 
زمین رها شده ای که از تخریب یکی دو 
خانه برجا مانده، هفت، هشت، ده مرد 
و زن گــرد خرده آتشــی نیمه جان 
جمــع شــده اند و دور از ســوز 
سرمای پاییزی، در پناه دیوار 
دودزده، برای خودشــان 
همین  کرده اند.  خلوت 
ما  متوجــه حضور  که 
دور  نیم خیز،  می شوند، 
و اطــراف را می پاینــد و 

چند نفری به صرافت رفتن می افتند. 
تا برســیم، پنــج نفرشــان می مانند؛ 
زن ها می رونــد و آنها هم که مانده اند 
بــا نگاهشــان می فهمانند کــه میان 
رفتــن و مانــدن مرددنــد. اطمینان 
ایجاد  برایشان  می دهیم که دردسری 
نمی کنیم و بعد از چند پرسش کوتاه 
رفع زحمت خواهیــم کرد. مردی که 
موهایش زیر پارچه ای شبیه به چفیه 
پنهان اســت، قصه روز و روزگارش را 
این طــور تعریف می کند: »20 ســال 
است مصرف کننده ام. خانه ام اهواز بود. 
سال 88 از روی ناچاری و درماندگی و 
بدبختی پناه آوردم به انجمن معتادان 
گمنام. رســیده بودم به آخر خط. ذله 
شــده بودم. زنــم رفته بــود، دختر و 
پســرم آواره بودند. روزگارم سیاه بود. 
با کمــک همدردهــا و راهنمام ترک 
کردم؛ پاکی ام را شــش ســال ادامه 
دادم. دو سال اول، یک پیکان خریدم. 
جوشکاری می کردم، روی ماشین هم 
کار می کرد. دو ســال این جوری دوام 
آوردم. ســال 90 آمدم تهران. رفتیم 
پاکدشت؛ مادرم و خواهرم هم همراهم 
آمدند. خواهرم اینجا شوهر کرد. سال 
چهــارم پاکــی ام ازدواج مجدد کردم. 
چند وقت بعد یــک پراید 84 خریدم 
که کولردار باشــد. یک شــرکتی بود 
توی خیابان عباس آباد؛ شرکت تزریق 
پالســتیک. روزها آنجا کار می کردم، 
غــروب هم می رفتم آژانــس. زنم هم 
کار می کرد. اوضاع خوب شده بود که 
خواهرم مریض شــد. می گفت گردنم 
درد می کند. اوایل جدی نمی گرفتیم، 
یعنی فکرش را نمی کردیم. پنج، شش 
ما گذشت تا رفتیم پیش دکتر. گفتند 

سرطان دارد...«
از کنــار آتــش بلنــد می شــود. 

گرم سورچه می کشم؛ از هروئین قوی تر 
است. روزی صد و پنجاه، دویست تومان 

فقط پول مصرفم است.« 
متولــد 52 اســت، امــا شــیرین 
شــصت و پنج ســاله به نظر می آید. 
دنــدان تــوی دهانش نیســت. خرج 
این مصرف ســنگین را با جمع کردن 
ضایعــات درمــی آورد: »زد و بند هم 
می کنم؛ لباسی، کفشی پیدا می کنم، 
می فروشم. شب ها توی راهرو جایی که 
ضایعات را تحویــل می دهم می گیرم 
می خوابم؛ سمت مولوی. خیلی شب ها 
هم تــا صبح می چرخم تــو کوچه ها 
هر چی گیرم بیاید جمع می کنم تا پول 

موادم دربیاد.«

 طفلی بچه ها... 
پشت دســتش دو حرف انگلیسی 
با خطــی ابتدایی خالکوبی شــده. از 
مالحــت زنانــه در صورتــش خبری 
نیست. فویل آلومینیومی را که به طول 
یک خودکار اســت و لکه های قهوه ای 
بر آن دیده می شــود، می گذارد زمین 
و با فندک اتمــی اش ور می رود: »من 

پیش ســینه اش، روی بافت کاموایی 
ژاکــت ســرمه ای اش، جابه جا رد گود 
ســوختگی آتش سیگار اســت؛ انگار 
گلوله هایی  اسلحه ای خیالی،  با  کسی 
از آتــش را بارها و بارها به او شــلیک 
کرده باشــد: »... افتادیــم دنبال دوا و 
درمان. از ایــن دکتر به آن دکتر. آخر 
سر یک متخصص سرطان جراحی اش 
کرد، چند تا تومور از سینه اش درآورد. 
خواهرم دو بار عمل کرد. خیلی این در 
آن در زدم که خواهرم خوب شود... آن 
روزها روزهای خوبی بود، با اینکه پر از 
درد و رنج و عذاب بــود، اما نمی دانم 
چرا این قشــنگ ترین خاطره ای است 
که تو کله ام حک شــده. پیرارسال که 
می آمــد دیدنم تو کمــپ »قلعه نور«، 
ســمت قرچک، فهمیدم دیگر خوب 
خوب شده. گفت بچه هات هم ازدواج 

کرده اند؛ آنها اهوازند.« 
تکیه می دهــد به دیــوار دودزده، 
 خاکستر بلند سیگارش، بی این که کامی 
از آن گرفته باشد، فرو می ریزد: »ریشه 
اصلی بیماری ما فراموشی است؛ خیلی 
زود فراموش می کنیــم همه بدبختی 

را شــوهرم معتاد کرد... کم سن و سال 
بودم ازدواج کــردم. هرچه گفتند این 
پســره به درد تو نمی خورد، به خرجم 
نرفت. می گفتنــد پرس و جو کرده اند، 
فهمیده اند همه اش ســر کوچه پالس 
است. با آدم های غلط رفت وآمد دارد. 
اهــل کار و نان بازو خوردن نیســت. 
می گفتند کوچه خیابانی است. اما من 
حالی ام نبــود. غالم خوش تیپ بود. تو 
راه مدرسه با دوست هام دیده بودمش. 
زاغ و بور بود، قد و باال داشــت. خوشم 
آمده بــود ازش. پام را توی یک کفش 
کردم که اال و بــال می خواهم باهاش 
ازدواج کنم. گفتند پس دور ما را خط 
بکش. گفتم ای به چشــم! بعد از کلی 
مکافات و کتک خــوردن و بد و بیراه 
شــنیدن، وقتی دیدند ول کن نیستم، 
باالخــره گفتند خــودت می دانی، هر 
غلطی می خواهی بکنــی بکن. رفتیم 
خانه پدرش، یک اتــاق دادند به ما و 

زندگی را شروع کردیم.«
روی مچش، محــل گرفتن نبض، 
لکه های کبود جــای تزریق به حالتی 
با آســتین  از خون مردگــی درآمده. 
ریش ریش مانتو لکه ها را می پوشــاند. 
زیرچشــمی نگاه می کند و می پرسد 
بیســت تومان داری بدهــی؟ و دوباره 
با فندکش ور می رود: »به ســه ســال 
نرســیده بودیم که خانه نشین شد. یا 
خواب بود، یا چــرت بلژیکی می زد یا 
دعوا و مرافعه داشتیم؛ همه جای دست 
و بازوم را با ســیخ داغ سوزانده، جاش 
هســت. با باباش حــرف زدم، بردیم 
خواباندیمش کمــپ. چهل و پنج روز 
بعد برگشــت.  پاش که رســید خانه 
دوباره تل تــو جیبش بود، صاف رفت 
پــای گاز؛ تو این چهل و پنج روز فقط 
فیلتر عوض کرد، المصب. چهار، پنج 

و مصیبــت هامان را. مــن این طوری 
از اصول انجمن کاماًل دور شــدم. نه با 
دوستان بهبودیافته در تماس بودم، نه با 
راهنمام. از انجمن بریده بودم. این را هم 
می دانید که وسوسه مصرف تا دم مرگ 
با ما همراه است... پنجشنبه ها تا ظهر 
تــو آژانس کار می کردم. یکی از رفقای 
توی آژانس، بچه کرمانشاه بود، در آمد 
گفت خانمم خانه نیست، بیا خانه دور 
هم باشیم. کاًل مخم پیچید. زنگ زدم به 
یکی گفتم ده، بیست تومان شیره برام 
بیار... بعد از شــش سال مواد را گرفتم 
دستم. . کاش گردنم می شکست... اگر 
جای اینکــه زنگ بزنــم آژانس، زنگ 
مــی زدم به یکی از یــاران بهبودیافته، 
زنــگ می زدم به راهنمــام، االن اینجا 
نبــودم. آره... خالصه با مصرف شــیره 
توی آن پنجشنبه، شش سال پاکی با 
خاک یکسان شد. سال اول، اتفاقی توی 
زندگی ام نیفتاد. ســال دوم رفتم سراغ 
هروئین و شیشه؛ به یک ماه نکشید که 
انگار بمــب اتم خورد تو زندگی ام؛ خدا 
گواه است. زنم جدا شــد. مادرم فوت 
کرد. ماشینم پرید. االن روزی یک و نیم 

ماه بعد، یواش یواش من را می فرستاد 
پیش ســاقی ها براش جنس بگیرم تا 
اینکه یک روز چشــم وا کردم، دیدم 
شانه به شانه اش نشســته ام پای آتش؛ 
هم دود شدیم! یک کام، دو کام، دیوید 

بکام!  «
می گویم: »اسم پسرت است؟«

به پشت دستش که جای سوختگی 
ســیگار و خالکوبی دارد، نگاه می کند: 
»این؟... نه بابا! ... تو نشــئگی با سوزن و 
جوهر، خــودم زدم این را... تو یک عالم 
دیگر بودم که این را زدم پشت دستم... 
مرتضی تو ســینه ام است، جاش اینجا 
نیست. ده بار خواســتم کلک خودم را 
بکنم، صــورت مرتضی، چشــم هاش، 
نمی گذارد. طفلی پاســوز ما شده... االن 
پیش مادربزرگش است. پیرزن بیچاره 
سر پیری بچه داری می کند. به ما اعتماد 
ندارد... بهتر... یک ســیگار بده! ... کنار 
ما اگر بزرگ شــود، می شود پامنقلی... 
حیوونکی بچه ها... بایــد چای بیاورند... 
کنار بساط بنشینند... بروند پیش ساقی 
خرید بزننــد... کنار دود و دم ما بخوری 
شوند... ســر چارراه ها کاسبی کنند. یا 
یک روز صبح، زودتر بیدار شوند، بروند 
سراغ شیشه متادون باباهه، شیشه را سر 
بکشند و بروند تو کما... مرتضی را خدا 

نجات داد... طفلی بچه ها...«
کمــي دورتر، پســرکي بــه دنبال 
گربه اي مردني مي دود. آســمان سربي 
ســر باریدن ندارد و این خرده روایت ها 
مي تواند همچنان زنجیــروار ادامه یابد. 
قصه  و  پرشــمارند  خاکسترنشــین ها 
زندگي و سرنوشت هرکدام از این زنان 
و مــردان تلخ و تاریک و غم بار اســت. 
هرکدام براي خودشــان، براي ما و براي 
غلتیــدن در این سراشــیبي، بهانه ها و 

دالیل و منطقي دارند. 

ده قدم باالتر از کوچه فیضی، کنار یک سطل زباله، یکی با موهای بلند و سیاه و چهره ای تکیده و تابلو یک  دسته پایپ 
تو مشــتش گرفته و پاکشــان و نزار شــیب خیابان مرادی را باال می رود. کافی اســت او را با نگاه دنبال کنیم و 
مراجعه کنندگانش را زیر نظر بگیریم. با چند قدم فاصله پشت سرش راه می افتیم. جوانی که شلوار شش جیب پلنگی به پا دارد، 
نزدیکش می شود، اسکناسی به او می دهد و یک پایپ می گیرد و می پیچد به یکی از فرعی ها. یک پیرزن بی دندان چادر به سر، 
با صورتی پف آلود و چشم های قی گرفته، کنار گوش مرد پایپ فروش می گوید سورچه داری؟ طرف متوجه نمی شود. پیرزن دوباره 
می پرسد و عاقبت دست خالی برمی گردد. یک آقای کت و شلواری الغراندام که چشم هاش از باالی ماسک دودو می زند، می رود 
جلو، تر و فرز دو تا اسکناس می گذارد در مشت مرد موژولیده و پایپش را فرو می کند توی جیب کتش، راهش را می کشد می رود. 
یک دختر بیست و هفت، هشت ساله که کنار جوان سی ساله ای لخ لخ قدم می زند با سیمایی رنگ پریده و مغموم چپ چپ نگاه 
به مرد می کند و رد می شود؛ توی دست پسر سی ساله یک بطری کوچک آب معدنی است که از کمرگاهش یک نی آبمیوه خوری، 
باالتر از سطح آب داخل بطری، فرو کرده اند. روشن است که حمل کننده این وسیله ابتدایی قصد دارد برود به پاتوقی و بنشیند 
و خودش را بسازد. همه این قضایا زیر پنج دقیقه رخ می دهد، در حالی که ساعت از دو بعدازظهر گذشته و زیر آسمان کبود و 

بارانی، روزی مثل باقی روزها در جریان است. می روم جلو می پرسم: »پایپ ها چند؟«ـ  پانزده تومان...! 
اینجا کسی سر قیمت این آالت و ادوات چانه نمی زند. نرخ  ها مقطوع است.

خاکستر نشین ها
روایت یک بعد از ظهر کوتاه زیر آسمان 

پاییزی تهران؛ دروازه غار در 4 پرده

فرزین شیرزادی

مدیر مرکز جامع کاهش آسیب بانوان شوش: 
مشکالت هرندی یک شبه حل نمی شود

مرکز جامع کاهش آســیب بانوان شوش به عنوان نخستین 
پناهگاه زنان و دخترانی که ســقفی باالی سر ندارند شناخته 
می شــود؛ چه غریبه هایی که از ترمینال جنوب راهی مناطق 
مرکزی می شــوند و چه آنها که سال هاست در پی پیدا کردن 
ســقفی امن در شهر هستند. اســتقرار این مجموعه در محله 
هرندی باعث شده تا همواره بوستان شوش محل تجمع معتادان 
متجاهر باشد. همین مسئله مدتی پیش موجب دیوارکشی این 

بوستان شد. 
»ســپیده علیزاده« مدیر مرکز جامع کاهش آسیب بانوان شوش 
از پیشینه معضالت و آسیب های اجتماعی هرندی در دهه های اخیر 
می گوید و معتقد اســت: »هرندی یک شــبه هرندی نشده است که 
بخواهیم با طرح ها و تصمیمات یک شــبه به مبارزه با آن بایستیم. 
پیامدهای خطرناک فراری دادن معتادان از بوستان شوش دامنگیر 

جامعه و اهالی هرندی می شود.«
 او از 2ســال گذشــته می گوید؛ از روزهایی کــه هیچ معتادی 
حاضر نبود پا به مرکز او بگذارد: »جلب اعتماد معتادان برای اجرای 
طرح های کاهش آســیب در منطقه حدود 2 ســال زمان برد. زنان 
معتاد با حضور در این مرکز از خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره ای 
بهره مند می شــدند. این آموزش ها ضمن پیشگیری از بیماری های 
خطرناک و مقاربتی مانند ایدز از تولد بچه های پاتوقی هم در منطقه 
جلوگیری می کرد. حاال این زنان و دختران بی هیچ نظارتی در شهر 
پراکنده اند. صدای این زنگ خطر را کســی نمی شــنود؟« علیزاده 
می گوید: »اغلب زنان و دخترانی که طی 2ســال گذشــته هر شب 
مهمان مرکز او بوده اند شهرستانی و مهاجرند و تعدادی هم تهرانی.«

 مدیر مرکز جامع کاهش آســیب بانوان شــوش ادامه می دهد: 
»اینجا تنها نقطه امن رهاشــدگان اجتماعی است. زنان و دخترانی 
که مســیر پیش رو و پشت سرشان تیره اســت اما اگر رها شوند تا 
قهقرای جهنم هم پیش می روند. فعالیت این مرکز و حمایت از زنان 
و دختران بی سرپناه باعث شده بود تا دست صاحبان خانه های قمر 
خانمی از این گروه کوتاه شود اما از وقتی دور بوستان حصارکشیده 

و آنها در محله رها شده اند، اغلبشان به همین خانه ها 
پناه می برند.« 

در مرکز کاهش آســیب نور سپید، امروز 30 
زن بهبودیافتــه ای زندگی می کننــد که از دام 
اعتیاد و آســیب ها خالص شــده اند امــا از نگاه 

پرخشم خانواده نه. به همین علت نیمی در 
قالب کادر این مؤسســه فعالیت می کنند و 
نیمی دیگــر در کارگاه های اشــتغالزایی 
آن مشــغولند. او معتقد است: »برخورد 
قهری با معتادان متجاهــر راه به جایی 
نمی بــرد. چون این افــراد هم جزئی از 
جامعه هستند و باید حقوق انسانی شان 
به رسمیت شناخته شــود و با همدلی 
اجتماعی است که می توانیم از تعدادشان 

در جامعه بکاهیم.«

از کنار آتش بلند می شود. پیش سینه اش، 
بافت کاموایی ژاکت سرمه ای اش،  روی 
جابه جا رد گود سوختگی آتش سیگار است؛ 
انگار کسی با اسلحه ای خیالی، گلوله هایی از 
آتش را بارها و بارها به او شلیک کرده است



2425

ده
نـــــ

رو
ـــــ
پ

ده
نـــــ

رو
ـــــ
 پ

ده
ـــــ

ون
ــر

پـــ
 

ده
ـــــ

ون
ــر

پـــ
 

شماره 828 / 26 آبان 1400

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

برای ورزش بانوان ندارد. بنابراین طرح 
ورزش بانوان در حیاط مدرسه را تعریف 
کردیم و بستر حضور بانوان برای ورزش 
گروهی در حیاط یکی از مدارس پامنار 
فراهم شده است. تا در سایه اجرای این 
طرح، سالمت جسم و روح و روان مادران 

محله تأمین شود.«

 دعوت از معلمان نیکوکار
تحول  طرح  خانواده  و  بانوان  کمیته 
محله هرندی در تالش است تا از طریق 
رایزنی های الزم با آموزش و پرورش و 

بازنشستگان داوطلب این بخش زمینه 
آموزش دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
»متأسفانه  کند:  فراهم  را  هرندی  در 
دانش آموزان زیادی در محله به دالیل 
مختلف از تحصیل بازمانده اند و نیاز به 
همراهی معلمان خیر داریم.« به گفته 
نفر   750 و  هزار   22 پناهی روا  دکتر 
جمعیت در قالب 6 هزار خانوار در محله 
هرندی زندگی می کنند که مشکالت 
آنها در 6 پهنه توسط شهرداران محله 

پیگیری می شود. 

 محله ای زیبا برای همه اهالی
سهم شهرداری منطقه 12 در اجرای 
چشمگیر  هرندی  محله  تحول  طرح 
طول  در  هرچند  است.  توجه  قابل  و 
سال های گذشته هم مدیریت شهری 
با اجرای طرح های متعدد تالش کرده 
تا سیمای شهری محله را سر و سامان 
دهد اما به گفته »  سعید شاه میر« معاون 
منطقه  شهردار  فرهنگی  و  اجتماعی 
12 فعالیت های جزیره ای دستگاه های 
تحول  طرح  اجرای  از  قبل  تا  اجرایی 
محله هرندی اجازه به سرانجام رسیدن 
از  »یکی  نمی داد:  را  توسعه  طرح های 
کوچک ترین دستآوردهای طرح تحول 
همدلی  و  همگرایی  هرندی  محله 
دستگاه های اجرایی در مسیر رفع آسیب 
و بهبود کیفیت زندگی مردم در محله 
طرح،  این  در  واقع  در  است.  هرندی 
مجری مردم محله  هستند و دستگاه های 
اجرایی پشتیبان و تسهیلگر امور توسعه 
محلی. در طرح توسعه محله هرندی ما 
می کوشیم از ظرفیت های حاکمیتی در 

مسیر توسعه محلی کمک بگیریم.«
به گفته او در این طرح شهرداری تمامی 
ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی، خدمات 
شهری، حمل ونقل و عمرانی خود را برای 
ارائه خدمات به مردم به کار می گیرد: 
»راه اندازی 2خانه شهر در سراهای محله 
تختی و کوثر از جمله اقدامات شهرداری 
در قالب طرح تحول محله هرندی است؛ 
دستگاه های  عضویت  با  که  خانه هایی 

اجرایی مشارکت کننده نسبت به پیگیری 
امور محله اقدام می کنند.«

عموم برنامه هایی که شهرداری منطقه 
در قالب طرح تحول محله هرندی در 
دنبال  فرهنگی  و  ورزشی  کمیته های 
و  آسیب  کاهش  محوریت  با  می کند 
توانمندسازی است:  و  اشتغال  افزایش 
»در همین زمینه نخستین دوره مسابقات 
فوتبال خیابانی را در منطقه 12 برگزار 
کردیم و ضمن شناسایی استعدادهای 
برتر فوتبالی از میان کودکان کار زمینه 
آشنایی آنها با مربیان و تیم های مطرح 
را نیز فراهم کردیم که قطعًا نقش خوبی 
در تغییر سرنوشت کودکان کار خواهد 
زیرساخت   2 ایجاد  داشت.«شاه میر 
بهداشتی و درمانی در مجتمع رویش 
و سرای محله تختی، اجرا و پشتیبانی 
آموزش  و  مذهبی  و  ملی  برنامه های 
شهروندی را از دیگر اقدامات شهرداری 
منطقه 12 در محله هرندی می شمارد 
چالش های  از  یکی  »فقر  می گوید:  و 
مردم ساکن در هرندی است. از آنجا که 
تهیه ملزومات زندگی به قیمت کارخانه 
خانواده های  به  زیادی  کمک  می تواند 
ساکن در این محله کند فروشگاه های 
این  کردیم.  راه اندازی  محله  در  کریم 
خود  محصوالت  همه  اواًل  فروشگاه ها 
می کنند.  عرضه  کارخانه  قیمت  به  را 
ثانیَا در صورت معرفی افراد نیازمند از 
سوی شهردار محله یا سرپرست پهنه 
خانوارهای نیازمند می توانند از بن خرید 

رایگان بهره مند شوند.«
شهردار  فرهنگی  و  اجتماعی  معاون 
منطقه 12 از نقش تشکل های مردم نهاد 
فعال در منطقه در اجرای طرح تحول 
این  از  »استفاده  می گوید:  محله 
ظرفیت های اجتماعی یکی از ضروریات 
محله  تحول  طرح  رسیدن  نتیجه  به 
هرندی است. تشکل های مردم نهادی 
که در بخش های مختلف شامل درمانی، 
بهداشتی، اشتغالزایی و... فعالند می توانند 
ما را در پیشبرد اهداف عالیه طرح یاری 

کنند.« 

 از وقتی طرح تحول و توسعه 
محله  این  در  هرندی  محلی 
قدیمی اجرایی شد توجه به شرایط زنان 
و  بدسرپرست ها  خانوار،  سرپرست 
دختران در معرض آسیب به عنوان یکی 
از اولویت ها در دستور کار مجریان طرح 
قرار گرفت. دکتر »زهرا پناهی روا« مشاور 
وزیر آموزش و پرورش و از فعاالن حوزه 
بانوان کشور که دغدغه بهبود کیفیت 
زندگی این قشر را دارد می گوید: »در 
قالب طرح تحول محله های کم برخوردار 
شهر تهران قراراست بالغ بر 200 محله 
تهران در مسیر بهبود کیفیت زندگی 
هدایت شوند که توانمندسازی بانوان و 
از  محله ها  این  در  ساکن  دختران 

اولویت های ماست.«
آموزش  طریق  از  پایدار  توانمندی  او 
مهارت و ارائه مشاوره های تخصصی به 
بانوان و دختران آسیب دیده یا در معرض 
آسیب را از اولویت های کمیته تخصصی 
بانوان و خانواده در طرح تحول محله های 
می داند و معتقد است که در این طرح 
اساسی  نیازهای  به  بی توجه  گرچه 
مایحتاج  تأمین  از  اعم  بانوان  جامعه 
روزانه نیستیم اما تمرکز ما بر تقویت 
توانمندی های آنها و آموزش مهارت به 
این گروه از جامعه است: »بستر دریافت 
تسهیالت اشتغالزایی از طریق صندوق 
کارآفرینی برای زنان سرپرست خانوار 
و راه اندازی کسب و کارهای خانگی از 
هرندی  در  که  است  مهمی  طرح های 

پیگیری می کنیم.«
دکتر پناهی روا که از خرداد ماه امسال 
تاکنون طی بازدیدهای محلی و مطالعات 
آسیب های  ز  ا فهرستی  تخصصی 
محله  در  زنان  تهدیدکننده  اجتماعی 
فقر  اعتیاد،  است  کرده  تهیه  هرندی 
رو  پیش  مهم  را 3چالش  مهاجرت  و 
»ارائه  برمی شمارد:  محله  این  زنان 
محله  در  روان شناسی  مشاوره های 
هرندی خوشبختانه با استقبال خوبی از 
سوی بانوان این منطقه همراه شد. طوری 
که ما توانستیم در این جلسات مشاوره، 
نیازهای اساسی آنها را شناسایی و برای 

رفع آنها تالش کنیم.«
برای اینکه امور زنان و دختران در محله 
هرندی با جدیت دنبال شود کمیته بانوان 
و خانواده طرح تحول محله از ظرفیت 
»بانویار شهردار کوچه« استفاده کرده 
امروز  است: »هر کوچه محله هرندی 
میان  از  که  فردی  دارد؛  شهردار  یک 
اهالی همان کوچه انتخاب شده است 
تا نیازهای اهالی را به گوش مسئوالن 
برساند. برای اینکه امور مربوط به زنان و 

دختران هم با حفظ شئونات به مسئوالن 
منتقل شود ما از بانویار شهردار استفاده 
کرده ایم. بانویی از دل محله که بتواند 
زنان  و  با دختران  ارتباط صمیمی  در 
محله مشکالت و مسائل آنها را به صورت 
خصوصی و حفظ آبرو و شأن انسانی آنها 

به ما منتقل کند.«
اقداماتی که  از  یکی دیگر  او   به گفته 
روانی  و  وضعیت جسمی  بهبود  برای 
دنبال  هرندی  محله  در  ساکن  بانوان 
می شود   ترویج ورزش در بین این قشر 
مناسبی  فضای  هرندی  »محله  است: 

هـرنـدی
  چشم انتظار تولدی دیگر 

چند نهاد دولتی برای تحول محله آسیب خیز 
قلب تهران دست به دست هم داده اند

فاطمه عسگری نیا

دریچه

گپ

یکی از مزیت های اجرای طرح تحول ســالمت 
در محله هرندی شناسایی نیازمندان واقعی محله 
بود. تا قبل از اجرای این طرح افراد زیادی با ارائه 
مدارک و مستندات دروغین مبنی بر سکونت در 
محله هرندی از دستگاه های حمایتی مانند کمیته 
امداد و بهزیســتی حمایت دریافت می کردند. اما 
با اجرای این طــرح جلو این گونه زیاده خواهی ها 

گرفته شد. 

»سید جواد سید الحسینی« مدیر کمیته امداد 
امام خمینی)ره( منطقه 12 می گوید: »ساماندهی 
نیازمندان واقعی و ارائه خدمات به این گروه یکی 
از مزیت های اساسی اجرای طرح تحول محله در 
هرندی بود. متأسفانه با اجرای این طرح مشخص 
شــد افرادی که اصاًل در محله ســاکن نبودند با 
پرونده ســازی از خدمات حمایتــی کمیته امداد 
بهره مند می شدند که با این طرح از چرخه دریافت 

خدمات خارج شــدند و به جای آنها افرادی تحت 
پوشــش خدمات ما قرار گفتندکه سال ها از این 

خدمات محروم بودند.«
او بــا بیان اینکه اکنون 300 خانوار از جمعیت 
ســاکن در محله هرندی تحت پوشــش خدمات 
حمایتی کمیته امداد امام خمینی)ره( قرار دارند 
تأکید می کند: »تمامی ایــن خانوارها با توجه به 
مدارک شناسایی و مســتندات ارائه شده توسط 

 صندوق کارآفرینی امید کشور از اسفند 
ســال 1398 فعالیت خود را با هدف ارائه 
خدمات حمایتی و اشــتغالزایی در محله 
هرندی آغاز کرد. »ناهید کشاورزفرد« مدیر 
توانمندسازی این صندوق می گوید: »محله 
هرنــدی اگرچه امروز به واســطه ســایه 
سنگین آسیب های اجتماعی به عنوان یکی 

از محله های خاص در پایتخت مطرح است 
اما همسایگی این محله با بازار تهران باعث 
شــده تا ظرفیت های خوب اشتغالزایی در 
آن نهفته باشد. ما بعد از استقرار در محله 
و فراخوان ارائه مشــاوره های شــغلی با 
استقبال خوب اهالی شامل جوانان، زنان، 
دانشــجویان و حتی افرادی که در 2سال 

اخیر بنا به دالیلی ورشکســته شده بودند 
روبه رو شــدیم.« گفت وگو بــا اهالی محله 
مشــخص کرد در هرکدام از این خانه های 
فرســوده و قدیمــی کــه شــاهد زندگی 
دورهمی اهالی محله هرندی با هم است، 
 کسب و کارهای خرد خانگی محل ارتزاق 
خانواده هاســت؛ ظرفیتی که مورد توجه 

شــهرداران کوچه در محله به عنــوان نیازمند 
واقعی تأیید شده اند. می کوشیم در زمینه رفع 
نیازهای آنها در بخش تأمین مایحتاج زندگی و 

مسکن اقدام کنیم.«
بعد از موضوع مسکن، رفع دغدغه اشتغال 
کمیته  اصلی  مأموریــت  به عنوان  مددجویان 
امــداد امام خمینی)ره( دنبال می شــود: »در 
محله هرندی پروژه هــای نیمه کاره متعددی 

هســت که در حــال رایزنی و تبــادل آنها با 
شهرداری هستیم تا بتوانیم با ساخت 2پروژه 
مســکونی برای مردم به بخشی از دغدغه های 
موجــود پایان دهیم.« به گفته او اکنون اغلب 
اهالی محله هرندی به خصوص زنان سرپرست 
خانــوار در خانه هــای »ننه قمــری« زندگی 
می کنند که ســاماندهی این وضعیت و فراهم 
کردن شــرایط زندگی بهتر برای این قشر در 

امام خمینی)ره(  امــداد  اولویت کاری کمیته 
قــرار دارد: »خرید خانه و ســاماندهی زنان 
سرپرســت خانوار مستأجر در خانه های ایمن 
از جمله اقداماتی اســت کــه در قالب طرح 
تحول محله انجام شــده اســت.« البته مدیر 
کمیته امــداد امام خمینــی)ره( منطقه 12 
خبرهــای خوبی هم در بخش اشــتغال دارد: 
»به متقاضیان ایجاد کارگاه های اشــتغالزا در 

محله هرندی 100 میلیون تومان تســهیالت 
اشتغالزایی تخصیص می یابد.«

کمیته امداد در کنار بحث اشتغال و مسکن، 
حوزه بهداشــت و درمــان مددجویان خود در 
محله هرندی را فراموش نکرده است: »از 2سال 
گذشــته همه مددجویان مــا در محله تحت 
پوشش طرح سالمت قرار گرفته اند و از خدمات 

پزشک خانواده بهره مند می شوند.«

کارآفرینی  صندوق  توانمندسازی  مدیر 
امید کشــور قرار گرفت: »هر کدام از این 
افراد در صورت حمایت می توانســتند 
چراغ کارگاهی بزرگ تر را روشــن کنند. 
بنابراین پیشنهاد راه اندازی صندوق خرد 
محله ای برای دریافت تســهیات را به 
اهالی هرندی دادیم. از آنجا که هیچ کدام 

شرایط تأمین تضمین بانکی را نداشتند 
شــرط دریافــت تســهیات، تشــکیل 
گروه هــای 15 نفــره و پرداخــت مبلغ 
10میلیون تومان به ازای هر نفر شــد. 
روش کار به این صورت است که هر گروه 
از بین خود 3معتمــد و امین را انتخاب 
می کنند. تضمین بانکی که شامل سفته 

بــه ارزش 150 میلیون تومان اســت با 
ظهرنویسی و امضای 3نماینده انجام 
برای  امید  کارآفرینی  می شود.«صندوق 
رونق کســب و کار در محله هرندی کار 
دیگری هم انجام داده است. کشاورزفرد 
می گویــد: »جوانان زیادی برای دریافت 
طرح هــای  راه انــدازی  و  تســهیات 

اشتغالزایی به ما مراجعه می کردند که به 
دلیل دانشجو بودن و محرومیت از کارت 
پایان خدمت مشمول شــرایط قانونی 
دریافت تسهیات نمی شــدند. ما برای 
به ثمر نشســتن ایده های خاقانه آنها 
دریافت کارت پایان خدمت و اســتعام 

حساب بانکی آنها را حذف کردیم.«

مدیر توانمندسازی صندوق 
کارآفرینی امید کشور

رونق کسب و کار 
با صندوق های 
خرد محلی

مدیر کمیته امداد 
امام خمینی)ره( منطقه 12

شناسایی نیازمندان 
واقعی در طرح تحول 
محله

خانه هالل محله هرندی؛ پاتوق بچه محل ها
از وقتی اجرای طرح توسعه محلی هرندی در قالب طرح 2020 مطرح شد خانه 
هالل محله به خانه امید بچه های محله تبدیل شد؛ همانجا که همه آستین باال 
زدند و کنار هم ایستادند برای ساختن محله ای زیبا و آباد. »محمد نصیری« رئیس 
سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر ایران می گوید که طرح توانمندسازی 
محله هرندی با شیوع کرونا در کشور، همزمان و از اسفند سال 1398 آغاز 
شد: »این طرح با محوریت خانه هالل هرندی شروع شد و دستگاه های دیگر 
نیز به کمک آمدند.« او هدف از اجرای این طرح را جلب مشارکت مردمی در 
توسعه محلی می داند و معتقد است که هدف از اجرای این طرح همکاری با 
مردم همان محله است تا مردم محله ها را پای کار بیاورند. مردم محله ها باید 
به این خودباوری برسند که خود می توانند در وضعیتشان تغییر ایجاد کنند. به 
گفته او ساخت وسازهای غیراستاندارد، فقر، بی اعتمادی به دستگاه ها، ناامیدی 
شهروندان و آسیب های اجتماعی از جمله معضالت مهم محله هرندی بود: »ما 
در بدو ورود به محله، یک سرشماری از این محله انجام دادیم تا با اطالعات 
الزم و کافی اقدامات را آغاز کنیم. با شناسایی خانواده های آسیب پذیر، تمرکز 
خود را معطوف به این خانواده ها می کنیم. وظیفه ما این نیست که در محله 
هرندی با معضالت اجتماعی و جرائم برخورد کنیم؛ بلکه نگاه ما سازنده است 
و قصد داریم به زنان، جوانان و افراد آسیب دیده خدمات ارائه دهیم. آنها را 
تحت آموزش قرار دهیم و به آنها هویت بخشیم تا بتوانند زندگی بهتری داشته 
باشند. در همین زمینه محله هرندی به 5 پهنه تقسیم شد. یک خانه هالل 
مرکزی در هرندی، تأسیس و 70 کوچه این محله، شناسایی و برای هر کوچه 
یک مسئول معین شد. این افراد شهرداران کوچه هستند و کارت عضویت 
جمعیت هالل احمر را دریافت و کار خود را با شناسایی مشکالت کوچه خود 
آغاز کرده اند. امروز محله هرندی 70 شهردار کوچه دارد و تالش می شود تا 

مشکالت را به مرور حل کنیم.«

»محله هرندی تا 10سال آینده به یکی از بهترین محله های شهر تهران 
تبدیل خواهد شد.« این وعده »علی آقا محمدی« عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به اهالی محله هرندی اســت که از ابتدای اجرای طرح توسعه و 
تحول محله های کم برخوردار در هرندی بارها از وضعیت زندگی شــهروندان 
ساکن در این محله قدیمی اظهار شرمندگی و اعالم کرده است که تمام هم و غم 
خود را صرف تحولی عظیم در این محله در قالب اجرای طرح تحول در محله های 
کم برخوردار خواهد کرد. وعده ای کــه آقامحمدی به اهالی هرندی داده و بذر 
امیدی که برای بهبود کیفیت زندگی آنها در دلشان کاشته است میسر نمی شود 
جز در ســایه همگرایی دســتگاه های فعال در حوزه های مختلف اجتماعی و 
فرهنگی که حاال در قالب کمیته های مختلف برنامه های مختلف طرح تحول محله 
هرندی را دنبال می کنند. شــهرداری، ســتاد اجرایی فرمان امام)ره(، صندوق 
کارآفرینی امید، کمیته امداد امام خمینی)ره( و آموزش و پرورش در کنار سایر 
دستگاه های اجرایی تالش می کنند تا در همگرایی با یکدیگر و تسهیلگری امور 

توسعه محلی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم محله هرندی بکوشند.  
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

انجمن های  کــه  سال هاســت   
مردم نهاد و دولت ها فعالیت های مستمر 
دروازه غار  در  مختلفــی  طرح های  و 
اجرا می کنند. با این حال، آســیب ها 
همچنان باقی است و روز به روز بیشتر 
هم می شود. به نظر شما علت چیست؟ 
برای پاســخ به این ســؤال، اول باید 
اشاره کنم که پدیده افزایش آسیب های 
اجتماعــی در ســال های گذشــته در 
دروازه غــار یک روند اســت و صرفاً یک 
تغییر موقت نیســت. این مشــکالت در 
سال های متمادی، روز به روز بیشتر شده اند 
و تنها در مقطع زمانی کوتاه یکی ـ دو ساله 

شکل نگرفته اند. فعالیت های انجمن های 
مردم نهاد زمانی می تواند مؤثر باشــد که 
تغییرات در سطح خرد با تغییرات کالن 
همراه شود.  برای ایجاد تغییر در یک روند 
کالن الجرم به مداخله و برنامه ریزی یک 
دولت مردم ساالر نیاز داریم و انجمن های 
مردم نهاد به تنهایی نمی توانند آن را اصالح 

کنند. 
 یعنی حضور ناکافی و به موقع دولت 
در دروازه غار را عامل تبدیل آســیب 
اجتماعی در این محلــه به یک روند 

می دانید؟ 
مشــکالت دروازه غار به چه دلیل به 
وجود آمده اســت؟ بیکاری در سال های 
گذشته در کشور یک روند رو به افزایش 
بــوده. از طرف دیگــر، افزایش جمعیت 
غیرفعال را داریم؛ همچنین شاهد افزایش 
بیکاری پنهان در جامعه هم هستیم ؛ یعنی 
افرادی که تنها چند ســاعت محدود در 
هفته کار می کنند. ایــن افراد گرچه در 
آمار، شاغل محاسبه می شوند، اما ماهیتاً با 
افراد بیکار فرقی ندارند. وضعیت معیشتی 
را نگاه کنیم؛ سال هاست حداقل حقوق در 
کشــور ما تناسبی با تورم ندارد. افزایش 
فقر، کاهش درآمــد و افزایش بیکاری 
شاخص های مهمی در بروز آسیب های 
اجتماعی اند. بیکاری و فقر تنها یکی 
از شاخص هایی است که ما االن 
دربــاره آن صحبــت می کنیم. 
در مورد دیگر شــاخص ها هم 
وضعیت مشــابه یا بدتری را 
شاهدیم که به تولید آسیب 
منجــر می شــود. به راحتی 
می تــوان حــدس زد کــه 
معیشتی  مشکالت  افزایش 

و موضوعاتی مثل تغییــرات اقلیمی و... 
ارتباط نزدیک و مستقیمی با آسیب های 

اجتماعی دارد. 
 با چنین پیش فرض هایی آیا توجه 
به آسیب دیدگان اجتماعی در این محله، 
توجه به یک معلول به شــمار می رود؟ 
انجمن های  و  یعنی هدف گذاری دولت 
مردم نهاد برای کمــک به این افراد در 
باید سراغ  هرندی کاری عبث است و 

چرایی و سرمنشا این آسیب ها رفت؟ 
اعتیــاد، کارتن خوابــی و بی خانمانی 
محصول یک فرایند هستند. باید بدانیم 
این افراد چرا از محیط خانه دور شده اند. 
آیا درســت اســت که عده ای می گویند 
آنها از مســئولیت زندگی فرار کرده اند؟ 
ماجرای افزایش روزانه این افراد در چنین 
شرایط دشواری چیســت؟ می دانیم که 
کارتن خواب هــا به نوعی مطــرودان و به 
حاشیه رانده شدگان جامعه اند. یافتن دلیل 
و ریشه این مشکالت کار دولت  و نهادهای 
جامعه مدنی اســت. حاال که به یک روند 

تبدیل شــده می تــوان نتیجه گرفت که 
دولت هــای ما برنامه ای بــرای دروازه غار 
نداشــته اند و با نگاه موشکافانه به مسئله 
نگاه نکرده اند. حتی ممکن اســت سراغ 
منشأ این اتفاق هم نرفته باشند. اما توجه 
به این افــراد و برگرداندن آنها به زندگی 
عادی، مســئولیت اخالقی همه ماست. 

انجمن های مردم نهاد به همین دلیل در 
این محله ها حضور دارنــد. آنها نیازهای 
اولیه را برای افــرادی که جامعه و دولت 
ســعی در انکار و فراموش کردنشان دارد 

برطرف کنند. 
 ایــن انجمن ها زاویــه نزدیک و 
بســته تری به موضوعات دارند. حتی 
اگر دید کالن داشــته باشند امكانات 
و ابزارهــای الزم بــرای حل همه این 
مشــكالت را ندارند. پــس انجمن ها 
بر اســاس ماهیتشــان، فعالیت های 
پراکنده ای در دروازه غار انجام می دهند. 
به نظر شــما در چنین شرایطی این 

فعالیت ها می تواند آسیب زننده باشد؟ 
انجمن های مردم نهــاد در این محله 
به طردشــدگان جامعه برخی خدمات را 
می رسانند. احتماالً بپرسید که پیامدهای 
این خدمات رسانی در درازمدت چیست؟ 
نمی دانم راســتش این موضوع در درجه 
بعدی اهمیت قرار دارد. مهم است؛ اما در 
مرحله بعد. اولویت این است که نیازهای 

این افراد تأمین شــود. ما در سطح خرد، 
اتفاقــی را که االن پیش رویمان اســت، 
می بینیــم. افــرادی را می بینیــم که از 
حداقل های زندگی هم برخوردار نیستند و 
باید این کاستی ها را برایشان جبران کنیم. 
پیش بینی آینده و اینکه چه اتفاقی با این 
کمک ها رخ می دهد، فرایند دیگری است. 
موضوعــی که امروز کم کم در دنیا مطرح 
می شود، این اســت که هر فردی در هر 
کجای این کره خاکی، باید به حداقل هایی 
از لوازم و منابع زندگی دسترســی داشته 
باشــد. در حالی که مــا از این نگاه عقب 

هستیم. 
 معیار شما برای مقایسه جهان بینی 
ما و سایر کشورها در مورد فقر چیست؟ 
بــه رفتارهای مختلف در ســال های 
گذشــته در مــورد فقرا نــگاه کنید؛ در 
برنامــه ای تلویزیونی در مقابل فرد معتاد 
لیوان آبمیوه نمی بینید، اما در همان برنامه 
مهمان دیگری هســت کــه در مقابلش 
آبمیــوه می گذارند و این رفتــار در ابتدا 
چندان غیرعادی هم به نظر نمی رســد. 
مدام توسط مســئوالن و سلبریتی ها و... 
این موضوع مطرح می شود که اگر کسی 
نتوانســته حداقل هایی برای خود فراهم 
کند، بی دســت و پا یا تنبل است. فردی 
که مســئولیت معیشت مردم را در دولت 
برعهده گرفته، در رســانه ای که با هزینه 
مــردم می چرخد، به مردمی کــه یارانه 
می گیرند، توهیــن می کند. فقیر عقب تر 
از بقیه جمع حرکت می کند، از نشستن 
در صــدر مجلــس محروم اســت و این 
موضوعی عادی و پذیرفته شده برای همه 
اســت. این نگاه است که کمک به فقیر و 
کمک به آسیب دیده را کاری خیر خواهانه 

و مســتحبی می داند، نه یک مسئولیت 
اجتماعی واجب. در حال حاضر، شاهد این 
هســتیم که گفتمانی در جامعه در حال 
ترویج است که اقلیت ها را مسئول شرایط 
بد اجتماعی معرفی می کند. در حالی که 
این افراد خودشان معلول و قربانی هستند. 
این نگاه که مهاجران فالن آســیب را با 
خود به این محله آورده اند، فالن قوم باعث 
شیوع دستفروشی شــده اند و... گرایش 
فکری خطرناکی است که نه تنها مشکلی 
را حل نمی کند، بلکه مسئولیت را از گردن 
جامعه و دولت  هم ساقط می کند. هرقدر 
نظام تبعیض گسترده تر شود، این آسیب ها 

و شکاف بین مردم هم بیشتر می شود. 
 آیا این ناامیدی، باعث برداشــتن 
از دوش دولت ها نمی شود؟  مسئولیت 
ما را از مطالبه گری از دولت و مدیران 

ناامید نمی کند؟ 
این ناامیدی باعث کاهش مطالبه گری 
می شــود. نباید ناامید بود. اما مهم است 
که بدانیم باید به چه چیزی امید داشت. 
موافقم که نباید مسئولیت را به این بهانه 
از دوش دولت برداشت، ولی باز باید توجه 
داشــت که مطالبه گری باید از چه نوعی 
باشــد؟ اگر دولت را داور بی طرف فرض 
کنیم دچار مطالبه گری کودکانه می شویم 
مقابلش این اســت که مطالبه گری باید 
همراه با قدرت اجتماعی واقعی باشد. باید 
مدام دولت ها و مدیران را تحت فشار قرار 
داد تا مطالبات را محقق کنند. حتی اگر 
این روند ســال ها طول بکشد. اما در این 
فاصله باید چه کرد؟ باید کار درست را برای 
تأمین نیازهای اولیه و حداقلی انجام دهیم. 
می دانیم که مشکالت هرندی و دروازه غار 
با پختن غذا برای کارتن خواب ها، برگزاری 
کالس های نقاشــی برای کــودکان کار و 
توزیع لباس گرم حل نمی شــود، اما نیاز 
حداقلی این محلــه و کارتن خواب ها باید 
برطرف شــود. تا وقتی مشــکلی در این 
سطح وجود دارد، فرد آسیب دیده اولویتی 
برای حل ســطوح دیگر مشــکالت خود 
نخواهد داشــت. کسی که چند روز است 
غذای گرم نخورده، چطور می تواند درباره 
زخم ها و آســیب های روحی ای که طرد 
شدن به او وارد کرده، حرف بزند؟ حقیقت 
این اســت که منابع و توان این انجمن ها 
محدود است و اغلب فقط می توانند به رفع 
روزانه نیازها در این محله بپردازند و دیگر 
فرصتی برای برنامه ریزی های بلندمدت تر 
ندارند. حتی مجال کمتری هم برای فشار 
به مدیران پیدا می کنند تا به ریشــه این 
مشکالت رسیدگی شود. فکر می کنم آنچه 
امروز در دروازه غار در حال رخ دادن است، 
است.  تبعیض های ســاختاری  محصول 
تا این شــکاف برطرف نشــود، حتی اگر 
معتادان و کارتن خواب ها به صورت روزانه 
از این محله جمع آوری شــوند، دوباره در 
کوچه ها و پارک ها آنهــا را خواهیم دید. 
برای حل شدن مشکالت این محله و دیگر 
محله های آســیب دیده، باید سراغ منشأ 
مشکالت برویم و شاخص های پراهمیتی 
که سالمت روان و سالمت جسم جامعه را 
می سازند، بازسازی کنیم تا دیگر وجه های 
جامعه هم سر جای خود قرار بگیرند. البته 
که درست کردن معموالً بیشتر از خراب 
کردن، زمان نیاز دارد. این را هم بدانیم که 
برای حل این مشکالت و آسیب ها به زمان 

زیادی نیاز داریم.  

دروازه غار 
 محصول تبعیض 

در خدمات و امکانات
در محله دروازه غار 40 تشــکل مردمی فعالیت می کنندو بر موضوعات 
گوناگونی متمرکزند؛ از کودکان کار و بی شناســنامه و زنان سرپرست 
خانوار گرفته تا مهاجران غیرقانونی، معتادان و کارتن خواب ها.... به عبارت دیگر، 
برای هر آســیب اجتماعی در این محله چند انجمن مردم نهاد آستین همت باال 
زده اند. چند سال است که ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، شهرداری، کمیته امداد، 
قرارگاه های جهادی ســپاه و... هم باطرح ها و برنامه هایی پا به میدان آسیب های 
این محله گذاشته اند، اما هنوز نمی توان قاطعانه مدعی شد که تعداد کارتن خواب ها 
در این محله از 5 سال گذشته کمتر شده یا آسیب ها کاهش یافته است.  »فرشید 
مقدم سلیمی«، جامعه شناس و پژوهشــگر اجتماعی، که سابقه فعالیت در مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاســت جمهوری و مراکز پژوهشی دیگر را در کارنامه 
دارد، اعتیاد، کارتن خوابی و بی خانمانی را محصول یک فرایند می خواند و از اینکه 
به یک روند تبدیل شــده نتیجه می گیرد که دولت هــا برنامه ای برای دروازه غار 
نداشــته اند.  او که همکاری با انجمن حمایت از کودکان کار در محله دروازه غار را 
هم تجربه کرده، تأثیــر فرهنگ جامعه را در بازتولیــد تبعیض اجتماعی مؤثر 
می داند؛ چرا که»مدام توســط مسئوالن و ســلبریتی ها و... این موضوع مطرح 
می شود که اگر کسی نتوانسته حداقل هایی برای خود فراهم کند، بی دست و پا یا 
تنبل است. این نگاه، کمک به آسیب دیدگان را کاری خیر خواهانه می داند نه یک 
مسئولیت اجتماعی. و مسئولیت را از گردن دولت ها هم ساقط می کند.«  حاال که 
هزار راه رفته برای حل مشــکالت دروازه غار بی نتیجه مانده، بد نیســت سراغ 

چرایی غیرکارآمدی بسیاری از فعالیت ها در این محله برویم. با فرشید مقدم 
سلیمی درباره روند رو به رشد آسیب های اجتماعی در دروازه غار، الگوها 

و نحوه مقابله با آسیب ها به گفت و گو نشسته ایم. 

گفت وگو با »فرشید مقدم سلیمی«، 
جامعه شناس درباره دالیل تداوم 

آسیب های اجتماعی در هرندی

آنچه امروز در دروازه غار در حال رخ دادن است، 
محصول تبعیض های ساختاری است. تا این 
شکاف برطرف نشود،  دوباره در کوچه ها و پارک ها 

معتادان را خواهیم دید

نکته مهم تری هســت کــه باید به آن توجه کنیم؛ اینکــه بدانیم دولت درهیچ 
موضوعی بی طرف نیست. دولت ها مافوق طبقات جامعه و در جایگاه داور بی طرف 
یا حتی صرفاً تماشاگر نیستند. دولت خودش یک بازیگر است و در این بازی با 
دیگران هم ائتالف می کند؛ چون منافعی دارد و به دنبال تأمین آن است. از این 
رو، نمی توان انتظار داشت به عنوان کارشناس، الگویی تضمین شده به دولت ها 
ارائه دهیم و دولت بی طرفانه آن را اجرا کند. این مسئله در تمام دنیا و در تمام 
نظام های مدیریتی صادق است. برای مثال، در مورد قوانین کار، نماینده کارگری، 
نماینده کارفرما و نماینده دولت تصمیم گیرنده اند. کافی اســت در تعیین این 
قوانین، دولت سمت کارگرها بایستد تا قوانین کار به نفع کارگران بچرخد. در 
حالی که می بینیم این اتفاق رخ نمی دهد، چراکه دولت خودش کارفرماســت یا 
در مواردی می توان گفت کارفرماها را دوست دارد. پس تصور بی طرفی دولت 

نگاهی ساده انگارانه است. 

مرضیه موسوی

 علی آقامحمدی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 

»بانک زمان« در خدمت رشد جامعه
در طرح توســعه و تحول اجتماعی  محور محله ها که با هدف ساماندهی 
پدیده حاشیه نشینی و نقاط بحران زده از سال 95 با تأیید مقام معظم رهبری 
آغاز شــد، چند نهاد اجرایی دست به دست هم داده اند تا چهره فقر، اعتیاد 
و آســیب های اجتماعی از محدوده هایی که به آن متمرکز شده ایم، از جمله 

محله  هرندی، با کمک این نهادها و تکیه بر ظرفیت اهالی زدوده شود. 
درایــن  راه ابتدا باید نگاهمان به فقرا را اصالح کنیم. منشــأ اقتصادی و 
فرهنگی، 2 دیدگاه مطرح شده در مورد فقر است؛ اینکه هر فرد دارای ثروت 
به همه چیز رسیده یا راه نجات از فقر وجود ندارد، 2 تصور اشتباه درباره فقر 
اقتصادی است. برای همین فکر می کنم منشأ فرهنگی، دلیل اصلی فقر است 

و باید روی این موضوع سرمایه گذاری شود. 
در 80 جلسه ای که با موضوع محرومیت زدایی از محله های شهر داشتیم 
به این نکته رســیدیم که »زمان« دارایی مشترک همه انسان هاست و فقیر 
و غنی، همه از این ســرمایه برخوردار هستند. بنابراین، زمان، مرکز و اصل 
دارایی است. استفاده از این سرمایه در راه ساخت یک تمدن می تواند منشأ 
تحول باشد و همان طور که در قرآن و در سوره عصر به آن اشاره شده، انسان 
همواره در ضرر و خســران اســت. باید بدانیم که اگر وقت را به عمل صالح 
تبدیل نکنیم ما هم زیانکار خواهیم بود، البته که همه وقت ها با هم یکسان 
نیستند و کسی که از زمان خود در راه رشد و تعالی استفاده می کند اندوخته 

گرانبهایی در ازای آن دریافت خواهد کرد. 
آنچه به دنبالش هستیم این است که این مبنای فرهنگی را اصالح کنیم 
تا افراد قدر زمان خود را بدانند. بنابراین، موضوع بانک زمان را مطرح کردیم 
و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام شده است. در بانک زمان، بیکاری معنایی 
نــدارد. هر فرد می تواند با وقت و مهارتی کــه دارد به دیگران کمک کند و 
نقطه آغاز ما در یک کار بزرگ برای ارتقای جامعه از طریق دانســتن مسئله 

اهمیت زمان است. 
در محله دروازه غار با حضور اعضای شورای مدارس در 10 مدرسه موجود 
در این محله جلسات هفتگی  برگزار می شود. در این جلسات فهرستی از نقاط 
ضعف و قدرت دانش آموزان در درس های مختلف تهیه شــده است. افرادی 
که توانایی رفع ضعف های درســی دانش آموزان را دارند، مشــکالت درسی 
همکالســی های خود را برطرف می کنند و در ازای آن برای درسی که نیاز 
به تمرین و تکرار بیشــتری دارند از همان دانش آموزان کمک می گیرند. این 

مفهوم بانک زمان است. 
این طرح ها هیچ بودجه مصوبی ندارد و طبق فرمایش مقام معظم رهبری، 
فعــاالن این طرح به صورت آتــش به اختیار وارد عمل شــده اند. انجام این 
اقدامات به نرم افزارهای قدرتمندی نیاز دارد که توســط جوانان توانمند در 
این حوزه اجرا شــده اســت. برنامه ها را بنیاد شکوفه های آلو، سامانه توت و 

طرح جوانان پیشگام در همین زمینه پیش می برند. 
برای هر کوچه از محله  های کم برخوردار یک شــهردار زیر 30 ســال در 
نظر گرفته شده اســت که از بومیان همان محله است. همه این شهرداران 
در ســامانه با یکدیگر در ارتباطند و با هم تعامل دارند. همچنین نظارت بر 
فعالیت های تمام 2 هزار و 20 محله کم برخوردار بین نهادهای دست اندرکار 
تقســیم شده و مسئولیت همه مشخص اســت. ایده این طرح ها با تکیه بر 
نیروی انســانی بنا شده، چراکه ســازمان ها و ساختارها وسیله اند. همچنین 
اجرای طرح مسکن برای یک محله برای الگوسازی به زودی آغاز خواهد شد 

و امیدواریم به برکت خون شهدا موفق شویم فاصله ها را کم کنیم. 

یـادداشـت
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صفحه آرا

 حال هرندی چطور است؟ 
حال هرنــدی توصیــف الزم ندارد. 
کافی است کمی در کوچه پسکوچه های 
محله قدم بزنیم تا از تن تب دار این محله 
آگاه  شویم. ســایه آسیب های اجتماعی 
از جمله اعتیاد همچنان بر ســر محله 
ســنگینی می کند و تهدید بزرگی برای 

زنان و کودکان است. 
 چرا؟ این وضعیت ناشی از چه 

شرایطی در محله است؟ 
مهاجرت و فقری که در محله حاکم 
است. البته فقر از ســال 1397 خود را 
روشــن تر و گزنده تر به تدریج در محله 
نشــان داد و امروز در سطح گسترده ای 
تمامی نقاط محله را دربرگرفته اســت. 
حتی می توانیم بگوییم شرایط از گذشته 

حادتر هم شده است. 
 به نظر شما چه عواملی به این 

شرایط دامن زده است؟ 
از سال 1399 مهاجرت افغانستانی ها 
به ایران بیشــتر شــد. امســال هم در 
پی شرایط کشور افغانســتان این روند 
افزایش یافت. از سوی دیگر شیوع کرونا 
محدودیت های زندگی مــردم محله را 
به خصوص در بخش اشتغال بیشتر کرد؛ 
از زباله گردها تا کارگران روزمزد و حتی 
دستفروشان. تعطیلی مدارس بچه ها را 
خانه نشین کرد و تهیه ملزومات آموزش 
مجازی توسط خانواده های فقیر آنها را 
با چالش های جدیدتــری مواجهه کرد. 
همه اینها باعث شــده تا حال این محله 

و مردمش امروز خوب نباشد. 
 این شرایط در فعالیت های شما 

هم تأثیر منفی گذاشت؟ 
بله متأسفانه. کرونا باعث شد تا کارگاه 
اشتغالزایی ما که برای 30 زن بهبودیافته 
از دام اعتیاد راه اندازی کرده بودیم و کار 
مونتاژ محصــوالت کارگاه های دیگر در 
آن انجام می شد به بهانه نداشتن صرفه 
اقتصادی برای کارفرمای اصلی یا تجهیز 
کارگاه هایشان به دستگاه های اتوماتیک 
و نیاز نداشتن به نیروی انسانی تعطیل 
شود. از سوی دیگر مدارس تعطیل شد 
و ما 110 دانش آمــوزی را که خدمات 
حمایتــی از مجموعــه مــا دریافت 

می کردند از دست دادیم. 
اما چراغ »خانه خورشید«   
هنوز برای آسیب دیده های محله 

روشن است؟ 

بله. یکســری از فعالیت ها شــامل 
گشــتزنی روزانه در پاتوق های مصرف 
مواد و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به جامعه هدف، توزیع ســبد کاال بین 
خانواده های نیازمند تحت پوشش خانه 
خورشید و ارائه خدمات دندانپزشکی به 
زنان آسیب دیده همچنان پابرجاست. این 
زنان جامعه هدف ما هستند و می کوشیم 
با فراهم کردن بستر ترک اعتیاد، اشتغال 
و سقفی امن با پرداخت اجاره بهای خانه 
توسط خانه خورشید امنیت را به زندگی 

آنها برگردانیم. 
انتخاب  با   طی 2 ســال اخیر 
محله هرندی به عنوان محله پایلوت 
اجرای طرح 2020 تغییر محسوسی 

در محله ایجاد شده است؟ 
متأســفانه در یکی دو ســال اخیر با 
وجود همه نظارت ها در کاهش مشکالت 
خانواده ها و پیشــگیری اتفــاق ویژه ای 
نیفتاده اســت. آنچه به عنوان یک فعال 
اجتماعــی در دروازه غار یا همان محله 
هرندی هر روز مشاهده می کنم تفاوت 
روشن و شــاخصی نسبت به گذشته ها 
ندیدم. گشت امدادرســان ما در محله 
دائماَ در حال گشــت است. آسیب های 
منطقه هنوز باقی است. جز حصارکشی 
2مورد از بوســتان های محلــه به بهانه 
پاکســازی از حضور معتــادان و ایجاد 
منطقــه ای امن برای خانواده ها که البته 
محقق هم نشــد اتفاق خــاص دیگری 
در محله ملموس نیســت. به جای این 
دو، بوســتان های دیگر محله به پاتوق 
مصرف کننــدگان محله تبدیل شــده 
اســت. ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی 

و ورزشــی محله از جمله فرهنگسرای 
خواجو و استخر جنب خانه خورشید در 
بوستان حقانی همچنان تعطیل هستند. 
 با توجه به تجارب چندساله تان 
چرا به رغم اجرای طرح های متعدد 
در محلــه چهره هرنــدی عوض 

نمی شود؟ 
سال هاست نهادهای مدنی بسیاری 
می کوشند ذره ذره آسیب های محله را 
کم کنند. اما از طرف دیگر آســیب ها 
خــروار خروار بر ســر محلــه خراب 
می شــوند. کارهای روبنایــی و بدون 

مطالعــه هــم در محلــه راه به جایی 
نمی برد. متأسفانه همواره شاهد اجرای 
طرح های تکراری با تجارب شکســت 
خورده در محله هستیم. این در حالی 
اســت که اگر از تجارب گذشــتگان، 
استفاده و قبل از طرح مطالعه کوتاهی 
انجام شــود ایــن همه ســرمایه هدر 

نمی رود. 
 چه پیشــنهادی برای مجریان 
طرح های کاهش آســیب در محله 

دارید؟ 
هر مداخله در منطقه را اوالً با مطالعه 
دنبال کننــد. ثانیاَ گزارش این مطالعات 
را در اختیار مــردم و نهادها قرار دهند. 
هرندی نیازمند شفافیت کار در دل خود 
اســت. خیلی وقت ها گزارش های مالی 
هنگفتی بــرای اجرای پروژه ها در محله 
هرندی ارائه می شود. اما کسی اطالعی 
ندارد که فالن پروژه دقیقاً چقدر هزینه 
برد؟ از حاصل اجرای آن طرح چند نفر 
به جامعه برگشــتند؟ متأســفانه ما در 
طول سال های گذشــته هیچ کار همه 
جانبه جمعی در محله هرندی ندیده ایم. 
هرکسی بنا بر مقتضیات خود، کاری را در 
محله دنبال می کنــد و در نهایت راه به 

جایی نمی برد. 
 مردم محله چه برداشــتی از 
حضور دستگاه های مختلف در محله 

دارند؟ 
آنها بی تفاوت اند. مردم محله می دانند 
گروهی که برای اجــرای یک پروژه در 
هرندی حاضرمی شــوند، حضورشــان 
منوط به پولی است که در اختیار دارند. 
پولشــان که تمام شــود طرح ها ابتر و 

بی نتیجه می ماند و می روند. آنان به این 
رفتن های تلخ عادت دارند. 

 و توصیه شما؟ 
دســتگاه های  خلق الســاعه  حضور 
اجرایی در هرنــدی دردی از این محله 
درمان نمی کند. این محله نیازمند کاری 
با پشتوانه مطالعه ای قوی و همگرایی و 
استفاده از تجارب تشکل های مردم نهاد 
قدیمی محله اســت. افرادی که 2دهه 
در محله هرندی گــذران عمر کردند و 
تمــام چالش های پیــش رو هرندی را 

می شناسند.  

خانه  فعالیت  از  سالی   15
سقفی  به عنوان  خورشید 
امن برای زنان آسیب دیده اجتماعی 
خانه ای  می گذرد؛  هرندی  محله  در 
کــه مدیریت آن را »لیال ارشــد« 
برعهــده دارد. بهمن ماه امســال 
 16 وارد  خورشید  خانه  فعالیت های 
سالگی می شود. ارشد در آستانه این 
تولد آرزو می کنــد روزی بیاید که 
هرندی از همه آسیب های اجتماعی 
پیرامونش پاک شود و لبخند شیرین 
بر لب زنان و کودکان آن بنشــیند؛ 
کسی که در طول سال های گذشته 
شــب و روز با تلخی های این محله 
زندگی و سعی کرده به هر بهانه ای 
برای زنان و کودکان هرندی مادری 
کنــد. در گفت وگویی صمیمی از او 
هرندی  امــروز  وضعیت  دربــاره 

پرسیدیم.

طرح های تکراری
تجارب شکست خورده

دیدار با لیال ارشد، مدیر »خانه خورشید« که معتقد است با 
کار بدون مطالعه در محله هرندی راه به جایی نمی بریم

فاطمه عسگری نیا

حضور خلق الساعه دستگاه های اجرایی در 
هرندی دردی از این محله درمان نمی کند

ظهر شده و بوستان های دروازه غار 
کم کم شلوغ می شــود. افسانه و لیلی 
خود را به مرکز کاهش آســیب زنان 
سرزمین خورشــید می رسانند. پماد 
وازلین،  ســوختگی، چســب زخم، 
ســری قلیان، ســرنگ، لبــاس زیر، 
پد بهداشــتی و دیگر وســایل را در 
کوله هایشان می ریزند و راهی بوستان 
میثاق می شــوند ؛ یکی از چند پاتوق 
محلــی معتــادان و کارتن خواب هــا 

در دروازه غــار. از زمان شــیوع کرونا 
ماســک هم به موجودی کوله هایشان 
اضافه شــده. لیلی 8 ســالی است که 
مصــرف موادمخــدر را تــرک کرده. 
سال هاست برای کمک به همدردانش 
در بوســتان های دروازه غــار به جمع 
گشت ســیار خانه خورشــید اضافه 
شــده. می گوید: »من و همســرم هر 
یکی  بودیــم. حتی  دو مصرف کننده 
دو ســالی به همراه دختــرم در این 

بوستان ها زندگی کردیم. یادم نمی آید 
آن ســال ها صبــح را چگونه شــب 
دخترم  که  نمی فهمیــدم  می کردیم. 
چطور در تابستان و زمستان در این در 
به دری دوام آورد و همراه ما بود. خانه 
خورشید پناه بزرگی برای من بود که 
مصرف مواد را ترک کنم و زندگی ام را 
دوباره بسازم. همه افرادی که در این 
بوستان هستند، روزی خانه و زندگی 
داشــتند. حاال برای ســاختن دوباره 
زندگی شــان نیاز به کمــک و راهنما 
دارند. من که ســال ها مصرف کننده 
بودم خوب می دانم کــه ترک کردن 

تنهایی امکان پذیر نیست.«

 آرایشــگاه مهمــان خانه 
خورشید

ســوز ســرما به صورتشــان سیلی 
می زنــد. گله گله آتش درســت کرده 
و دورش جمع شــده اند. نشســته که 
نه! چــرت می زنند. افســانه می گوید: 
»پاییز و زمســتان، فصل ســوختگی 
دســت و پای کارتن خواب هاست. پای 
آتش چمباتمه می زننــد. داغی آتش 
که پایشان را می سوزاند چرتشان پاره 
می شود. به همین دلیل در کوله هایمان 
پماد سوختگی هم داریم تا زخم و تاول 

سوختگی زودتر خوب شود.«
معتادانی که زیر ســقف آســمان 
خانه کرده اند، با دیدنشــان آنها را صدا 
می زنند. وســایلی که نیــاز دارند را از 
آنها  طلب می کنند و اگر در بساطشان 
نباشــد، قولش را می گیرند که فردا و 
پس فردا سفارششــان را به دستشــان 
برسانند. افسانه که سال ها مصرف کننده 

و تولیدکننده شیشه بوده می گوید: »هر 
فــردی کــه روزی مصرف کننده بوده 
ممکن اســت دوباره وسوســه مصرف 
مواد به ســراغش بیایــد. ما به کمک 
راهنماهایمان یاد گرفته ایم که چطور با 
این وسوسه ها کنار بیاییم. راستش من 
وقتی شرایط زندگی افراد کارتن خواب 
در دروازه غار را می بینم به خودم نهیب 
می زنم که اگر دوباره به سمت مصرف 
بــروم چنیــن روزگاری خواهم  مواد 

داشت.«
به سراغ جمعی می رود که مشغول 
بریدن فویل و زرورق هســتند. چند 
سری قلیان به هر کدامشان می دهد 
باز شــده و  و می گوید: »گرمخانه ها 
بهتر است شب های بارانی در بوستان 
نمانند.« زنی یک ژتون آرایشــگاه و 
یک ژتون حمام از افســانه می گیرد 
و راهش را به ســمت کنج باغچه ای 
که خانه اش است کج می کند. افسانه 
می گویــد: »ایــن افراد هیــچ پولی 
برای رفتن به حمــام عمومی ندارند. 
با کمک خانه خورشــید بــا یکی از 
حمام های عمومی قرارداد بســته ایم 
تا ژتون هــای حمام را از بچه ها قبول 
کننــد. خانه خورشــید هزینه آن را 
حســاب می کند.« کوتاه کردن موها 
هم مشــکل دیگری در این بوستان 
اســت که با دســت به دست شدن 
این ژتون ها برطرف می شــود. افسانه 
می گوید: »خیلی از افرادی که در این 
بوســتان هستند حتی به ژتون حمام 
خود هم رحم نمی کنند و پیش آمده 
که آن را بفروشــند تا با پولش مواد 

بخرند.« 

خانم دکتر! 
سرنگ داری؟

مرضیه موسوی
کارتن خواب ها »خانم دکتر« صدایشان می کنند ؛ تنها به خاطر چسب 
زخم و باند استریلی که در میان افراد بی خانمان بوستان های دروازه غار 
پخش می کنند. »افســانه« و »لیلی« امروز گشت سیار خانه خورشید را برعهده 
دارند. کوله پشتی را از وسایل بهداشتی و چسب زخم و پماد سوختگی 
پر می کنند و به پاتوق هایی سر می زنند که روزگاری خودشان در آن 
می پلکیدند. چند سالی است که مصرف موادمخدر را ترک کرده اند و حاال 
درد افراد بی خانمان مانده در بوســتان های دروازه غار را خوب می شناســد. 
گشت های ســیار اجتماعی در محله دروازه غار ســال ها است که احساس 
بی پناهــی را از کارتن خواب ها و معتادان این مناطق دور می کنند و به آنها راه 

کمپ های ترک اعتیاد و مددسراها را نشان می دهند. 

 بی خانمان های درگیر 
 اعتیاد هرروز 

 چشم  انتظار
»افسانه«و»لیلی«اند

 انگیزه ای 
برای ترک اعتیاد

گشت های سیار اجتماعی یکی از 
تجربه های موفق مراکز کاهش آسیب 
است ؛ گشت هایی که در آن افرادی با 
تجربه مشابه به کمک آسیب دیده ها 
می روند و همدالنــه آنها را راهنمایی 
می کنند. در گشت های سیار وسایل 
بهداشــتی اولیه ای در اختیــار زنان 
کارتن خواب گذاشــته می شود که به 
آن نیاز ضروری دارند. در شــرایطی 
که بسیاری از این زنان تمایل به ترک 
مصرف مــواد ندارند با این کمک های 
کوچک می توانند از شــیوع بیماری 
در میان آنها جلوگیری کرد. وســایل 
پیشگیری از بارداری، سرنگ و سری 
قلیان مهم ترین وســایلی هستند که 
می توانند در کنترل و کاهش بیماری 
به این گروه کمک کنند.  زنان و مردان 
بسیاری با راهنمایی همین گشت های 
سیار به کمپ های ترک اعتیاد معرفی 
شــده اند و حــاال در همین مرکز کار 
داوطلبانه می کنند. حضور  این گشت ها 
به افرادی که تمام جامعه آنها را طرد 
کرده اند احساس توجه می دهد؛ اینکه 
ســالمت آنها برای کسی مهم است و 
بدون قضاوت با آنها حرف می زنند. آن 
هم افرادی که خودشان تجربه مصرف 
مواد داشــته اند  به آنها انگیزه ای برای 
ترک می دهد. بهبودیافته هایی که با 
کمک همین حمایت هــا به زندگی 
دوباره برگشته اند، مسئولیت های ریز و 
درشــتی را در خانه خورشید برعهده 
گرفته اند تا چرخه ترک و بازگشــت 
بــه زندگــی را کامل کننــد . در این 
مرکز تالش می شود کسی که مصرف 
مواد را ترک کرده بــه زندگی عادی 
برگردد. کمک هزینه هایی برای اجاره 
خانه، دست و پا کردن کسب و کاری 
کوچک برای گذران زندگی، حمایت 
از فرزندانشان برای درمان و تحصیل 
و... تنها بخشی از نیازی است که افراد 
ترک کرده با آن مواجه هستند که تا 
جای ممکن توسط گروه خانه خورشید 

تأمین می شود. 

تنها  حامی
با نزدیک شــدن به هر جمعی، صدای احوالپرســی به گوش می رسد. افسانه و 
لیلی با گشتی در کل بوستان میثاق، سراغ نسرین را می گیرند که تازگی ها به 
جمع کارتن خواب های اینجا اضافه شــده است. برای »رضا کالغ« کاپشن گرمی 
که قولش را داده اند در بساط دارند که دکمه های براقش حتماً دلش را خواهد 
برد. قرار است زخم پای پیرمردی که »خان بابا« صدایش می کنند را باندپیچی 
کنند. برای هزارمین بار رو به ســمیرا می کنند که هر لباسی که از اینجا و آنجا 
پیدا کرده روی هم پوشــیده و می پرسند: »هنوز کمپ نرفتی؟« و سمیرا برای 
هزارمیــن بار می گوید: »فردا می روم.«  لیلی می گوید: »گاهی پیش می آید که 
وسایل کوله پشتی مان ته می کشد و چیزی در بساط نداریم تا به بچه های بوستان 
بدهیــم. با ایــن حال ســراغمان را می گیرند و می گویند همین که حالشــان را 
می پرسیم و به آنها سر می زنیم برایشان کافی است. واقعیت این است که برای 

خیلی از این افراد حضور ما تنها حمایتی است که در زندگی دریافت می کنند.«



چه
ــو

کـ
س

پ
چه

ــو
کـ

س
ه پ

وچ
کــ

31

چه
ــو
کـ
س
پ

چه
ــو
کـ
س
ه پ

وچ
کــ

30

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

شماره 828 / 26 آبان 1400

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

فاز را شهروندان عالقه مند و دانشجویان 
دانشکده معماری با توجه به طرح های 
ایرانیـ  اسالمی انجام دهند و براساس 
عالقه  ها و معیارهای تأیید شده داوران 
این فضا ایجاد شود. هدایایی نیز برای 
ایده های برتر در نظر گرفته شده است. 
بی شک در آینده  نه چندان دور، این 
باغ فضای فوق العاده و بسیار فاخری 
ایرانی  باغ  طرح  اجرای  در  می شود. 
تالش می شود تا از یک سو درختان و 
از سوی دیگر بافت قدیمی باغ حفظ و 
به مکانی تبدیل شود تا مردم بتوانند از 
آن استفاده کنند. چون این پارک ها در 
دل محله های قدیمی واقع شده است، 
قصد داریم آن را به تفرجگاهی تبدیل 
کنیم که خانواده ها حتی برای مدت 
زمان کوتاهی، خستگی های جسمی و 
روحی شان را از تن به در کنند و حضور 
در فضایی متفاوت از شلوغی پایتخت 
را تجربه کنند. همچنین همه اعضای 
سالمند  تا  گرفته  کودک  از  خانواده 
بتوانند در یک محیط زیبا اوقات خوشی 

را بگذرانند.«

 از تندیس شیر
 تا سرو بلند قامت

ایده های متعدد و فاخری برای معماری 
داخلی باغ ایرانی مطرح شده است 

که عملیات اجرایی برخی از آنها 
مانند مبلمان شهری، معماری 
این  از  باغ  ورودی  و  داخلی 
هفته آغاز می شود. »مرتضی 
معاونت  مرادی«سرپرست 

سبز  فضای  و  شهری  خدمات 
منطقه 5، درباره این ایده ها می گوید: 

در  ایرانی  نمادهای  از  یکی  »»شیر« 
باغ های تاریخی است. به همین دلیل 
قصد داریم در ورودی این باغ از تندیس 
شیر استفاده کنیم. در محوطه داخلی 
را  چهارباغ  معماری  داریم  قصد  نیز 
از 4  فضا  این  واقع  در  کنیم.  ایجاد 

باغچه تشکیل می شود که تداعی کننده 
شمایل پردیس قدیم ایرانی هاست. در 
درختان  پردیس ها  این  کنج  قسمت 
»افرا« قرار می گیرند و هرچه به سمت 
داخل نشیمن پیش می رویم، درختچه 
و درختان کوتاه تر کاشته می شوند. برای 
کاشت درخت، نخستین گام، دقت در 
تعیین فاصله محل کاشت است و به 
می  گیرد  مربع  هایی شکل  این ترتیب 
که از هر سو می  توان ردیف درختان را 
دید. همچنین برای فضای ورزشی این 
باغ نیز 2 ایده مطرح شده است. طرح 
نخست »پاتوق« که به شکل سایه بان 
است  گردشگرانی  و  شهروندان  برای 
که می خواهند »شطرنج« بازی کنند. 
برای همین میز شطرنجی در این پاتوق 
قرار می گیرد. ایده دوم ایجاد فضایی 
برای وسایل بدنسازی است. از سوی 
دیگر برای مبلمان تالش می کنیم از 
صندلی ها و نیمکت های بتونی با رنگ 
آجری که با نما نیز هماهنگ باشند، 

استفاده کنیم.«
 

  زنده سازی خاطرات شهری
»کاوه مخصوصی« رئیس اداره ابنیه 
و معاونت فنی و عمران منطقه5، به 
دالیل انتخاب این قطعه از محدوده 
»این  می کند:  اشاره  منطقه 
منطقه  محدوده  از  قطعه 
ایرانی  باغ  اجرای  برای 
تأمین  به دالیلی   چون 
سرانه های فضای سبز، 
رفاهی و تفریحی مردم 
محله انتخاب شده است. 
همچنین مساحت و کشیدگی 
می توانست  زمین  قطعه  این  خاص 
ظرفیت خوبی را برای ایجاد احساس 
متفاوت در طول یک مسیر پیاده روی 
داشته باشد. از سوی دیگر وجود یک 
باغ و فضای سبز بزرگ در همسایگی 
این بوستان، مهر تأییدی بر طراوت و 

زیبایی آن می زند. این فضا تا مدت ها 
نخاله    از  مملو  و  بایر  زمین  به  پیش 
تبدیل شده بود که با تدابیر شهردار 
و معاون فنی عمرانی منطقه به یک 
کاربری اصولی و متفاوت تبدیل شد 
تفاوت را حس  این  نیز  و شهروندان 
کردند. آنها از اینکه هر روز افراد متجاهر 
و معتاد را در این فضا ببینند، به ستوه 
آمده بودند. ایجاد این باغ و اجرای نمای 
آجری برایشان آرامش بخش شده است. 
همچنین در این بوستان از معماری 
به  معروف  ایرانی  باغ های  مخصوص 
»چهارباغ« استفاده شده که این سبک 
باغ سازی از دوران پیش از اسالم در 
باغ  مانند  است.  داشته  کاربرد  ایران 
پاسارگاد که در دوران پس از اسالم 
تبلور یافته و شکل متعالی آن در دوران 
»صفوی« به اوج کمال رسیده است. 
همچون باغ  های شیراز، قزوین و به ویژه 
چهارباغ اصفهان. برخالف باغ سازی های 
از  که  »فرانسوی«  باغ  مانند  غربی 
قطعات درشت باغچه با طرح های مدور 
استفاده می شود، در باغ ایرانی از فرم 
مربع )نماد سکون و ایستایی( به عنوان 
تقسیمات  و  میدان  گاه  و  مرکزیت 
هندسی چهارتایی در اطراف میدان  گاه 
استفاده می شود. همچنین استفاده از 
طرح چهارباغی، آجر در نمای کار و 
سرو ایرانی )شیرازی( در فضای ورودی 
و  شده(  پیش بینی  کاشت  )هنگام 
اجرای دیوار سراسری کاهگلی در کنار 
حفظ و احیای دیوارکاهگلی قدیمی 
می تواند تداعی کننده خاطرات شهری 
و باغ ایرانی باشد و حس درونی مردم 
ما را، که همان عالقه ذاتی به آجر و 
خاک است، تا حدودی برانگیخته کند. 
امیدواریم با اجرای این طرح ها بتوانیم 
عالوه بر تأمین سرانه های تفریحی و 
فضای سبز، سهم کوچکی را در ایجاد 
داشته  شهروندان  در  تعلق  احساس 

باشیم.«. 

چکیده مطلب

از  که  همان طور  ایرانی  باغ  بوستان 
نامش پیداست، بر اساس الگوی ایرانی 
طراحی و ساخته شده است. الگوی باغ 
ایرانی از منظر زیبایی شناسی در دنیا 
منحصربه فرد است و با نام ایران شناخته 
می شود. باغ ایرانی در مسیر عبور نهر آب 
ساخته می شد. در اغلب باغ های ایرانی 
آب جریان دارد و از داخل آن می گذرد. 
»قنات«  ها  مسیر  در  باغ ها  این  چون 
شکل می گرفتند پیدایش آنها در سراسر 
کشور با مقوله ای به نام قنات، ارتباط 
تنگاتنگ دارد. همچنین باغ های ایرانی 
با دیوار های بلند محصور شده اند و به 
همین دلیل، این فضا با فضاهای طبیعی 
دیگر متفاوت است. »سعید جودکی«، 
منطقه  شهردار  عمران  و  فنی  معاون 
مرحله  در 3  را  ایرانی  باغ  5، ساخت 
عنوان می کند که عملیات اجرایی 2 فاز 
ابتدایی آن به پایان رسیده است: »این 
باغ با هدف حفظ باغ ها و جلوگیری از 
تغییر کاربری  آنها در زمینی به مساحت 
بخش  در  هزار مترمربع   9 از  بیش 
پرتراکم و پرجمعیت منطقه به سبک 
باغ ایرانی ساخته شده است و به زودی 
به بهره برداری می رسد. این باغ در زمینه 
گردشگری فرصت های جدیدی را برای 

منطقه به وجود می آورد. باغ ایرانی عالوه 
بازی  بر فضای سبز زیبا دارای زمین 
آبگیر،  و  بهداشتی  سرویس  کودکان، 

سنگ  فرش و آجر قزاقی و باغچه 
طراحی  در  همچنین  است. 
مسیرهای  اجرای  با  باغ  این 
پیاده روی برای ارتقای فرهنگ 
ورزش های شهروندی و حضور 
شهروندان در فضاهای عمومی 

است.  گرفته  صورت  اقداماتی 
در  ایرانی  باغ  پروژه  ساخت  واقع  در 
مجموعه  انسان محوری  رویکرد  ادامه 
مدیریت شهری انجام شده و استفاده از 
پروژه های نرم افزاری و نشان های ایرانی ـ 
اهداف ساخت  از  دیگر  یکی  اسالمی، 
این مجموعه است تا زمینه برای حضور 
هرچه بیشتر مردم در شهر و افزایش 
تعامل آنها ایجاد شود.« باستان شناسان 
را  ایرانی  باغ های  معماری همه  ریشه 
باغ »پاسارگاد« در »فارس« می دانند. 
رابطه  ایرانی،  باغ های  اساس  برهمین 
تنگاتنگ هویت های فرهنگی، اجتماعی 
و طبیعی را بازگو و در طراحی آنها توجه 
خاصی به شکل های هندسی می کنند. 
همچنین فاصله بین اجزای باغ را ساده 

و روشن نشان می  دهند. 

  باغ های شیراز در منطقه5
معماری سنتی و هندسه باغ ایرانی، 
2 اصل مهمی است که در طراحی 
این باغ مدنظر است. جودکی 
»در  می افزاید:  ادامه  در 
محوطه این فضا از قدیم 
وجود  کاهگلی  ر  دیوا
به طور  را  آن  که  داشت 
کامل بازسازی و براساس 
اسالمی،  و  ایرانی  معماری 
کردیم.  طراحی  آجری  را  آن  نمای 
عالوه بر این فضا، دیوار به دیوار این 
درختان  با  9هزارمتری  فضایی  باغ، 
دارد  وجود  سرسبز  محیطی  و  میوه 
که شهرداری منطقه در تالش است 
موقعیت  کند.  تملک  را  باغ  این  تا 
شامل  میوه  درختان  و  باغ  مطلوب 
»خرمالو«،  »آلو«و  »انار«،  »انجیر«، 
کرده  ایجاد  را  پرتراکمی  سبز  بافت 
شود،  محقق  موضوع  این  اگر  است. 
فاز 3 باغ ایرانی نیز آغاز خواهد شد. 
در  قدیمی  و  باغ سرسبز  این  تلفیق 
کنار فضای ایجاد شده سنتی می تواند 
جاذبه گردشگری ویژه ای را در منطقه 
به وجود بیاورد. همچنین پیش بینی 
شده است که طراحی و معماری این 

 »بـاغ ایرانی«
در راه است...

این بوستان متفاوت تجربه جدیدی 
از گردشگری را به تهرانی ها هدیه خواهد داد

قرار  باغ در بخش جنوبی  اصلی  ورودی 
نیز  آن  و شرقی  غربی  و ورودی های  دارد 

باز است.  برای رفت وآمد گردشگران  همواره 
به کار  در طراحی ورودی ها  سلیقه خوبی 
گرفته شده، به طوری که می توان سازه های 

را مشاهده کرد.  زیبایی  مشبک و آجری 

این باغ در ارتفاع واقع شده است و پوشش 
مالیمی از نور دارد و درختان آن کوتاه قامت 
هستند. نورپردازی باغ در ارتفاع انجام شده تا 
فضای باغ را به طور کامل پوشش دهد و نور 
مطلوبی در فضا پخش کند. برای همین هم 

معابر و هم پارک روشن خواهند بود. 

متأسفانه برخالف باغ های اصیل ایرانی در این باغ 
نهر آب روان نیست. هرچند 4 قنات، اطراف این 

باغ می توانست فرصت مناسبی برای ایجاد این فضا 
باشد. در آینده حوضچه ها و نهرهایی که میان 

آن فواره وجود دارد در این باغ نصب می شود تا 
تداعی کننده ویژگی باغی های ایرانی باشد.

آن  از  که  دارد  باغ بخش های مختلفی  این 
و  بازی کودکان  به زمین  جمله می توان 

وسایل تندرستی اشاره کرد. 
برای  براین زمین ورزشی هم  عالوه 

فعالیت های ورزشی خانواده ها در نظر 
گرفته شده است. 

ثریا روزبهانی

کوچه باغ هایی  از  اکنون 
دیوارهای  بــوی  کــه 
انسان  ســر  از  هوش  کاهگلی اش 
مانده  باقی  ناچیزی  ردپای  می برد، 
که  دور  چندان  نه  روزگاری  است. 
مراکز  و  برج ها  از  خبــری  آن  در 
تا چشم  و  نبود  مسکونی  و  تجاری 
بیشــتر  و مزرعه  باغ  کار می کرد، 
 5 منطقه  محــدوده  زمین هــای 
و  بود  کرده  احاطه  را  شــهرداری 
هوای  و  آب  خــوش  مناطق  جزء 
پایتخــت به شــمار می رفت.  به 
باغ ها  احیای  و  حفظ  دلیل  همین 
می توانــد یادگارهای آن دوران را 
نگه  جاری  و  ساری  آیندگان  برای 
دارد. بر این اساس »باغ ایرانی« در 
و  است  در حال ساخت  منطقه  این 
مراحل  آن  اجرایــی  عملیــات 
است  قرار  می گذراند.  را  پایانی اش 
به  را  ایرانی  باغ   یکی  بوستان  این 
متعددی  ردیف های  بکشد.  تصویر 
از »کاج«، »ســرو« و فواره هــای 
زیبای میــان این باغ، نظرها را به 
و  کرد  خواهد  جلب  خود  ســوی 
لحظاتی دلنشین و به یاد ماندنی را 

اهالی رقم خواهد زد.   برای 
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اشــاره و اظهار می کندکه اگر اجرایی 
می شــد می توانســت چهــره محله 
خلیج فــارس را به کلــی عوض کند. 
عبداله وند می گوید: »تاکا طرحی بود 
هفت گانه ای  خدمات  می خواست  که 
را در محــل شــن چاله ها و معــادن 
شن و ماســه برای مردم فراهم کند. 
امکاناتی مثــل هتل، تفرجگاه، اماکن 
تجاری و خدماتی و... که متأســفانه 
درحد حرف ماند و عملی نشــد. خب 
باید قبول کرد ساخت چنین پروژه ای 
بودجه زیادی می خواهد که مسئوالن 
دولتی از تأمین آن عاجزند و شــاید 
تنها بخش خصوصی آن هم با دریافت 
تسهیالتی به این کار همت گمارد.« 
از ســاکنان بومی  »محمد گروسی« 
و محلــی در میانه راه بــه جمع مان 
اضافه می شــود و می گوید: »مردمان 
محله خلیج فارس دیگر از مســئوالن 
شهری توقعی ندارند که »تاکا« را در 
اینجا اجرا کنند، چراکه بودجه زیادی 
می خواهد که تأمین آن فعاًل برایشان 
می خواهند  آنهــا  نیســت.  مقــدور 
مقاوم سازی دیواره های معادن شن و 
ماســه با جدیت دنبال شود تا با این 
کار مانع رانــش زمین های اطراف به 
داخل شن چاله ها شــوند و خانه های 
مردم دچار خسارت نشود و جان شان 

به خطر نیفتد.«

 گســل های اطراف معادن، 
نگرانی این روزهای اهالی

تعریــف  برای مــان  عبداله ونــد 
می کند کــه چند وقت پیش یک تیم 
زلزله نگاری از معادن شــن و ماسه و 
چاله های شنی نزدیک شهرک الماس 
بازدید و اعالم کردند که گسل هایی در 
نواحی جداره های ایــن معادن وجود 
دارد و نظرشــان این بود که اگر زلزله 
باالی 5 ریشتر در این نقطه رخ دهد، 
شــهرک الماس و اطراف آن را به کام 
خودش می کشد و فاجعه رخ می دهد، 
البته هیچ کس بــه این موضوع توجه 
زیادی نمی کند. ناگفته نماند چندین 
بار در اینجا بــرای مردم حادثه اتفاق 
افتاده اســت. طبــق گــزارش دفتر 
شورایاری محله خلیج فارس جنوبی در 
طول این سال ها چند بار حوادثی مثل 
ســقوط خودرو یا شهروندان به داخل 
این شن چاله ها ثبت شده است. هنوز 
افرادی که در این حادثه ها دســت و 
پای شــان شکســته، در محله حضور 
دارنــد و می توانند ماجــرا را تعریف 
کننــد. او ادامه می دهد: »من بارها در 
اگر می خواهید  جلســات گفته ام که 
اینجا را ســامان بدهیــد اول از همه 
باید با مالکان معادن توافق کنید. البته 
شــهرداری طبق قانون می خواهد این 
اراضی را 70 به 30 تقســیم کند و به 
آنها جواز ساخت با کاربری های دیگر 
بدهد. مالــکان معادن می گویند چون 
قانون است قبول می کنیم، اما به شرط  
تسهیالت  برایشان  شــهرداری  اینکه 
تشویقی در نظر بگیرند یعنی 70 درصد 
سهم خودش را از محل استخراج شده 
معادن شن و ماسه بردارد و 30 درصد 
حق مالــکان را از بخش های دیگر به 

آنها بدهد.« 

شـن چـاله؛ 
»الماس« را قورت می دهد! 

فعالیت معادن شن و ماسه محله خلیج فارس سال هاست متوقف شده
اما دردسرهایش برای شهرک های اطراف تمامی ندارد

ایست! 
چاله نزدیک است

شن چاله ها در کنار »شهرک 
الماس« به خوبی قابل دیدن 
هستند. وسعت کل معادن 
شن و ماســه 450 هکتار و 
جایــی کــه در گودالی بزرگ 
قــرار گرفتــه، فضایــی به 
مساحت 250 هکتار به عمق 
شن چاله ها  است.  130 متر 
در کنــار خیابان های شــهید 
مهتــدی، فربت، مفیــد و... 
واقع شــده و اگر راننده ای 
بخواهد برای نخســتین بار 
در ایــن معابر   تردد کند و با 
دیدن چاله دســت و پایش 
را گــم کند امــکان دارد که 
مستقیم داخل گودال بیفتد 
و خســارت و صدمــه جانــی 

ببیند. 

»محمد عبداله وند« دبیر شورایاری محله خلیج فارس جنوبی عقیده دارد که اگر این توافق )طرح 
»تاکا«( انجام شود با یک تیر چند نشان می زنیم. هم از دست معادن شن و ماسه خالص 

می شویم و هم اینکه زیبایی و امکانات شهری و اجتماعی مناسبی به محله و شهروندان هدیه 
می دهیم و از همه مهم تر مشکل انتشار ریزگردهای معادن شن و ماسه در هوای منطقه ما 
برطرف می شود. مسلماً این کار یک عزم و اراده ملی می خواهد. مسئوالن از جمله مدیریت 

شهری باید بیایند اینجا و از نزدیک عمق فاجعه را ببینند و زود تصمیم گیری کنند. 

مریم قاسمی

دبیر شــورایاری محلــه خلیج فارس 
جنوبــی برای اینکه بهتــر در جریان 
در  ســاکن  شــهروندان  مشــکالت 
نزدیکــی معادن شــن و ماســه قرار 
بگیریم ما را یک راســت سمت محل 
حفاری و برداشت منابع طبیعی شن و 
ماسه می برد. او در طول راه برای مان 
تعریف می کند که تا 5 سال پیش در 
این مسیر همیشه کامیون های حامل 
شــن و ماســه در   تردد بود تا اینکه 
نارضایتی مردم باال گرفت و یک روز 
راه کامیون ها را بســتند و نگذاشتند 
یک مشــت ماسه از این معدن بیرون 
برود. ماجرا آنقــدر اهمیت پیدا کرد 
که قوه قضاییــه، نمایندگان مجلس، 
شورای اسالمی شهر، شهرداری وقت 
منطقه18 بــه این اعتراض ها واکنش 
نشــان دادند و از آنجا که خواســته 
مــردم کامــاًل منطقی و بحــق بود، 
مســئوالن به تعطیلی فــوری معادن 
شــن و ماسه رأی دادند و از آن زمان 
هیچ کامیونی برای بارگیری شــن و 
ماسه راهش را به اینجا کج نمی کند. 

بود،  بزرگی  کار  معــادن  تعطیلی 
اما... 

همان لحظه اول که چشــم مان به این گودال عمیق افتاد، فکر کردیم 
شهاب سنگ بزرگی از فضا به اینجا برخورد کرده، اما وقتی پای حرف 
شهروندان نشستیم فهمیدیم که نقل این حرف ها نیست و آدم ها چنین بالیی 
سر این زمین بیچاره آورده اند. از اهالی محله خلیج فارس در آن سوی جاده قدیم 
کرج و 45 متری فتح، سراغ رئیس شورایاری محله را گرفتیم و آنها خانه و محل 
کارش را نشــان مان دادند. از خوش اقبالی مان»محمــد عبداله وند« در بنگاه 
امالکش نشسته بود و مشتری هایش را یکی یکی راه می انداخت و البته با زیرکی 
زیر نظرمان داشت تا از کارمان سر دربیاورد. وقتی دبیر شورایاری بخش جنوبی 
محله خلیج فارس می فهمد که از دیدن چاله عمیق کنار رودخانه کن، انگشت به 
دهان مانده ایم، سری تکان می دهد و برای اینکه حسابی شگفت زده مان کند از 
داخل گاوصندوقش اســناد و مدارکی را رو می کند که حاصل پیگیری هایش در 
طول این سال هاست. عبداله وند یکی از نامه های محرمانه مسئوالن را نشان مان 
می دهد که حق برداشــت از این معادن شن و ماسه برای بهره برداران را فقط تا 
عمق 30 متر مجاز دانســته بودند در حالی که کارشناسان عمق این شن چاله را 
بیــش از 130 متر تخمین می زنند. در ادامه به کمــک »محمد عبداله وند« دبیر 
شورایاری محله خلیج فارس جنوبی، »علی سلیمانی«، »محمد قربانی« و »محمد 
گروسی« از معتمدان و افراد بومی این محله، زوایای مختلف زندگی در همسایگی 

شن چاله ها را بررسی کردیم. 

به تعبیر عبداله وند، دبیر باســابقه 
جنوبی،  خلیج فارس  محله  شورایاری 
شنیدن صدای مردم توسط مسئوالن 
و تعطیلی معادن شــن و ماســه کار 
بزرگــی بود، چراکه باعث شــد بیش 
از ایــن محیط زیســت و طبیعت مان 
آسیب نبیند، اما این پایان ماجرا نبود 
چون بهره برداران در طول 40 ســال 
گذشته از این معادن خدادادی آنقدر 
برداشت غیرقانونی کردند که طبیعت 
بــرای ترمیم آن به زمان طوالنی نیاز 
دارد. حــدود 30 ـ 40 متری اطراف 
چاله شــنی می چرخیــم و گاهی به 
داخل آن نگاهــی می اندازیم. گر چه 
خودمــان را محکــم به دیــوار بتنی 
تکیه می دهیم باز احســاس سرگیجه 
می کنیم. جایی که بدون   تردید یکی 
و غیرمنصفانه  تلــخ  رویدادهــای  از 
آدم هــا مقابل طبیعت رقــم خورده 
اســت. یاد ســخن بزرگی افتادم که 
می گفت: »باید ترســید از روزی که 
طبیعت بخواهد انتقام ســختی از ما 

بگیرد.«

چاله  اطراف  شــهرک های   
شنی درخطرند

یک لحظــه آســمان رنگ عوض 
می کند و ابرهای ســیاه باالی سرمان 
پیدا می شود. چند دقیقه که می گذرد 
ابرهــا ترانه و ملــودی زیبایی به راه 
می اندازنــد و مرواریدهــای غلتــان 
خــود را از آســمان بر تن خســته 
زمیــن می ریزنــد. قطره هــای باران 
دیواره معادن شــن و ماسه را خیس 
می کنــد و زمانی که بارش شــدت 
بیشــتری می گیرد آب باران، خاک و 
شن را می شــوید و با خود به سمت 
پایین می بــرد. همان زمان یاد حرف 
عبداله وند می افتیم که دقایقی پیش 
از خطر ریزش دیواره معادن شــن و 
ماسه بر اثر بارش برف و باران برایمان 
گفتــه بود و اینکه شــهرک های این 
اطراف به دالیلی همچون سیل، رانش 
زمین و زلزلــه در معرض خطرند. در 
بین راه »علی سلیمانی« یکی از افراد 
بومی توســط دبیر شــورایاری محله 
خلیج فارس جنوبی معرفی می شود. او 
درباره شهرک الماس صحبت می کند 
بافت مســکونی  کــه نزدیک تریــن 
پرجمعیت به شن چاله هاست. به گفته 
این شهروند، حدود 10 سال از ساخت 
شهرک الماس می گذرد. شهرکی که 
از شــمال به معادن شــن و ماسه، از 
جنوب به شهرک طالقانی، از شرق به 

شهرک مفید و از غرب به به شهرک 
سینا منتهی می شود. در این شهرک 
بیش از 480 واحد مســکونی وجود 
دارد که جمعیت ســاکن آن به بیش 
از 2 هزار نفر می رســد؛ شــهروندانی 
که اضطراب و نگرانی همراه دائم این 

روزهای شان شده است. 

 اول مرغ بوده یا تخم مرغ! 
ســاکنان  از  قربانــی«  »محمــد 
قدیمی محله خلیج فــارس دل پری 
از شــن چاله ها دارد و این طور لب به 
ســخن می گشــاید: »در آن سال ها 
کــه هنوز معادن شــن و ماســه در 
ایــن محدوده فعال بــود هر وقت به 
صاحبان معادن و بهره بردارها اعتراض 
می کردیم، آنها مدارک و مستنداتی را 
رو می کردند که سابقه کارشان را در 
این محل نشانمان می داد. می گفتند 
اینجــا بیابانی بــی آب و علف بوده و 
خیلی قبل تــر از اینکه در این اطراف 
شــهرکی ساخته شــود آنها مشغول 
کار بوده انــد و به قول معروف در این 
محله حق آب و گل دارند، اما در واقع 
آنها بیش از حق شــان از این معادن 
برداشــت کرده و به محیط زیســت 
خســارت زدند.« عبداله وند به کمک 
این شهروند می آید و با ضرب المثلی 
صحبت بچه محلش را تکمیل می کند: 
»اینکــه بدانیــم اول مرغ بــوده و یا 
تخم مرغ چقدر اهمیت دارد، مهم این 
اســت که برای جلوگیری از حوادث 
و اتفاقــات تلخ چــاره ای پیدا کنیم 
و نگذاریــم جان انســان های بی گناه 
به همین ســادگی بــه خطر بیفتد.« 
ازگفته معتمــدان محله خلیج فارس 
این طور بر می آید که ساکنان شهرک 
المــاس از همــان زمان کــه در این 
محدوده ساکن می شوند، می دانستند 
در اینجــا معــادن شــن و ماســه و 
ماجرای شــن چاله ها وجود دارد، اما 
برای سکونت در این محل راه دومی 
نداشتندچون به دنبال سرپناهی برای 
خانواده خــود بودند و به تنها چیزی 
که می اندیشیدند همین بوده است.« 

 چاه مکن بهرکسی...! 
درباره تهدیدات شــن چاله ها برای 
ســاکنان شــهرک المــاس حرف و 
حدیث فراوان وجود دارد. مردمان این 
محله از سنوات گذشته تاکنون درباره 
اســتخراج غیرقانونی و قاچاقی شن و 
ماســه از این معادن، نــکات زیادی 
را از زبان کارشناســان شهرســازی 
و مدیریــت بحــران می شــنوند؛ از 
جملــه اینکه زمین هــای این اطراف 
سست شــده و امکان نشست زمین 
و حتــی رانش زمین هــای اطراف به 
داخل چاله های شــنی وجــود دارد، 
چاهی که می تواند چند شــهرک را 
به راحتی قورت بدهــد و نابود کند. 
دبیر شــورایاری محلــه خلیج فارس 
جنوبی که به ضرب المثل های فارسی 
عالقه زیادی دارد، می گوید: »از قدیم 

گفته انــد »چاه مکن بهر کســی اول 
خودت بعداً کسی«. 

این چاله بزرگ پس از 40 سال به 
وجود آمده و پر کردن و سامان دادن 
به آن به همین ســادگی ها نیســت. 
یادم هســت چند سال قبل چند نفر 
از کارشناســان که برای بررسی عمق 
فاجعه اینجا آمده بودند تخمین زدند 
که اگر بخواهیــم از همین االن این 
چاله را با نخاله های ســاختمانی شهر 
پرکنیم به بیش از 5 ســال زمان نیاز 
داریم؛ تازه اگــر روزانه هزار کامیون 
حمل نخالــه بارشــان را داخل این 

گودال بریزند. 

 دلواپسی ها ادامه دارد
درســت است که از 5 سال قبل با 
پیگیری شورایاری محله کار استخراج 
معدن به کلی تعطیل شده، اما هنوز 
تجهیــزات و ادوات این کار در محل 
باقی مانده اســت. »محمد قربانی« از 
شهروندان مطلع محله خلیج فارس از 
بابــت وجود تجهیزات  نگرانی اهالی 
ســنگین در معادن شــن و ماســه 
صحبت می کنــد و می گوید: »مردم 
می ترســند که دوبــاره صاحبان این 
معادن بــه ایــن محــل برگردند و 
دوباره کار اســتخراج شن و ماسه را 
شــروع کنند. هر چند شــورایاری و 
اهالــی اجازه چنیــن کاری را به آنها 
نمی دهند، اما این دلواپسی همچنان 
وجود دارد. فراموش نمی کنیم که آنها 
در طول 4 دهه گذشــته گرد و خاک 
فراوانی به خورد مردم این محل دادند 

و هیچ وقت هم پاسخگو نبودند.« 
رئیــس  به عنــوان  عبداله ونــد 
شورایاری محله که سال ها این معضل 
را پیگیری کرده، به هم محله ای هایش 
حــق می دهد کــه از ایــن وضعیت 
ناراحت باشــند. او به یکی از حوادث 
فراموش نشدنی در محله خلیج فارس 
اشاره می کند و می گوید: »چند سال 
پیش کــه در تهران ســیل آمد آب 
باران پایه های پل سواره رو کن را، که 
درست پای شن چاله هاست، شست و 
با خود برد و زمان زیادی طول کشید 
تا این پل بازسازی شود. نمی دانم اگر 
دوباره سیلی راه بیفتد چه اتفاقاتی در 

این محل می افتد.«

 »تاکا«؛ طرحی که اجرا نشد
خلیج فارس  محله  شورایاری  دبیر 
در  که  خانواده هایی  عنوان می کنــد 
اینجا ســاکن هســتند به کمترین ها 
قانع هستند، اما وعده دادن مسئوالن 
و عمل نکردن به قول های شان کمی 
اعتمادشان را سســت کرده است. او 
برای نمونه بــه طرح»تاکا« که برای 
ایرانیان« بود  »توسعه ـ   آبادانی ـ کن ـ 

حل این 
مشکل عزم 
ملی و همدلی 
می خواهد

از راست: مرادی - محمد 
عبداله وند، دبیر شورایاری محله 
خلیج فارس جنوبی - محمد گروسی، 
از ساکنان بومی



3435

چه
ــو
کـ
س
پ

چه
ــو
کـ
س
ه پ

وچ
کــ

چه
ــو
کـ
س
پ

چه
ــو
کـ
س
ه پ

وچ
کــ

شماره 828 / 26 آبان 1400

مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 نیم قرن حضور ادبا
فرخــی یــزدی، صائــب تبریزی، 
حافــظ، غزالــی، باباطاهر، ســنایی، 
سعدی، مولوی، فردوسی، خاقانی، بهار 
و بوعلی، نام شان یکی پس از دیگری 
در امتداد خیابانی دیده می شــود که 
بیــش از نیم قرن پیــش در محدوده 
شرق تهران شکل گرفته و این نام ها بر 
کوچه  و خیابان هایش نقش بسته است 
و چشم نوازی می کند. »سید ابوالفضل 
موسوی« که از ســال 1345 در این 
محدوده سکونت دارد و دبیر شورایاری 
محله شــورا در منطقه 13 هم هست، 
درحالی که تابلو خیابان فرخی را نشان 
می دهد، می گوید: »در رشــته زبان و 
ادبیات فارسی درس خواندم و به این 
حوزه عالقه مندم و از 55 سال قبل هم 
ساکن اینجا هستم. از زمانی که یادم 
می آید خیابان های این حوالی به اسم 
شاعران بوده است وقتی ما آمدیم این 
نام ها اینجا حک شــده بودند و هنوز 
هم به یادگار مانده انــد. این نام ها که 
هریک معــرف بزرگان شــعر و ادب 
کشورمان است، حال و هوای متفاوتی 
به محدوده بخشــیده و اســم هایش 
متفاوت از محله های دیگر تهران است. 
در گذشــته، در میان این نام ها، اسم 
افرادی چون بسطامی و بیهقی هم به 

چشم می خورد.« 

 محفل انس شاعران
»ز دســت دیده و دل هر دو فریاد 
که هرچــه دیده وینــه دل کنه یاد/ 
بسازم خنجری نیشــش ز پوالد/ زنم 
بر دیده تــا دل گرده آزاد...« این بیت 
را سالمندی برای مان می خواند وقتی 
که از او درباره نام معابر محل سکونتش 
به یاد چامه ســرایان دیرین این دیار 
می پرسیم. »یحیی رمضانی«، 70 ساله 
و از ساکنان حوالی خیابان خاقانی بعد 
از اینکه زیــر لب یک دوبیتی دیگر از 
باباطاهر عریان می خواند، صحبتش را 
این طور ادامــه می دهد: »از کودکی با 
این نام ها بزرگ شده و قد کشیده ایم. 
این اسم ها گنجینه ارزشمندی هستند 
که باید همواره پاس داشته شوند. این 
محدوده از تهران باتوجه به قدمتی که 
دارد می توانست شــاعرپرور باشد، اما 
این موضوع نادیده گرفته شــده  است. 
چون اگر چنین بود ما شــاهد ظهور 
و بروز شــاعران نامی در اینجا بودیم. 
البته همین که این اسم ها از قدیم بر 
معابر باقــی مانده و تغییر نکرده جای 
شکر دارد و خیلی خوب است. بزرگانی 
چــون باباطاهر، از عارفان و شــاعران 
ایرانی باید به نســل جدید شناسانده 

شوند.«

 گامی در مسیر شاعرنوازی
شناسنامه خیابان  شــاعران در دو 
سمت هر معبر دیده می شود که برخی 
در گذر زمان رنــگ باخته و تعدادی  
هم انــگار نقش و نگار تــازه به خود 
گرفته انــد، اما خیلی از عابران بی آنکه 
توجهی به این نام ها داشــته باشند، از 
کنارشــان با قدم های تند می گذرند. 
درســت مثل بانــوی جوانــی که در 
حال رفتن به محل کارش اســت. به 
سراغش می رویم و نظرش را دراین باره 
جویا می شــویم، او برافروخته می شود 
و می گوید: »مــردم این قدر گرفتاری 
دارند که اصاًل اسم خیابان ها برایشان 
اهمیت ندارد. برای من هم همین طور 
است، اما به طور کلی این نامگذاری ها 
می تواند در گرایش مردم به شــعر و 
ادبیات مؤثر باشد، اگر به دقت نظر به 
خرج دهند.« اما بانوی دیگری که نان 
تازه به دســت دارد و در این حین از 
راه می رسد، دراین باره نظرش متفاوت 
است. او می گوید: »نامگذاری معابر به 
اســم فرهیختگان و ادیبــان به نوعی 
شاعرنوازی محسوب می شود. برای ما 
اهالی فرهنگ، دیدن این اســم ها، که 
بقیه راحت از کنارشان می گذارند، ولی 
می دانیم در پس این نام ها پیشینه ای 
گرانبهــا نهفته ، بســیار لذت بخش و 

ارزشمند است.«

 محله فرهیختگان
خیابان فرخی را از سمت جنوب به 
سوی شــمال تا انتها بروید؛ جز 4 ـ 5 
معبر، بقیه به نام شاعران ثبت شده اند 
و اگر بزرگراه شــهید باقری ســال ها 
پیــش از دل این معابر نمی گذشــت، 
هنوز دسترسی شــان به هم برقرار بود 
و در راســتای یکدیگر قرار داشــتند. 
از شــرق بزرگراه شهید  خیابان هایی 
باقری تا مســیل جاجرود امتداد یافته 
و با وجه تســمیه یکسان، اگر این تکه 
از پایتخت را »محله شاعران« بنامیم 
خالی از لطف نیســت. آن هم به زعم 
مرد جوانی که در اینجا کســب و کار 
دارد و وقتی از او درباره نام خیابان های 
محله شان می پرسیم، متعجب می شود 
و می گویــد: »تا حاال بــه این موضوع 
دقــت نکرده بودم. خانه پــدری ما از 
قدیــم اینجا بوده و نامگذاری معابر به 
اسم شــاعران هم خیلی خوب است، 
اما جا دارد عکس و خالصه ای از شرح 
حال زندگی  این افــراد و حتی آثار و 
اشــعار معروف شــان را در کنار نام ها 
نصب کنند تا نســل جدید بیشتر این 

شخصیت ها را بشناسند.«

فرخی یزدی، صائب تبریزی، حافظ، غزالی، باباطاهر، سنایی، 
سعدی، مولوی، فردوسی، خاقانی، بهار و بوعلی اسامی نشسته 

بر تن محله های آشتیانی و شورا است

خیابان شاعـران 
در گوشه ای از سیزدهمین تکه پایتخت 

جمع شعرا جمع است

پروانه بهرام نژاد

 به احترام ادیبان
معبــر اصلی کــه دسترســی به 
محدوده شــاعران را مهیــا می کند، 
خیابان  فرخی اســت که سراســرش 
به چند بخش تقســیم شــده است و 
اغلــب آن بافت مســکونی دارد. یکی 
از کاســبان این خیابان که تعدادشان 
»تفاوت  می گوید:  است،  انگشت شمار 
این نام ها هنگام نشــانی دادن، بیشتر 
نمایان می شــود. اسم هایی که پیشتر 
در کتاب هــا دیــده  بودیم حــاال در 
همســایگی مان قــرار دارد و بــا آنها 
زندگــی می کنیم. من هــم در میان 
اســم هایی که بر معابــر این محدوده 
انتخاب شــده، نام های سنایی، حافظ، 
ســعدی و فردوســی را بیشتر از بقیه 
 شنیده  ام، اما آن طور که باید شناختی 
از کارها و آثارشــان ندارم. مدتی است 
این نام ها در حال عوض شدن هستند، 
ولی بهتر است نام های شاعران حفظ 
شــود و قدمت محله را برهم نزنند.« 
»علیرضــا جعفــری« یکــی دیگر از 
کاسبان نیز که از 20 سال قبل اینجا 
ســکونت دارد، معتقد اســت: »مردم 
شاعران و شــهدا را دوســت دارند و 
دل شــان می خواهد معابر به نام آنها 
باشد. اسم های بامسما و دارای پیشینه 
بهتر از اعداد و ارقام اســت.« سراسر 
خیابــان از »فرخی« تا »فردوســی« 
آن شــاعر حماسه ســرا، »ســعدی« 
لسان الغیب،  استاد ســخن، »حافظ« 
»صائب تبریزی« غزل ســرا، »فرخی« 
شــاعر نامدار تا »خاقانی« قصیده سرا 
و »بهار« آن ادیب، نویســنده معاصر 
ایرانی و »بوعلی سینا« پزشک و شاعر، 
همگی در گوشــه ای از شرق پایتخت 
یک جا حضور دارنــد، اما نه خبری از 
محفل ادبی و شــب شعر است و نه از 
دورهمی خودمانی و تنها نام شــان از 
سال ها پیش بر تارک خیابان ها حک 

شده است. 

مولوی در راست، غزالی در چپ و حافظ، سنایی و سعدی هم کمی آن 
سوتر در باالدست، جمع شان جمع است و فرخی هم از میانه راه دیده 
می شود. همه این ادیبان و شاعران در یک جا حضور دارند، اما نه خبری از محفل 
ادبی و شب شعر است و نه از دورهمی خودمانی. آنها در محدوده ای از محله های 
آشتیانی  و شورا در ســیزدهمین تکه پایتخت جایی حدفاصل بزرگراه شهید 
باقری و مســیل جاجرود، دیده می شوند که نام شــان از سال ها پیش بر تارک 
خیابان ها قد برافراشته است. شاعران پارسی گوی که هریک در شعر، ادب و حتی 
موســیقی مهارت داشتند و گنجینه ای ارزشــمند از ادبیات و تاریخ این دیار 

محسوب می شوند و میراث ماندگار.

از میــان کوچه هــای شــلوغ اطراف 
میدان سیدالشــهدا)ع( در محله شهید 
رجایی می توان به کوچه های شــهیدان 
دانایی، احــدی، عمرانی و... اشــاره کرد 
که سال هاســت صاحبان خانه ها با اجاره 
دادن پارکینگ خودرو برای اهالی محله 

مشکالت عدیده ای به وجود آورده اند. 
وارد کوچه عمرانی می شــویم. چند 
کارگر تولیدی به کمک هــم مواد اولیه 
ســاخت مبل را به داخل پارکینگ خانه 
می برنــد. از راهــرو پارکینگ بوی غلیظ 
چسب چوب به راحتی به مشام می رسد. 
موضوعی که ســاکنان محله با ناراحتی 
از کنارش عبــور می کنند. اینجا فعالیت 

پارکینگ های نقلی محله شهید رجایی 
از10 تا 25 میلیون تومان به کارگاه های صنایع چوبی 

اجاره داده می شود

بسیاری از مشاغلی که به این صورت در منطقه فعالند از قدیم 
حضور داشته اند، اما طبق بند 20 باید با افراد متخلف برخورد 
قانونی صورت گیرد. اگر اهالی از کارگاه های تولیدی در پارکینگ 
ساختمان ها، کوچه ها و محله های خود شکایت دارند، باید شکایت 
خود را مکتوب به مسئوالن ناحیه ای که در آن سکونت دارند برسانند 
تا فوری رسیدگی شود. حتی این شکایت می تواند به صورت شفاهی 
عنوان و در سامانه 1888 مطرح شود تا برای آن مشکل مورد نظر 
پرونده تشکیل شود و حل آن در دستورکار مسئوالن قرار گیرد. در 

بازدید میدانی از محدوده محله شهید رجایی)زاهدی( با حضور 

مدیر و کارشناس اداره حقوقی شهرداری و همچنین مسئوالن ناحیه 
2 و یا اداره ساماندهی بررسی موضوع در دستور کار قرار می گیرد 
و هرچه زودتر نسبت به رفع این مشکل اقدام می شود. 
از ساکنان محله تقاضا داریم هنگام حضور کارشناسان 
مربوط نهایت همکاری و تعامل را داشته باشند و 
درشناسایی کارگاه ها و تولیدی های غیرمجاز 

آنها را یاری کنند. 
ابراهیم وحدانی، رئیس اداره ساماندهی 
شهرداری منطقه18 

تولیدی هــا در پارکینــگ واحدهای 
مسکونی آنقدر شیوع پیدا کرده که انگار 
برای مردم به امری عادی تبدیل شده و 
به قول یکی از اهالی، اگر کســی در این 
محله در پارکینگ خانه اش خودرو پارک 

کند عجیب است. 
بانویی میانســال بدون اینکه خودش 
را معرفی کنــد در خلوتی کوچه جلو ما 
را می گیرد و آهســته می گوید: »موضوع 
خوبی را انتخاب کردیــد. فکر نمی کنم 
هیچ جایی را پیدا کنید که در دل بافت 
مســکونی تا این اندازه پارکینگ خودرو 
بــه تولیدی مبلمــان و صنایــع چوبی 
تبدیل شده باشــد. اینجا در هر خانه را 
کــه بزنید تولیدی مبــل در پارکینگش 
راه اندازی کرده اســت. مردم جایی برای 
پــارک خودروهای شــان ندارنــد.« این 
شهروند از رودررو شدن با همسایه هایی 
کــه سال هاســت پارکینگ خــود را به 
داده اند خودداری  اجــاره  تولیدکننده ها 
می کنــد، چــون نمی خواهــد رفاقت و 
دوستی چندین ســاله اش با آنها از بین 
بــرود، بنابراین راهش را عوض می کند و 

به سمت دیگری می رود. 
از یک شــهروند اجاره بهای پارکینگ 
خــودرو بــرای راه انــدازی تولیــدی را 
می پرسم. کمی مکث می کند و می گوید: 
»بیشتر توافقی است و با توجه به مساحت 
پارکینگ و نوع کار تفاوت دارد، اما به طور 
میانگین 10 تا 25 میلیون تومان در ماه 
است.« ساکنان محله زاهدی تأکید دارند 
که نام شــان در گزارش نوشــته نشود، 
چراکه فکر می کنند ممکن اســت بعد از 

چاپ آن با مشکل روبه رو شوند. 

 وقتی آب از آسیاب می افتد.... 
برخی از شــهروندان محله شــهید 
رجایــی به یــاد دارند که در ســال های 
گذشته چندین بار حادثه آتش سوزی در 
پارکینگ خانه ها در کوچه های منشعب به 
خیابان عمرانی اتفاق افتاد و خسارت های 
زیادی بر جا گذاشــت. این موضوع برای 
مسئوالن هشدار جدی است و باید هرچه 
زودتر بــرای ســاماندهی پارکینگ های 
خودرو کاری کنند و کارگاه های تولیدی 
را که مانند قارچ در حال رشــد هستند 
از محله بیرون برانند. آقا ایرج.ف از اهالی 
قدیمی محله درباره حادثه آتش سوزی در 
یکی از تولیدی های این محله می گوید: 
»مالک ساختمان، پارکینگ خانه اش را به 
تولیدی صنایع چوب و مبلمان اجاره داده 
بود و از این طریق درآمد خوبی داشــت، 

امــا روزی که حادثه آتش ســوزی اتفاق 
افتاد، خســارت فراوانی به جا گذاشــت. 
اگر مأموران آتش نشــانی کمی دیرتر به 
محل حادثه رسیده بودند، خانواده ساکن 
در ساختمان خسارت زیادی می دیدند و 
حتی امکان داشت در این حادثه عزیزان 
خود را از دست بدهند، اما متأسفانه این 
ماجرا برای آنها درس عبرت نشد و پس 
از چند ماه که به قــول معروف آب ها از 
آسیاب افتاد، یک واحد تولیدی دیگر در 

این پارکینگ آغاز به کار کرد.«
این شــهروند به نکته دیگری اشاره 
می کنــد و می گویــد: »متأســفانه هر 
واحد تولیدی کــه در پارکینگ خانه ها 
راه اندازی می شــود 4 تــا 5 خودرو برای 
حمــل محصوالت خــود دارد، بیشــتر 
وقت ها همین وسایل نقلیه نیمه سنگین 
از نوع وانت نیســان و کامیونت راه دیگر 
خودروهای عبوری را مســدود می کنند، 
به ویژه زمانی که ماشــین آتش نشانی و 
آمبوالنس برای انجام مأموریت به محله 
می آیند، امدادگران برای بازگشایی مسیر 

با مکافات زیادی روبه رو می شوند.«

 از متولیان انتظار داریم 
»وضعیت سکونت در محدوده محله 
شهید رجایی بســیار نگران کننده است، 
چراکه هر خانــواده ای اگــر بخواهد در 
آپارتمان هایی کــه پارکینگ خودرو آن 
اجاره داده می شــود، ســاکن شود باید 
منتظر هر پیشامد و اتفاقی باشد.« »بهمن 
خداوردی« از ســاکنان قدیمی خیابان 
یاســر با بیان این مطلب ادامه می دهد: 
»از مسئوالن خواهشمندیم به داد مردم 
برسند و نگذارند که خدای ناکرده ناامید 
شــوند. در این محله تعداد بی شــماری 
تولیدی صنایع چوبی و مبلمان، روکش 
ماشین، روکش مبلمان و... وجود دارد که 
در پارکینگ هــا یا حیاط خانه ها فعالیت 
می کنند و جز آزار و اذیت مردم هیچ سود 

و منفعتی ندارند.« 
وی ادامــه می دهد: »افــرادی که در 
پارکینگ خودروها مبادرت به راه اندازی 
کارگاه تولیــدی کرده اند، یا بومی و جزو 
ســاکنان محله یــا اینکــه از مهاجران 
افغانستانی و پاکستانی هستتند. فعالیت 
این تولیدی ها هر قدر سود و منفعت برای 
مالکان خانه ها داشته باشد، به همان اندازه 
اسباب نارضایتی و گالیه دیگر اهالی شده 
اســت. از متولیان امر انتظار داریم که به 
این محله بیایند و یک بار برای همیشه این 

مشکالت را برطرف کنند.« 

مریم قاسمی

شهروندان 
 شکایت شان 
را مکتوب کنند 

این پارکینگ ها 
بمب ساعتی است! 

محله شهید رجایی که قدیمی هایش آن را به محله زاهدی می شناسند 
در انتهایی ترین نقطه شهرک ولی عصر)عج( در منطقه 18 واقع شده 
است. اگر به کوچه ها و خیابان های میدان سیدالشهدا)ع( و اطراف آن سربزنید، 
به محض قدم گذاشــتن در پیاده رو متوجه موضوعی می شــوید که شــاید 
درمحله های دیگــر به ندرت با آن برخورد کنید. پارکینگ خانه ها یکی در میان 
وگاهی کنار هم به کارگاه های تولید مبل و صنایع چوبی تبدیل شــده است و به 
همین دلیل ساکنان خودروهای شــان را درگوشه و کنارخیابان پارک می کنند. 
بیشتر کوچه های محله شهید رجایی 6 یا 8 متری اند و هنگام تخلیه و بارگیری 
صنایع چوبی و مبلمان یا مواد اولیه این تولیدات در معابر این محدوده ترافیک و 
راهبندان شــدیدی ایجاد می شــود. این طور که اهالی عنوان می کنند به طور 
تقریبی در هر کوچه از این محله و اطراف آن بین 5 تا 10 کارگاه تولیدی صنایع 

چوبی فعالیت دارد. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

ایــن روزهــا که هــوا رو به 
ســردی می رود ســر و کله 
ســگ های بی صاحــب در محله ها و 
معابــر مختلف ری پیدا می شــود و 
کمتر می توان محل خلوتی را یافت 
که این حیوانات سرگردان اطراف آن 
پرســه نزنند. اما تعداد این حیوانات 
در اطراف زندان بزرگ »فشــافویه« 
بی شمار اســت و خانواده هایی که به 
دیدن عزیــزان زندانی خود می روند، 
اگر در طــول مسیرشــان از حمله 
سگ ها در امان بمانند، اقبال یارشان 
بوده اســت. نکته مهــم ماجرا اینجا 
اســت که نذر و نیازهای خاص این 
خانواده ها باعث تجمع سگ ها در این 
»مرتضی  اســت.  شــده  محــدوده 
صحرایــی« می گوید: »بســیاری از 
خانــواده زندانیــان به نیــت آزادی 
زندانیان خود نــذر می کنند تا برای 
این ســگ ها غذا بیاورند.« او دهیار 
»کنارگرد« اســت و در مسیر رفت و 
آمدش بارها شــاهد حمله سگ ها به 
این خانواده ها و به ویژه کودکان بوده 
اســت. محل های پرســه سگ های 
ری  روســتاهای  به  بدون صاحــب 
خالصــه نمی شــود و در محله های 
مختلف شــهر ری، این حیوانات به 

آسودگی جوالن می دهند. 
»مهنــاز عباســی« از اهالــی و 
شــورایاران محله »نفرآباد« اســت. 
ساخت وســاز  »توقف  می گویــد:  او 
محله باعث شــده بومیــان محله را 
ترک کنند و اینجــا پاتوق معتادان 
و اتباع مهاجر شــده است. بسیاری 
از معتادان باقیمانــده غذای خود را 
برای سگ ها می ریزند و در خانه های 
قدیمی و مخروبه محله این حیوانات 
را نگهداری می کنند.« عباســی به 

بیماری های واگیری که از حیوان 

به انســان منتقل می شــود، اشــاره 
می کنــد و می گویــد: »بیماری های 
زیــادی ماننــد »هــاری« و امراض 
عفونی از ســگ ها به انســان منتقل 
می شود که بهداشت و سالمت مردم 
محلــه را به خطر می اندازد.« یکی از 
مهم ترین خطرات پرســه سگ ها در 
محله های شــهر ری، همبازی شدن 
کودکان با این حیوانات است که در 
دوران شــیوع کرونا تهدیدی جدی 
برای ســالمتی آنها به شمار می آید. 
»حمیــد ســرلک« از اهالــی محله 
»جوانمرد قصاب« است. او می گوید: 
»بســیاری از کودکان و نوجوانان در 
پارک ها به بازی با سگ ها می پردازند 
که گاهی این ســگ ها به آنها حمله 

می کنند و آسیب می بینند.«

از  بی صاحب  ســگ های   
روستاهای اطراف می آیند

زیاد شدن ســگ ها در  ســرلک 
روزهای ســرد سال را باعث احساس 
ترس کودکان و خانواده ها می داند و 
رهاشده  سگ های  »گاهی  می گوید: 
هنگام روز هــم در کوچه های محله 
دیده می شــوند، ولی نزدیک غروب 
تعــداد آنها بیشــتر اســت و بچه ها 
از دیــدن ایــن حیوانات وحشــت 
از محله های  می کننــد.« بســیاری 
شــهر ری هنوز از بافت روســتایی 
قدیمی خود کاماًل فاصله نگرفته اند، 
اما آنچه رفت وآمد سگ ها به محیط 
شــهری را آســان تر می کند، وجود 

روستاهای کوچک و بزرگ محدوده 
شهرستان ری است که بافت شهری 
منطقه20 را احاطه کرده اند. سرلک 
ســگ های  از  »بســیاری  می گوید: 
بی صاحب شــهر ری از روســتاهای 
اطراف به اینجــا می آیند و به دلیل 
وجود ته مانده های غذا در سطل های 
زباله بــه زندگی در اینجــا زود خو 
می گیرند.« روســتاهای »عمادآور«، 
از  »نســوز« و »هفــت دســتگاه« 
روستاهای شهرســتان ری هستند. 
»انســیه اســماعیلی« دهیــار این 
روســتاها اســت و می گوید: »طرح 
بی صاحب  ســگ های  جمــع آوری 
که در روســتاهای عمادآور، نسوز و 
هفت دســتگاه به صورت منظم اجرا 
می شــود، طرح هزینه بری اســت و 
جمع آوری هر قالده ســگ200هزار 
تومان هزینه دارد. این ســگ ها در 
»هشتگرد« کرج عقیم می شوند که 
کاهش تعــداد این حیوانات 
در محدوده روستا را به 
دنبال داشته است.« 

 نقاط بی دفاع، 
محل زاد و ولد 

سگ ها
شــمار  فراوانــی  اســماعیلی 
و  مرغداری هــا  کشــتارگاه ها، 
کارخانه هــای مــواد غذایــی در 

محدوده روســتا را از دالیل پرســه 
ســگ ها عنوان می کنــد و می گوید: 
»این مراکز دورریزهای مواد غذایی را 
در ســطل های روباز و معابر می ریزند 
و ســگ ها با استشــمام ایــن مواد 
جذب می شــوند.« دهیار عمادآور به 
وجود کشــتارگاه ها و سوله های مواد 
»گل حصار«،  روســتاهای  در  غذایی 
اشــاره  »محمودآباد«  و  »دوتویــه« 
بی دفاع  »نقاط  می گویــد:  و  می کند 
و مکان هــای متــروک، محل تجمع 
و زاد و ولــد ســگ های بی صاحــب 
هستند.« تعدادی از خانه های متروک 
هفت دستگاه،  و  نســوز  روســتاهای 
بودند که  کلونی سگ های بی صاحب 
دهیاری با طی مراحــل قانونی برای 
پاکســازی این مکان ها اقــدام کرده 
است. اســماعیلی می گوید: »دهیاری 
به دلیل مطالبات اهالی، این مکان ها 
را پاکسازی و ســگ ها را جمع آوری 
کرد، اما عده ای از ســر  ترحم به این 
اقدام دهیاری اعتراض داشــتند و با 
اجرای طرح موافــق نبودند.« تجربه 
»مرتضی صحرایی« دهیار روســتای 
»کنارگرد« ری نشان می دهد ریختن 
مواد غذایی در معابــر و خیابان های 
روستا توسط شــهروندان، سبب زیاد 
شــدن ســگ های آزاد )بی صاحب یا 

ولگرد( شده است.  

در محاصره
سگ های ولگرد 

بررسی پدیده ای که این روزها در اطراف شهر ری 
موجب حادثه آفرینی و دلهره روستانشینان شده است

رابعه تیموری

تـــــــریـــــبـــون

در محدوده شهری شهر ری، شهرداری منطقه20 
با همکاری شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر 
تهران ســگ های بدون صاحب را به صــورت روزانه 
جمع آوری می کند تا با عقیم سازی آنها از تکثیر این 
موجودات در محله ها و معابر منطقه جلوگیری شود. 
رئیس اداره ســاماندهی صنایع و مشاغل شهرداری 
منطقه معتقد اســت بی دقتی بعضی از دوســتداران 
حیوانــات در انتخاب محل توزیع غذای ســگ ها از 
مهم ترین دالیل هجوم این حیوانات به بافت مسکونی 
منطقه است. در گفت وگوی زیر »بابک جعفری« به 
علل پرسه ســگ های بدون صاحب در معابر شهری 
پرداخته و اقدامات مدیریت شهری برای جمع آوری 

این حیوانات را بیان کرده است. 
 تجمع سگ های رهاشده و بدون صاحب در 

کدام محله های شهر ری بیشتر است؟ 

 سگ های بی صاحب قابل شمارش نیستند و مالک 
مدیریت شهری برای شناسایی محل تجمع سگ ها 
پیام های مردمی ثبت شــده در ســامانه های 137 و 
1888 اســت. بر اساس این پیام ها و بررسی هایی که 
داشته ایم، محله های ناحیه5 و ناحیه3 که محله های 
حاشیه ای شــهر ری به شمار می آیند بیشتر از سایر 
محله ها با این آسیب شهری روبه رو هستند. بوستان 
جانبازان هم از مکان هایی است که سگ های زیادی 
در فضای آن پرســه می زنند. البته در3سال اخیر و 
بر اساس برآورد و نظارت سازمان بازرسی شهرداری 
تهران، بــا افزایش آمــار زنده گیــری و جمع آوری 
ســگ های بی صاحب، تعداد پیام های مردمی مربوط 
به این مشــکل به میزان قابــل توجهی کاهش پیدا 
کرده که باالرفتن میزان رضایت شــهروندان را نشان 

می دهد. 

 فراوان بودن سگ ها در این نواحی چه دلیل 
یا دالیلی دارد؟ 

غذا دادن به ســگ ها و سایر حیوانات آزاد، عملی 
پســندیده و انســانی اســت، ولی باید تابع فرهنگ 
شهرنشــینی باشــد تا برای فضای شــهری و سایر 
شهروندان مزاحمت و ناراحتی ایجاد نشود. متأسفانه 
شهروندان در بوســتان ها، خیابان ها و معابر عمومی 
بــرای این حیوانات غذا می ریزنــد که آلودگی محله 
و زیاد شــدن ســگ ها را به دنبال دارد. در بوستان 
جانبازان تعداد زیادی از شهروندانی که برای ورزش 
صبحگاهی به این بوســتان می روند، ته مانده غذای 
خود را برای تغذیه ســگ ها به این بوستان می آورند. 
در حالی که اگر کســی تمایل دارد این اقدام انسانی 
را انجام دهد، باید مواد غذایی را در اراضی و فضاهای 
خارج از شــهر پخش کند تا ســگ ها وارد محدوده 

شهر نشوند. بسیاری از این اشخاص با اکیپ های 
جمع آوری ســگ ها برخورد و اعتراض می کنند و 
مانع فعالیت آنها می شوند. وجود اراضی کشاورزی 
گسترده در ضلع جنوب و جنوب غربی در نواحی3 
و5 هم دلیل دیگری اســت که باعث شــده این 
نواحی به محل تجمع سگ های بی صاحب تبدیل 

شوند. 
 قرارگرفتن شهر ری در مجاورت روستاها 

چقدر در بروز این مشكل مؤثر بوده است؟ 
 منطقــه 20 مرز یا دیواری نــدارد که از ورود 
آسیب های شــهری و زیست محیطی به محدوده 
آن جلوگیری شود و با توجه به تمرکز زمین های 
کشاورزی و دامداری ها در محدوده روستاها، بخش 
عمده ای از زاد و ولد ســگ های رها شده در این 
محل ها صــورت می گیرد. برای جلوگیری از ورود 

این موجودات به بافت شــهری بــه هماهنگی و 
همــکاری با فرمانــداری نیاز داریم کــه این امر 
اتفاق افتاده است و برای حل مشکل با فرمانداری 
جلســات هم اندیشــی زیادی برگــزار کرده ایم. 
روســتاها مســتقلند و شــورا و دهیاری روستا 
مسئولیت جمع آوری سگ های رهاشده را برعهده 
دارند. اما گاهی به درخواســت فرمانداری و خارج 
از حیطه وظایف خود در محدوده روســتاها برای 
جمع آوری سگ ها اقدام کرده ایم. برای مؤثر بودن 
این تالش ها باید مراکز عقیم سازی سگ ها در نقاط 
مختلف ایجاد شود تا همه روستاها و شهرهای ری 

به این امکانات دسترسی داشته باشند. 
 تعدادی از شــهروندان مدعی هســتند 
جمع آوری  ســگ های  حامل  خودروهای  که 
شــده از روستاها یا شــهرهای مجاور را در 

حال رهاســازی شبانه سگ ها در اطراف شهر 
ری مشــاهده کرده اند. در این باره بررسی یا 

گزارشی داشته اید؟ 
چنین گزارشــی نداشته ایم. همه مناطق شهر 
تهران برای زنده گیری ســگ های بی صاحب یک 
پیمانکار دارند و تا زمانی که سگ ها را به یکی از 5 
مرکز عقیم سازی شهر تهران تحویل ندهند، هیچ 
مبلغی دریافت نمی کنند. با توجه به هزینه باالی 
زنده گیری ســگ ها و نیاز به امکاناتی مانند مواد 
بیهوشی و ابزار گران قیمت زنده گیری، رهاسازی 
ســگ ها توجیه منطقی و اقتصــادی ندارد. البته 
گاهی شــنیده می شود شهرهای اطراف که مراکز 
عقیم سازی سگ ندارند، این حیوانات را جمع آوری 
و در سایر شهرها مانند شهر ری رها می کنند. این 

مطلب غیرمستند است و تأیید نمی کنم. 

 برای جلوگیری از این مشكل چه راه حلی 
دارید؟ 

اکنون پس از عقیم ســازی ســگ های بدون 
صاحــب، آنها را بــه محل اولیــه برمی گردانند. 

ردیاب هایی هم طراحی شده است که 
با نصب در زیر پوست سگ ها، محل 
حضور آنها شناســایی می شــود. 
نصــب ایــن ردیاب هــا هزینه بر 
است، ولی امکان شناسایی نقاط 

حرکت و تجمع سگ های 
فراهم  را  بدون صاحب 
می کنــد تــا بــرای 
کنترل این حیوانات 

برنامه ریزی بهتری 
داشته باشیم. 

رئیس اداره ساماندهی 
صنایع و مشاغل منطقه20:

غذا دادن 
به حیوانات 
تابع فرهنگ 
شهروندی باشد

پیــام مردمــی گزارش پرســه 
ســامانه های137  در  ســگ ها 
اســت.  ثبــت شــده  و1888 
تعــداد این پیام ها نســبت به 
مدت مشــابه ســال گذشــته 

کاهش پیدا کرده است. 
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پیام مردمی در سال 1398و 
1357پیام در سال1399 
برای درخواست جمع آوری 

سگ های بی صاحب در 
سامانه های 137و1888ثبت 

شده است. 

1763

سگ ها و تصادفات جاده ای 
دهیار روستای کنار گود می گوید: »در گذشته فردی 
در روســتا زندگی می کرد که به ســگ ها عاقه و توجه 
زیادی داشــت و آشــغال گوشــت و جگر و قلــوه گاو و 
گوسفند را برای سگ ها می خرید و در همه نقاط روستا 
پخش می کرد تا این زبان بسته ها گرسنه نمانند. به همین 
دلیل روســتا پر از سگ شده بود. این فرد مدتی پیش از 
دنیــا رفت و پس از آن تعداد ســگ ها خیلی کمتر شــد. 
البته زنده گیری ســگ ها که در2مرحله در روستا انجام 
شد، بی تأثیر نبود و در این زنده گیری ها70  تا 80 قاده 
سگ بدون صاحب برای عقیم سازی جمع آوری شدند.« 
مرتضی صحرایی غذا دادن مردم در حاشیه خیابان ها را 
خطرآفرین عنوان می کند و می افزاید: »بسیاری از مواقع 
در جاده حسن آباد ـ شهر ری خانم ها و آقایانی را می بینم 
که مشــغول غذا دادن به ســگ ها هســتند و وجود این 
غذاها ســگ های زیادی را در اطراف جاده جمع می کند. 
سگ ها هنگام عبور از جاده با خودروها تصادف می کنند 
و از بین می روند. این جاده محل رفت وآمد خودروهای 
سنگین است و رفت وآمد سگ ها موجب تصادفات زیادی 
می شــود.« صحرایی ایجاد مرکز عقیم سازی سگ ها در 
مرکز دفن پســماند آرادکوه را هــم از مهم ترین عوامل 
تجمع و رها شــدن این حیوانات در محدوده شــهری و 
روستاهای شهرستان ری می داند. دهیار کنارگرد معتقد 
است باید همه سگ ها در محل مشخصی خارج از معابر، 
حریم شهر و روستا جمع آوری شوند و غذا دادن آنها هم 
در همین محل انجام شــود تا از پرسه سگ ها در معابر 

جلوگیری شود. 

قالده سگ بی صاحب در 
سال1398و1091قالده 

در سال1399و517قالده 
در6ماهه اول سال1400از 

محله ها و معابر منطقه20 
جمع آوری شدند که افزایش 

آمار جمع آوری این حیوانات را 
نشان می دهد.
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سال گذشته وقتی خبر دریده شدن »نصرت«، کودک7ســاله گلفروش شهر ری، توسط سگ های بدون صاحب 
اطراف روستای »گلحصار« منتشر شد، همه از وقوع چنین اتفاقی در شوک و ناراحتی فرو رفتند و باورشان نمی شد 
کودکان جنوب شــهر تهران در معرض چنین خطری قرار دارند، اما در شهر ری نخستین بار نبود که این اتفاق رخ می داد و 
بارها شهروندان کوچک و بزرگ ری مورد حمله و آسیب سگ های بدون صاحب و رهاشده در معابر و روستاها قرار گرفته اند. 
این شــهر که به جنوب نقشه پایتخت سنجاق شده اســت، به دلیل فراوانی زمین های کشاورزی و محصور بودن در میان 
روستاهای مختلف و ده ها دلیل ریز و درشت دیگر با مشکل فراوانی تعداد این حیوانات دست و پنجه نرم می کند. در گزارش 
زیر به این موضوع پرداخته و در گفت وگو با اهالی، مدیران شــهری و دهیاران شهرستان ری راه حل ها و موانع رفع مشکل 

بررسی شده است.
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نظارت
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تصحیح
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صفحه آرا

عکس نوشتنوشت

ازنفس افتاده
چند تصویر از تالش باربران 

در بازارهای منطقه12

ابوذر چهل امیرانی

باربرها نان بازوی خود را 
می خورند. کسانی که جوان و 
قبراق تر هستند، بار بیشتری 
حمل می کنند و پول بیشتری 
می گیرند. آنهایی هم که پا به 
سن گذاشته اند و گرد پیری 
در چهره و موهای سپیدشان 
نمایان است، با پاهای لرزان و 
کمرهای خمیده، مشغول کارند و 
بنا به دالیل مختلف نمی خواهند 
و در واقع، نمی توانند خود را 
بازنشسته کنند. 

گفته می شود حدود 10هزار باربر در بازارهای منطقه 12 کار می کنند. 
فقط تعداد کمی از آنها بیمه هستند و اگر مشکلی برایشان پیش بیاید، 

کسی از آنها حمایت نمی کند. بیمه این افراد بارها پیگیری و قرار شده از 
سوی سازمان های بهزیستی و تأمین اجتماعی حمایت شوند. حتی در مجلس 
شورای اسالمی درباره این موضوع صحبت شد که حاصل آن تحت پوشش 

قرار گرفتن تعدادی از باربرها بود، ولی میان آنها اشخاصی وجود دارند 
که از این سهمیه بی بهره اند. 

معضل بیکاری در روستاها، 
به خصوص روستاهای کردستان، 

باعث شده تا تعداد زیادی از 
جوانان با پذیرش اشتغال در 
مشاغل کارگری و سطح پایین 
به تهران بیایند و برای امرار 
معاش تالش کنند. نمونه اش 
فعالیت برخی از آنها به عنوان 
باربر در بازارهای منطقه 12 

است. آنها مشکالت زیادی دارند 
و می گویند: »جای مشخصی 

برای ایستادن نداریم و هرجا 
توقف می کنیم، به ما اعتراض 
می کنند. در سرما و گرما کار 

می کنیم و محل استراحتمان روی 
چرخ هایمان است.«

میان باربرها از کودک 10ساله تا پیرمرد 80ساله به چشم می خورد. 
میزان باری که بر دوش می برند یا با چرخ  دستی ها حمل می کنند، متفاوت 
است. هر دفعه بین 100 تا 150 و حتی 300 کیلو جنس را حمل می کنند 
و تعداد زیادی از آنها مشکل ساییدگی مهره های ستون فقرات و کمردرد 
پیدا کرده اند. 

برای این افراد فرقی نمی کند که زیر ســقف کدام آســمان، روزهای 
خاکســتری خود را شــب کنند. فقط به این فکر می کنند که چرخ 
زندگی شان باید بچرخد و خیلی هایشان رنج غربت، شلوغی پایتخت، خیابان های 
پر از دود و صدا و درآمد کم را به جان خریده اند. منظورمان باربرها و چرخی هایی 
اســت که همچنان خواهان دارند. بازاریان تهران هنوز هم برای جابه جایی بار و 
کاال از ابزارهای ســنتی مثل چرخ دستی اســتفاده می کنند. علت این کار در 
روزگاری کــه امکانات و تجهیزات مناســب بــرای حمل کاال وجــود دارد، 
محدودیت های ترافیکی، بافت فرسوده و ازدحام جمعیت در منطقه 12 است. در 
تصاویــری که از بازارهای مختلف منطقه 12 تهیــه کرده ایم، با تالش و زحمت 

باربران آشنا می شوید. عقربه های ســاعت که عــدد 9 را 
نشان می دهند، غرفه داران یک به یک 
با کمی فاصله زمانی نسبت به یکدیگر 
از راه می رســند و با گفتن »بسم اهلل« 
کره کره های مغــازه را باال می دهند. 
غرفه های حدودا 6 متری از سال 1399 
با همکاری شهرداری منطقه و سازمان 
فرهنگــی و هنری تهــران در حیاط 
پشتی سرای محله شهران جنوبی بنا 
شده اند و برای اینکه دسترسی اهالی 
و خریداران به آنها راحت باشد، دیوار 
بین حیاط سرا و فرهنگسرای معرفت را 
نیز که همسایه دیوار به دیوار هم بوده، 
برداشته اند. حاال بدون وجود آن دیوار 
ســیمانی، بازارچــه کارآفرینی محله 
بیشــتر از قبل به چشم می آید. »ژیال 
اخوت« غرفه اش در میانه بازارچه قرار 
گرفته است. پوشــاک زنانه را از چند 
تولیدی می خرد و با قیمتی مناســب 
به مشــتری هایش که اغلب آشــنا و 
اخوت  محلی هستند، عرضه می کند. 
می گوید: »چند ســال پیش مغازه ای 
داشــتم در خیابان اصلی شهران، یک 
شــب دزد همه اجناســم را برد و من 
هم ورشکسته شدم. از شدت ناراحتی 

بیمار شــدم تا اینکه از طریق یکی از 
آشنایان مطلع شــدم، چنین بازارچه 
محلی راه اندازی شــده که می توانم با 
توجه به شــرایطم در آن غرفه داشته 
باشم. روال نامنویسی و بررسی شرایط 
به ســرعت انجام شد و من هم کسب 
و کارم را آغاز کــردم. اینجا اصطالحا 
پاخور بیشــتری دارد، چراکه خیلی ها 
که می آیند برای اســتفاده از خدمات 
مرکز و شــرکت در کالس های سرای 
محله یا فرهنگســرا، ســری هم به ما 
می زننــد.« غرفه فــروش محصوالت 
کاکتوس نیز با هدف کارآفرینی برای 
بهبودیافتگان از اعتیاد در بازارچه فعال 
است. غرفه ای که برای بیش از 13 نفر 
شرایط اشتغال ایجاد کرده و مشتریان 
بسیاری از ایده های تازه آنها در تکثیر 

و پرورش گیاهان استقبال می کنند. 

و  مادی  حمایــت  ضرورت   
معنوی از کارآفرینان

مشــتری ها به تدریــج از ســمت 
ورودی ســرای محله و فرهنگســرای 
معرفت به بازارچه می آیند. با حوصله 
قدم می زننــد و اجناس و محصوالت 

غرفه هــا را برانداز می کننــد. »ناهید 
بهبودی« از ســاکنان محله است که 
روزهای فــرد دخترش را برای حضور 
در کالس زبان انگلیســی به ســرای 
محله می آورد. او می گوید: »به واسطه 
ایــن بازارچه با محصــوالت گیاهی و 
تجدیدپذیر آشــنا شــدم. غرفه ای که 
محصوالتش به نجات زمین و طبیعت 
کمک می کند و با آموزش های رایگانی 
که در این زمینه ارائه می شــود، افراد 
را نســبت به طبیعت مسئولیت پذیر 
می کند. خیلی خوب اســت دیگر، هم 
بیایــی خرید و هم به دانســته هایت 
اضافه شــود.« »مژگان قزلباش« هم 
از مشــتری های دائمی بازارچه است. 
او می گویــد: »قباًل اینجــا غرفه هایی 
بود که شــرایط خوبی نداشت. نمایی 
نازیبا و به هم ریختــه که آدم رغبت 
نمی کرد از صاحبان شــان خرید کند. 
االن بهتر شــده اســت. به هر حال با 
سرمایه گذاری مادی و معنوی می توان 
به هر کاری ارزش داد. کاش غرفه های 
فرهنگسرای معرفت هم از بالتکلیفی 
بیرون بیایند و به زودی کارآفرین هایی 
آنجا مشــغول کار شوند. چراکه تعداد 

سرمایه گذاری   
دو سر بُرد

 استقبال اهالی و صاحبان کسب وکارهای محلی 
از نخستین بازارچه دائمی کارآفرینی و صنایع دستی

سحر جعفریان
محله ها ظرفیت های خوبی برای توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف 
هستند. این نکته مهمی است که بسیاری از مدیران شهری نسبت به آن آگاه 
هستند و مدتی اســت که در برنامه ریزی های شهری جایگاه ویژه ای به آن اختصاص 
داده اند. با این رویکرد معاونت اجتماعی و فرهنگی پنجمین تکه از پایتخت نیز دست به 
کار شده تا ضمن راه اندازی نخستین بازارچه دائمی کارآفرینی، به گسترش کسب و 
کارهای محلی و بومی کمک کند. این بازارچه در محله شهران جنوبی واقع شده و این 
روزها بر میزان رفت و آمدهای محلی افزوده است. کارآفرینان و تولیدکنندگان بازارچه 
دائمی منطقه با تکیه بر نوآوری و حمایت های محلی، دلگرم کســب و کار شده اند و 

می خواهند که الگوی متفاوتی از کارآفرینی محلی را ارئه دهند. 

»محوطــه فعلــی بازارچه کارآفرینــی در ابتدا 
پارکینــگ بود و بعد به کارگاه هــای تولیدی مانند 
خیاطی، فرش بافی و مجسمه ســازی تبدیل شــد. 
ســازه ای که در آن زمان برای ایجــاد کارگاه ها به 
کار گرفته شــده بود چندان از اســتاندارد و ایمنی 
برخــوردار نبود. آنقــدر که احتمال وقــوع حادثه 
می رفت، حادثه ای مانند آتش ســوزی چند ســال 
پیــش یکــی از کارگاه های فرهنگســرای معرفت. 
بــرای جلوگیری از حوادث بیشــتر بــه مذاکره با 
معاونــت اجتماعی و فرهنگی شــهرداری منطقه5 
پرداختیم. به هر حال این ســرا، امتیازهای ویژه ای 

مانند دسترسی آسان، وســعت و تنوع در خدمات 
برای افراد توانیاب را داشت که می توانست ظرفیت 

فرامحله ای خوبی محسوب شود.« 
»حسین قربانی« شــورایار محله شهران جنوبی 
ضمن بیان این مطالب ادامه می دهد: »با ساخت این 
بازارچه که در محوطه ســرای محله شامل 28 غرفه 
و در فرهنگســرا 24 غرفه اســت، در واقع نخستین 
بازارچه دائمی و ســازماندهی شده منطقه و دومین 
بازارچه دائمی با معماری سنتی فعالیت خود را آغاز 
کرده اســت. غرفه داران از گروه های بانوان سرپرست 
خانواده، افراد بهبودیافتــه و کم بضاعت و کارآفرین 

انتخاب شــده اند. این محوطه، ظرفیتی بالقوه بوده 
که با تالش دوســتان احیا شده است. امیدواریم که 
غرفه های فرهنگســرا نیز هر زودتر فعال شــوند تا 
هرچه زودتر شاهد نتایج کارآفرینی محلی باشیم.« 

قربانی می افزاید: »از ســویی بــه دنبال معرفی 
صنایع دســتی و بومــی هســتیم تا کســب و کار 
قومیت های مختلف ساکن در محله پیشرفت کند.« 
کفــش دوزی، خیاطی، صنایع دســتی، گل و گیاه، 
مســگری، تهیه انواع ترشــی، روغنگیری، دوستدار 
زمین، زیــورآالت، کتاب و ابزار نوشــتار، عطاری و 

پیرایش مردانه غرفه های اصلی بازارچه هستند. 

شورایار محله شهران جنوبی
 بازارچه ای 
با امتیاز ویژه
 و معماری سنتی

افراد جویای کار بسیار است و داشتن 
یک غرفه کم هزینــه، کمک مؤثری 
برای آنها محسوب می شود.« غرفه های 
کارآفرینــی صنایع دســتی گلیــم و 
ترشــی های  و  روغنگیری  جاجیــم، 
محلی به ترتیب از شلوغ ترین غرفه های 
بازارچه هستند. »حضرت تقلی ریاحی 
که  است  غرفه داری  کارآفرین  نمین« 
محصــوالت گلیم و جاجیــم عرضه 
می کنــد. او که دبیر بازنشســته نیز 

اســت، می گوید: »این نوع حمایت 
از کارآفرینــان بســیار عالــی 
اســت، اما برای رونــق تولید 
داخلــی و توســعه کســب و 

کارها، بــه حمایت های 
بیشتری هم از سوی 
از  هم  و  خریداران 
مسئوالن  ســوی 
این  اســت.  نیاز 
اگر  حمایت هــا 
بــا برنامه ریزی و 
اصولی پیش رود 
الگوی  می توانــد 
نویــن و متفاوتی 

از کارآفرینی محلی 

ارائه دهــد که اتفاقاً ما در این بازارچه 
آن را مدنظر داریم.«

 توسعه محلی دور نیست
عقربه های ساعت که پیش می رود 
گرمای آفتاب هم بیشــتر می شــود. 
یکــی از اهالی خــودش را به »احمد 
گرامی« پیمانکار و سرمایه گذار بازارچه 
کارآفرینــی محله می رســاند و بدون 
معطلی می پرســد: »ببخشید جناب! 
غرفه خالــی دارید برای اجاره.« گرامی 
هم پاسخ می دهد: »متأسفانه فعاًل نه.« 
او که ســاکن محله شهران است، ادامه 
می دهد: »سرمایه گذاری در این بازارچه 
را با بررســی ابعاد مختلف آن از سابقه 
کاربری تجاری مجموعه فرهنگســرا و 
ســرای محله تا موقعیت جغرافیایی، 
پذیرفته ام. مبالغی هم که به عنوان اجاره 
دریافت می شــود، حداقلی و متناسب 
با شرایط مالی غرفه داران تعیین شده 
است.« گرامی از رویکرد مراکز فرهنگی 
بازارچه های کارآفرینی  راه انــدازی  در 
نیز می گویــد: »برخی بــه حضور در 
فرهنگی عالقه مند هستند  مراکز 
و برخــی نیز به مراکــز تجاری. 
مجاورت این 2 می تواند ســبب 
رونق فرهنگی و تجاری شــود 
کــه در واقــع هم به ســود 
اهالی و هم به نفع مسئوالن 
فرهنگی و کارآفرینان است. 
با این رویکرد می توان شاهد 
توســعه محلی، نشــاط و 

پویایی هم بود.« 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

باشگاه

می خواهم حرفه ای شوم »محمدجواد رحیمی« با 13 سال، کم سن و سال ترین شرکت کننده مسابقه است که با 14 نفر دیگر رقابت 
می کند و در پایان هم با توجه به تبحرش گرچه برتر نمی شود، اما در گروه استعدادهای برتر قرار می گیرد تا با تیم زیر 15 سال تمرین 

کرده وشاید برای مسابقات دیگری اعزام شود. او از ورامین آمده و در هفته چند روز برای تمرین به باشگاهی در شهرک ولی عصر)عج( 

تهران می رود. می گوید: »گرچه راهم دور است، بارها حین تمرین ها زانویم آسیب دیده، اما این رشته ورزشی با همه سختی هایش 

آنقدر هیجان دارد که بخواهم تا مرحله حرفه ای شدن پیش رفته و حتی به مسابقات جهانی بروم.«  رحیمی درباه کمبودهای این رشته 

ورزشی می گوید: »خیلی ها فکر می کنند با پریدن از بلندی و پرش های ناگهانی می توان پارکورکار شد، اما این رشته ورزشی هم قوانین 

خودش را دارد که باید به موقع استفاده کرد.« 

از جوانان پارکورکار حمایت می کنیم »سید ابوالقاسم موسوی« رئیس اداره تربیت بدنی شهرداری منطقه 5 در حاشیه مسابقه 
پارکور استان تهران درباره گسترش این رشته ورزشی در محله ها می گوید: »پارکور از اکباتان شروع شد و با گذر زمان شاهد استقبال 

خوب جوانان از این رشته بودیم. همین موضوع هم باعث شد تا جایگاهش حفظ و تا مرحله برگزاری مسابقات استانی پیش رود. 

امیدواریم این رشته ورزشی پرهیجان اشاعه پیدا کرده و تبلیغات بیشتری از آن داشته باشیم و به مرحله مطالبه گری برسد. زمانی در 

زمینه فوتبال هم عالقه مندان در زمین های خاکی بازی می کردند، اما با افزایش استقبال شهروندان و درخواست های شان حاال زمین های 

چمن برایشان ایجاد می شود. اگر این رشته بیشتر به مردم معرفی شود ما هم پیگیری خواهیم کرد تا پارکورکارها بتوانند در مکان های 

بیشتری حضور فعال داشته باشند.« 

و خوشبختانه در شهر تهران 80 باشگاه 
به ثبت رسیده است. البته از این تعداد به 
دلیل شیوع کرونا و داشتن فضای سالنی 
تنها 20 باشگاه فعال هستند که امیدواریم 
با بهتر شدن شــرایط مابقی هم بتوانند 

فعالیت خودشان را آغاز کنند.«

 ورزشــکاران عالقه منــد، 
تماشاچی های خوشحال

بــا ورود داوران و تأیید امکانات و 
فضای زمین مسابقات شروع می شود. 
که  می شود  تأکید  به شرکت کنندگان 
در حرکات خود پیوســتگی، ایستایی 

و... را رعایت کنند و هر فرد با باال بردن 
دســت حرکات خود را انجام می دهد. 
در ایــن میان افرادی که در ســکوی 
کنار زمین نشســته اند دوســتان خود 
را تشــویق می کنند. سرو صداها آنقدر 
زیاد است که برخی از شهروندانی که 
از پیاده راه اکباتان در حال عبورند هم 
به ذوق آمده و به تماشــا می نشینند. 
این ورزش و رقابت حتی برای کارگران 
خدمات شــهری با همه خستگی شان 
جذاب است و در گوشه ای روی سکوها 

به تماشا نشسته اند.«
 بوســتان ها، محــل تمرین 

پارکورکارها
شــرکت کنندگان در 2 دوره بــا هم 
رقابت می کنند. »کیــوان طالیی« دبیر 
کمیتــه پارکور اســتان تهــران هم به 
مسابقات نظارت دارد. او خودش از سال 
1380 پارکور را شروع کرده و می گوید: 
»با شــکل گیری انجمــن امیدواریم در 
آینده بتوانیم تیم های ملی را تشــکیل 
دهیم و حتی برگزیده ها را به مســابقات 
برون مرزی اعزام کنیم. همچنین با توجه 
به تشکیل انجمن امیدواریم با رایزنی با 
مدیران در آینده نزدیک زمینه ای فراهم 
شود تا عالقه مندان به این رشته ورزشی 

بتوانند در بوســتان ها هم 
کننــد، چراکه  تمریــن 
تهران بوستان های زیادی 
دارد که می تــوان در هر 

محــدوده از آن مکانــی به 
انجــام ورزش پارکــور اختصاص 

یابد.« پس از 3 ساعت درنهایت مسابقات 
به پایان می رســد و با رأی داوران از بین 
15 شــرکت کننده »سروش ابراهیمی«، 
»حمیدرضــا منصــوری« و »محمــد 
افشاری ســمایی« به عنوان نفرات اول تا 
سوم انتخاب می شوند و جوایز خود را از 

مسئوالن دریافت می کنند. 

آمادگی بــرای یک رقابت   
بزرگ

»حاال بپر، وارونه بزن، برو 
زیر میله، غلت یادت نره، 
حرکت گربه ای، فرود بیا 
این کلمه ها  و....« همه 
و جمله هــا را بــا ورود 

به محوطــه زمین پارکور 
اکباتان، در حالت فریاد می شنوید. 

جنب وجوش پارکورکارها آنقدر زیاد است 
که ناخواسته کسانی هم که برای تماشا 
آمده اند و قرار نیست در مسابقه شرکت 
کنند یا دچار آسیب دیدگی هستند دل 
به دریــا زده و برای یکبار هم شــده از 
روی الســتیک ها می پرند، روی تشــک 
پشــتک می زنند و گاه در هوا 360 درجه 
می چرخند تا حرکت وارونه بزنند. در این 
میان عده ای هم در گوشه و کنار در حال 
آماده سازی محوطه برای مسابقه هستند. 
از  »محمدعلی جهانگیری دوست« یکی 
همین افراد اســت. او با وجود مربیگری 
مجموعه »اکباتان پارکور« الستیک های 
کوچک و بزرگ را از گوشــه ای به گوشه 

آدرنالین 
خالص

 اوج و فرود یک مسابقه  مهیج 
در مجموعه ورزشی اکباتان 

اینها پارکور نیست
پارکور حرکات آکروباتیک، بدلکاری، رقص، فعالیت های 

خطرناک بدون توجه به عواقب آن و پرش های بلند 
بدون دلیل نیست. پارکور مجموعه ای از حرکات 

هدفمند است. 

حرکات پارکور 
غلتیدن، فرود آمدن، تعادل، تعادل گربه ای، 
زیرمیله )پریدن یا تاب خوردن از بین و زیر 

موانع برای رد کردن فاصله( ول شدن و جدا 
شدن و... برخی از حرکات های پارکور هستند. 

پارکور چیست؟ 
پارکور )Parkour( یا هنر حرکت کردن، یعنی عبور از 
موانع در سریع ترین زمان ممکن با استفاده از روان ترین، 
کارآمدترین، کاربردی ترین، آســان ترین و ساده ترین 
شیوه حرکتی با کمترین انرژی مصرفی بدن از یک مبدأ 

به مقصد است که شامل بانوان و آقایان می شود. 

مریم باقرپور 

دیگر می بــرد تا در آماده ســازی زمین 
مســابقه کمکی کرده باشد. جهانگیری 
خــودش از 9ســال پیش پارکــور را به 
شــکل حرفه ای دنبال می کند و مدرک 
مربیگــری دارد. می گوید: »ســال ها در 
رشته ژیمناستیک فعالیت می کردم، اما 
پارکور جذابیت بیشــتری دارد. خیلی ها 
فکر می کنند کــه پارکــور محدودیت 
ندارد درحالی که این رشــته ورزشی هم 
محدودیت حرکت داشته و حتی برای 
تمرین نیاز به زمین با امکانات مناسب 

هست که خوشــبختانه مجموعه 
اکباتان چنین امکاناتی را دارد.«

اکباتان پارکــور،   
مناسب برای مسابقات 

کشوری
آخریــن  پارکورکارهــا 
تمرین های آمادگی را پیش از 
شروع مسابقه انجام می دهند. 

»نــادر عســگری« مســئول 
مســابقات  برگزاری 

پارکور اســتان تهران 
آکادمی  مؤســس  و 
به  اکباتان پارکــور، 
همــه تأکید می کند 

که خودشــان را خسته 
ز نکنند. او درباره مسابقه می گوید:  ا «

زمان شــیوع کرونا این مسابقات آنالین 
برگزار می شد و حتی برای انتخابی، 70 
نفر ویدئوهــای خود را برای ما ارســال 
کردند که از این تعداد 15 نفر برای فینال 
انتخاب شدند و حاال زمان انتخاب 3 نفر 
برتر اســت تا پــس از آمادگی به مرحله 
کشوری راه پیدا کنند.«به گفته عسگری، 
برگزیده هــا در مجموعه اکباتان زیر نظر 
مربیان آموزش های حرفه ای را می بینند 
تا بهمن ماه در مسابقات کشوری شرکت 
کنند. او درباره انتخاب مجموعه ورزشی 
اکباتان به عنوان محل برگزاری مسابقات 
اســتان تهران و حتی کشوری می گوید: 
»این مکان از سال 96 فعال و در آن همه 
امکانات فراهم شده تا پارکورکارها بتوانند 
آموزش هــای الزم را ببینند و با توجه به 
این اگر مسابقات کشوری در شیراز نباشد 
بهمن ماه مســابقات در همین مجموعه 

برگزار خواهد شد.«

 80 باشــگاه در خدمــت 
ورزشکاران

داوران  ورود  بــا 
و مجــری برنامــه از 
پارکورکارها خواســته 
می شــود تا زمین تمرین 
را تــرک کننــد. »امیــر 
جاللی«رئیس کمیته پارکور اســتان 
تهران هم گوشــه ای به تماشا ایستاده 

اســت. او که خود ازســال 
1381 و در 20 ســالگی 
اکباتــان  از  را  پارکــور 
شروع کرده است با نشان 

دادن بنــر قدیمی که در 
آن عــده ای از روی نرده های 

فضای سبز شهرک در حال پرش هستند، 
می گوید: »آن زمان ســاکنان بلوک ها از 
دست ما در امان نبودند. همه تأسیسات 
شــهرک، میزهای پینگ پنگ و وسایل 
بدنسازی محل تمرین ما بود وآسیب های 
زیادی با وجود شــرایط مناسب اکباتان 
می دیدیم تا اینکه باشگاه ها شکل گرفتند 
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تا 4 ماه بــرای یادگیری پارکور 
زمان نیاز هست. در این زمان 
مانند اســتعداد،  فاکتورهایی 
آمادگی جسمی، سابقه ورزشی، 
تغذیــه و اســتمرار و... نیــز 

تأثیرگذار است. 

تــا 500 هــزار تومــان هزینه 
یک مــاه کالس آموزشــی برای 
یادگیری پارکور است که در آن 
شرکت کنندگان در هفته بین 2 
تا 5 جلسه می توانند در کالس ها 
شرکت کرده و آموزش ببینند. 

فیلم های با قالب پارکور
در برخی از فیلم های ســینمایی و ســریال ها از حرکات 
پارکور استفاده شده که می توان به بلوک 13دیوید بل، 
)مربوط به دو شخصیت است که به دنبال برقراری صلح 
 Brickو آرامش برای یک شــهر تالش می کننــد(، فیلم
Mansions  ـ دیوید بل )یک پلیس به کمک یک خالف کار 
ســابقه دار برای نجات یک شــهر از نابودی و نقشه های 
 cazino و Tornomment شــوم تالش می کند(، فیلــم
royal سبستیان فوکان و فیلم )1، 2( یاماکاسی )مربوط 

به 7 جوان جسور که عاشق کمک به دیگران هستند(

قوانین پارکور
به جز حرفه ای شدن در حرکات، قسمت 
اصلــی آمــوزش و تمریــن صحیــح این 
ورزش، توانایی غلبه بر ترس و استفاده 
از آن در زندگی اســت چراکه ابتدا باید 
بتوان بر ذهن و تفکر خود چیره شــد تا 
توانایی حرفه ای شدن در پارکور در ما به 

وجود آید. 

تراسور کیست؟ 
به کسانی که از اصول پارکور 
اســتفاده  خــود  زندگــی  در 
 »traceur« تراســور می کنند 

می گویند. 

یکی از روی الســتیک ها می پرد، آن دیگری روی تشــک پشتک 
می زند یا روی میله ها تاب می خورد. عده ای هم درحال عبور از موانع 
کوچک و بزرگ هستند. آنقدر سرگرم جســت و خیزند که فراموش کرده اند 
زمین خاکی با وسایلی مانند الســتیک و فلز برای شرکت کنندگان مسابقات 
پارکور استان تهران آماده شده است. مسابقه ای که از زمان شیوع کرونا دیگر 
حضــوری برگزار نمی شــد، اما حاال فرصتــی پیش آمده تا »تراســورها« 
)پارکورکارها( خودی نشان داده و هنرشان را به رخ دوستان شان بکشند. این 
مســابقات در زمین آکادمی اکباتان پارکور به عنوان مناســب ترین مکان به 
انتخاب کمیته پارکور اســتان تهران برگزار شد و در آن 15 پارکورکار با هم به 
رقابت پرداختند و در نهایت 3 نفر به عنوان برترین های استان تهران انتخاب 

شدند تا در مسابقات کشوری رقابت  کنند. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

بستنی می فروختم 
توپ فوتبال می خریدم

گپی خودمانی با حمید استیلی، 
فوتبالیست معروف و بچه محله چهارصددستگاه

رضا نیکنام

 آقــای اســتیلی از خودتان و 
ســال های  که  بگویید  نازی آبــاد 

کودکی تان در آن گذشت؟ 
خــب! مــا هــم مثــل بســیاری از 
هم محله ای هــا به دلیل موقعیت شــغلی 
پدرمان ســاکن محله چهارصددســتگاه 
شدیم. پدرم و حتی پدر بزرگم ازکارگران 
ســیلوی گندم و آرد تهــران بودند و به 
همیــن دلیــل خانــواده ام در خانه های 
سازمانی ســیلوی تهران که آن زمان در 
این نقطه به آنها فروخته شــده ســاکن 
شدند. جالب اینکه نخستین تجربه زندگی 
آپارتمان نشــینی در این محدوده از شهر 
تهران اتفاق افتاد. کسانی که در محله های 
چهارصد و هزاردســتگاه نازی آباد ساکن 
شدند می توان گفت نسل اولی های زندگی 
آپارتمان نشینی بودند و خیلی زود با این 

فرهنگ خوگرفتند. 
 آن زمان از زندگی آپارتمان نشینی 

راضی بودید؟ 
از محل زندگی مان خیلی راضی بودیم، 
چــون خانه پدربزرگ پــدری ام در بلوک 
یک وخانه پدربزرگ مــادری ام در بلوک 
دوم محله چهارصددستگاه بود و به همین 
دلیل به خانه آنها رفت وآمد زیادی داشتیم 

و با بچه های فامیل خوش می گذراندیم. 
 در کنار تفریح و خوشــگذرانی 

درس هم می خواندید؟
یکی از شــانس های من و هم نســالن 

این بود که در محله ما مدارســی ساخته 
بودندکــه از لحــاظ آموزشــی و علمی 
ممتــاز بود. مجتمع های آموزشــی دکتر 
»علی شــریعتی« هنوز هم وجود دارند و 
ما در این مدارس روزهای بســیار خوبی 
را تجربــه کردیم. هر وقت به اینجا ســر 
می زنم خاطرات دوران درس و مدرســه 
برایم تداعی می شــود. گویی ســوار گوی 
زمان می شــوم و به همان دوران کودکی 

بر می گردم. 
 وقتی از روزهای گذشــته حرف 

موج  کالم تان  در  می زنید خوشحالی 
می زند.

امکانات بچه های زمان ما بسیار کم و 
ناچیز بود. ما از همان زمانی که در کالس 
اول الفبا یاد می گرفتیــم با وارد بازار کار 
می شــدیم، البته اجبــاری در کار نبود. 
بیشــتر خانواده ها با همان مزد کارگری 
می چرخید.  زندگی شــان  تهران  سیلوی 
با این حــال چون می خواســتند به باور 
خودشان بچه ها را کاری بار بیاورند آنها را 
وارد بــازار کار می کردند. اگر به بچه های 
هم نســل من مراجعه کنید می بینید که 
کلی خاطره و تجربــه از کار در خیابان و 
مغازه دارند. اینها راز نیســت و این دوران 
بــرای مــن خیلــی ارزش دارد و هر بار 
بخواهم از آن زمان حرف بزنم، حس غرور 

پیدا می کنم. 
 آیــا بــا مشــغله  کاری که در 
نوجوانی داشتید به درس و مشق تان 

می رسیدید؟ 
من دوره دبستان تا دیپلم را در مدرسه 
شریعتی گذراندم، بنابراین دوستان زیادی 
پیــدا کردم که بــا هم بزرگ شــدیم. در 
محله ما بچه ها فقط یک رشــته ورزشــی 
را می شــناختند که آن هم فوتبــال بود. 
می توانستیم با تکه سنگ و توپ پالستیکی 
فوتبال بازی کنیــم، بنابراین برایمان ارزان 
در می آمد و به دردســر نمی افتادیم. بعد از 
فوتبال هم با بچه های محل که اغلب همسن 

و سال خودم بودند، با توجه به فصل، بالل و 
یا بستنی می فروختیم که ته جیب مان خالی 
نباشــد. طوری بار آمده بودیم که خجالت 
می کشیدیم از پدر و یا مادرمان پول توجیبی 
بگیریم. بنابراین در این دوران کار و مدرسه را 
در کنارهم داشتیم و تالش می کردیم کارها 

را جفت و جور کنیم. 
 حتماً با درآمدی که داشتید کلی 
خوراکی و غذای خوشمزه می خریدید 

و نوش جان می کردید. 
بیشــتر وقت ها  نبود.  این طــور  واقعاً 

پول هــای کاســبی را داخــل قلک های 
پالســتیکی می انداختیــم تــا در مواقع 
ضروری اســتفاده کنیم. در آن دوران به 
این درک رســیده بودیم که با کار کردن 
می توان به دخل و خرج خانه کمک کرد. 
شــاید تنها ناپرهیزی که مــن در دوران 
نوجوانی کــردم این بود که گاهی وقت ها 
با پول بســتنی »آالســکا« توپ فوتبال 

می خریدم تا با دوستانم بازی کنم. 
 بستنی آالسكا؟ 

اگر از بچه های دهه 50 و 60 بپرسید 
برای تــان تعریف می کنند کــه در قدیم 
در هر محله یک یا چند بستنی فروشــی 
بود که چرخ دســتی های کوچکــی را با 
شناســنامه امانت می دادنــد. من هم با 
دوستانم با پس اندازی که داشتیم به اندازه 
یک چرخ دستی و به نصف قیمت بستنی 
آالسکا می خریدیم و در میدان نازی آباد و 
خیابان ها راه می افتادیم تا آن را بفروشیم. 
کار خسته کننده و سختی بود، اما آخر کار 
وقتی می دیدیم که پول مان بیشــتر شده 
اســت حس خوبی پیدا می کردیم و از آن 

لذت می بردیم. 
 چطور به سمت فوتبال رفتید؟ 

آن زمان در محلــه ما 4 زمین خاکی 
وجود داشت که بیشتر اوقات بیکاری مان 
را آنجا می گذراندیــم. این زمین ها دیگر 
وجود ندارند و جای شــان مدرسه ساخته 
شده است. محدودیت ها و البته استعدادم 
در ایــن رشــته من را به ســمت فوتبال 
کشاند. هیچ وقت یادم نمی رود گاهی که 
مسابقه فوتبال می دادیم، تیغی می زدیم. 
یعنی هرکسی پولی را کنار می گذاشت تا 
در پایان مسابقه به تیم برنده بدهند. من با 
همین روحیه بزرگ و بزرگ تر شدم و در 
تیم های مختلف فوتبال از جمله تیم ملی 

کشورمان بازی کردم. 
 هنوز هم به محله چهارصددستگاه 

سر می زنید؟ 
خیلی زیاد. دوســتان و هم محله ای ها 
می داننــد که در طول ســال چند نوبت 
به محله می آیم. ماه محرم که می رســد 
برای راه انــدازی هیأت عزاداری به کمک 
هم محله ای هــا می روم و خــادم عزاداران 
حســینی هســتم. اگر هم کاری از دستم 

ساخته باشد برای اهالی انجام می دهم. 

یکی از زیباترین گل های جام جهانی ســال 1998 در بازی تیم های ملی ایران و امریکا را در تاریخ فوتبال جهان و در فهرست 
افتخاراتش ثبت کرد. این جوان خوش تکنیک با قد 175 سانتیمتر ضربه سر زیبایی را وارد دروازه »کیسی کلر« گلر معروف 
و باسابقه تیم ملی آمریکا کرد که هیچ وقت از ذهن مردم ایران پاک نخواهد شد. هنوز یادمان هست که پس از پایان مسابقه فوتبال ایران 

و آمریکا مردم به کوچه و خیابان ها ریختند و فریاد شادی سردادند. 
»حمید استیلی« بزرگ شده محله چهارصددستگاه نازی آباد و یکی از محله های جنوب شهر تهران است که فوتبال را از زمین های خاکی 

این محله آغاز کرده و نشان داده که با وجود کمبودها می توان به موفقیت رسید، تنها باید اراده قوی داشت و همت کرد.

را  ورزشی  رشته  یک  فقط  بچه ها  ما  محله  در 
می شناختند که آن هم فوتبال بود. می توانستیم 
با دو تکه سنگ و توپ پالستیکی فوتبال بازی کنیم

به  روســتا  در  قهرمانی  از   
قهرمانی جهان رسیدم

ورزشــگاه 7 هزار نفری »شهید حاج 
اسالمشهر،  شهرستان  سلیمانی«  قاسم 
میزبان نخستین دوره مسابقات قوی ترین 
مردان روستایی و عشایری استان تهران 
بــود. 21 ورزشــکار در قالــب 6 تیم از 
رباط کریم،  اسالمشــهر،  شهرستان های 
شهر قدس، شمیرانات، دماوند و بهارستان 
در این رقابت حاضر شــدند تا قوی تری 
بــه تهرانی ها  مردان روســتایی تهران 
معرفی شوند. در میان این مردان آهنین 
نام »حمیدرضا نســل سهراب« نماینده 
وزن مثبت 105کیلوگرم تیم شمیرانات 
بیشــتر جلب توجه می کند. ورزشــکار 
عنوان داری که اگرچه در پایان این رقابت  
مدال برنز نخستین دوره مسابقات را به 
گردن آویخت اما با کارنامه ای پر و پیمان 
در این رقابت ها شــرکت کرده بود. او از 

قوی ترین مردان
از چرخاندن سنگ آسیاب تا کشیدن تراکتور؛ روستانشینان و عشایر 

استان تهران زور بازویشان را محک زدند

در حاشیه

آیتم چرخاندن ســنگ آســیاب اما از آن 
بخش های نوستالژیک مســابقه بود؛ جایی که 
ورزشكاران نه تنها با زور بازو بلكه با خاطراتی 
که از روزگار گذشــته روســتاهای تهران در 
ذهن داشتند به جنگ سنگ آسیاب چند صد 

کیلویی رفتند. 
»بابک نسل سهراب« یكی از ورزشكارانی بود 
که با وجود کسب رتبه چهارم در این مسابقات، 
عملكرد جالبی در آیتم سنگ آسیاب داشت و 

توانست یک دور کامل سنگ آســیاب را به دور محور بچرخاند. می گوید: 
»آیتم آســیاب برای من جذابیت دیگری داشــت؛ این آیتــم هم یادآور 

آسیاب های ســنگی رایج در روستاهای قدیم 
شــمیرانات بود و هم توانستم بهترین رکوردم 
را در این آیتم ثبــت کنم. اصالت خانوادگی ما 
به روستای نارون لواسان برمی گردد. در کودکی 
خاطرات بسیاری از آسیاب های سنگی لواسان 
دارم. مثل آســیاب افجه که کشاورزان از آن 
برای آســیاب محصوالت اســتفاده می کردند 
و حــاال دیگر نشــانی از آن نمانده اســت. 
با وزنه ای  این آیتم توانستم  خوشــبختانه در 
 بیش از 2 برابر وزن خودم گردانه آســیاب را تقریبــًا یک دور کامل، دور 

محور بچرخانم.« 

 به یاد 
آسیاب  آبی 
روستا

نقش ورزش روســتایی در قهرمانی های 
متعددش می گوید: »اتفاقاً برای نخستین 
بــار طعم موفقیــت در ورزش را هم در 
با دیگر ورزشــکاران روســتایی  رقابت 
چشیدم. چند مقام در شمیرانات کسب 
کــردم و بعــد از آن در رده نوجوانان بر 
روی سکوهای برتر استان تهران و کشور 
ایستادم.« اما مسیر ورزشی نسل سهراب 
از کشتی به رشــته پاورلیفتینگ تغییر 
کرد. می گویند: »بعد از کشــتی ســراغ 
پاورلیفتینگ رفتم. در این رشته ورزشی 
هم برای نخســتین بار در مسابقاتی که 
میان روســتاهای مختلف لواسان برگزار 
شد به مقام نخست رسیدم و پس از آن 
مدال طالی پرس ســینه استان تهران 
و قهرمانی کشــور را کســب کردم. در 
ســال های 2016 و 2019 روی سکوی 
قهرمانی آسیا ایستادم و کمتر از یک ماه 
قبل در مسابقات قهرمانی جهان در کشور 

اوکراین مدال طال گرفتم.«

 مثل حمل هیزم  ... 
آیتم های مســابقه قوی ترین مردان 
روستایی برای شــرکت کنندگانی که با 
کار و تالش روســتاییان بیگانه نبودند، 
حس و حال دیگری داشــت. آیتم بلند 
کــردن الــوار و دویدن، یکــی از همان 
آیتم های جذاب بود. نســل ســهراب از 
این مسابقات می  گوید: »در  چالش های 
مســابقات پرس ســینه قهرمانی آسیا 
مدال طال گرفتم و در مســابقات جهانی 
اوکراین هم قهرمان شــدم، اما آیتم های 
مسابقه قوی ترین مردان روستایی برایم 
یک چالش بــزرگ بود. آیتم بلند کردن 
کنده درخت و دویدن یک مسافت معین، 
شباهت زیادی با کار و تالش روستاییانی 
داشــت که روزگاری مجبور بودند برای 
گرم کردن خانه های روستایی هیزم های 
کوچک و بزرگ و تنه خشکیده درختان 

را از ارتفاعات به خانه بیاورند. موفقیت در 
این آیتم ها نیاز به تجربه و تمرین دارد.« 

 نبرد با تراکتور چغر و بد بدن
»جــالل علیاری« مــرد طالیی این 
مســابقات بود؛ ورزشکاری که در نهایت 
قهرمان وزن منفی90 کیلوگرم نخستین 
دوره مسابقات قوی ترین مردان روستایی 
تهــران شــد.  علیــاری کــه به صورت 
تخصصی برای شــرکت در مســابقات 
مختلف قوی ترین مردان تمرین می کند 
و حاال عنوان قوی ترین مرد روســتایی 
تهــران در وزن منفی90 کیلوگرم را هم 
یدک می شد، از اهمیت ورزش روستایی 
مردان  قوی ترین  می گوید: »مســابقات 
روســتایی تهران نخســتین قدم برای 
جذب جوانان ورزشکار روستاهای تهران 
به این رشته است. در روستاهای جنوب 
تهران جوانان مســتعد بســیاری داریم 
که در صورت برگزاری مســابقات مشابه 
می توانند استعدادهای خود را به نمایش 
بگذارنــد؛ فقــط به حمایت مســئوالن 
و توجــه ویژه آنها بــه خانه های ورزش 
روســتایی نیاز داریم.«  آیتم کشــیدن 
تراکتــور 10 تنی، آیتــم چغر و بد بدن 
این مسابقه بود که حال و هوایی خاص 
به نخستین دوره مســابقات قوی ترین 
مردان روستایی بخشید؛ آیتمی دشوار و 
چالشی که حتی برخی از مردان آهنین 
روستایی عطای شرکت در این بخش را 
به لقایش بخشیدند. علیاری مرد طالیی 
وزن منفی90 کیلوگرم این مســابقات از 
جدال با تراکتور 10 تنی می گوید: »آیتم 
دشواری بود. وزن زیاد تراکتور و خستگی 
عضالت هم کار را سخت تر کرد. امیدوارم 
سال آینده دوباره این آیتم را قرار بدهند 
تا قوی ترین مردان روستایی تهران این بار 
با تمرین بیشتر از عهده این چالش دشوار 

هم برآیند.« 

حسن حسن زاده 2 الوار 100 کیلویی را به سختی از زمین می کنند و مسیر تعیین شده را که 
حاال با این بار ســنگین، طوالنی تر از قبل به نظر می رســد، پشــت سر 
می گذارند. نفس هایشان از سنگینی الوار به شماره افتاده اما این تازه اول ماجرا است. 
چند  متر آن سوتر، یک تراکتور 10 تنی و طناب ضخیمی که به آن متصل شده، انتظار 
دستان نیرومندشان را می کشد و سنگ آسیاب که دیگر گل سرسبد مسابقه است. 
آیتم های مسابقات قوی ترین مردان روستایی و عشایری تهران کم و بیش حال و هوای 
روستایی دارد؛ از گرداندن سنگ آسیاب تا کشیدن تراکتور و حمل کنده های چوبی 
که یادآور کار و تالش بی وقفه روستاییان است. در روزهای پایانی مهر ماه، فدراسیون 
ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی با هدف شناسایی استعدادهای برتر و 
تشویق جوانان روستایی به ورزش، نخستین دوره مسابقات قوی ترین مردان روستایی 
و عشایری استان تهران را با این آیتم های جذاب و متفاوت برگزار کرد. در این گزارش 
با قوی ترین مردان روستایی تهران که حاال دیگر این عنوان را هم به کارنامه افتخارات 
ورزشــی خود اضافه کرده اند، درباره سوابق ورزشی شان، اهمیت ورزش روستایی و 

آیتم های جالب این مسابقات گفت وگو کرده ایم. 
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

وبا در چند تابســتان مختلف منجر به 
کشته شدن تعدادی از ایرانی ها شد که 
یکی از این موج ها مربوط به سال 1267 
بود. این بیماری در دل مردم وحشــت 
ایجاد کرده بود و ورد زبان همه بود که به 
مرگ و میر منتهی می شود. تهران قدیم 
هم با اینکه پایتخت بود و توجه زیادی به 
آن می شد، از عواقب این بیماری در امان 

نماند. وبا 133 سال پیش ابتدا در محله 
سرچشمه شایع شد. بعد در محله پامنار 
جان اهالی را گرفت و سپس به شهرری 
رسید. شیوع این بیماری مصادف با ماه 
محرم بود و گفته می شود روزانه 200 تا 
250 نفر را به کام مرگ می فرســتاد. از 
نیمه دوم محرم تا اوایل ماه صفر شدت 
و شــیوع بیماری وبا بیشتر شد و روزانه 

بین 600 تا 700 نفر کشــته می شدند. 
از رجال و معتمدان  »اعتمادالسلطنه«، 
دربار ناصرالدین  شــاه، در یادداشت های 
خود با اشاره به این بیماری گفته است: 
»بین 20 تــا 21 محرم یعنی در 2 روز، 
1600 نفر تلف شــدند.« تجار آن زمان 
هــم گفته بودند روزانــه یک هزار نفر از 
دنیا می رفتند. دلیل اینکه آمار کشته ها 
مشخص نیست، فقدان سرشماری نفوس 
در تهــران قجری بود. بــه همین دلیل 
هیچ گاه تعداد دقیق قربانیان مشــخص 

نشد. 
اعتمادالسلطنه در یادداشت های خود 
نوشــته اســت: »... در خیابان جمعیت 
زیادی دیدم که از بشــره )پوست( همه 
معلوم بــود که در میان بال گرفتارند. در 
قهوه  خانه نزدیک قصر قاجار به شــیخ 
 زین  العابدیــن واعظ رســیدم. از »وبا« 
پرسیدم. گفت: در شمیران و شهر و در 
تمام دهات و اطــراف تهران وبا معرکه 
می کند... از 20محرم تا 20صفر 1310، 
30 روز تمام بر من طوری سخت گذشت 
که در 50 سال عمر خود ندیده بودم... از 
شهر و اطراف شهر می گویند، 23هزار نفر 
مبتال شده اند که البته تعداد زیادی از آنها 

معالجه شدند...«
فوریه«، پزشک  باتیست  دکتر »ژان 
مخصــوص ناصرالدین  شــاه، هم که آن 
روزها در تهران بود، در خاطراتش آورده 
است: »وبا از شــش روز پیش در تهران 
ظاهر شد و شاه )ناصرالدین شاه( سخت 
از این قضیه آشــفته و خواستار آن شده 
اســت که زنان حرم را بــه صاحبقرانیه 
بفرستد. اما با توجه به اخباری که مدام 
به ما می رســد، وبا حتی به شــمیرانات 
و ییالقات از جملــه تجریش، زرگنده، 
رستم  آباد، دزاشیب و سلطنت  آباد سرایت 

کرده است...«

 خاکسپاری دسته جمعی 
در اسناد تاریخی آمده است که این 
وبا با بیماری های قبل و بعد از آن تفاوت 
زیادی داشــت، چراکه 20 سال می شد 
مردم چنین کشتاری را ندیده بودند. دکتر 
»ژوزف تولوزان«، از دیگر پزشکان دربار 
ناصرالدین شاه، که متخصص بیماری های 
همه  گیر هم بود روایت کرده است: »در 
مدت سی ســال که من در ایران بودم، 
این سخت ترین و گســترده ترین وبایی 

بود که شاهدش بودم. و کسی امید یک 
ساعت زنده ماندن نداشت.« تاجر معروف 
»امین  الضرب« هم گفته بود: »اگر کسی 
می  مرد، هیچ کس نبود او را بردارد، روی 
لنگه  در بگذارد، ببرد یک جایی به خاک 
بسپارد...« گفته می شــود در این دوره، 
مرده ها را در خندق شــمالی تهران در 
خیابان انقالب فعلــی می انداختند و با 
ریختن خاک روی آنها، به  زعم خودشان، 
از شــر وبا خالص می شدند در حالی که 
با تعفن اجساد، عفونت بیشتری فضای 
شــهر را گرفت و تعداد دیگری را مبتال 
کرد و کشت. این بیماری یک سال قبل 
از شــیوع در تهران، از بادکوبه )باکو(  در 
روسیه شــروع شد. شــدت بیماری به 
گونه ای بود که می گفتند از شــهرهای 
روسیه چیزی باقی نمانده است. باالخره 
در تابســتان ســال 1266 به سمنان و 
دامغان رسید و اوایل محرم سال بعد در 

تهران شیوع پیدا کرد. 

بهداشت؛ عامل  به   بی توجهی 
بیماری

علت شــیوع بیماری وبا در تهران 
و شــهرهای بزرگ، شســتن لباس در 
جوی  هــای آب و اســتفاده نکردن از 
صابون بــرای رفع آلودگــی لباس ها، 
آلوده بــودن حوضچه  های تهیه یخ در 
سراســر تهران، نبود لوله  کشــی برای 
انتقــال آب شــرب ســالم، نگهداری 
روباز،  در چاله هــای  آشــامیدنی  آب 
آلوده  فاضالب شهری،  فقدان سیستم 
شــدن آب ها به عفونــت در آبنماها و 
سرویس  های  نبود  خانگی،  حوض های 
نبودن  ســنگفرش  عمومی،  بهداشتی 
معابــر و جمعیت زیاد خانه  های تهران 
بــود که در دوره ناصری به این شــهر 

مهاجرت کرده بودند. 
کم کــم مردم تهران بــه حضور این 
بیماری در تابســتان عــادت کردند و با 
اینکه در زمان ناصرالدین شــاه اقدامات 
اصالحی در زمینه بهداشت از سوی یک 
پزشــک فرانسوی انجام و قرنطینه هایی 
ایجاد شد، اما چندان کارساز نبود و علت 
آن تصویب نشدن بودجه دولتی برای این 
کار و کافی نبودن افراد آموزش  دیده برای 
حضور و استقرار در محل های قرنطینه 
بود. باالخره با ســرد شــدن هــوا، این 

بیماری از بین رفت. 

بلوای وبا 
در سرچشمه

تهران 133 سال پیش هم مثل همین 
روزها همه گیری هولناکی را از سر گذراند

ابوذر چهل امیرانی

دریـــــــــــچــه

»نصراهلل حدادی«، پژوهشــگر و تهران شناس، 
با اشــاره به همه گیری بیماری کرونا می گوید: »از 
این دســت بیماری  های واگیردار در کشور فراوان 
داشــته  ایم و این نخستین بار نیســت که کشور 
درگیر یک بیماری همه  گیر می شــود. ما فقط در 
دوره رضاشاه بیماری همه  گیر نداشته  ایم و قبل و 
بعد از دوره رضاشــاه، همیشه و در همه دوره های 
پادشاهی، کشور درگیر بیماری های واگیردار بوده 

است.« 
او ادامــه می دهــد: »تــا قبــل از دوره قاجار، 
حکومت ها تکلیفــی در مقابل مردم نداشــتند و 
در صورت شــیوع بیماری به  دلیل نبود بهداشت 
سراسری و عمومی، همیشــه تعداد قربانیان قابل 

 توجه بود.« 

اسناد تاریخی هم صحبت های حدادی را تأیید 
می کنــد. به عنوان مثــال، وبا در دوره پادشــاهی 
»مظفرالدین شــاه«، پسر ناصرالدین شــاه، هم در 
تهران شیوع پیدا کرد. مدتی خبر شیوع وبا از شاه 
مخفی نگه داشته شد و حتی در اطراف صاحبقرانیه 
)قصر( قرنطینه  ای ایجاد کردند. »مختارالسلطنه«، 
وزیــر نظمیــه، هم که بــه بیماران مبتــال به وبا 
سرکشــی می کرد، بــه این بیماری مبتال شــد و 
درگذشت. »تاج  السلطنه«، دختر ناصرالدین شاه، در 
خاطرات خود به این موضوع اشــاره کرده و گفته 
اســت: »روزی متجاوز از هشتاد نفر، صد نفر تلف 
می شــدند. تا یکی ـ دو ماه از تابستان گذشته، من 
هم نمی  دانستم، زیرا که به کلی غدغن کرده بودند 
در اطــراف صاحبقرانیه )قصر( این مذاکره نشــود 

)درباره بیماری صحبت نشــود( برای اینکه شــاه 
نترسد...« 

پس از برمال شــدن موضوع، مهم ترین واکنش 
مــردم و درباریــان، ترک تهران و فرار به ســمت 
مناطق خوش آب وهوا و کوهستانی مثل شمیرانات 
بود. به سرعت، بازارها و مغازه های تهران بسته  شد 
و آنهایی که محلی برای زندگی در خارج از شــهر 
داشــتند، از دروازه  های شمالی تهران خارج شدند. 
همین کار منجر به انتقال بیماری وبا به شهرهای 
دیگر شــد. البته شدت این بیماری نسبت به قبل 
کمتر بــود و اوایل، هر روز 60 تا 70 نفر کشــته 
می شدند. شمار کشــتگان در ماه شعبان به روزی 
130 نفر رسید و در نهایت، اواخر ماه رمضان روزانه 
30 نفر بر اثر ابتال به این بیماری کشته می شدند. 

نکند شاه 
بترسد...

نزدیک به 2 سال از شیوع ویروس کرونا در کشورمان می گذرد و همه 
امیدها به تأثیر واکسن برای از بین بردن این ویروس منحوس است. با 
این حال، برخی مســئوالن عنوان می کنند نمی توان زمانی قطعی از بین رفتن 
کامل این بیماری را پیش بینی کرد و بهتر است یاد بگیریم چطور با حفظ ایمنی 
در مقابل این ویروس به زندگی مان ادامه دهیم. شیوع کرونا فاجعه بزرگی بود که 
خیلی از خانواده ها را داغدار کرد و به کسب و کار هزاران نفر آسیب جدی زد، به 
گونه ای که فقط در کشور ما 125هزار نفر به دلیل ابتال به این بیماری جان خود را 
از دســت داده اند و هنوز هم بیماران زیادی با وضعیت وخیم در بخش های ویژه 
بیمارستان ها بســتری هستند. در این حال و هوا، بد نیست بدانیم که کشور ما 
نخستین بار نیست با یک بیماری همه گیر دست و پنجه نرم می کند. ده ها سال 
پیش، بیماری وبا هم منجر به کشته شدن تعدادی از هموطنان ما شد و در همین 
شهر تهران، بیش از دوسوم ســاکنان جان خود را از دست دادند. این گزارش 

درباره شیوع وبا در تهران قدیم است.

در داستان ها، فیلم ها و سریال ها 
دیده ایــم که چگونــه عملیات 
خیره کننده پلیس می تواند معمای غریب 
یک سرقت پیچیده را برمال کند یا پرده از 
یک کالهبــرداری حساب شــده بردارد. 
گاهی حضــور یــک کارآگاه خصوصی 
چاره جــو نیز، در کنار مأمــور قانون، به 
جاذبه های گشــایش راز یــک معمای 
پلیسی دامن می زند. اما در روزگاری که 
اداره و تشکیالتی با نام اداره جلیله نظمیه 
تازه سرپا شده بود و کل نیروهای پلیس 
تهــران از چهارصد و شــصت نفر تجاوز 
نمی کــرد، قاعدتا، برای مــردم و حتی 
مأموران نظمیه هنوز اصطالح مأموریت 
پلیسی یا پلیس جنایی باید ناآشنا، بیگانه 
و دور از ذهن بوده باشــد.  در بدو امر به 
نظر می رسد بخش اعظم این بی تجربگی 
مربوط به موقعیت است و زیر سر زمان و 
حرکت مســتمر و یکنواخت عقربه های 
ســاعت. بدیهــی اســت که با رشــد 
شهرنشینی، مناسبات شهری هم توسعه 
می یابد و شکل و شــگرد سرقت ها هم 
عجیب و غریب تر می شــود و به تبع آن، 

 سارق تحت
 استنطاق است

شیوه های پلیسی اداره جلیله
 نظمیه و شگردهای کالهبرداری 

دوره قاجار چگونه بود؟ 

پلیس هم باید بر مهارت هایش بیفزاید. بر فرزین شیرزادی
این اساس، طبیعی است که صد و چهل 
سال پیش همه چیز ساده تر از امروز بوده 
است، حتی شیوه های سرقت یا ترفندهای 
کالهبرداری. برای اثبات این سادگی هم 
لزومی ندارد به دردسر بیفتیم. کافی است 
برویــم به دنبال چند روایت مســتند یا 
نخســتین گزارش های نظمیه را در این 
حیطه بررسی کنیم؛ گزارش های واقعی 
مأموران نظمیه از اتفاقات و حوادث تهران 

در حوالی سال 1264 خورشیدی. 

 بدل اندازی 
به شیوه یک قرن پیش

ناچاریم بر محور زمان، کمی به عقب باز 
 گردیم. برای مرور تهران، این سفر سفری 
ناگزیر است. آنچه در ادامه خواهید خواند 
یک گــزارش کاماًل واقعی و مســتند به 
حساب می آید. اینجا محله دولت طهران 
است؛ ســال 1264 خورشیدی. کربالیی 
فتح علی خراسانی پیله ور است؛ فروشنده 
اجناس عطاری، ســوزن، ابریشم، مهره و 
از این جــور چیزهاســت. او از همین راه 
صاحب ســرمایه شده اســت و به گفته 
خودش دویســت تومان پول نقد دارد و 
می خواهد با سرمایه اش کار کند. تصمیم 
دارد با این پول در تهران اجناســی تهیه 
کند و به کربــالی معال برود، هم زیارت 
کند و هم جنس ها را بفروشــد و مبلغی 
کاسبی کند. دو ـ سه روز پیش از سفرش، 
خیلی اتفاقی، به کســی بر می خورد که 
خودش را اهل مازندران معرفی می کند. 
کربالیــی فتح علی از رفتار و کردار طرف 
پــی می برد که بــا مردی ســاده لوح و 
بی غل و غــش روبه رو اســت. از قضا مرد 
ســاده لوح هم قصد سفر و زیارت دارد. او 
می گوید خانه اش را فروخته و آماده است 
که به زیارت کربــال برود. رو به کربالیی 
فتح علی می گوید: »چون تو آدم درست 

و خوبی هستی با تو همسفر می شوم.«
دو ـ ســه روز پیش از سفر را به خرید و 
تهیه لوازم ســفر می گذرانند. حاال دیگر 
با هم آشنا شــده اند. روز آخر، توی بازار، 

به کربالیی می قبوالند که همراه داشتن 
همیانچه ضروری اســت و دســت آخر 
هرکدام یــک همیانچــه می خرند و به 
کمر می بندند و از شــهر می زنند بیرون. 
مرد پیله ور بین راه اجناس را می فروشد، 
به زیارت عتبات عالیات مشرف می شود 
و بعد به اتفاق همســفرش راه بازگشت 
را پیــش می گیرند. کربالیــی فتح علی 
خراســانی می گوید: »روزی که از بغداد 
خارج شــدیم، دویســت و چهل تومان 
پــول در همیانچه ام بود. بــرای مخارج 
هم پول سردست داشــتم. در هر منزل 
که وارد می شــدیم، همیانچه را زیر سر 
می گذاشــتیم تا به قم رسیدیم. مردک 
گفت که بایــد در قم بماند و از همراهی 
عذر خواســت. من آمدم و او آنجا ماند. 
همین که به تهران آمدم و همیانچه را باز 
کردم، دیدم به همان شماره، پول قلب و 

سیاه در همیانچه است.«
کربالیی فتح علی خراسانی دیگر نمی تواند 
ادامه دهد. غش می کند. مرد کالهبردار دار 
و ندارش را برده و او به خاک سیاه نشسته 
است. اجزای پلیس تنها می توانند مترصد 
باشند که هرگاه شــخص کالهبردار در 
شهر دیده شود دستگیرش کنند. اما این 

حرف ها که برای کربالیی پول نمی شود
 

 شباهت های تهران 
با لندن در عالم ادبیات 

از  در دایره المعارف داستان های پلیسی، 
»شــرلوک هولمز« به عنوان بزرگ ترین 
کارآگاه عرصــه ادبیات نام برده شــده. 
او که مخلوق تخیــل هنرمندانه »آرتور 
ایگناتیــوس کانــن دویل«، پزشــک و 
نویسنده اســکاتلندی، است، اغلب پیپ 
گوشــه لــب دارد، باالبلند اســت و در 
بعضی عرصه های علمی و ورزشــی مثل 
کالبدشناسی، شــیمی، حقوق قضایی و 
بوکــس سررشــته دارد و در حوزه های 
تخصصی مربوط به جرم شناســی، مثل 
تشخیص خاکســتر توتون های مختلف، 
یا تأثیر مشاغل بر شکل و شمایل دست 
انســان، صاحب رساله است. فارغ از این، 

شاید بدانید که ماجراهای شرلوک هولمز 
بیشتر در انگلستان نیمه دوم قرن نوزدهم 
می گذرد، حوالی سال های 1880، یعنی 
حدود صد و چهل ســال پیش. لندن در 
آن زمان پایتخت امپراتوری بریتانیا بود. 
وسایل نقلیه موتوری هنوز در خیابان ها 
آفتابی نشــده بودند. کالسکه و درشکه 
کار اتومبیل و تاکسی را می کرد. تلگراف 
وسیله پیام رسانی سریع بود و و روشنایی 
خیابان هــا با چراغ گاز تأمین می شــد. 
چراغ قوه وجود نداشت و جورش را فانوس 
می کشــید. مرکز نیروی پلیس جنایی 
انگلستان اسکاتلند یارد بود که کندذهنی 
مأموران آن با تمســخر هولمــز روبه رو 
می شد. می بینید که پاره ای از نشانه های 
شهری به ما می گوید طهران صد و سی ـ 
چهل ســال پیش تا چه اندازه شبیه به 
لندن بوده است. حاال، بیایید تصور کنیم 
اگر کارآگاه هولمــز در تهران آن روزگار 
بود، و اداره نظمیه هم به او اجازه می داد 
در گره گشــایی از چند و چون سرقت ها 
و موارد جنایــی مداخله کند، آیا در این 
عرصه روســفید می شــد. اگر پای او در 
میان بود، شاید پایان گزارش نظمیه فرق 
می کرد. شاید جناب بدل انداز گزارش ما، 
به مدد قدرت مشــاهده، استنتاج و شم 
پلیسی این کارآگاه خصوصی، خیلی زود 
در یکی از کاروانسراهای آشفته تهران آن 
روزگار، درست در لحظه ای که قصد دارد 
برای مدتی طوالنی از این شهر دور شود، 
دستگیر می شــد و نمی توانست سرمایه 
کربالیی فتح علی خراسانی، ساکن محله 
دولــت، را مثل آب خوردن باال بکشــد و 
دیگر هم آن حوالی آفتابی نشــود. البته 
نظر مخالفان این فرضیه هم کاماًل محترم 

است! 

 ماجرای سرقت 
از منزل در سنگلج

برای آنکه مزه بازخوانی یک سند مربوط 
به صد و ســی و شــش ســال پیش را 
خدشــه دار نکنیم، عین سند را با حفظ 
لحن و ترتیب کلمات پیش رو می گذاریم 
تا شمه ای از شرایط آن دوران را در عرصه 

فعالیت پلیس و تعقیب مجرم دریابیم. 
»علی خان، پســر قاســم خان ســرتیپ 
مراغه که چندی اســت فــرارا به تهران 
آمده، داخل بعضی الواطی ها شده است، 
دیروز در محله ســنگلج عبور می کرده، 
در قورخانه  کهنه، در یک خانه را بســته 
و مقفل می بینــد. قفل را نگاه کرده، زود 
بــه طرف بــازار رفته، نظیــر آن قفل را 
خریده، دو نفر حمال هم از سبزه میدان 
برداشــته، می گوید اسباب کشــی دارم. 
به درب همان خانــه رفته، با کلید قفل 
خریداری خــود، در را در کمال وقار باز 
کرده، داخل خانه می شود. پلیس آن گذر 
که صاحبخانه را می شــناخت و دید این 
شخص غیر از صاحبخانه است، یک نفر 
آدم آنجا گذارده، می رود صاحبخانه را، که 
اسکندر ارمنی است، پیدا کرده، می آورد. 
صاحبخانه از حمال ها می پرسد: اینجا چه 
می کنید؟ می گویند همــراه آقا آمده ایم 
که اسباب کشی کنیم. صاحبخانه داخل 
می شود. علی خان فرار می کند. پلیس او 
را گرفته، به اداره آورده، حبس شد. تحت 
استنطاق است که شاید از جای دیگر هم 

اسباب برده باشد.«. 

می خواهیم به سال های سال پیش بازگردیم. به روزگاری دوردست که 
شکل و شمایل تهران قابل قیاس با این روزها نبود و مردم از بسیاری 
جهات »محروم« تلقی می شدند. تهران کوچک بود و به ولنگاری امروز دچار نبود 
و اهــل کوی و برزن در کوچه ها و کاروانســراهای خاک آلــود پی نانی بودند. 
می خواهیم کم و بیش به  صد و چهل سال قبل برگردیم و آن روزگار سپری شده 
را از پشت پنجره اداره نظمیه بازیابیم. بنا داریم ببینیم کاسبان چه می کردند و 
کالهبرداران با چه شیوه ای گوش آنها را می بریدند و پلیس در این میانه کجا بود 

و سارقان به چه شگردهایی متوسل می شدند.
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مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

مدیر مسئولصفحه آرا

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا

 به طور کلی در نامگذاری کوه ها، 
قله ها و ارتفاعات از چه روش هایی 
استفاده شده و نخستین کسانی که 
نامی بــرای کوه ها انتخاب کرده اند 
با چه شــیوه  هایی این کار را انجام 

داده اند؟ 
پیش از آنکه بــه دالیل و روش های 
نامگذاری کوه ها، ارتفاعات، دشت  ها و... 
بپردازیم باید به نقش نخســتین جوامع 
بشری در نامگذاری این عوارض طبیعی 
بپردازیم. به عبارت دیگر ســاکنان اولیه 
هرکدام از این سکونتگاه ها برای شناخت 
بیشتر محل ســکونت خود نام  هایی را 
براســاس معیارها و مؤلفه های مختلف 
برای آن عوارض طبیعی انتخاب کردند. 
به عنوان مثال اگر سکونتگاه یا یک آبادی 
کوچک در نزدیکی چنــد کوه یا دیگر 
عوارض طبیعی قرار می گرفت، ساکنان 
روستا برای حفظ ارتباط اجتماعی میان 
خود و دیگر آبادی هــای اطراف، ناگزیر 
باید نامی بــرای آن انتخاب می کردند. 
در انتخاب  این نام ها معیارهای بسیاری 
دخیل بــود؛ مواردی مثل اســطوره ها، 
آیین و باور مذهبی ساکنان، محصوالت 
کشــاورزی رایج در آن منطقه، جانوران 
و حیواناتــی کــه در آن منطقه فراوانی 
بیشتری داشــتند، رنگ ها، اعداد و... در 

نتیجه نام یک کوه، قله، دشت، رودخانه 
و... بخشــی از فرهنگ، زبــان، آداب و 
رسوم، شرایط جغرافیایی، تاریخی و ادبی 
و فولکلور یک منطقه را برای ما روشــن 

می کند. 
 به اســتفاده از نام جانوران در 
نامگذاری برخی کو ها و قله ها اشاره 
کردید. پیش از آنكه به مصداق های 
این روش از نامگــذاری کوه ها در 
ارتفاعات تهــران بپردازیم، درباره 
علت استفاده از نام جانوران توضیح 

دهید. 
در ایــن روش از نامگذاری هــا یک 
قاعده کلی و نانوشــته وجــود دارد. در 
جوامع ابتدایی گذشته، افراد از هر آنچه 
در اطراف سکونتگاه های خود می دیدند 
برای نامگذاری عوارض طبیعی که نقش 
مهمی در شناخت محیط، نشانی دادن 
و پیدا کردن مســیرهای  تردد داشــت 
استفاده می کردند. در این میان، استفاده 
از نام جانوران بسیار مرسوم بود؛ درواقع 
همان طور که نام جانوران در نامگذاری 
صورت های فلکی رایج بود، در نامگذاری 
کوه ها هم اســتفاده از نام جانوران برای 
شــناختن کوه ها، نشــانی دادن و پیدا 
کردن مسیر بسیار رواج داشت. اما اینکه 
چرا از نام یــک حیوان خاص برای یک 
استفاده می کردند دالیل متعددی  کوه 

دارد. 
 این دالیل چه بود؟ 

همان طــور کــه از متصــل کردن 
چند ســتاره به یکدیگر و تشکیل یک 
صورت فلکی شــبیه به یــک حیوان، 
برای نامگذاری آن اســتفاده می کردند، 
شــکل ظاهــری کوه ها و شــباهت آن 
با یــک حیوان هم عامــل مهمی برای 
نامگذاری کوه هــا بود. عامل دیگری که 
برای انتخاب نام یک حیوان برای کوه ها، 
تپه ها و ارتفاعات وجود داشــت، فراوانی 
یک حیــوان خــاص در آن ارتفاعات و 
کوه ها بود. به عنوان مثال تپه های جنوب 
محدوده حصاربوعلــی به دلیل فراوانی 
تعداد شــغال ها به شــغال آباد معروف 
شده بود. در ارتفاعات شمیرانات هم 
بسیاری از قله ها، کوه ها و ارتفاعات 
با این 2روش بــه نام یک حیوان 

شناخته می شوند. 
گفتید  کــه  همان طور   
از کاربرد  نمونه های بسیاری 
نامگذاری  برای  جانوران  نام 

کوه ها در ارتفاعات شــمال تهران 
وجود دارد. قله های پلنگ چال، فیل 
زمین، کبوترخوان و... از معروف ترین 
این قله ها هستند. در نامگذاری این 
کوه ها از کدام روش استفاده شده و 

وجه تسمیه هرکدام چیست؟ 
اگرچه برای علت نامگذاری برخی از 
این کوه ها دلیل کامالً متقنی وجود ندارد 
اما ردپای برخی از نامگذاری ها را می توان 
در سفرنامه های سیاحان جست وجو کرد. 
به عنوان مثال فوریه در جایی نوشته است 
که از ناصرالدین شاه برای شکار پرندگانی 
مثــل مرغابــی در ســلطنت آباد اجازه 
می گرفت. همین نشــانی و نشانی هایی 
از این دست می تواند دلیل فراوانی یک 
حیوان در یک منطقه باشد و نامگذاری 
کوه ، تپه یا قله هایی بــه نام آن حیوان 
را توجیه کند. به عنــوان مثال در علت 
نامگذاری قله پلنگ چال باید به نکاتی از 
این دست توجه کرد. در گزارش هایی که 
از افرادی مانند اعتمادالسلطنه در تاریخ 
ثبت شــده اســت، ناصرالدین شاه برای 
شکار پلنگ به مناطقی مثل جاجرود و 
ارتفاعات لواسان و... می رفت. در همین 
مناطق شــمار زیــادی کل و بز وجود 
داشت که پلنگ ها از آن تغذیه می کردند. 
همان طور که معیرالممالک نیز می نویسد 
بارها امیر شــکار خود را برای شکار به 
ارتفاعــات اطراف ولنجک می فرســتاد. 
همین نکات نشان می دهد قله پلنگ چال 
به دلیل فراوانی تعداد پلنگ ها به نام این 

حیوان معروف شد. 
 عالقه مندان بــه کوهنوردی و 
با نام  طبیعتگردان تهرانــی حتماً 
قله »فیل زمین« آشنا هستند. وجه 

تسمیه قله  فیل زمین چیست؟ 
یکی از دالیل انتخاب نام یک حیوان 
برای یک کوه، شــباهت شکل ظاهری 
کوه با آن حیوان است. کوهنوردانی که 
به قله های اطراف قله فیل زمین به ویژه 
ارتفاعات دشــت الر رفته اند، دلیل این 
نامگــذاری را می دانند. روی صخره های 
این کوه می توان شکلی شبیه به فیل را 
که به صورت طبیعی روی صخره تراش 

خورده است پیدا کرد. 
یكی  کبوترخوان هم  آبشــار   
علت  نمونه هاســت.  این  از  دیگر 
نامگذاری این آبشــار در ارتفاعات 

دارآباد چیست؟ 
وجه تسمیه آبشــار کبوترخوان که 
در ارتفاعاتــی به همین نام در مســیر 
کوهنــوردی دارآباد قــرار دارد به دلیل 
فراوانی شــمار این پرنده در این منطقه 
اســت. واژه »خوان« در اینجا به معنای 
خواندن کبوتر اســت. در ارتفاعات این 
منطقه به دلیــل فراوانی تعداد کبوترها 
همواره صدای کبوتر به گوش می رسد. 
همچنین از نام »کبوترخان« که مقلوب 
خانه کبوتر اســت هم بــرای نامگذاری 
ارتفاعات دیگر مناطق کشــور استفاده 
شــده که هــر دو از نظر ســنخیت و 

همانندی درست است. 
 استفاده از نام گیاهان هم برای 
نامگذاری کوه ها، دشت های مرتفع و 
قله ها مرسوم بود. در این باره توضیح 

دهید. 
محصــوالت  و  گیاهــان  نــام 
کشــاورزی یکی از نام هــای رایج برای 
نامگذاری آبادی ها، ارتفاعات و دشت های 
شمیران بود. اگر از آبادی زعفرانیه که به 

دلیل کشــت زعفران به این نام معروف 
شد یا منطقه باقاالزار که به دلیل کاشت 
و برداشت این محصول به باقاالزار شهرت 
پیدا کرد بگذریــم، به آبادی های ونک و 
یونجه زاری در فرحزاد می رسیم.  مسیر 
در یک روایت اراضی ونک به دلیل وجود 
درختان ون یا همان زبان گنجشــک به 
ونک معروف شــد یا مسیر کوهستانی 
یونجه زاری در فرحزاد به دلیل کاشــت 
یونجه توسط اهالی آبادی کهن فرحزاد به 
این نام شهرت پیدا کرد. به طور کلی به 
دلیل ویژگی های طبیعی و سبک زندگی 
اهالی شــمیران، گیاهــان و محصوالت 
کشــاورزی هم یکی دیگر از مهم ترین 
مؤلفه هایی بود که در نامگذاری آبادی ها، 
مسیرهای کوهستانی، کوه ها و ارتفاعات 

نقش داشت. 
 نمونــه ای از نــام گیاهان در 
نامگذاری قله های تهران را در خاطر 

دارید؟ 
»کما چــال« در ارتفاعــات اطراف 

ولنجک یکی از این موارد اســت. به کما 
علف بره هم می گوینــد و گیاه قارچ از 
چوب پوســیده آن تغذیــه می کند که 
بســیار باب طبع گوســفندان است و 
کشــاورزان معتقدند که این گیاه باعث 
افزایش شیردهی گوسفندان می  شود. در 
ارتفاعات شمیران هر جایی که گیاه کما 
پیدا شود، ردپای قارچ هم دیده می شود. 
گیاه کما در پاییز خشک می شود و پس 
از آنکه برف زمستان روی آن می نشیند 
می پوســد. با فرا رســیدن بهار، درست 
در همان نقطه رویش کما قارچ رشــد 
می کند. اگرچه اکنون فقط این گیاه در 
کوه ها و ارتفاعات آن ســوی توچال که 
محل گذر انسان ها نیست پیدا می شود 
ولی در گذشــته کوه کمــا در محدوده 
ارتفاعات ولنجک، محل رویش این گیاه 
بود و زمینه ساز نامگذاری این کوه شد. 

البته نام  محلی برخی از گیاهان هم در 
نامگذاری کوه ها و دامنه های شــمیران 

دخیل بوده است. 
 از نقش نام ها و اســامی محلی 
یا گویش شــمیرانی در نامگذاری 
ارتفاعات شــمال تهــران گفتید. 
گویش شمیرانی تا چه اندازه در این 

نامگذاری ها نقش داشت؟ 
برخــی ارتفاعــات، قله هــا و دامنه  
کوه های شــمیران با نام هایی از گویش 
محلی این منطقه شــناخته می شوند. 
هرچند آن نام ها هم اشاره به مؤلفه هایی 
مثل نام گیاهــان، درختان، حیوانات و... 
دارند. به عنوان مثال در حوالی روستاهای 
باغ گل و ایگل دامنه ای به نام »سراسل« 
معروف است؛ »ســرا« به معنای خانه و 
»ســل« هم درگویش محلی شمیرانی 
به معنای درخت ســرو. به عبارت دیگر 
»سراســل« به محلی گفته می شود که 
انبوهی از درختان ســرو را در خود جا 
داده است. ســرو وحشی همان ارس )با 
ضم اول و ســکون را( اســت که چوب 
ســختی دارد و نجــاران لواســانی در 
گذشته از آن برای ساختن پنجره ارسی 
اســتفاده می کردند. خوشبختانه هنوز 
هم سراســل پر از درخت ســرو است و 
نام آن نمونه ای مناســب از تأثیر گویش 
شمیرانی برای نامگذاری ارتفاعات منطقه 
به شــمار می رود. قله کلکچال هم یکی 
دیگر از نمونه های تأثیر گویش شمیرانی 
درنامگذاری قله هاست. »کله« در گویش 
شمیرانی به معنای »کوچک« است؛ مثل 
واژه های کله چاقو و کله بیل. کاف دوم 
در واژه کلکچال هم کاف تصغیر اســت. 
شمیرانی ها به دلیل اینکه قله کلکچال 

شناسنامه کوه های تهران
از شغال آباد تا قلعه دختر

در جست وجوی ریشه نام های گوشه گوشه 
ارتفاعات شمیران در گفت وگو با 

داریوش شهبازی، تاریخ پژوه

حسن حسن زاده

قله »قلعه دختر« در ارتفاعات البرز 
که به دلیل وجود نیایشگاه »ناهید« 
ایزدبانوی اوستا به قلعه دختر معروف 
شد. 

قله کماچال با ارتفاع 3هزار و 55 متر از 
قلل کمتر شناخته شده شمال تهران در 
بخش رودبار قصران که به دلیل وجود 
گیاه کما، کماچال نام گرفته است.

قله فیل زمین با ارتفاع حدود 3هزار 
و 350 متر در البرز مرکزی که به دلیل 
شباهت سینه کش کوه به فیل به قله 
فیل زمین معروف شد.

قله کلکچال از مسیرهای کوهنوردی 
معروف شمال تهران که نام خود را از 
گویش شمیرانی وام گرفته است؛ به 
معنای کوه کوچک تر در برابر توچال.

در قیاس با توچال ارتفاع کمتری داشت، 
این نام را برای قله انتخاب کرده اند. 

با توجه به پیشــینه تاریخی   
شــمیران در دوران پیش از اسالم 
و پس از آن، آیا اسامی مذهبی هم 
در نامگــذاری ارتفاعات و کوه های 

منطقه تأثیرگذار بوده اند؟ 
بلــه. به طور کلی یکــی از مهم ترین 
شــاخص ها برای نامگذاری ارتفاعات در 
ایران، استفاده از نام ها و اسامی مذهبی 
است. تأثیر این شــاخص در نامگذاری 
ارتفاعات شمیران هم مشهود است. در 
دوره اسالمی وقتی بسیاری از امامزادگان 
برای خالصی از تعقیب خلفای عباسی 
به مناطق مرتفع شــمیران پناه بردند و 
در همین آبادی ها ساکن شدند، به تدریج 
نام آنها بــرای نامگــذاری این مناطق 
مورد استفاده قرار گرفت. به عنوان مثال 
ارتفاعات دزج علیا یا همان دژ علیا به نام 
بقعه مبارک امامزاده قاسم)ع( معروف شد 
و هنوز هم به همین نام شناخته می شود. 
البته باید به ایــن نکته توجه کنیم که 
سابقه اســتفاده از نام های مذهبی برای 
نامگذاری ارتفاعات در شمیران به دوره 
اسالمی محدود نمی شود. پیش از اسالم 
هم شــیوه نامگذاری ارتفاعات با اسامی 

مذهبی در این منطقه مرسوم بود. 
 نمونه هایــی از این نامگذاری 
در دوران پیش از اسالم را برایمان 

بگویید. 
یکــی از معروف تریــن نمونه هــای 
اســتفاده از نام های مذهبــی در دوران 
پیش از اســالم، ارتفاعات »قلعه دختر« 
در نزدیکی روســتای آهار و شــکراب 
است. قله قلعه دختر قله ای مرتفع است 

که البته در قیــاس با قله  توچال ارتفاع 
کمتری دارد. با وجود این از فراز قله  قلعه 
دختر دید کاملی بــه ارتفاعات قله های 
مجاور داریم. بنــای قلعه دختر در دوره 
ساســانی بر فراز این قله مرتفع ساخته 
شــده اســت. این مکان در دوران پیش 
از اسالم پرستشگاه بود. به عبارت دیگر، 
ایرانیان زرتشتی پیش از ظهور اسالم در 
»خورآذین« یا همــان قله مرتفعی که 
هنگام طلوع خورشید زودتر از قله های 
مجاور خود با نور خورشید روشن می شد، 
پرستشگاه می ساختند. این قله هم یکی 
از خورآذین ها بود که پرستشــگاهی بر 
فراز آن ســاخته شــد. واژه دختر اشاره 
بــه »ناهید« دارد که الهه زایش در دین 
زرتشت است. بنابراین نام قله قلعه دختر 
یکی از نمونه های تأثیر اسامی مذهبی یا 
نام پرستشگاه های پیش از دوران اسالم 

در نامگذاری ارتفاعات شمیران است. 
 آیا نمونه های دیگری از نام های 
مذهبی پیش از اسالم در نامگذاری 

ارتفاعات وجود دارد؟ 
بله. تپــه »خورآذیــن« در محدوده 
الهیه امروزی است. خورآذین تپه بلندی 
در محــدوده الهیه بــود که حتی از تپه 
باســتانی 3 هزار و 200 ســاله قیطریه 
هم قدمت و ارتفاع بیشتری داشت. این 
تپه به نــام خورآذین معروف بود؛ یعنی 
محلی که زودتــر از ارتفاعات اطراف با 
نور خورشید روشن می شــد. در دوران 
پیش از زرتشت بر فراز این تپه هم یک 
»خورآبه« یا پرستشــگاه ساخته بودند. 
اگرچه دیگر نشــانی از آن تپه تاریخی 
باقی نمانده، اما نــام خورآذین یادگاری 

از تاریخ کهن آن تپه باستانی است. 

قصه هفتاد قله 
و چهارپالون

عــالوه بر رنگ هــا، اعداد هم 
در نامگذاری کوه ها اســتفاده 
شــده اند. ارتفاعات چهل تن 
در زاگــرس یــا هفتــاد قلــه 
در اراک از همیــن نمونه هــا 
هســتند. در تهــران هم قله 
چهارپالون واقع در خط الرأس 
مثالــی  دارآبــاد  بــه  توچــال 
مناسب برای کاربرد اعداد در 
نامگــذاری کوه ها در محدوده 
شمیران است. واژه »پالون« 
هــم در گویش محلــی مردم 
لواســان و رودبــار قصــران 
ریشــه دارد. در این گویش، 
پالون بــه خط الرأس کوه هایی 
گفتــه می شــود کــه 2ســوی 
و  خاکــی  پوشــش  دارای  آن 
شیب مالیم است و به راحتی 

می توان از آن عبور کرد. 

هر کوه، رنگی دارد و اسمی
رنگ ها هم شــاخص دیگری بــرای نامگذاری کوه ها 
و قله ها هســتند؛ مثل قله زردکوه در ارتفاعات زاگرس، 
ارتفاعات ســرخه حصار در محدوده شرق تهران و قله 
ســیاه بند در نزدیکی قله دارآباد. به طور کلی رنگ ها در 
نامگذاری کوه های ایران سهم زیادی داشتند؛ آنقدر که 
نخستین جوامع ایرانی از رنگ غالب خاک یک کوه برای 
نامگذاری آن کوه اســتفاده می کردند. به عنوان مثال در 
سراسر ایران ده ها کوه با پیشوند یا پسوند سفید داریم. 
نخســتین افرادی که این کوه هــا را نامگذاری کردند به 
علت برفی که روی کوه مانده و آن را ســفیدپوش کرده 
بود، آن کوه را »سفیدکوه« می نامیدند. مثل قله سیاه بند 
در نزدیکی قله دارآباد که به دلیل رنگ نسبتًا تیره خاک 
و صخره هایش، شمیرانی ها نام سیاه بند را برای آن قله 

انتخاب کردند. 

و  ایستادگی  نماد  کوه ها 
مقاومت  هســتند؛ جلوه  
ویژه ای به طبیعــت می دهند و به 
و  شــجاعت  درس  کوهنــوردان 
توصیف ها  این  استواری می آموزند. 
و  کوه ها  ویژگی هــای  همه  بیانگر 
قله ها نیست. کوه ها با آنکه صامت و 
بی صدا به نظر می رســند اما گاهی 
فرهنگ، تاریخ، زبان و نشانه هایی از 
آییــن و مذهب مردمی که در طول 
را  آنها زیســته اند  تاریخ در جوار 
فریاد می زند. هر کوهی نامی دارد و 
ادبیات،  تاریخ،  از  بخشی  نام ها  این 
زبان و گویش مردمان آن سرزمین 
به شمارمی روند. ارتفاعات تهران هم 
از این قاعده مســتثنا نیستند. نام 
برخی از این کو ه ها به گویش محلی 
شمیرانی ها اشاره دارد و برخی دیگر 
هم بــه فرهنگ، مذهب، ســبک 
رایج  کشاورزی  محصوالت  زندگی، 
در آن منطقــه، جانوران و حیوانات 
بومی آن نقطه مربوط می شــوند. با 
»داریوش شــهبازی« تاریخ پژوه و 
تهران شــناس دربــاره رایج ترین 
روش های نامگذاری کوه ها و قله ها، 
وجه تســمیه ارتفاعــات تهران و 
ارتباط آنها با تاریخ، زبان، فرهنگ، 

ساکنان  مذهبی  باورهای  و  آیین 
گفت وگو   منطقــه  ایــن 

کرده ایم. 



مدیر مسئول

امضا

معاون سردبیر روزنامه

امضا

نظارت

امضا

سردبیر محله

امضا

دبیر  تحریریه

ساعت                      امضا

تصحیح

ساعت                      امضا

صفحه آرا


