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آغاز عملیات اجرایی
 سایت موزه میدان همدان

یال از اعتبارات  مدیر شهرداری منطقه یک: مبلغ ۸۰ میلیارد ر
وژه اختصاص یافته است شهرداری منطقه یک به این پر

آن روزها که خبرنگاران همدان جلوی مســئوالن این شــهر ایستادند تا 
اشیای تاریخی کشف شــده در میدان مرکزی به جای دفن شدن زیر بتن 
به ســایت موزه تبدیل شــود، هیچ وقت فکرش را هــم نمی کردند نتیجه 
تالش هایشــان بعد از سه سال ایجاد یک حفره در قلب همدان باشد که به 

هیچ چیز شبیه نیست چه برسد به جاذبه گردشگری. 

یخی  ثبت جهانی منظر فرهنگی- تار
هگمتانه تا همدان

مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه:
باید مطمئن شویم کشور ایران سهمیه ساالنه را هر سال تنها یک اثر 

ونده نتیجه خواهد داد است از دست نخواهد داد و پر

همدانی که سال هاســت عنوان »پایتخت تاریخ و تمدن ایران« را یدک 
می کشــد؛ اما هنوز از قافله استان هایی که یک اثر ثبت جهانی دارند خیلی 
عقب اســت، در ســال های اخیر تالش هایی برای رفع این کاســتی صورت 
گرفته؛ اما هر یک با موانعی روبه رو شــده و نتوانســته این افتخار را نصیب 
اســتان کند. اما گویا مســئوالن و متولیان به پرونده جدیدی  که در راستای 
ثبت جهانی » منظر فرهنگی- تاریخی هگمتانه تا همدان« تشــکیل شــده 

بسیار امیدوارند.

می خوای بخری یا اذیت کنی؟
با دوســتی در خیابان های تهران قدم می زنیم، ســر از بازار حســن آباد 
در می آوریــم، وارد یــک مرکز خرید  می شــویم و از جلوی هــر مغازه که 
می گذریم فروشــنده ها بــا روی خوش تعارف می کننــد: »بفرمایید«، »در 
خدمت باشیم«. یکباره متوجه می شویم در داخل مغازه بر روی دو نیمکت، 
روبروی هم نشسته ایم و دو بستنی در دستانمان است. پس از چند دقیقه 
بســتنی ها را خورده ایم و هر کدام با یک کیســه از مغازه خارج می شــویم. 
کیســه ای که در داخل یکی از آن ها لباس ورزشــی تکوانــدو و در دیگری 
یک جفت دســتکش بوکس جا گرفته است. دوســتم می گوید چرا این ها 
را خریدیــم؟ اگر قرار بود خرید کنیم چرا بــرای خودمان لباس نخریدیم؟ 

پاسخی دریافت نمی کند و به راه رفتن ادامه می دهیم.
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رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان:

یم وندی ضعف دار در زمینه تعلق شهر
ودی افتتاح می شود وندی به ز مرکز جامع آموزش شهر

نظر می رســد  به 
اقــدام  مهم تریــن 
قانع کــردن  بــرای 
به رعایت حقوق شــهروندی،  شــهروندان 
آموزش شــهروندی اســت. اگر شهروندان 
یک شــهر در این زمینه در معرض آموزش 
مستمر قرار بگیرند، آرام آرام رفتارهای خود 
را تغییر می دهند و این تغییر را از مسئوالن 
و مدیران شهر نیز مطالبه می کنند. سازمان 

فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان در این زمینه نقش مهمی دارد که اقدامات 
جالب توجهی درباره تحقق آن انجام داده است.

رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان درباره اهمیت آموزش 
شــهروندی به همدان نامه می گوید: در ســال های اخیر بر اهمیت این موضوع 
بیش از پیش تأکید شــده اســت. باالخره شهرنشــینی قوانین خاص خود را 
دارد و اگر این قوانین رعایت نشــوند، شهر مکان دلچسبی برای زندگی نخواهد 
بود. به همین دلیل آموزش شــهروندی یکی از اولویت های مدیریت شــهری 

همدان است.
»روح هللا وجدی هویــدا« دربــاره اقدامات این ســازمان در حــوزه آموزش 
شــهروندی توضیح می دهد: ســال های گذشــته برنامه هایی ماننــد اردوهای 
آموزش شــهروندی و چاپ کتاب انجام شــده بود اما از اواخر ســال گذشــته 
همکاران من طرحی با عنوان »مدرســه جامع آموزش شهروندی« مطرح کردند 
که بعدها به »مرکز جامع آموزش شهروندی« تغییر نام داد. در این مرکز کلیه 

آموزش های شهروندی به شهروندان داده خواهد شد.
وی دربــاره ویژگی های این مرکز می گوید: موضــوع مورد بحث در آموزش 
شــهروندی به صورت مسئله محور مطرح می شــود و گروه های مختلفی اقدام 
بــه تولیــد محتوا در این زمینه می کنند و آن ها را به دســت مخاطب مورد نظر 
می رســانند و در نهایت اثرگذاری آموزشی این تولیدات توسط کارشناسان مورد 

بررسی قرار می گیرد.
وجدی هویــدا می افزایــد: این مرکــز فراخوانی صادر کــرده و از طیف های 
مختلف مانند نویســندگان، هنرمندان، استادان دانشــگاه و اقشار دیگر دعوت 
کرده که با عضویت در این مرکز و با تشــکیل کارگروه های مختلف در آن، این 
مرکــز را فعال کنند. مرکز فرهنگی هنری عین القضات به عنوان مکان این مرکز 

در نظر گرفته شده و ما امیدواریم تا ماه آینده این مرکز را افتتاح کنیم.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان با اعالم این خبر که باغ 
ایرانی به زودی به »بوســتان آموزش شهروندی« تبدیل خواهد شد، در این باره 
توضیح می دهد: موضوعات مختلف آموزش شــهروندی در قالب سازه هایی در 
این بوســتان ساخته خواهد شد تا شــهروندان با این موضوع و ابعاد مختلف 

آن آشنا شوند.
وجدی هویدا معتقد است مهم ترین مقوله در بخش آموزش شهروندی »تعلق 
شهروندی« اســت و ادامه می دهد: ممکن اســت افرادی حتی با تحصیالت و 
موقعیت اجتماعی حقوق شــهروندی را رعایت نکنند چون تعلق خاطری به شهر 
خود ندارند در مقابل پیرزنی هر روز جلوی در خانه خود را آب و جارو کند بدون 
این که برایش مهم باشــد شــهرداری این کار را می کند یا نه. پس ما در زمینه 
تعلق شهروندی ضعف داریم و باید روی این موضوع کار کنیم تا با افزایش این 

تعلق خاطر، شهروندان در حفظ و بهترکردن شهر خود برای زندگی تالش کنند.
وی می افزایــد: به همیــن دلیل در مجتمع فرهنگی هنــری عین القضات 
منظری ایجاد خواهد شد تا تاریخ، فرهنگ و سنت های همدان در منظر عموم 
قرار بگیرد و گروه های مختلف از آن اســتفاده کنند. دیدن این ســنت ها باعث 
می شود شهروندان به شهر خود تعلق خاطر بیشتری پیدا کنند و شهر خود را به 

مکان بهتری برای زندگی تبدیل کنند.
رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان تأکید می کند: فراموش 
نکنیم آموزش مســتمر به ارتقای مهارت های اجتماعی شهروندان کمک زیادی 

خواهد کرد.

فرهنگ

ونده ویژه پر
چندی اســت تــب و تاب 
شهر دوســتدار کودک شدن در 
را  مختلف  کشورمان، شهرهای 
به جنبش واداشــته است. این 
کار زیبا کــه در پی تالش های 
خودجوش چند شهر و پیگیری 
وزارت کشــور صورت گرفته، بر آن است تا تعدادی از 
شهرهای ایران با گذشتن از مراحل خاصی و در نهایت 
ایجاد شــهری امن تر، سالم تر و فعال تر برای کودکان 
نشان شهر دوستدار کودک از یونیسف دریافت کنند.

بر اساس معیارهای یونیسف برای شهر دوستدار 
کودک و همچنین اســتانداردهای مدرن آموزش و 
رشــد و تکامل کودکان، بی تردیــد مهم ترین بخش 
یک شهر دوستدار کودک وجود فضای سالم، امن و 
خالق برای بازی کردن اســت. در شهرهای بزرگ به 
ویژه در تهران بوســتان های محلی مهم ترین فضای 
مناســب برای بازی امن و ســالم کودکان اســت تا 
جایی که اقدامات مناسب ســازی بوستان ها بخش 
مهمی از فعالیت های شــهرهای مورد آزمایش برای 

شهر دوستدار کودک است.
در ســال های اخیــر، یکی از پدیده های نســبتا 
جدید و چالش برانگیز و از بعضی جنبه ها ناپســند، 
نگهداری حیوانات خانگی زیتتی به ویژه سگ است 
کــه حتی وقتــی در چارچوب فضاهــای خصوصی 
خانواده ها محدود است هم    از نظر برخی مشکالت 
ماننــد بیماری زایــی و انتقــال بیماری ها موضوعی 

همگانی و نیازمند نظارت دقیق است.
حیوانــات خانگــی دارای برخــی از باکتری هــا، 

ویروس ها، انگل ها و قارچ هایی هستند که در صورت 
انتقال بــه انســان می توانند باعث بیماری شــوند. 
انســان وقتی گاز گرفته یا خراشــیده می شــود یا با 
مواد زائد، بــزاق دهان یا موی حیــوان تماس دارد، 
دچار این بیماری ها می شــود. کنه و برخی حشرات 
هــم می توانند ناقل بیماری از حیوانات باشــند. این 
بیماری ها بیشــترین آســیب را به نوزادان، کودکان 
خردسال، زنان باردار و افرادی که سیستم ایمنی بدن 
آن ها به دلیل بیماری به خطر افتاده است، می زنند. 
نوزادان و کودکان زیر 5 سال به ویژه در معرض خطر 
هســتند. زیرا سیستم ایمنی بدن آن ها هنوز در حال 
رشــد است و برخی از عفونت ها که ممکن است یک 
فرد بزرگســال را فقط به طور خفیف بیمار کند ممکن 
است برای آن ها بسیار خطرناک باشد. این بیماری ها 
می توانند با درگیر کردن دســتگاه های مختلف بدن 
موجب طیف وســیعی از عالئم و مشــکالت شوند. 
شــایع ترین آن ها عفونت های پوســتی، گوارشــی، 
تنفســی و عصبی است که در بسیاری از موارد شدید 

و حتی می تواند مرگ آور باشد.
متاســفانه با گســترش این پدیده به فضاهای 
عمومی با نقض آشــکار حقوق همگانــی و به ویژه 
حقوق کودکان و مادران باردار روبرو هســتیم که در 
شــهرهای مورد آزمایش برای شهر دوستدار کودک 
جای تامل بسیار دارد. اخیرا بوستان ها و محل های 
عمومــی بازی آزاد کودکان به ویژه در تهران جوالنگاه 
سگ های خانگی با اندازه های مختلف شده است که 
پیامد آن آلودگی شــدید و بیماری زایی خطرناک به 
ویژه برای خردساالن است. پاک نکردن و بر نداشتن 

فضوالت حیوانی که در کشــورهای غربی هم جریمه 
نســبتًا سنگینی دارد موجب شده سطوح وسیعی از 
بوســتان ها به شــدت آلوده و بیماری زا و عماًل برای 
کودکان بــه ویژه خردســاالن غیرقابل اســتفاده و 
بسیار خطرناک باشــند. آزاد گذاشتن این حیوانات 
در فضــای بوســتان ها نیز محیطی تــرس آور و در 
برخــی موارد خطرآفرین برای کودکان و حتی برخی 
بزرگســاالن، که به ویــژه در مادران بــاردار می تواند 

مشکل ساز باشد، به وجود می آورد. 
در میان ســازمان های مســئول حفظ و پیگیری 
حقوق کودکان در شــهر و طرح شهر دوستدار کودک 
یقینًا شــهرداری ها و تشکل های غیردولتی دوستدار 
کــودک محوری تریــن نقــش را دارند. متاســفانه 
شــهرداری ها به ویژه شهرداری تهران به بهانه این که 

فاقد نیروی قهریه هســت با این مشکل برخوردی 
بسیار غیرفعال داشته و به چند تابلو رنگ و رو رفته 
و تذکرات معمولی اکتفا کرده اســت. این در حالی 
اســت که برخوردهای قهری شهرداری ها با مسائلی 
مانند دســت فروش ها گاهی شدید و مشکل آفرین 
بوده است. به نظر می رسد شهرداری یا موافق رواج 
این پدیده اســت یــا این که متوجــه اهمیت و اثر 
منفی آن بر ســایر فعالیت های شهر دوستدار کودک 
نیست. به طور مثال خانواده ها در بوستانی که امکان 
اســتفاده امن و ســالم از آن را ندارنــد چه بهره ای 
از ســاخت اتاق های مادر و کودک یا مناسب سازی 

زمین های بازی خواهند برد.
بــر تشــکل های دوســتدار کودک اســت که با 
پیگیــری، آگاهی رســانی و مطالبه گری و در صورت 

نیاز، با توجه به دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل 
نهادهای مردمــی با قوه قضاییه، بــا اقدام قضایی 
با ایــن پدیده برخورد و آن را ریشــه کن کنند. البته 
این کار همیاری وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، 
نیروی انتظامی، نهادهای قانون گزاری، قوه قضاییه 
و ســایر ســازمان های مســئول را می طلبــد. همه 
باید بدانند ســهل انگاری در این کار عواقب بســیار 
خطرناک از جمله شیوع بیماری های عفونی سخت 

درمان را در پی خواهد داشت.
از مدیریت طرح شــهر دوســتدار کودک کشــور 
خواهش میک نیم با توجه بــه اهمیت موضوع، آن 
را در اولویت معیارهای مناسب ســازی بوستان ها و 
فضاهای عمومی کشور و طی مراحل بعدی شهرهای 

مورد آزمایش قرار دهد.

مسئولیت پذیری شهروندی در برابر حفظ ِبَرند همدان
یست وندان در حفظ محیط ز نقش شهر

بــه  انســان  بی توجهــی 
محیط زیســت پیرامون خود و 
این که در جهت توســعه و رفاه 
زندگــی طبیعــت را در معرض 
تهدیــد قــرار داده، بــه عنوان 
یکــی از پیامدهــای زندگــی 
شهرنشــینی اثرات نامطلوب و 
جبران ناپذیری برجا گذاشته است. با توجه به این که 
دخالت های بشــر در جهت توســعه مغایر با محیط 
زیســت به فرســودگی و تخریب زمین انجامیده و 
توانایی زمین برای بازتولید و احیا خود را تضعیف و 
به تعویق انداخته، امروزه کارشناسان و پژوهشگران، 
الگوی نادرســت مصرف و ســبک زندگی بشر را به 
عنوان بزرگترین عامل تخریب محیط زیست مطرح 
میکنند؛ در این میان بیتفاوتی زیســت محیطی به 
لحاظ خطــرات و پیامدهای ناگــواری که بر محیط 
زیســت وارد کرده، دارای اهمیت فراوانی است. در 
واقع بحران محیط زیســت که امروزه به یک مسئله 
جدی و قابل تأمل تبدیل شــده، حاصل بهره برداری 
نادرست انسان از طبیعت پیرامون خود و بی تفاوتی 
نســبت به اهمیت آن همچنین زائیده اندیشه های 
مادینگر، توســعه طلــب، ســلطه جو و پیامد ناگوار 
اشــتهای ســیری ناپذیر مدیران اقتصادی و در یک 
کالم معلول کژاندیشی فکری و جهالت عملی انسان 

در جهان اســت. به نظر می رســد انســان معاصر، 
نیازمند بازنگری در شــیوه  محوری برخورد خویش 
بـــا محیط زیست است، اما به راستی چقدر در برابر 

محیط زیست احساس مسئولیت می کنیم؟
اصل ۵۰ قانون اساسی �

الزمــه برون رفت از معضالت محیط زیســتی را 
بایــد ایجاد حس مســئولیت اجتماعی نســبت به 
محیط زیســت در ســطوح مختلف جامعه دانست. 
مدیریــت و حفاظت زیســت محیطی اســتان در 
شرایطی امکانپذیر خواهد بود که تمام نهادها و آحاد 
مردم به مســئولیت اجتماعی خود نسبت به محیط 
زیســت آگاهی یافتــه و در تحقق این مســئولیت 
اقدام کنند. اطالع رســانی و آموزش محیط زیستی 
به بخش های مختلف جامعه را بایســتی نخستین 
گام فعالیت در راســتای حفاظت از محیط زیســت 
و تحقق توســعه پایدار دانست و با آگاهی همگانی 
و برانگیختن حس مســئولیت اجتماعی، تمام افراد 
جامعه نسبت به محیط زیست فعال و اثرگذار مثبت 
خواهند شــد. اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت 
از محیــط زیســت را وظیفهای همگانی دانســته و 
نمی توان این مهم را بدون مشارکت شهروندی تصور 
کرد و صرفا از یک یا چند دســتگاه دولتی ذی ربط 

خواستار شد.
چرا همه مسئولیم؟ �

در حالــی که آدمــی مانند دیگر زیســت مندان، 
جزئــی از محیط زیســت اســت، امــا در دهه های 
اخیــر و در نتیجــه پیشــرفت هایی کــه در زمینــه 
فنــاوری نصیــب آدمی شــده، این َتَوهــم برای او 
ایجاد شــده که فرمانروای مطلق محیط زیســت و 
منابع طبیعی اســت و در نتیجه این پندار نادرســت 
و ســودجویی های متعاقب آن امروزه  دشواری های 
محیط زیســتی فراوان، متنوع و گاه خطرناکی برای 
خود، دیگر زیســت مندان و حتــی طبیعت  به وجود 
آمده اســت.   واقعیت این اســت که برخالف تصور 
برخی از انســان ها، منابعی ماننــد هوا، آب و خاک 
که زندگی موجودات زنده وابســته به آن ها اســت، 
پایان پذیر و آســیبپذیر بوده و البته آن چه امروزه به 
صورت تخریب و آلودگی ســالمت انســان و محیط 
زیست را به خطر انداخته ناشی از این تصور نادرست 
اســت. واقعیت دیگری که وجــود دارد این که  همه  
انســان ها از آن جایی که بهرهمنــد از منابع طبیعت 
بــوده و زندگی آن ها به این منابع وابســته اســت، 
همانگونه کــه در فرایند آلودگی و تخریب آن ســهم 
دارند، در حفاظت از آن  نیز مسئولیت دارند، اما نباید 
فراموش کرد که آدمی نســبت به آن چه خود تولید 
نکرده یا شــناختی از آن ندارد، قــدر آن را چنان که 
باید و شاید، نمی داند؛ آن چنان که اگر گذشتگان ما 
شــناخت درست و کافی از محیط زیست و پیرامون 

خود داشتند، امروزه شــاهد ناهنجاری های زیست 
محیطــی و بهداشــتی تا این حد نبودیــم. با توجه 
به افزایش اطالعات، ســواد و بینش نســل حاضر 
نسبت به نســل های پیشین، مســئولیت بیشتری 
متوجه  افراد اســت و ما برای حفظ تندرســتی خود 
و نســل های آینده، ناگزیر به حفظ محیط زیست و 
منابع موجود در طبیعت  هســتیم، اما برای ایجاد و 
افزایش حّس مســئولیت جامعه، بی شک آموزش 
رســمی در مدارس و آموزش غیررسمی برای همگان 
با استفاده از رسانه های همگانی نقش بسیار مهمی 
دارد. جامعهــای که نســبت به محیط زیســت خود 
آگاهی داشــته باشد، داشتن محیط زیست سالم  را 
حق طبیعی خود دانسته و از کاالهایی که  با کمترین 
آسیب به محیط زیست )مصرف سبز( تولید شده، 
استفاده می کند، همچنین در برابر آلودگی و تخریب 
محیط زیســت توســط دیگران  احساس مسئولیت 
می کند. برخی کرونا را انتقام زمین از بشر می دانند، 
کرونا عصری برای اندیشــیدن به تخریب های وارده 
به محیط زیست اســت، کاش به عنوان بشر مدرن 
امروزی، به این مهم بیندیشــیم کــه برای بهبود در 
حفاظت محیط زیســت در عصر پســاکرونا، چگونه 

شهروندانی خواهیم بود؟
نقش شهروندان در حفظ ِبَرند همدان �

در 4 یــا 5 دهــه اخیــر در همدان بیشــترین 

تخریــب ها را به محیط زیســت شــهری خود وارد 
کرده ایــم، رودخانه هــا و قنوات را آلــوده کرده ایم، 
باغات و ریه های تنفســی این کهن شــهر زیبا را به 
بهانه کاربری اراضــی و دیگر موارد، تفکیک کرده، از 
بین برده ایم، درخت های کهن را سربریده ایم. آب و 
هوای همدان، برند این شهر تاریخی برای شهروندان 
و گردشــگران از اقصی نقاط کشور بوده است. امید 
است به کمک نیروی عظیم شهروندی و تنویر افکار 
عمومی بتوانیم اندوخته مانده را با دقت، مسئولیت 
پذیــری و وســواس هر چه بیشــتر حفاظت کنیم. 
ســنجش میزان این که شهروندان همدانی چقدر در 
برابر حفاظت محیط زیســت مسئولیت پذیر هستند، 
مســتلزم کار کمی علمی اســت که پیچیدگی های 
خاص خود را دارد اما مشــخصا بــا ایده آل فاصله 
داریــم و برای نیل به نمره کامل بایســتی یک عزم 
همگانی و مشــارکتی بین مردم و دستگاه های ذی 
ربــط مانند آموزش شــهروندی شــهرداری، محیط 
زیســت، فرهنگســراها و مانند این صورت گیرد، تا 
با توانمندســازی گروه های هدف شهروندی، به این 
مهم دســت پیــدا کنم. در این میــان نقش پر رنگ 
سمن ها در تسهیل گری میان دولت و مردم به منظور 
حفاظت از محیط زیست انکارناپذیر است. به راستی 
همــدان از منظر محیط زیســتی، بدون آب و هوای 

مطبوع خود، چه خواهد داشت؟ 

آپارتمان ســازی به شــیوه 
امــروزی قدمت چندانی ندارد. 
شــمس العماره کاخ  می گویند 
آپارتمانی  نخســتین  گلستان 
اســت کــه در ایران ســاخته 
بناهای  برخــالف  شــده چون 
مرتفع پیشــین، ایــن عمارت 
تنهــا به یک ســری راه پله ختم می شــود. قدمت 
آپارتمان نشــینی را امــا نمی توان تنهــا به این زمان 
معطوف کرد. بسیاری از بناهایی که در بافت قدیمی 
شــهرها از جمله شــهر همدان قرار دارند، اگرچه به 
صورت چند طبقه ساخته نشده، اما ویژگی آپارتمان 
)کاشــانه( را داشــته اند. به این معنــی که چندین 
واحد مجــزا در گرداگرد یک حیاط وســیع که تنها 
یک راه ورودی و خروجی داشــته، احداث می شده 
و هــر واحد در اختیار یک خانواده بوده اســت. این 
خانوارها مشترکا از فضای حیاط استفاده می کرده و 
هزینه اشــتراک را در صورت استیجاری بودن ملک، 
روی اجاره کشــیده و پرداخت می کرده اند. از این رو 
نمی توان آپارتمان نشینی را پدیده نوظهوری دانست 
کــه فرهنگ نوینی را می طلبــد. چراکه این فرهنگ 
اگرچــه تقریبا نامکتــوب مانده و قلم ها برســرآن 
فرسوده نشده، همواره وجود داشته و رعایت نکردن 
آن بــه ویــژه در مجتمع هــای پرجمعیــت، موجب 
پدیــد آمــدن فیلم ها و قصه هایی نیز بوده اســت . 
مشکالت و مصائب آپارتمان نشینی امروزی ریشه در 
فرهنگی دارد که شیوه نوین زندگی با خود آورده و از 
ناکارآمدی آموزش و پرورش تا سیاســت های کالن 
فرهنگی و اقتصادی را دربرمی گیرد. گرانی مسکن و 
نبود امکان خرید یــا پرداخت اجاره به خودی خود 
برجمعیت خانوارها و در نتیجه بر ازدحام و سروصدا 
افزوده است. بسیاری از افراد مسن به علت ناتوانی 
مالــی خانه هایشــان را فروختــه یا اجــاره داده و 
خود درآپارتمان های کوچــک، نزد فرزندان خویش 
ســکنی گرفته اند. کودکانی که ســاعت ها ســکوت 
و دیدن افراد مســن و احیانا بیمــار و بی حوصله را 
تاب نمی آورند در هرفرصتــی به کوچه می روند و با 
ســروصدا و پرتاب توپ و دعواهای کودکانه موجب 
ســلب آسایش دیگران می شوند. چه تعداد بوستان 
یا محوطه نســبتا بــزرگ در کنــار مجتمع هایی که 
هر دم و ســاعت با میلیون ها تومان ســرمایه و وام 
بانکی در این ســو و آن ســوی شــهر باال می روند و 
میلیون ها تومان ثروت برای سازندگانشان به همراه 
می آورند، وجود دارد تا کودکانی که در آپارتمان ها به 
ســر می برند، جنب و جوِش کودکانه شان را به آن جا 
ببرند و یا ســالخوردگانی که وســیله ای برای بیرون 

رفتن ندارند، ســاعتی از هوای آزاد آن جا اســتفاده 
کنند؟ و در مورد ماشــین؛ وقتی قیمت یک اتومبیل 
ســاخت داخل یکباره سیرصعودی طی می کند و از 
چهار، پنج میلیون تومان به باالی صد میلیون تومان 
می رســد، چگونه می توان مردم را از خرید و فروش 
ماشــین و در واقع، حفاظت از دارایی شان منع کرد؟ 
یک پارکینگ با ظرفیــت ده اتومبیل به یکباره یک 
و نیــم برابــر اتومبیل را در خود جــای می دهد. در 
برخی پیاده روهای مقابــل آپارتمان ها، خودروها راه 
رفت و آمد رهگذران را بسته اند. معضل اتومبیل های 
تک سرنشــین و در نتیجه ترافیک ســنگین سطح 
شــهر از این جا ناشی می شــود. برای این که موتور 
ماشــین به اصطالح نخوابد، بایــد هر از گاهی آن را 
روشــن کرد و راه برد. این اســت که در برخی موارد 
برای خریداری چند قلم آذوقه که به راحتی می توان 
آن را به دست گرفت یا در چرخ خرید به خانه آورد، 
از ماشین استفاده می شود. دوردورِ فرزندان برخی از 

تازه به دوران رسیده ها را هم برآن بیفزائید.
 آیــا هیچ تضمینــی وجود دارد آمبوالنســی که 
بیماران اورژانســی را به ویژه در ایــن ایام کرونایی 

حمل می کند بــه آســانی از خیابان های  کم عرض 
محــالت قدیمی که بعضی نیم قرن پیش ســاخته 
شده اند، بگذرد و به موقع به بیمارستان ها برسد؟ در 
این موارد به خصوص جامعه سرتاپا آلوده به گناهی 

است که بحران های اقتصادی باعث آن بوده اند.
 عامل عمده و از قضا مهم ترین عامل بی فرهنگی 
نــه خانواده های قدیمی یا کارگر و کاســب و کارمند 
و نه روســتائیانی هســتند که بنا به عادت روســتا 
کفش هایشــان را بیرون در می گذارند و می شود با 
یک تذکرســاده روش صحیح آپارتمان نشینی را به 
آنان یاد داد. بلکه کســانی اند که از لحاظ نوع زندگی 
و طــرز تفکر فاصله زیادی بــا اوباش ندارند. از این 
قشــرکه در متن نامعادالت اجتماعی رشد کرده و با 
اســتفاده از رانت های کوچک اما متعدد باال آمده اند، 
موجودات بی انــدازه خودخواه و حق به جانبی پدید 
آمده که خود را صاحب اختیار مردم فرض می کنند. 
ربطــی هم بــه آپارتمان نشــینی نــدارد. این ها 
همان هایی هســتند که با انداختن ته ســیگار یا با 
روشن کردن آتش در جنگل ها حریق ایجاد می کنند، 
در هنگام رانندگی با ماشین های بادآورده ده ها خالف 

مرتکب می شوند و می گریزند، پوشک بچه شان را در 
دستشویی می اندازند، با صدای بلند حرف می زنند، 
در جلسات عمومی مجتمع شــرکت نمی کنند، حق 
شــارژ را یا نمی پردازند و یا آن قدر در پرداخت تعلل 
می کنند که کارهای اساسی به تعویق می افتد. صدای 
عروســی و عزایشــان حتی در این دوران کرونایی 
گوش فلک را کر می کند، برای بچه هایشــان ایکس 
باکس می خرند اما شــب و نیمه شــب خودشان با 
آن بازی می کنند و هیــاکل مربوطه را چنان به کف 
اتاق می کوبند که ســقف خانه هــای دیگران به لرزه 
در می آید، زباله هایشــان را ساعت ها پیش از بردن 
به بیرون در بالکن خانه یا پشــت درمی گذارند، گاو 
و گوســفند نذریشــان را درحیاط مشترک و در برابر 
چشــم کودکان همســایه ذبح می کننــد، در فواصل 
نظافــت راه پله و محیط های مشــترک آپارتمان که 
معموال هفتگی یا ماهیانه انجام می گیرد، اگر پوست 
میوه یا کاغذ بیســکویتی به عمد یا سهو- و معموال 
توســط کودکان همان ها- در پاگرد یا راه پله ریخته 
شده باشــد، هرگز برای برداشتن آن خم نمی شوند 
و آن را جزو وظایف مدیر ساختمان می دانند. بدون 
مشــورت یا اجازه سایر ســاکنین برای بالکن های 
خود در و دیوار می ســازند و نمای ســاختمان را به 
هم می ریزند. جدی ترین مشغله شــان جمع آوری 
اطالعات درباره همسایگان است. شاخه های درختان 
زیر پنجره و بالکن هــای پایینی آپارتمان هر یک از 
اینان را نگاه کنی، انباشــته است از پالستیک، خرده 
نان، آشغال سبزی و هر چیزی که از پنجره هایشان 
تکانــده می شــود. در مجتمع های پرســکنه که نام 
صاحــب خانه بر روی کنتــور آب و گاهی کنتور برق 
درج نشــده، برای رســیدگی به نقص احتمالِی لوله 
کشــی آب یا سیم کشــی برق، کنتور آب و یا برق 
همه واحدهــا را بدون اطالع دادن به آن ها می بندند 
و گاه ساعت ها بســته می ماند و موجب ده ها تلفن 
به مراکز مربوطه می شــود. جــواب دادن به تلفن و 
آیفون در این گونه منازل مطلقا به عهده بچه هاست. 
ســرقت هایی که در پارکینگ های آپارتمان ها صورت 
می گیرد نیز قریب به اتفاق، به علت بازماندن درهای 

ورودی بعد از گشودن در توسط کودکان است. 
نــه تنهــا روش صحیــح آپارتمان نشــینی بلکه 
آموختن نفِس فرهنگ به کســانی که خود را بی نیاز 
از آن می دانند، بســیار دشــوار و زمان بر است. شاید 
با کمک قانون بتوان بر بعضی مشــکالت این چنینی 
فائق آمد اما آموزش رفتــار صحیح در مجتمع های 
پرســکنه باید پایه ای، جامعه شناسانه، و کارشناسانه 
صورت بگیرد. »امید عافیت آن گه بود موافق عقل/ 

که نبض را به طبیعت شناس بنمایی«. 

آیا ما می آموزیم که چگونه شهرنشین شویم؟
از آن جــا که امــروز همه انســان ها 
به عنوان اعضای اصلی جوامع بشــری 
بــرای گــذران زندگــی و البتــه تامین 
بایــد در محیطی  نیازمندی هــای خود 
اجتماعــی و در کنار هــم زندگی کنند، 
بنابراین بررسی ویژگی های این زندگی 
دسته جمعی می تواند از جایگاه خاص و ویژه برخوردار باشد. 
زندگــی انســان ها در محیط اجتماعی به نام شــهر و ســبک 
شهرنشــینی از سالیان بسیار دور آغاز شــده و در نوع ارتباط 
و شیوه زندگی انســان ها تغییرات شگرفی ایجاد کرده است. 
از طرفی بــه دلیل موضوعیت انســان در مفاهیــم اجتماعی 
و اتخاذ نگاه کیفی به مســائل انســانی؛ شهرنشــینی، از آن 
دســته موضوعاتی خواهد بود که باید از زوایای متعددی بدان 

پرداخته شود.
در قدم نخست ما باید تعریفی جامع از معنای شهرنشینی 
را در ذهن داشــته باشیم تا بتوانیم به تصویری درست از این 
ســبک زندگی اجتماعی انسان ها برسیم. شهرنشینی فرایندی 
اســت که در آن تغییراتی در سازمان اجتماعی سکونتگاه های 
انســانی به وجود می آید که حاصل افزایــش، تمرکز و تراکم 
جمعیت اســت. در واقع شهرنشینی فرایندی است که در آن، 
تغییرات اجتماعی، نوگرایی و تمرکز جمعیت صورت می گیرد. 
حال با توجه به این تعریف ســوالی که ذهن ما با آن مواجه 
می شــود آن اســت که به واقع ما شهرنشینی را می آموزیم و 
شهرنشــین می شویم یا با قرار گرفتن در موقعیت شهرنشینی 
به موجوداتی اجتماعی و شــهر نشــین مبدل می شــویم. به 
زبــان دیگر آیا ما می آموزیم که چگونه شهرنشــین شــویم و 
یا با قرار گرفتن ناخواســته در فضای شــهر، به شهروند مبدل 
می شویم؟ یقینًا در گام اول همه ما به دلیل شهر نشین بودن 
گذشــتگانمان، امروز شهرنشین هستیم و هر آن چه را از این 
حوزه در رفتارهایمان بروز می دهیم یقینًا آموزه هایی اکتسابی 
اســت که طبیعتًا بدون اراده خویش فرا گرفتیم. منظور از غیر 
ارادی آن اســت که در بســیاری از موقعیت ها رفتارهایی را از 
خود بــروز می دهیم که جزو قواعد شهرنشــینی اســت و ما 
روزانــه بدان پایبند هســتیم اما خود از آن آگاهی نداشــته و 
بــدان توجه خاص نداریم. از طرف دیگــر یکی از ویژگی های 
خاص جوامع بشــری که وجــه تمایز آن با ســایر موجودات 
اســت؛ خاصیت پیشــرفت گرایی بالقوه ای است که به صورت 
مــداوم میل بــه بالفعل شــدن دارد. این بدان معناســت که 
جوامع بشــری در طول تاریخ همیشــه میل بــه جلو رفتن و 
پیشــرفت کردن داشــته و این موضوع منوط به کیفیت رفتار 
انســان هایی است که در آن به شهرنشینی مشغولند. حال هر 
کس در هر موقعیتی که زندگی می کند، می تواند این سوال را 
از خود بپرســد؛ جامعه ای که من امروز در آن هستم و زندگی 
می کنم آیا واقعًا شهرنشینی در آن به درستی در جریان است 

یا خیر؟ شــهر همدان از آن دست شهرهایی است که در دهه 
اخیر؛ تغییرات زیادی را در خود تجربه کرده اســت. حال باید 
دید که مردم شــهر همدان چقدر شهرنشــین هستند و رفتار 
آن ها چقدر با معنای امروزه شهرنشینی و قواعد آن هماهنگی 
دارد. همانطور که قباًل گفته شــد با نگاهی یک جانبه نمی توان 
راجع به کیفیت شهرنشــینی افراد یــک جامعه اظهار نظر کرد 
امــا نتیجه همه جوانبی کــه ما می توانیم برای شهرنشــینی 

متصور باشیم؛ قانون مداری است.
به طور کلی شهرنشــینی برای قانون مدارکردن انســان ها و 
کنتــرل و هدایت رفتار آنان به وجود آمد تا بتوانند در کنار هم 
زندگی کنند و به نیاز فطری اجتماعی بودنشــان پاسخ دهند. 
اکنــون می توانیم با نگاه به میــزان رعایت قانون های مختلف 
شهرنشــینی از میــزان موفقیت های انســان های آن جامعه 
)شــهر( در امر شهرنشــینی مطلع شــویم. اگر با این نگاه به 
شــهر همدان و نحوه شهرنشینی ســاکنان بنگریم در خواهیم 
یافــت که در ســطح کلی شــهر همدان با توجه به وســعت و 
جمعیتی که در خود جای داده است؛ در مجموع شهری منظم 
و آراســته به لحاظ فضای شــهری )اعم از خیابان کشــی ها، 
ساخت و ساز مســکونی- تجاری، فضای ســبز( است. این 
در حالی اســت که برای پاســخ به میزان کیفیت شهرنشینی 
شــهروندان همدانی، باید رفتار اجتماعی ساکنان شهر همدان 
را با نگاهی جزئی تر بررســی کرد. چراکه مفهوم شهرنشینی با 
مردمان ســاکن آن، معنا پیدا می کند. هر یک از ما به عنوان 
یــک شــهروند با کمی دقــت در اطرافمان متوجه می شــویم 
که چقدر قوانین شــهری رعایت شــده و به چه میزان نادیده 
انگاشــته می شــود. این که چقدر با حقوق خــود و دیگران در 
حوزه های مختلفی همچون فضای اجتماعی آپارتمان نشــینی، 
فضــای رانندگی و قواعــد آن، فضای مســائل اداری، فضای 
مدرسه و دانشــگاه و محیط های آموزشی، فضای کسب و کار 
و تجارت و مانند این آشــنا هستیم و به چه میزان در رعایت 
کردن آن ها توانمندیم، می تواند ســطح آگاهی مردم را نسبت 

به مســائل شهر و شهرنشینی مشخص سازد.
فــرا گرفتن قواعــد و هنجارهــا و ارزش های شهرنشــینی 
موضوعی است که باید در طول زمان به افراد آموزش داده شود 
تــا بتوانیم از قانون گریزی شــهری جلوگیری کنیم. به چشــم 
آمدن هرج و مرج در نقاط مختلف شــهر همدان نشــان بر آن 
دارد که ساکنین شــهر درگیر میزانی از هنجارشکنی هایی است 
که محصول آموزش ندیدن درســت و ناآگاهی مردم شهر است. 
هر یک از ما روزانه شاهد بی نظمی و قانون گریزی هایی هستیم 
که از سوی شــهروندان همین شهر رخ می دهد و باعث زحمت 
همگان می شــود. پس با نگاهی کلی می توان گفت که فرهنگ 
شهرنشــینی در شهر همدان در نیمه راه قرار دارد و برای رسیدن 
به ســرمنزل مقصود به بســتر آموزشی مناســب، نیازی مبرم 

خواهد داشت.

کودکان در  بیماری زایی و ناامنی 
کودک بوستان های شهر دوستدار 
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اجرای بیش از 13 عنوان برنامه همزمان
با هفته کتاب

ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
اســالمی اســتان همدان به 
ایــن  برنامه هــای  تشــریح 
کتــاب  هفتــه  در  اداره کل 

پرداخت.
به گــزارش روابط عمومی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره کل 
اســتان همــدان،  اســالمی 
در  احســانی«  »احمدرضــا 
اینستاگرامی  خبری  نشست 
خــود بــا بیان این کــه ویژه 
برنامه هــای هفتــه کتاب از 

24 تا 30 آبان ماه در همدان همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد، 
اظهار کرد: در این هفته 13 برنامه در نظر گرفته شــده که شهرستان های 

استان اجرا خواهد شد.
وی در ادامــه یــادآور شــد: آیین تجلیــل از فعــاالن صنعت چاپ، 
برگــزاری آیین اختتامیــه جایزه قلــم هگمتانه و انتخاب کتاب ســال 
اســتان، برگزاری عصــری با کتاب، برگزاری نمایشــگاه کتاب در صورت 
موافقت ســتاد ملی مقابله با کرونا، اهدای کتاب به موسســات فرهنگی 
و هنری و برگزاری پاییزه کتاب از جمله برنامه های این هفته به شــمار 

می روند.
احســانی با بیان این که طــرح پاییزه کتاب از 24 تا 30 آبان ماه در 
17 کتاب فروشــی همدان و دو کتاب فروشــی مالیر اجرا می شود، گفت: 
کتب عمومی، دانشــگاهی و کودک و نوجوان در این ایام با تخفیف 20 

درصدی به فروش می رسد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی اســتان در خصوص برنامه های 
فرهنگــی پیش بینــی شــده در نیمه دوم ســال، اظهار کــرد: تقدیر از 
چهره هــای مانــدگار فرهنگــی با محوریــت مرحوم آیت هللا ســید رضا 
فاضلیان در همدان، جشنواره نمایشنامه خوانی در رزن، رونمایی از قرآن 
کریم با قلم مرتضی شــعبانی و برپایی نمایشگاه خوشنویسی، جشنواره 
اســتانی سبک زندگی قرآنی و جشــنواره خوشنویسی با موضوع نماز و 

یادبود فعاالن فرهنگی از جمله برنامه  های فرهنگی اســتان هستند.
وی همچنین تصریح کرد: جشــنواره موسیقی سنتی آواها و نواهای 
عاشــورایی تحت عنوان جشــنواره نغمه عشــق، بهمن ماه در شهرستان 

اسدآباد برگزار خواهد شد.
احســانی با بیان این که جایزه ادبی اســتان، بهمن ماه در شهرستان 
بهار برگزار می شــود، خاطرنشــان کرد: پویش فضای مجازی با مرکزیت 
همدان، بهمن ماه در سراســر اســتان برگزار می شود و جشنواره فیلم و 
عکس با محوریت تقدیر از اهالی ســینما، اسفندماه در نهاوند پیش بینی 

شده است.

خبــــــــــــر

کرونا را جدی بگیریم
کمین است خطر در 

استانداری همدان
اداره کل روابط عمومی

مدیریت ارتباطات 
شهرداری همـــدان

کرونا کانون های شیوع و ابتال به ویروس 

دورهمی
خانوادگی

مراسم
عروسی

مراسم
عــــــزا

آغاز عملیات اجرایی سایت موزه میدان همدان
وژه اختصاص یافته است یال از اعتبارات شهرداری منطقه یک به این پر مدیر شهرداری منطقه یک: مبلغ ۸۰ میلیارد ر

آن روزها که خبرنگاران همدان جلوی مســئوالن این 
شهر ایســتادند تا اشیای تاریخی کشف شده در میدان 
مرکــزی به جای دفن شــدن زیر بتن به ســایت موزه 
تبدیل شــود، هیچ وقت فکرش را هم نمی کردند نتیجه 
تالش هایشــان بعد از سه سال ایجاد یک حفره در قلب 
همدان باشــد که به هیچ چیز شــبیه نیست چه برسد 
به جاذبه گردشــگری. این خبرنگاران فکر می کردند این 
مکان سایت موزه ای استثنایی خواهد شد که گردشگران 
سراســر جهان را به ســوی خود جذب خواهــد کرد اما 
انگار این هم از مجموعه آرمان خواهی های آن ها در برابر 
مســئوالن شهری اســت که بیشــتر از آن که عمل کنند، 

حرف می زنند.
چند وقت پیش اعتراضات به بالتکلیفی سایت موزه 
بــاال گرفــت و شــهرداری، میــراث فرهنگــی را مقصر 
می دانســت و میراث فرهنگی، راه و شهرسازی را متهم 
به کم کاری می کرد تــا این که با توجه به اهمیت پروژه، 
عملیــات اجرایی ایــن پروژه به شــهرداری منطقه یک 
واگذار شــد تا شاهد تکمیل شــدن هرچه سریع تر این 
پروژه که در بافت تاریخی شــهر قــرار دارد و از اهمیت 
باالیی برای شــهروندان و گردشــگران برخودار اســت، 

باشیم.
8 میلیارد تومان اعتبار �

مدیر شهرداری منطقه یک با اشاره به این که تابستان 
سال جاری احداث این سایت موزه به شهرداری منطقه 
یک واگذار شــد، توضیح می دهد: طرح ها و برآوردهای 
الزم که برای اجرایی کردن این پروژه نیاز بود به سرعت 
تهیــه و تنظیم شــدند و خوشــبختانه در مدت کوتاهی 
توانستیم با برگزاری مناقصه پیمانکار این پروژه را جذب 

کنیم.
»مســعود دهبانی صابــر« ادامه می دهــد: مبلغ ۸0 
میلیــارد ریال از اعتبارات شــهرداری منطقه یک به این 
پروژه اختصاص یافته اســت و هــم اکنون نیز عملیات 
اجرایــی پــروژه آغاز شــده اســت و در حــال اجرای 

فوندانسیون اصلی سایت موزه هستیم.
مدیر شــهرداری منطقه یک معتقد است: این پروژه 

یکــی از مهم ترین پروژه های شــهر همدان محســوب 
می شود که از اهمیت باالیی نیز برای شهروندان همدانی 
برخوردار اســت. به همین دلیل با اســتفاده از ظرفیت 
نیــروی انســانی و مهندســی باال در تالشــیم تا هرچه 
ســریع تر این پروژه تحویل همشــهریان عزیز همدانی 

شود.
توجه شهرداری منطقه یک به اماکن گردشگری �

وی می افزاید: یکی از دالیلی که گردشــگردان شــهر 
همدان را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند ســابقه 
تاریخی این شــهر است. پروژه سایت موزه میدان امام 
)ره( یکی از پروژه هایی است که این سبقه تاریخی را به 
خوبی به گردشــگران نشان می دهد و باعث رونق هرچه 

بیشتر گردشگری در شهر همدان خواهد شد.
دهبانی صابر توضیح می دهد: در روزهایی که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا گردشــگری کاهش یافته است و 
اماکن گردشگری خلوت است، شهرداری منطقه یک با 
برنامه ریزی های منظم درصدد ارتقای کیفیت این اماکن 
است و از ابتدای سال عالوه بر پروژه سایت موزه میدان 
مرکــزی میدان امــام )ره( پروژه هــای ترمیم محوطه 
گردشــگری گنجنامه، ترمیم بوســتان های مردم و ارم، 
بازگشایی معبر بلوار شــهید فهمیده، آسفالت ریزی های 
بلوار کوالب صورت پذیرفته اســت تا اماکن گردشگری 

شهر همدان جلوه ای ویژه به خود بگیرند.
سایت موزه تاریخ همدان را به رخ خواهد کشید �

طراح پروژه ســایت موزه میدان مرکزی نیز می گوید: 
هر جای قلب تپنده این شــهر را که بشکافی، مانند یک 
کالس درس، الیه های روی هم نشســته تاریخ زندگی 
بشــر، در جلوی چشمان انسان رخ نمایی می کند. شهر 
همدان به مثابه یک لوحی اســت که بارها بر آن نگاشته 
شده، پاک شده و مجدد بر روی همان لوح نگاشته شده 
است. کافی اســت کمی با دقت الیه ها کنار زده شود تا 
محتوای زیرین خودنمایی کند. گاهی باید بعضی از الیه 
های معنایی شــهر را که روی هم انباشــته شده است، 
ویترین کرد و جلوی چشــمان مردم گذاشت تا جلوه ای 
از تمدن انســانی را به نظاره بنشــینند. همدان از جمله 

معدود شهرهای تاریخی است که بشر چند هزار سال را 
به طور پیوسته در آن زیسته است. تاب آوری این شهر 

در برابر جنگ ها و بالیای طبیعی شگفت انگیز است. 
»صاحــب محمدیان منصــور« معتقــد اســت: این 
سایت موزه یک ظرفیت گردشگری جدید ایجاد می کند 
و موجــب تقویت پیــاده راه بوعلی- اکباتان می شــود 
و همچنین نقطــه اتصال دو موزه بوعلی ســینا و موزه 
هگمتانه خواهد شــد. اما تفاوت این سایت موزه با دو 
موزه دیگر این اســت که مخاطب آن عامه مردم شهرند 
که بدون این که بخواهند به موزه بروند، موزه در ســر راه 
آنــان قرار می گیرد و نمایش آثار تاریخی در همان نقطه 
کاوش شــده و کامال عمومی موجب ارتقا اندیشه مردم 
خواهد شد و 3000 ســال تاریخ شهرنشینی و تمدن در 

مرکزی ترین نقطه شهر را به تظاهر خواهد کشید.  
وی تأکیــد می کنــد: موقعیت این ســایت موزه در 
مرکزی ترین نقطه شــهر با قدمتی چند هزار ساله است 
که معماری آن متاثر از معماری و شهرســازی باروک و 
در امتزاج با متریال هــا و موتیف های معماری ایرانی 

دوره قاجار است.
مبانی طراحی سایت موزه �

این عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با اشاره 
به مبانی طراحی این ســایت موزه، می گوید: حفظ خط 
آســمان میدان مرکزی شهر و امتناع  از ایجاد یک فرم 
مرتفع و جدیــد در مرکز این اثر تاریخی )میدان امام(، 
متمرکــز کردن توجه و به رخ کشــیدن اهمیت معنایی 
آثار تاریخی مکشــوفه، ارجحیت دادن به ایجاد فضایی 
برای تعامل اجتماعی، شکل دادن به یک قرارگاه رفتاری 
و تقویــت حس مکان  و اســتفاده از گــودال باغچه به 
عنوان یک الگوی کهن در معماری ایرانی از جمله مبانی 

طراحی این سایت موزه هستند.
محمدیان منصــور ادامــه می دهد: اســتفاده از فرم 
اســتوانه ترکین چند ضلعی به جهت انطباق با ساختار 
مقابــر ایرانی مثل بــرج قربان، آرامــگاه حیقوق نبی و 
همچنیــن معماری مقابر معاصر نظیــر آرامگاه بوعلی و 
باباطاهر و اســتفاده از کهن الگوی رواق، به منظور ایجاد 
سایه برای مخاطب، جلوگیری از تابش آفتاب مستقیم 
به آثــار، جلوگیــری از رفلکس نور در شیشــه ها را هم 
مدنظر داشــته ایم و امیدوارم با افتتاح این سایت موزه، 
یک جاذبه دیگر به جاذبه های بی نظیر گردشــگری این 

شهر اضافه کنیم.

صدور پروانه های ساختمانی 
از مســائلی اســت که اگر آن را 
به »هفت خوان رســتم« تشبیه 
فرآیندی  نگفته ایم،  کنیم گزافه 
بسیار طوالنی و زمان بر که سبب 
می شــود بســیاری از مالــکان 
عطای کار را به لقای آن بخشــیده و از خیر ســاخت 
وســاز بگذرند. خوشــبختانه معاونت شهرســازی در 
تالش اســت این روند را کوتاه تر  و فرآیند را تسریع 
کنــد. در این زمینه با »آرش خدابنده لو« رئیس اداره 
نظارت بر صدور پروانه شــهرداری همــدان گفتگویی 

داشته ایم که در ادامه می خوانید.
در سال جاری چند پروانه ســاختمانی در همدان  �

صادر شده و چقدر نســبت به سال قبل تفاوت داشته 
است؟

از ابتدای ســال جــاری تا تاریــخ 20 آبان 99 ما 
1345 فقــره پیش نویــس پروانه ســاختمانی صادر 
کرده ایم، تعداد واحدها 6257 واحد و مســاحت کل 
110۸3۸4 مترمربع بوده  اســت که این آمار نسبت به 
آمار پیش نویس های صادره در ســال گذشته در بازه 

زمانی مشابه حدود 190 درصد رشد داشته است.
بیشــتر در کدام مناطق شــهر این پروانه ها صادر  �

شده است؟
بیشــترین فراوانــی از نظــر تعــداد در منطقه 2 
شــهرداری اســت که 423 فقره بــوده و کمترین آن 
مربوط بــه منطقه 3 شــهرداری به تعــداد250 فقره 
بوده اســت. دلیــل این که در منطقه 3 تعــداد پروانه 
کمتری  صادر شده این است که در این منطقه بیشتر 
برای کاربری های تجاری درخواست پروانه شده است 
و در این منظقه قطعات تفکیکی با کاربری مســکونی 

ساخته نشده کمتری وجود دارد.
افــرادی که برای تهیه پروانه ســاختمانی به شــما  �

مراجعه می کنند چه روندی را باید طی کنند؟
در حــوزه معاونــت شهرســازی بحــث کنتــرل 
نقشه های معماری را داریم. صدور پروانه ساختمانی 
شــامل چند بخش اســت که فرد باید به شــهرداری 
منطقه مراجعه کند و در آن جا با ارائه مدارک هویتی و 
مالکیتی  پرونده تشــکیل دهد و پس از آن متقاضی 
بــرای انتخاب مهندس طــراح معماری به ســازمان 
نظام مهندســی ســاختمان مراجعه می کند. مهندس 
طراح معماری نقشــه  معمــاری را تهیه و پس از آن 
مالک یا نماینده قانونی وی  برای کنترل نقشه  و اخذ 
پیش نویس پروانه ساختمانی به معاونت شهرسازی 
مراجعه می کند. نتیجه کنترل ها ی ما مقادیری است 
که از نقشه استخراج می کنیم و به عنوان پیش نویس 

پروانه ساختمانی به مالک ارائه می دهیم.
مالک با در دســت داشتن نقشه ها و پیش نویس 
به شهرداری منطقه مراجعه می کند تا عوارض قانونی 
را پرداخــت کند. پس از پرداخــت عوارض ، مالک از 
ســوی شــهرداری منطقه به نظام مهندسی ساختمان 
معرفی می شــود تا ســایر نقشــه های فنــی در این 

سازمان کنترل شود.
ســازمان نظــام مهندســی از ســال 92 تاکنون 
مســئولیت کنترل نقشه های ســازه، برق و مکانیک 
را برعهــده دارد. پس از تهیه نقشــه توســط مهندس 
ســازمان  بررســی  و  مالــک  منتخــب  ذی صــالح 
نظام مهندسی در نهایت آن فرد به سازمان آتش نشانی 
معرفی می شــود تا کلیه نقشه ها از نظر مسائل ایمنی 
توسط ســازمان آتش نشانی کنترل شود. پس از آن 
مالک دوباره به شهرداری منطقه مراجعه می کند و بر 

اساس نقشــه های فنی تایید شده پروانه ساختمانی 
صادر می شــود و مالک پس از آن عملیات اجرایی را 

آغاز می کند.
این روند به نظر روند طوالنی و زمان بری اســت و  �

این روند طوالنی صدور پروانه در همدان به عنوان یکی 
از عوامل اصلی گرانی مسکن خوانده می شود. معاونت 
معماری برنامــه ای برای کوتاه تر کردن این روند دارد؟ 

چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟
ایــن موضــوع کاهــش فرآینــد صــدور پروانه 
سال هاســت که مطرح شده  و در دستور کار شهرداری 
و ســایر مراجع صدور پروانه قرار دارد. در ســال های 
گذشته یک سری اقدامات درون سازمانی در شهرداری 
صورت گرفت که با تغییراتی در این فرآیند توانســتیم 
تــا حدودی این مــدت را کاهش دهیــم. مثال بحث 
صدور دستور تهیه نقشه که قبال در معاونت شهرسازی 
انجام می شد  به شــهرداری های مناطق تفویض شد 
تا مالک مجبور نباشد به قسمت های مختلف مراجعه 
کند و در شــهرداری هر منطقه تشــکیل پرونده دهند 
و در همان جا دســتور تهیه نقشــه هم صادر شــود تا 

مالک بــدون مراجعه بــه معاونت شهرســازی برای 
انتخاب مهندســین به سازمان نظام مهندسی مراجعه 
کرده و بعد از تهیه نقشــه های معماری به ما مراجعه 
کند. یا مثــال ما قبال دو پیش نویس صادر می کردیم، 
یکــی پیش نویس موقت بود که بعد از کنترل نقشــه 
معماری  صادر می شد و دیگری پیش نویس  قطعی 
بود که پس از بررســی سایر نقشــه های فنی توسط 
ســازمان نظام مهندســی و آتش نشــانی مالک الزم 
بــود مجددا جهت اخذ پیش نویس مذکور به معاونت 
شهرســازی مراجعه کند که این روند هم تعدیل شد و 
اکنون تنها یک پیش نویس تحت عنوان پیش نویس 

شهرسازی صادر می شود.
اتفاق خوب دیگری که امســال افتاد با تعامالتی 
کــه مدیرعامــل جدید ســازمان آتش نشــانی؛ آقای 

مهندس پورســینا با معاونت شهرســازی انجام دادند 
این بود که یک کارشــناس از آتش نشانی در معاونت 
شهرسازی مستقر شــد که همان ابتدای کار، مسائل 
آتش نشــانی هم در نقشــه های معماری دیده شود 
چــون گاهی پیش می آمد که در مرحله آخر که کنترل 
آتش نشــانی بود ایرادهایی به نقشــه مطرح می شد 
و  مالــک ناچار بــود این ســیکل را از ابتدا طی کند. 
خوشــبختانه ایــن کنتــرل در حال حاضــر در همان 
مراحل اولیه در معاونت شهرسازی انجام می شود که 

گام مثبتی است.
ما سال هاســت که این فرآیند را بررسی کرده  ایم 
و تا حد ممکــن فرآیند را کوتــاه کرده  ایم؛ اما آن چه 
بســیار در این بحث موثر اســت این است که برخی 
از پرونده ها زمانی که در شــهرداری منطقه تشــکیل 
می شــوند دارای مغایرت هایــی بیــن وضــع موجود 
امالک با اســناد مالکیت هســتند که قبــل از صدور 
پروانــه باید ایــن مغایرت ها برطرف شــود. برخی از 
ایــن پرونده ها وارد مراحل اصالح ســند در ســازمان 
ثبت اســناد می شــوند و گاه این روند خیلی زمان بر 

اســت، در بعضــی از پرونده هــا با مشــکالتی روبرو 
می شــویم که اســناد مالکیت از نظر مساحت یا ابعاد 
با بنــا تطبیق نــدارد، در این زمینه هــم روند اصالح 
سند باید انجام شود. گاهی هم پیش آمده که مالک 
درخواســتی مازاد بر مقررات و ضوابط شهرسازی دارد 
و باید فرآینــدی مجزا از صدور پروانه طی کند و باید 
درخواســت مالک در کمیسیون طرح تفضیلی مطرح 
گردد. این کمیســیون در سطح استان برگزار می شود 
که نماینده دســتگاه های مختلــف از جمله اداره کل 
راه و شهرسازی، استانداری، شهرداری، سازمان نظام 
مهندســی، اداره میراث فرهنگی، جهاد کشــاورزی و 
شــورای شهر در آن شــرکت می کنند. درخواست های 
مازاد مالکان باید به این کمیســیون ارجاع داده شود 
تا به صدور یک مصوبه منجر شــود که انجام این روند 

گاه تا دو یا سه ماه زمان نیاز دارد.
در مورد پرونده های عادی که درخواســت مازاد بر 
ضوابط و مشکالت مغایرت وضع موجود ملک با سند 
ندارنــد، در ایــن زمینه هم چند عامــل باعث طوالنی 
شــدن فرآیند می شــود، یکی از ایــن عوامل  بحث 
کنترل نقشــه های معماری است که توسط شهرداری 
و معاونــت شهرســازی انجام می شــود و همچنین 
کنترل ســایر نقشه های فنی که توسط نظام مهندسی 
صورت می گیرد و این رونــد به دلیل حجم باالی کار 
بــا تعداد نیروهایی که برای کار پیش بینی شــده بود 
هماهنگی نداشــته و از طرفی ایــن روند یک فرآیند 
طوالنی و زمانبر اســت. از اواخر ســال گذشته تالش 
کردیــم این فرآینــد را اصالح کنیم، بنابراین ســوابق 
کالن شــهرهای مختلف مانند شهر مشــهد را بررسی 
کردیــم و دیدیــم یک اتفاق خوب در شــهر مشــهد 
افتــاده و در این شــهر بــا اعتماد به مهندســانی که 
مســئولیت   طراحی نقشــه ها را بر عهده دارند، بدون 
کنترل نقشه ها بر اساس مسئولیت مهندسان ، پروانه 
را صــادر می کنند. این تعامل بین نظام مهندســی و 
شــهرداری به وجود آمــده و این موضــوع را مطرح 
کردیم. در جلســات مشــترک که میان شــهرداری، 
نظام مهندسی و اداره کل راه وشهرسازی و استانداری 
محترم همدان، به این نتیجه رســیدیم که مسئولیت 
کنترل نقشــه ها قابل تفویض و برون سپاری است و 
هیچ جای قوانین اعالم نشــده که حتما باید در درون 
سازمان یا شــهرداری کنترل ها صورت بگیرد بنابراین 
پیشــنهاد دادیم دفاتر مهندســی طراحی حتما شکل 
بگیرد. متاســفانه همدان از شهرهایی است که در این 
زمینه اقدام قابل توجهی نکرده است. شاید  تعامالت 
شهرداری با نظام مهندســی و سایر دستگاه ها منجر 
به این موضوع شــده اســت چراکه طابق مقررات ما 
ملزم هستیم صرفا نقشه هایی را  بپذیریم  که توسط 
دفاتر طراحی تهیه شــده اند و توســط مســئول دفتر 
تایید شده است. اما از آن جا که این دفاتر در همدان 
شکل نگرفته، شــهرداری نقشه های تهیه شده توسط 
طراحان حقیقی را می پذیرد که متاســفانه تعدادی از 
طراحان حقیقی از آن جا که مطمئن هســتند  نقشه ها 
هم در شــهر داری و هــم در نظام مهندســی کنترل 
می شــود دقت الزم را ندارند و ایــن موضوع موجب 
کنترل چند باره نقشــه در شهرداری و نظام مهندسی 
می شــود و  ایراداتی که ممکن اســت در نقشه وجود 
داشته باشــد به جهت اصالح به مهندس عودت داده 
شــود و این رفت و آمدهــا و کنترل های متعدد روند 
و فرآینــد را طوالنــی می کند. پــس در گام اول باید 
دفاتر طراحی شــکل بگیرند که خوشبختانه هم نظام 
مهندســی و هم اداره کل راه و شهرســازی همکاری 

می کند که این دفاتر زودتر شکل بگیرد. 
دفاتر طراحی با حضور مهندســین از رشــته های 
چهارگانه که در ســاخت و ســاز تاثیرگذار هستند، در 
حال شکل گیری است و در این دفاتر نقشه های فنی  

بــه صورت متمرکز در یک دفتــر و منطبق بر هم تهیه 
می شــوند. بنابراین مغایرت و ایــرادات کمتری را در 

نقشه ها شاهد خواهیم بود.
ایــن دفاتــر قانونی ثبــت خواهند شــد و مطابق 
مقررات ملی ســاختمان مســئول دفتر و طراح نقشه 
باید مســئولیت کار را بپذیرند بنابراین نواقص نقشه ها 
تا حد زیادی کاهش خواهد یافت و مدت زمان صدور 
پروانــه نیز به دنبال آن کمتر خواهد شــد. در گام دوم 
برنامه این است که ما بر اساس صالحیت دفاتر برای 
این دفاتر امتیازاتی قائل شویم و از اختیارات سازمانی 
بــه آن ها تفویض کنیم یعنی مالک به جای مراجعه به 
شــهرداری و نظام مهندســی برای کنترل نقشه، طرح 
تهیه شده توسط یک دفتر را  به دفتر دیگری ارائه دهد 
و آن دفتر طرح را بررسی کند. خوب این برون سپاری 
باعث خواهد شــد که تمرکز موجــود از بین برود و با 
تعــدد دفاتری که به وجود خواهــد آمد فرآیند کنترل 
بسیار کوتاه خواهد شد و به خاطر حضور مهندسانی از 
رشــته های مختلف دقت هم بیشتر خواهد شد و یک 

رقابت هم به وجود خواهد آمد.
اگر ممکن اســت یک آمار مقایسه ای هم بفرمایید  �

که نســبت به ســال 98 امســال چه تغییر و تحوالتی 
صورت گرفته است؟

- آمــار پیش نویس پروانه ســاختمانی از ابتدای 
سال 9۸ تا 20 آبان 9۸: 

شــهرداری منطقــه یــک 1۸3 فقــره 1102 واحد 
210429 متر مربع 

شــهرداری منطقــه دو 191 فقــره 1321 واحــد 
261454 متر مربع 

شــهرداری منطقه سه 110 فقره 295 واحد 39121 
متر مربع 

شــهرداری منطقه چهــار 225 فقــره 933 واحد 
167۸09 مترمربع

- آمــار پیش نویس پروانه ســاختمانی از ابتدای 
سال 99 تا 20 آبان 99:

شــهرداری منطقه یــک 305 فقــره 1635 واحد 
30545۸ متر مربع 

شــهرداری منطقــه دو 423 فقــره 2195 واحــد 
42۸229 متر مربع 

شــهرداری منطقــه ســه 250 فقــره 592 واحد 
۸2249 متر مربع 

شــهرداری منطقه چهار 367 فقــره 1۸35 واحد 
29244۸ مترمربع

آمار سال 99 نسبت به سال 9۸ از لحاظ تعداد در 
مدت زمان مشابه تقریبا 1/9 برابر شده است.

افزایش تعداد پروانه های ساختمانی
صادرشده در همدان

وانه برداشته است معاونت معماری و شهرسازی شهرداری همدان گام های مثبتی برای کوتاه تر شدن فرآیند صدور پر

نسرینزندی
روزنامهنگار
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، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 

از تولد و دوران کودکی و زادگاهتان؛ کرمانشاه بگویید. �
ســال 1332 در محله چوب فروش های کرمانشاه در 
یک زاغه متولد شــده ام. کودکی ام چه بود، بگذریم. جایی 
که من بودم خانــواده ام خیلی از کتاب و ادبیات و این ها 
دور بودند. تا دو سالگی پدر و مادر باهم زندگی کردند و چیز 
خاصــی از پدر یادم نمی آید. بعد هم در محیط های تلخ و 
خزی خانه و توسعه نیافته زندگی کردم. مدرسه هم می رفتم 
اما مدرســه اصال تاثیری در من نداشت. تنها کار مثبتی که 
خانــواده یعنی مادرم در موردم انجام داد همین بود که مرا 
به مدرسه فرستادند اما از مدرسه خوشم نمی آمد. تا کالس 

ششم درس خواندم و دوبار هم رفوزه شدم. 
هم بازی یا دوســتی درآن محله داشتید که تاثیر مثبتی  �

بر شما گذاشته باشد؟
بله در محله همبازی داشــتم اما این که تاثیری در من 
گذاشــته باشند نه، کســی نبود مگر فقط در اول متوسطه 
خارج از محیط محله و مدرسه با »فریبرز ابراهیم پور« آشنا 
شــدم. واقعا در فقر کامل بودیم و حمایت هیچ کســی را 
نداشتیم. پدربزرگم هم چون از من هم خوشش نمی آمد 
من و مادرم را از خانه بیرون کرد. همین پدربزرگ سه زن 
داشــت که از هر کدام بچه ای داشــت و هر کدام از این ها 

با هم بد بودند. 
اصال چطور شــد که سراغ کتاب رفتید؟ پیش تر گفتید که  �

تا قبل از آشنایی با ابراهیم پور کتاب های عامه پسند دوست 
داشتید...

من عاشق فیلم بودم و از این طریق بود که به کتاب و 
کتاب خوانی هم عالقه مند شدم البته کتاب های عامه پسند 
و عشــق سینما بودم. اولین فیلمی هم که در سینما دیدم 
»شب نشینی در جهنم« بود. وقتی با ابراهیم پور آشنا شدم 
این ها را از من گرفت و کتاب های هدایت را به دســتم داد 

که بخوانم.
چه شد که مرتکب شعر شدید؟ �

اولین شــعری که نوشــتم به خاطر فریبرز ابراهیم پور 
به نام »اوج دوســتی« بود. بعد ادامه دادم البته گاه گاهی 
داســتان می نوشــتم. اصال برای چاپ هم نمی نوشتم اما 
ذوق و کار من در شعر بود. می نوشتم و ابراهیم پور تصحیح 
می کرد. شــعرها را می دید و بر روی من تاثیر می گذاشت. 
بعــد هم تــرک تحصیل کردم و بیشــتر وقتــم را کتاب 
می خواندم و کار می کردم. انواع کارها ... خیاطی می کردم، 

در لوازم تحریر فروشی و این چیزها هم کار کردم.
تا چه ســالی با مادرتــان زندگی می کردیــد و بعد در  �

کرمانشاه چه اوضاعی داشتید؟
تا هفده، هجده سالگی در کرمانشاه زندگی می کردم. 
در یــک محیط و محل عقب مانده و فاســد که ملقمه ای 
از انــواع آدم ها بود. هر چقدر که به طــرف مطالعه رفتم 
از خانــه و خانواده دور شــدم. متاســفانه یک چیزی که 
هنــوز از خودم گله دارم این بود که چون شــاملو و فروغ 
یا ابراهیم پور تحصیالت دانشــگاهی نداشتند این را یک 
امتیاز می دانستم و این یک باور غلط بود که ما داشتم و 

تحصیالت را رها کردم.
فکر می کنیــد آن هفده ســالی که با مادرتــان زندگی  �

می کردید چه تاثیری بر شما و آینده تان داشت؟چقدر زندگی 
امروز شما تحت تاثیر آن دوره است؟

متاسفانه من ضربه خوردم. قطعا اگر در محیط دیگری 
بودم چیز دیگری می شــدم. این خانواده زندگی مرا ویران 
کرد. این که فروید می گوید شخصیت زندگی انسان در سه 
ســال اول شکل می گیرد، بسیار درست است. اتفاقاتی که 
در زندگی من رخ داد من را پریشــان کرد و برای همیشه 
شــخصیت من را تحت تاثیر قــرار داد و این دلمردگی و 

افسردگی همیشه در من ماند.
و به نظر می رســد این تاثیر و تلخی در آثارتان و شعرتان  �

خودش را نشان داده...
بله. من زندگی خوبی نداشــتم. این تلخی را از گذشته 
می گیرم و این هم مسائل خودش را دارد. آن خزانی که بر 
من گذشت ماندگار شد. اما چون با دوستانی اهل ادبیات و 
با کتاب آشنا شدم توانستم از آن خمیر مایه چیزی بسازم.

باز برگردیــم به کرمانشــاه. نوشــتن در آن روزگار چه  �
مشکالتی داشت؟

می دانید اولین باری که شــروع کردم به نوشتن رفتم 
ضبط صوت را گرو گذاشتم و ماشین تحریر گرفتم و شروع 

کردم اعالمیه پخش کردن و این چیزها.
جریانی که با آن ها در ارتباط بودید را می توانید نام ببرید؟ �

گرایش های عدالت خواهی بود. همزمان با چریک های 
ســیاهکل در ارتباط بودیــم. وقتی که مــادر فهمید دیگر 
احتیاج به ســاواک نبود. ماشــین تحریر را گرفتند، خرد 
کردند و بردند در بیابان چال کردند. با کارگرهایش این کارها 
را کرد و این مســئله برخوردهای ما را بیشتر کرد. با این که 
اگر به خواست مادر تن می دادم می توانستم پول دار شوم و 
موقعیت خوبی داشتم اما در کارخانه قند کارگری می کردم. 

در مجموع این ها باعث شد که مادرم از من خوشش نیاید. 
آن زمان یا دنبال »غالمحســین ســاعدی« بودم یا دنبال 
»صادق چوبک«. اسطوره های من این ها بودند در آن سن 

هدایت اولین نویسنده ای بود که در من اثر گذاشت.
خواندن این آثار چه تاثیری در شما گذاشت؟ �

اثر فکری که بیشــتر در ناخوداگاه من گذاشت. چیزی 
نبود که من راجع به هدایت نخوانده باشم. من همه مطالب 
و عکس های مربوط به هدایت را جمع می کردم. گذشــته 
برای من با همه تلخی هایش روزهای پر باری بود. شــعر 
و هر هنری اصوال باید هســته ای داشــته باشد. نمی دانم 
اسمش را چه باید گذاشت اما هرچه هست احتیاج به کار 
دارد. مــن همه چیز را ول کرده بودم و فقط می خواندم. از 
هر جایی و هر چیزی که بود و گاه گاهی هم در نشــریات 

مطلبی می نوشتم.
یادتان هســت در چه نشــریاتی شــعرهایتان را چاپ  �

می کردید؟
»تهران مصور« بود که قسمتی از آن را »حسن شهرزاد« 
مدیریت می کرد. دوســتم »منصور یاقوتی« در همان جا 

می نوشت. آن جا بود که با درویشیان آشنا شدم.
درویشیان هم کرمانشاه بود؟ �

بله هــر وقت که زنــدان نبود کرمانشــاه بــود. کتاب 
فروشی ســحر را داشت. بحث هایی هم با هم می کردیم. 
به خصوص راجع به »هوشــنگ گلشــیری«. یادم هست 
»شــازده احتجاب« را تازه خوانده بودم و این خیلی روی 
من تاثیر گذاشت مخصوصا آن قسمتی که شازده قجری 
چشم گنجشک ها را بیرون می آورد و همه را پرواز می دهد 
و رفتم و این را به درویشــیان گفتم درویشیان اخم کرد و 
گفت گلشیری هنر کرده است آن زمان آدم سر می بریدند؟ 
کال نظر مثبتی روی گلشــیری نداشــت که بعدا نظراتش 
تلطیف شــد. کال آدم خشــک مذهبی بود. خالصه این ها 
باعث شــد که شــخصیت من شــکل بگیرد. اگر من این 
گذشته را نداشتم چیز دیگری بودم. من آدمی نیستم که 
در برابر جمع بنشینم و حرف بزنم و کال استعداد سخنرانی 

هم ندارم.
خب بیاییم همــدان. وقتی به همــدان آمدید چه کار  �

کردید؟
پانزده سال در خانه های مردم نقاشی می کردم. در کوره 
آجرپزی هم کار می کردم. کتابفروشــی هم کردم. در واقع 

من در همدان جدی کار کردم و مدام نوشته ام.
حاال چه شد که ازدواج کردید؟ �

به خاطر بی جایی. ناچار بودم که تشکیل خانواده بدهم. 
البته ما یک باوری داشــتیم که می گفتیم زن می گیریم و 

تغییرش می دهیم که البته باور بسیار غلطی بود.

شــما چندبار سراغ شــاملو هم رفتید. کمی درباره این  �
دیدارها صحبت کنید.

آن زمان که من کرمانشاه بودم شاملو آمد کرمانشاه که 
از دور او را دیدم . من همیشــه در فضای شاملو بودم و به 
او عالقه داشتم. در همدان یکی از دوستان به خانه شاملو 
رفتــه بود. آدرســش را داد و من هم رفتم او را پیدا کردم. 
وقتی اولین بار رفتم شــاملو بیمار بود. در دومین مالقات 
برایش سیر همدان بردم که شنیده بودم برای دیابت خوب 
اســت. پیش از آن شایعه ای منتشر شــده بود که شاملو 
فوت کرده و من شــعری برای مرگ شاعر گفته بودم. در 
همین مالقات شعر را به او دادم و شعر را خواند و گفت من 
این شــعر را قبال خوانده ام. گفتم این برای مدح شماست. 
خندید و گفت شــعر خوب و روانی اســت. آیدا هم خواند 
و خیلی خوشــش آمد. تا این که آقای سرکوهی هم آمد. 

نشست پربار و خاطره انگیزی بود.
از چاپ کتاب عمر، ماهور ارغوان بگویید. �

یک روز »ایرج گلپایگانی« مــرا صدا کرد و گفت برای 
چــاپ کتاب وام می دهند من را برد و وام گرفت و کار اول 

را چاپ کردیم. 
دســتی هم در نقد دارید اما با قلمی شاعرانه و گزنده 

مانند آن تیتر »شغالی گر ماه بلند را دشنام می داد«.
یک روز آقای الهی قمشه ای در مورد بوف  کور چیزهایی 
گفته بود. البته کســی پرسیده بود که در زندگی زخم هایی 
هســت که مثل خــوره روح را در انزوا می خورد شــما چه 
درمانی برای این دارید؟ و او مسائلی را مطرح کرده بود که 

من آن نقد را نوشتم.
از شعر چه چیزی می خواهید؟ �

از شعر فقط شعر را می خواهم. بگذار چیزی بگویم. شما 
از ادبیات تقاضای نسخه دارید؟ از ادبیات تقاضای راهکار 
دارید؟ ادبیات لزوما راهکار نمی دهد. اصال شــعر در درون 
من است در واقع شعر از من می خواهد که من را بگو. به هر 
حال من حتی بدبختی هایم را فقط با شعر می توانم بگویم.

زندگی فقط روی تلخ و بدبختی اش را نشــان داد. برای  �
شما خوشی و خوشبختی نداشته؟

البته که داشته. مثال اگر همان مجموعه اول را بخوانید 
چیزهایی در آن هست که نشان از خوشبختی هم دارد.

وجه تمایز شما در شعر گفتن چیست و تاثیر گرفتن شما  �
از دیگران چطور است؟

واال این را نباید من بگویم. هیچ شــاعری نیســت که 
بگوید گذشــتگان بر مــن تاثیر ندارند. چون تاثیر نشــانه 
عالقه است. این چیزهایی که می خوانیم باعث می شود که 

ذهن مان قوی تر و دیدمان گسترده بشود.
من خیلی وسواس دارم و هنوز نتوانسته ام خودم را از 
این وســواس خالص کنم. بسیاری از کارهایم را خوانده ام 
و پاره کردم با این که ممکن بود کار خوبی هم باشــد. این 
وسواس همه جا خوب نیست. آدم کمی باید فروتن باشد. 
این نشــان دهنده این است که من خیلی مشغول بیرون 
هستم و نتوانستم از دست خودم خالص بشوم. اگر نظم 
بود خب خیلی نوشــته هایم مرتب بود. نظم خیلی خوب 
است. اگر شــما نبودید شاید هیچ وقت این کارها را چاپ 
نمی کردم. این بر می گردد به آن گذشته. هیچ وقت تربیت 
صحیح نداشتم. تربیتی که منظم باشم، نداشتم و خودمان 
هم خب شانســی زندگی کردیم و شانسی زنده مانده ام. 
حقیقت از هر چیزی بهتر اســت. من هر چــه که دارم از 
دوستان خوب و شریف است. اگر خانواده خوبی نداشتم 

اما دوستان شریف و فرهیخته داشتم.
از ورودتــان به مطبوعــات و کار مطبوعات هم بگویید. 
باالخــره »پیک همدان« یکی از نشــریات مهم در عرصه 

مطبوعات استان و کشور است...
دوستی من را برای صفحه ادبیات پیک همدان انتخاب 
کرد و من هم با دوســتانی که در کرمانشــاه داشتم مثل 
آقای ظاهــری و آقای ابراهیم پور قرار گذاشــتم و با بنده 
همکاری کردند و باعث پربار شــدن کار شدند و آقایی مثل 
پورســرایی که کسی اصال راجع به او حرفی نزدم اما بسیار 
آدم ارزشمندی بود در این نشریه وارد کردم. صادقانه بگویم 
انســانی بودم که بدون هیچ چشم داشــتی کار می کردم، 
بیش از حد هم کار می کردم و خواب و خیالی داشــتم اما 

نگذاشتند. بعد از آن بودکه رفتم کارگری کردم.
برنامه ای برای چاپ آثارتان دارید؟ �

االن حدود چهار مجموعه دارم. همانطور که گفتم انبوهی 
نوشــته تلنبار شــده که باید بروم آن ها را مرتب کنم تا به 
چاپ برســند. این کار تازه که البته تقریبا کار تازه اســت و 
جایی هم چاپ نشده، مجموعه ای از شعرهای کوتاه است 
که اعتقاد خودم بر شــعر کوتاه است و دارم سعی می کنم 
این وســواس بیش از حد را کنــار بگذارم. این مجموعه با 
عنوان »کلید خورشــید را بزن خواب ام می آید« منتشــر 
خواهد شد. در سال های گذشته جز گاه گاهی که در مجالت 

شعرهایم را چاپ می کردم کتابی منتشر نکرده ام.

بسیار شنیده ایم که شاعر شعرش را زندگی می کند اما کمتر 
مصداقی برای این ســخن یافته ایم. »قاسم امیری« از معدود 
شاعرانی اســت که می توان ادعا کرد شعرش را زندگی می کند. 

شعر او زندگی اش و زندگی اش شعر اوست. 
امیری  ســال 1332 یعنی ســال کودتا در کرمانشاه متولد 
می شــود. گویی تاثیر این سال و این اتفاق در تمامی زندگی او 
نمــود می یابد. ذهن و زندگی کودتازده امیری تاکنون ســامانی 
نیافته اســت. شعر و زندگی او نمونه بسیاری از هم نسالنش است که کودتا، انقالب، 
جنــگ، طالق، فقر و به طور کلی دشــوار زندگی را در تمامی ســالیان عمر به دوش 
می کشد. او شاعر رنج است و همین رنج در شعر او تبلور پیدا کرده و مخاطب او نیز 
انســان رنج دیده ایرانی است. در شعر او مدام واژه های مرگ، شب، تازیانه، چراغ و 
مانند این تکرار می شــود. امیری پس از انقالب به همدان مهاجرت کرد و در همدان 
ازدواج کرد و زندگی را پی گرفت. اما بلوغ شعری او در همین شهر اتفاق افتاد. کتاب 
اول او با عنوان »عمر، ماهور ارغوان« ســال 13۸1 در همدان منتشــر شــد که در این 

وانفسای کتاب و کتابخوان با استقبال خوبی روبرو شد.
این شــاعر خود را وامدار هدایت می داند اما بســیاری شعر او را با شعر شاملو 
هم خانواده می دانند. در مجموعه عمر، ماهور ارغوان دو شــعر زیبای »چراغبان« و 
»مهمان برجای پای توایم« به شاملو تقدیم شده و شعری با عنوان »تاول« را به 
هدایت و بوف کور تقدیم کرده اســت. نثر قاسم امیری نثری امروزین اما پیچیده 
اســت، در واقع نثرش نیز شعر است. او بیش و پیش از آن که تحت تاثیر دیگران 
باشــد به خواندن وامدار است. بسیار پرخوان اســت و  همین خوانده هایش از او 
شــاعری ساخته که اثرش منحصر به خود اوســت و ردپا و امضای اش در تمامی 

آثارش دیده می شود.
امیری شاعری گزیده کار است در دهه هفتاد اشعاری از او در نشریه های گردون، 

دنیای ســخن و آدینه چاپ می شد و ابتدای دهه هشتاد نیز مسئولیت بخش ادبی 
هفته نامه پیک همدان را برعهده گرفت و  کاری متفاوت از خود برجای گذاشت.

 او مجموعه ای از نقدهایی که نوشــته و چهار مجموعه شعر منتشر نشده دارد. به 
نظر می رسد اگر تمامی آثار او پیش از این منتشر شده بود امیری به عنوان یک شاعر 

مطرح در بین مردم و اهالی شعر معرفی شده بود. 
البته از نتایج شهرســتانی بودن و مهاجرت نکردن به تهران اســت که نویسندگان 
و شــاعران کمتر دیده می شوند و رسانه های سراسری نیز به ساکنان غیر تهرانی این 
ســرزمین نگاه کوتاهی دارند. امید است در ماه ها و ســال های آینده آثار این شاعر 
منتشر شــود تا مخاطبان جدی شعر با نگاه یک شاعر متفاوت آشنا شوند. گفتگوی 

ما با امیری را می خوانید.

ادا چه گونه کنم شکِر درِد بی درمان؟ 

بی نیاز ساخته است  از طبیب مرا  که 

تبریزی صائب 

امیــــــری:
 از شــعر فقــط شــعر را می خواهم. بگــذار چیزی 
بگویم. شما از ادبیات تقاضای نسخه دارید؟ 
از ادبیــات تقاضــای راهــکار داریــد؟ ادبیــات 
لزومــا راهــکار نمی دهــد. اصال شــعر در درون 
من اســت در واقع شــعر از مــن می خواهد که 
من را بگو. به هر حال من حتی بدبختی هایم 

را فقط با شعر می توانم بگویم.

بومورنگ

اثر : علی بیگی پرست

رشیدالدین فضل هللا همدانی
»رشــیدالدین فضــل هللا همدانی« سیاســت مدار، 
تاریخ نگار و پزشــک نامدار در سال 629 خورشیدی در 
همدان به دنیا آمد. دوران کودکی و جوانی را در زادگاهش 
به کسب دانش پرداخت و در دوران فرمانروایی آباقاخان 
ایلخانی به عنوان پزشــک به دربار راه یافت. چندی بعد 
در دوره ســلطنت غــازان خان به وزارت منصوب شــد. 
از مهم تریــن کارهــای او می توان به نــگارش و تالیف 
کتاب هــای گوناگــون از جملــه کتاب نفیــس »جامع 
التواریخ« که در ســال١٣٩٦به عنــوان میراث جهانی در 
سازمان یونســکو به ثبت رسید و احداث شهرک علمی 
آموزشــی ربع رشیدی در تبریز، اشاره کرد. خواجه رشید 
الدین همدانی در ســال٦٩٦ خورشیدی و در پی تهمت 
مســموم کردن سلطان محمد خدابنده الجایتو به همراه 
فرزند شانزده ساله اش به قتل رسید. یکی از خیابان های 
اصلی شهر همدان و همچنین خیابانی در منطقه ولنجک 

تهران به یادبود او نامگذاری شده است.
شــرح عکــس : تندیــس خواجه رشــیدالدین و 

فرزندش ابراهیم که در  تبریز نصب شده است.

بزرگانهمدان

گزارشی متفاوت از نبرد کاووس با شاه مازندران 
در جامع التواریخ

در شــاهنامه گفتــه شــده کــه 
رامشــگری وصف مازنــدران را نزد 
کاووس بیــان کــرد و کاووس برای 
فتح مازندران به آن جا لشکر کشید. 
شــاه مازندران از دیو ســپید کمک 
خواســت و کاووس را اســیر کرد و 
سرانجام رستم دیو سپید را کشت و 
کاووس چند نبرد با شــاه مازندران داشت و سرانجام او را 
شکست داد و او را کشت و اختیار مازندران را به اوالد داد. 
در کوش نامــه گفته شــده که کوش خود را به شــکل 
رامشــگری نزد کاووس برد و او را وسوســه کرد که به نبرد 

دیوان مازندران برود. 
شــاهنامه پژوهان معتقدند که مازندران در شــاهنامه 
و کوش نامــه، در جنوب آفریقا قــرار دارد)متینی، 1364: 
127 و همــو، 1363: 611-63۸ و آیدنلــو، 1395: ۸۸(. و 
ســرزمین های امروزی ســودان و اریتره و نیجریه و چند 
کشور آفریقای مرکزی امروزه را باید در زمرۀ قلمرو مازندران 
محســوب داشت و این احتمال هست که دیوان مازندران 
هم همان مردم باســتانی این سرزمین ها باشد )بشیری، 
139۸: 19۸(. در جامع التواریخ گزارشی ویژه تر و متفاوت از 
شاهنامه و کوش نامه بیان شده است. هر چند این بخش 
از جامع التواریخ در کتاب المعجم فی آثار ملوک العجم نیز 
پیشتر تکرار شده اســت. در گزارش جامع التورایخ الجرم 

نکاتی است که در شاهنامه و کوش نامه نیست. 
در جامع التواریخ چنین گفته شــده کــه پس از آن که 
کاووس به شــاهی رســید به او گفتند که: »شاه مازندران 
از وظایــف طاعت تقاعد کــرد، چندان کــه او را به امثله و 
مخاطبات مشــحون به انواع نصایــح و مقرون به اصناف 
مواعــظ تنبیه کردند، نافع نیامد و جــز اصرار بر لجاجت و 
استمرار بر شــرارت جوابی نداد« )رشــیدالدین فضل هللا 
همدانی، 1392، ج1: 473(. ســپس کاووس لشکر آماده 
کرد و به نبرد شــاه مازندران رفت. شــاه مازندران پس از 
انکه متوجه شــد توان ایستادگی در برابر لشکر کاووس را 
ندارد، به قلعه ای پناه برد. پس از مدتی قرار بر صلح نهادند؛ 
و ســپس کاووس عده ای را به نام بــازرگان به درون قلعه 
فرستاد تا آنان به حیله ای در را بگشایند. و همین اتفاق هم 
افتاد. گزارش جامع التواریخ بدین قرار است: »پس اتفاق 
کردند که پادشــاه را صلحی باید کــرد و قراری نهاد و از در 
قلعه برخاست و چند منزل پس نشست، چندان که ایشان 
از سطوت این لشکر ایمن شوند. بعد از آن به حیلت کاری 
که مصلحت باشد تقدیم افتد و به امضا رسانیده آید. چون 
این عزیمت مصمم شد و میان جانبین اصالحی پذیرفت 
و صلحی کردند و قاعده عهد اِحكامی گرفت، کیکاووس از 
در قلعه برخاســت و به موضعی دیگر معســكر ساخت؛ و 
معتمدانی را که به حزم و تیقظ موصوف بودند و به کیاست 
و کاردانــی معروف، و در ابواب تجــارب و کاردانی تجربتی 
تمام و مهارت و بصارتی کامل داشــتند اختیــار کرد، و از 
امتعه و اقمشــه بضاعت های نفیس گرانمایه بدیشان داد 
و فرمود که به اســم بازرگانی در حصار روند، و آن قماشات 
و بضاعــات با غله و حبــوب و کاه و علوفه ای که در حصار 
باشد عوض کنند، چنانکه اهل قلعه را از علوفه هیچ نماند« 

)رشــیدالدین همدانی، 1392، ج1: 473(. کســانی که به 
عنوان بازرگان وارد قلعه شــده بودند، ســرانجام کار خود را 
انجام دادنــد و کاووس و یارانش به قلعه رفتند و پس از 
نبردی شــاه مازندران را شکست دادند و ملک مازندران را 
مســتخلص کردند. کاووس پس از ایــن موضوع از آن جا 
بازگشت و به یمن لشکر کشید که به گفته فردوسی همان 

هاماوران است. 
ایــن گزارش با چنیــن توصیفی نه در شــاهنامه و نه 
در کوش نامــه، نیامده اســت. مشــخص نیســت منابع 
جامع التواریخ و به تبع آن المعجم قزوینی چه بوده است؛ 
اما همین گزارش چند نکته را در بر دارد. 1- رســتم در این 
داستان به هیچ وجه نقشی ندارد. 2- نحوۀ ورود بازرگانان 
به قلعه شــاه مازندران مانند ورود اسفندیار به رویین دژ و 
داستان هایی شبیه به آن اســت که نمونه های فراوانی در 
متون حماســی دارد. 3- از دیو ســپید و سنجه و اوالد و 
دیوان دیگر در این داســتان خبری نیست؛ اصاًل سخنی از 

دیو در این بین در میان نیست. 
با توجه به همیــن موارد، گزارش جامع التواریخ در این 
زمینه بســیار ویژه و شایستۀ بررسی خاص است که باید 

مورد توجه پژوهشگران شاهنامه نیز قرار گیرد. 
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تاریـــــــخ

نامه محمود دولت آبادی
به قاسم امیری

جناب قاسم امیری مجموعه شماره های هفته نامه شما 
»پیک همدان« را دریافتم. باید به شــما خسته نباشید 
بگویم و بیفزایم ای کاش دســتانی بی شــمار می داشتم 
با همین یک ســر که می توانستم پاسخ تمام مکتوبات 
دریافتی خود از این و آن ســوی کشــور را بنویسم و برای 
یکایک قلم به کارهای مهربان بفرستم. اما چه کنم که یک 
دســت بیش ندارم برای نوشتن و یک سر با هزار سودا و 
مشغله هایی که نه شغل است و نه کار اما هست. این قدر 
می دانم که کار دشواری در پیش گرفته اید و امیدوارم بتوانید 
از عهده آن برآیید. شما با انتشار یک نشریه فرهنگی در شهر 
کهن تاریخ همدان، دست به یک ابتکار زده اید. زیرا گمان 
می برم چاپ و انتشار چنین نشریه ضروری در شهرستان 
شما بی سابقه بوده است و از این مثال نشریات پیش از 
این ما فقط در شهرهای مهمی چون تبریز، اصفهان، مشهد، 
شــیراز، رشت و احیانًا گرگان داشته ایم. پس دشواری کار 
شــما را درک می کنم به خصوص از جهت امکان ارتباط یا 
فقدان چنان امکانی زیرا تا مردم یک شهرستان بتوانند به 
قدر و اهمیت انتشار چنین نشریه ای پی ببرند، زمان و توان 
مالی و حوصله فراوان می طلبــد. اما پیش از آن، معمواًل 
رسم چنین بوده است در همه عالم که ناشران جان فرسای 

چنین نشریاتی کمک مالی در یافت می کرده اند به صورت 
همت عالی از سوی دارندگان در محل، در واقع فهمانیدن و 
فهم این نکته آسان نیست که وجود نشریه پیک همدان 
آبروی مردمان شهرســتان و توابع اســت پس تا رسیدن 
به درک مشــترک از اهمیت چنین نشریاتی که به منزله 
شناخت نامه امروزی کهن بومی چون همدان است، شاید 
الزم باشد با مراکز فرهنگی شهر، همچون دانشگاه  بوعلی 
مثاًل تماس گرفته و از ایشــان خواسته شود که به نشریه 
کمک کنند تا بتوانند سرپای خود بماند. سرانجام این که 
انتشار یا عدم انتشار نشریه پیک همدان مالک و محک 
روشنی است در ارزیابی قابلیت های فرهنگی یک شهر مهم 
در روزگار ما. در هر دو حالت شما زحمت الزم را کشیده اید 
و این محل را به میان آورده اید اکنون این تمام مردمان و 
فرهیختگان و دولتمندان این شهرستان مهم چون همدان 
و آنک پیک همدان. داوری را به زروان بسپاریم و بیش از 

این یقه برنداریم.
با تبریک نوروز و نو سال یک هزار و سیصد و هشتاد 
در شــما و تمام اهل همدان؛ دوست شما محمود دولت 

آبادی تهران 14 اسفند ماه 79

پیک

فتح الفتوح
صفیر ذالفقار کبیر

بر رگان دخترکان حریر
مبارک باد

رامشگران پرده ها ساز کردند
و کاتبان بر مصطبه بنشستند

و فتح الفتوح را به خط سرشکســته نســتعلیق روایت 
نمودند.

شعر »قاسم امیری« برای دکتر »پرویز اذکائی«

چکامه

به نسل های آینده
برتولد برشت �

نخست
به راستی که در دوران تیره و تار، زندگی  می کنم!

سخِن بی دردسر، سخن ابلهانه است.
پیشانی بی چین، نشانگر بی احساسی است.

آن که می خندد، هنوز، پیاِم هولناک را دریافت نکرده است.
این چه زمانه ایست

که در آن سخن گفتن از درختان،
بیش و کم، همسان جنایتی است

چراکه دربردارنده سکوت،
از انبوه تبهکاری هاست!

آن که آن سوی، آرام، از خیابان می گذرد،
دیگر در دسترس دوستانش- که درمانده اند- نخواهد بود...

در زمان هرج و مرج به شهرها آمدم،
زمانی که گرسنگی، حاکم بود.

در هنگامه خیزش، به میان انسان ها آمدم،
و به همراه آنان ستیزیدم.

بدین سان، زمان من گذشت، زمانی که به من
بر روی زمین داده شده بود.

خوراکم را میان درگیری ها خوردم، و
برای خواب، در میان جانیان خوابیدم...

]برگردان: م.ا. کاوه مهر[

علیاصغربشیری
پژوهشگر

شاعر رنج مدام 
گفتگو با »قاسم امیری« نویسنده و شاعر همدانی

حسینزندی
روزنامهنگار
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نمره آداب شهرنشینی در همدان
رسی می کند وندی مردم همدان را بر همدان نامه رفتار شهر

ده ویـژه
پرون

می خوای بخری یا اذیت کنی؟
برداشت اول �

با دوســتی در خیابان های تهران قدم می زنیم، ســر از بازار حسن آباد 
در می آوریــم، وارد یــک مرکز خرید  می شــویم و از جلــوی هر مغازه که 
می گذریم فروشــنده ها با روی خوش تعارف می کننــد: »بفرمایید«، »در 
خدمت باشــیم«. یکبــاره متوجه می شــویم در داخل مغــازه بر روی دو 
نیمکت، روبروی هم نشســته ایم و دو بستنی در دستانمان است. پس از 
چند دقیقه بســتنی ها را خورده ایم و هر کدام با یک کیسه از مغازه خارج 
می شــویم. کیســه ای که در داخل یکی از آن ها لباس ورزشــی تکواندو و 
در دیگری یک جفت دســتکش بوکس جا گرفته اســت. دوستم می گوید 
چــرا این ها را خریدیم؟ اگر قرار بــود خرید کنیم چرا برای خودمان لباس 

نخریدیم؟ پاســخی دریافت نمی کند و به راه رفتن ادامه می دهیم.
برداشت دوم  �

فهرســت خریــد در دســت در یکــی از خیابان های همــدان به دنبال 
قهوه فروشــی می گردم. چشــمم به تابلو مغازه ای می افتد، بی درنگ وارد 
مغازه می شــوم و ســام می کنم، جوابی نمی شنوم. فروشــنده با اخمی 
عمیق بر چهره روی یک چهارپایه بلند نشســته اســت و در دست چپش 
سررســیدی گرفته و در دست راستش گوشــی موبایل.  قیمت قهوه ها را 
می پرسم، بدون این که ســرش را از گوشی موبایل جدا کند، می گوید: هر 
کدام قیمتی داره »شی میخوای؟« می گویم سر در نمی آوردم اگر ممکن 
اســت توضیح دهید که چه تفاوتی با هم دارند؟ همان طور که با گوشــی 
بازی می کند، می گوید: »می خوای بخری یا اذیت کنی؟« و ادامه می دهد 
»فرانســه«، »ترک«، »برزیل«. باز  می گویم ببخشید من از داهات آمدم، 
ســر در نمی آورم! چه فرقی باهم دارند؟ با عصبانیت جواب می دهد »فرق 

داره دیه« هنوز به من نگاه نکرده و غرق در گوشــی موبایل است.
جلوتر می روم، سررسید را از دستش می گیرم و روی میز می گذارم. جا 
می خورد و بــا تعجب نیم نگاهی به چهره ام می اندازد. با لبخند می گویم: 
»من مشــتری هستم، حداقل گوشی موبایل را زمین بگذارید و کار مرا راه 
بیندازید« و ادامه می دهم »نیم کیلو قهوه فرانســه بکشید«. با تعجب اما 
بدون این که حرفی بزند پاکت قهوه را به دســتم می دهد، پول را می گیرد 

و از مغازه خارج می شوم. 
برداشت سوم �

 بارهــا از خــود پرســیده ام فروشــنده های همدانــی چــه فرقــی با 
فروشــنده های دیگر شهرها دارند؟ مگر فروشــنده های بازار حسن آباد در 
این کشــور زندگی نمی کنند؟ ممکن است فروشنده بازار حسن آباد اخاق 
را رعایت نکند و جنسی را گران تر و به صورت تحمیلی به مشتری بفروشد 
و او را مغبــون کنــد اما تاثیر روابط عمومی مثبت و لبخند او در ارائه کاال و 

فروختن جنس را نمی توان نادیده گرفت.
متاسفانه در همدان رفتار فروشنده قهوه را می توان به اکثر فروشندگان 
فروشــگاه های این شــهر تعمیم داد و نه تنها فروشــندگان بلکه بیشــتر 
کارمندان دولتی از این رفتار پیروی می کنند. با این که در ســال های اخیر 
در ورودی اداره ها محلی به نام میز خدمت در نظر گرفته شــده اســت اما 
معمواًل ارباب رجوع ها در ادارات ســرگردانند و در بیشــتر موارد درگیر رفتار 
کارمندانی که دیوار فاصله را با ارباب وجود بســیار بلند گرفته اند. هســتند 
کارمندانــی که ظاهرا از جنس همین مردمند اما خــود را تافته جدا بافته 

می دانند.
 حال پرســش این اســت که ریشــه این رفتار در بخــش عمده ای از 
شهروندان یک شهر در کجاست؟ آیا مقصر این رفتار هم دولت ها هستند؟

یادداشت سردبیر

یم؟ نظاره گر همیشه  چرا 
همه ما در قبال محیطی که در آن زندگی می کنیم 
وظایــف و حقوقی داریم؛ حقوق شــهروندی.  آشــنا 
شــدن با حق و حقوقمــان در جامعه شــهری به ما 
در بهزیســتی کنــار هم کمک خواهد کــرد، اما تا چه 
اندازه با آن آشــنا هســتیم و تا چه اندازه به وظایف 
شــهروندیمان عمل می کنیم؟ تا چه حد در اداره شهر 
مشــارکت داریم؟ برای همیشــه خوب و سبز ماندِن 
حس تعلق خاطری که به محله و شــهر محل سکونت خود داریم، چقدر 

تاش کرده ایم؟
شــهروندی کلمه مهمی اســت که باید بر آن دقیق شــد و آن را مهم 
شــمرد و شــهروندان را با قوانین و حقوق متقابل افــراد در قبال زندگی 
شــهری آشــنا کرد. باید در مورد آن آموخت و دانســت تا بتوان در کنار 
همشــهریان خود در امور شــهر مشــارکت کرد. قطعا زندگی در شهر امر 

طبیعی و ذاتی نیســت و نیاز به آموزش دارد.
شــهر خوب شــهری اســت که از نظر ظاهر و هم از نظر ویژگی های 
اجتماعــی دارای مشــخصه ها و نمادهایی باشــد که بتــوان از آن الهام 
گرفت، باید چشــم اندازی خوب و شهروندانی خوب در کنار ویژگی های 

باشد. فراوان دیگر داشته 
شاید شــهروندان خوبی نباشــیم؛ زمانی که بنایی فرسوده می شود و 
فرو می ریــزد، ما بی تفــاوت نظاره گریم، درختی کهن بــر زمین می افتد 
تــا جایش را عمارتی بنا کننــد نظاره گریم، نیمی از حقوق شــهروندی را 
می توانیم در کنار هم به دست آوریم، اما برای شهرمان چگونه شهروندی 
هســتیم؟ شــهرمان را چقــدر می شناســیم؟ چقدر با معمــاری و نمای 
ســاختمان هایمان حتی ارتفاعشان آشناییم؟ آن را درک کرده ایم و پاس 
داشــته ایم؟ در این شــهر کهن آیا شــهروندان خوبی بوده ایم؟ شهروند 
خوب بودن از دوســت داشــتن و احتــرام به حقوق خودمــان و محیط 

آغاز می شود. پیرامونمان 
می دانیم که نظافت و ســامت شــهر چقدر در سطح بهداشت عمومی 
جامعــه تاثیر دارد، پس چــرا در معابر ما و کنــار رودخانه ها در طبیعت، 
هنــوز هم زباله دیده می شــود؟ حتــی در این روزهــای کرونایی هم در 
خیابان ها ماســک و دستکش هاســت که بر زمین رها شده، انگار تفکیک 
زباله ها و ســاعت بیرون بردن زباله ها و اســتفاده از کیسه مناسب هنوز 
هم کار ســختی است، هنوز هم کسانی را می بینیم که به راحتی از شیشه 
خــودرو در خیابان زباله پرتاب می کنند ... اینها فعالیت هایی هســتند که 
اگرچه فردی باشــند اما برایند آن به پیشرفت وضعیت اجتماعی و حقوق 

شهروندی کمک می کند.
شــهر پدیده ای زنده و پویا اســت که به ســادگی می شود، جریان 
زندگــی را در آن احســاس کــرد، پس بایــد در آن با نشــاط و خاق 
باشــیم. باید از حالــت منفعل به فعال تبدیل شــویم، طرح های نوین 
شــهری، زیباســازی، مبلمان شهری، ایجاد فضای ســبز و حتی نمای 
ســاختمان هایمان بــا تاریــخ، فرهنــگ، جغرافیا و اصالت شــهرمان 

باشد. داشته  هم خوانی 
در کشــورهای توسعه یافته مفاهیم شــهروندی از کودکی تا نوجوانی 
آموزش داده می شــود و دولت هم آموزش های الزم را در اختیار والدین 
و معلمــان قــرار می دهد، با هدف فهم و شــناخت جامعه و آشــنایی با 
فعالیت های اجتماعی و مشارکت در آن به عنوان یک شهروند و آن زمان 

اســت که حقوق شهروندی بر پایه اصولی درست معنا می یابد.
بــه هر حال زندگی شــهری، یک زندگی جمعی اســت که در آن باید 
فردگرایی و منفعت طلبی را مهار کرد و اخاق جمعی را رواج داد، شهروند 
کسی است که هم به خود و منافعش احترام بگذارد و هم منافع دیگران 
را در نظر آورد و قطعا با همکاری و پذیرش مســئولیت شهروندی شرایط 

بهتری برای خودمان و شهرمان رقم می زنیم.

دریـچــــــــه

قدمت شهرنشینی انسان به خصوص در شهر و دیار
منطقه خاورمیانه و آن هم در شــهر تاریخی 
همدان به ســده های دور برمی گردد. شــهر 
همدان؛ هگمتانه، پایتخت یکی از بزرگ ترین 
اقــوام آریایــی، مادها بوده اســت و همین 
موضوع سبب شده است به »پایتخت تاریخ 
و تمدن ایران« شــهره شود. اما شهرنشینی 
مــدرن و امروزی با تمــام ویژگی هایی که به 
همــراه دارد موضوعی کاما متفاوت اســت. 
شهرنشینی در قرن حاضر به ویژه در دهه های 
اخیر مفهومی کاما متفاوت پیدا کرده است. 
زندگی در آپارتمان های بلند و گذراندن وقت در 
بوســتان های شلوغ و رانندگی در خیابان های 
پرازدحام بخش جدانشدنی زندگی شهری در 
دهه های اخیر اســت که همچون بسیاری از 
موضوعات اجتماعی دیگر،  نیازمند دانش و 
آگاهی کافــی برای فراگیری فرهنگ صحیح 
زیستن در جامعه این چنینی ست تا اشخاص 
بتوانند به دور از مزاحمت و مشکل آفرینی در 
کنار هم در شهر زندگی کنند. گذشته از اهمیت 
فراگیری و احترام به فرهنگ آپارتمان نشینی 
برای تضمین آرامش خانه و خانواده، بخش 
مهمی از فرهنگ شهری امروزه به رانندگی در 

شهر اختصاص دارد.
در ســال های اخیر که حجم اتوموبیل در 
خیابان های همدان بسیار زیاد شده است به 
راحتی می توان بــه اهمیت توجه به فرهنگ 
صحیح ایــن مقوله چه از ســوی رانندگان و 
چه از ســوی عابران پیاده پــی برد. توجه به 
عایم راهنمایی و رانندگی، رعایت حق تقدم، 
احترام به سایر رانندگان و عابران پیاده و مانند 
این همه بخــش مهمی در حفظ آســایش 
شــهروندان در خیابان های شهر ایفا می کند 
که متاسفانه برخی اوقات از سوی رانندگان یا 
عابران نادیده انگاشته می شود. این بی توجهی 
می تواند زمینه ساز مشکات بزرگتری مانند 
تصادف و یا سایر حوادث این چنینی گردد و 
حتی در بهترین حالت سبب هرج و مرج در 

ساعات پرترافیک در شهر شود.
پشت چراغ قرمز �

مریم که چهــره اش همچون همه ما در 
این روزها،  با ماســک پوشــیده شده است، 
رو به روی خط عابرپیاده پشــت چراغ قرمز 
مخصــوص عابران پیــاده منتظر اســت تا 
ماشین ها بایســتند تا او از خیابان عبور کند. 
او در خصــوص این اقــدام توضیح می دهد: 
اغلب اوقات تاش می کنــم از خیابان هایی 
که چــراغ راهنما دارند هنگامی رد شــوم که 
ماشــین ها پشت چراغ قرمز ایســتاده اند و 
اصطاحا چراغ عابرپیاده سبز است، اما خیلی 

افراد هستند که این موضوع را رعایت نمی کنند 
و هنگامی ماشــین ها در حال حرکت هستند 
از خیابان عبور می کنند. ممکن اســت عجله 
اشــخاص باعث رعایت نکــردن این موضوع 
شــود اما همین مســاله ممکن است حادثه 

آفرین باشد.
او می افزاید: من همیشــه سعی می کنم 
قوانین را رعایت کنم چه هنگامی که رانندگی 
می کنم و چه در زمانی که پیاده هستم. مثا 
اگر خیابانی پل داشــته باشــد برای عبور از 

پل های عابر پیاده استفاده می کنم.
این بانو با خنده می گوید: البته بســیاری 
از این پل ها از لحاظ ســاختاری ناامن به نظر 
می رسند و آدم هر لحظه تصور می کند ممکن 
است پایین بیفتد. برای مثال پل عابر پیاده ای 
که رو بروی مجتمع سعیدیه قرار دارد، هنگام 
رد شدن افراد آنقدر می لرزد که هربار از آن عبور 

می کنم می ترسم ویران شود.
کلیشه های جنسیتی �

مریم ضمن اشــاره به فرهنگ رانندگی در 

شهر همدان بیان می کند: متاسفانه بسیاری 
از رانندگان در شــهر همدان نسبت به فرهنگ 
صحیح رانندگی در شــهر ناآگاه هستند ضمنا 
بــه عنوان یک خانم هــرگاه رانندگی می کنم 
نگــران برخی برخوردها هســتم. مثا برخی 
افراد کلیشه های جنسیتی در رانندگی خانم ها 
را دســتمایه تحقیر و توهین قرار می دهند و 
با بوق های ممتد و ...ســعی در اخال دارند. 
اگر در شهر تصادف شــود و یکی از رانندگان 
خانم باشــد حتی اگر این خانــم در جریان 
تصادف بی تقصیر باشد افراد تقصیر را به وی 
نسبت می دهند یا سعی می کنند دخالت های 

بی موردی در این زمینه داشته باشند. 
احمد که پشت فرمان یک پراید در انتظار 
ســبز شــدن چراغ راهنمایی است، می گوید: 
نمی خواهــم کلی بگویم امــا اکثر خانم ها بد 
رانندگــی می کننــد و همین باعث می شــود 
یا تصادف شــود یا ترافیک ایجاد شــود. به 
همین دلیل من از خانم ها بیشتر از رانندگان 
نیسان آبی می ترسم! البته این شوخی است 

و خانم های زیادی نیز دســت فرمان خوبی 
دارند.

این جوان معتقد است: صادقانه اگر بگویم 
وقتی بی حوصله هســتم تحمل رانندگی بد 
را چه از ســوی خانم ها و چــه آقایان ندارم و 
ممکن است با بوق زدن اعتراض کنم، اگرچه 
می دانم این کار اشتباه است و سعی می کنم 
تا جایی که می شــود این کار را نکنم اما خب 
برخی افراد نیز گواهینامه شان باید باطل شود 

آن قدر که بد رانندگی می کنند.
او در مورد شــوخی اش با نیسان آبی نیز 
توضیــح می دهد: این یک شــوخی قدیمی 
است چون برخی از رانندگان نیسان خیلی حق 
به جانب رانندگی می کنند و اصا حق تقدم را 
رعایت نمی کنند بنابراین سبب هرج و مرج و 
تصادف می شــوند و به همین خاطر افراد به 

شوخی می گویند از نیسان می ترسند.
من از نیسان آبی می ترسم �

از عباس که راننده یک نیسان است علت 
این مطلــب را جویا می شــوم. وی با لحنی 

جدی می گوید: بله متاســفانه این شوخی را 
زیاد می شنویم که می گویند رانندگان نیسان 
رانندگی بلد نیســتند اما من به تک تک این 
افراد پیشــنهاد می کنم فقط یک ربع با این 
ماشین رانندگی کنند تا به سختی این کار پی 
ببرند. نقاط کور بســیاری در نیســان و وانت 
وجــود دارد و نوع صندلی راننده نیز به طوری 
است که رانندگی را بسیار دشوار می کند همین 
موضــوع را پای نابلدی مــا می گذارند وگرنه 

رانندگی با پژو و پراید که هنر نمی خواهد.
اهمیت آموزش �

علی نیز راننده یک خودرو سمند شخصی 
است. او با اشاره به فرهنگ رانندگی در سطح 
شــهر اظهار می کند: مــا ایرانی ها خصوصا در 
همــدان در مــراودات روزانه خیلــی تعارفی 
هستیم مثا ساعت ها به هم برای عبور از در 
تعارف می کنیم که چه کســی اول رد شود اما 
همین افراد در هنگام رانندگی خودخواه ترین 
اشخاص می شــوند. بارها شــده است برای 
عبور از دوربرگردان انتظار کشــیده ام اما هیچ 
راننده ای نایســتاده است تا رد شوم. می دانم 
ایــن قانون نیســت و یک لطف محســوب 
می شود اما متاسفانه اغلب ما در رانندگی این 
لطف را در حق ســایر رانندگان نمی کنیم. و یا 
مثا هنگامی که چراغ راهنما ســبز می شــود 
بســیاری از ماشــین های پشــت سر حتی 
فرصت خواباندن ترمز دستی و شروع حرکت 
را نمی دهند و ســریع دست خود را روی بوق 
می گذارند. من همیشه سعی می کنم به حقوق 
سایر رانندگان و عابران پیاده احترام بگذارم اما 
متاسفانه هنوز بسیاری افراد از این که این نیز 
بخشی از فرهنگ جامعه و زندگی اجتماعی به 
شمار می آید ناآگاه هستند. حتی بسیار پیش  
می-آید عابــران پیاده بــدون توجه به عبور 
ماشین از خیابان عبور می کنند و اگر خودرویی 
سرعت داشته باشد ممکن است نتواند کنترل 
کند و تصادف رخ دهد اما هیچوقت به عابران 
پیاده نحــوه عبور ایمن و درســت از خیابان 
آموزش داده نمی شــود و صرفا این که راننده 
خودرو در تصادف با عابر مقصر اســت باعث 
می شــود عابران به این مسئله مهم توجهی 

نشان ندهند.
وی در پایــان ابــراز می کند: امیــدوارم با 
کمک رســانه ها و ســایر روش هــای آگاهی 
بخش، بر فرهنگ رانندگی بیشتر تمرکز شود 
چراکه رانندگی هر فرد نیز نشان دهنده فرهنگ 
اجتماعی و میزان درک و شعور افراد به شمار 
می آید و رعایت نکردن آن نه تنها باعث سلب 
آرامش می شــود بلکه ممکن اســت حوادث 

جبران ناپذیری را رقم بزند. 

زه با  تالش جمعی برای مبار
بی فرهنگی تردد

سرهنگ »علی فکری« رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان با اشاره 
بــه اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام به فرهنگ تردد بیان 
می کند: بی نظمی ترافیکی و موضوعاتی که اصطاحا به بی فرهنگی رانندگی و 
تردد اطاق می شــوند در واقع هرگونه اقداماتی هستند که سبب شود حق یا 

حقوق دیگران به خطر بیفتد.
وی بــا ارائه مثالی توضیــح می دهد: گاهی اوقات شــاهدیم که راننده 
خودرویــی در معبری که تعدادی خودروی دیگر پارک شــده اند، خودروی 
خــود را پارک می کند تا به مغازه یا اداره ای برود درحالی که ممکن اســت 
چنــد متــر جلوتر از آن فضا کافی برای پارک خودرو را داشــته باشــد اما 
این کار را نمی کند. این اقدام ســبب می شود مسیر بسته شود و یا احتمال 
انحــراف به چپ و تصادف ایجاد شــود و جان اشــخاص دیگری به خطر 

بیوفتد. 
ســرهنگ فکری می افزاید: مســئله مهم دیگر که از مصادیق بی فرهنگی 
تردد محســوب می شــود پارک خودرو در محل ایســتگاه اتوبوس و تاکسی 
اســت که متاسفانه بسیاری از رانندگان بدون درنظر گرفتن این مسئله اقدام 
بــه پارک خــودرو در این مکان ها می کنند. این کار نــه تنها بی فرهنگی تلقی 
می شــود بلکه تخلف نیز به حســاب می-آید و باعث می شود اتوبوس و یا 
تاکســی نتواند در محل معین شــده توقف کند و برای پیاده و ســوار کردن 
مســافران با مشکل مواجه شــود و گره ترافیکی ایچاد کند. همچنین عبور از 
چراغ قرمز موضوع مهم دیگری اســت که بارها دیده شده برخی افراد با این 
کار ســبب تصادفات شدیدی شده اند و ســایر رانندگان و همشهریان را دچار 
خســارت های جانی و مالی کرده اند. بنابراین هر نوع تخلفی که ســبب شود 
جان و مال و امنیت و آرامش افراد به خطر بیوفتد »بی فرهنگی« محســوب 
می شــود و همه ما باید تاش کنیم با آموزش، فرهنگ سازی، تذکر و اعمال 
قانون، فرهنگ درســت رانندگی در ســطح شــهر را تبیین کنیم. خوشبختانه 
وضعیت شهر و استان همدان نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است و شاهد 
فرهنگ ســازی در این حوزه هستیم اما جا دارد که همچنان بر مسائل براین 

آموزشی تمرکز داشته باشیم.
رئیس پلیس راهور اســتان همدان در خصــوص احترام به حقوق عابران 
پیاده نیز اظهار می کند: در حوزه تردد همواره اولویت با عابران پیاده اســت و 
انتظار داریم رانندگان به عابران پیاده خصوصا کودکان و ســالمندان برای عبور 
از خیابان ها و معابر احترام بگذارند تا ایمنی آنان تضمین شود اما از دیگر سو 
این احترام نیز باید دوجانبه باشد و خواسته ما از عابران پیاده نیز این است 
که از محل هایی که برای عبور و مرور امن آنان درنظر گرفته شــده عبور کنند 
مثا متاســفانه برخی افراد از پل های عابر پیاده اســتفاده نمی کنند و همین 

خطر آفرین خواهد بود.
سرهنگ فکری معتقد است: برای فرهنگ سازی تردد به نظر من همه ما 
باید خود را پلیس بدانیم. یعنی خودمان قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت 
کنیــم و بدانیم که رعایت این قوانین در وهله اول برای حفظ ایمنی و نجات 
جان خود ماست و تا زمانی که قوانین را زیرپا بگذاریم و منتظر تذکر پلیس 
باشــیم نتیجه ای نخواهد داشت. خوشبختانه شــرایط ما در رعایت قوانین و 
فرهنگ راهنمایی و رانندگی بســیار بهتر شــده است و امیدواریم در آینده ای 

نزدیک شرایط از این بهتر نیز بشود.  

شهر و گفتمان فرهنگی
هر از گاهی شنیده 
شیشه های  می شــود 
عمومی  اتوبوس هــای 
شــده اند،  شکســته 
در هــا و صندلی هــا ی 
کنــده  ورزشــگاه ها 
شــده اند، گوشی تلفن های عمومی تخریب 
شــده اند، بر روی درختــان و نیمکت های 
بوســتان ها عباراتی به یادگار نوشــته شده 
اســت، ســطل های زبالــه جدا شــده اند، 
کابل هــای بــرق پاره شــده اند، بــر روی 
دیوارهای سرویس های عمومی نیز عباراتی 
نوشــته شده اســت، محافظ کیوسک های 
تلفن با فندک ســوزانده و ســوراخ شده اند 
و کــودکان در تخریــب امــوال عمومی از 
یکدیگر سبقت گرفته اند؛ به راستی این نوع 
رفتارهــای مخرب و خشــونت آمیز از کجا 

شروع می شود؟ 
گســترش شهرنشــینی و حرکــت به 
ســوی تمــدن واقعی بــدون مهیــا کردن 

تبعات  فرهنگی،  زیرساخت های 
ناهنجاری هــای  و  ناخوشــایند 
اجتماعــی را به دنبــال خواهد 
داشــت. بنابرایــن الزمه  حرکت 
و توسعه هوشــمندانه شهرها و 
ایجاد بســترهای رشد فرهنگی 
عاوه بــر تغییــرات بنیادی در 
بســط  به  همگانی  آموزش های 
و گســترش اماکــن فرهنگــی 
عمومــی نیــز نیازمنــد اســت. 
مدنیت  و  شهرنشــینی  فرهنگ 
کــه نــوع تکامل یافتــه زندگی 
با  اجتماعی محســوب می شود 
محدودیت های اجتماعی زیادی 

مواجه است.
نحــوه و شــکل زندگــی در 
شــهر امــری طبیعــی و ذاتی 
نیســت. به دیگر سخن آداب و 
رسوم زندگی شــهری مسئله ای 

تعلیمی و آموزشــی بوده که دارای دو وجه 
است. از یک سو مدیران و مسئوالن شهری 
عهده دار تعلیم دایم زندگی شهری هستند 
و از ســوی دیگر شهرنشینان مکلفند برای 
ادامــه حیات مطلــوب در شــهر، فرهنگ 
شهرنشــینی را بیاموزند و فرزندان خود را 
نیز با محدودیت های ناشی از این فرهنگ 
آشنا کنند. البته بسیاری از الزامات زندگی 
شــهری که جزئی از فرهنگ شهرنشینی را 
تشــکیل می دهد به صورت قانونی مکتوب 
در آمده است. مانند ممنوعیت عبور وسایل 
نقلیــه از چراغ قرمــز، ممنوعیت صدمه به 
وســایل و اموال عمومی، ممنوعیت احداث 
بناهای مرتفع که سبب اشرافیت به اماک 
دیگران می شود. به گونه ای دیگر از الزامات 

زندگــی شــهری به صورت عــرف و عادت 
مســلم مورد قبول شــهروندان قرار گرفته 
اســت، اما ضمانت اجرایی برای آن در نظر 
گرفته نشــده اســت. این دسته از الزامات 
که قســمت اعظم فرهنگ شهرنشــینی را 
تشــکیل می دهند از طرف غالب شهروندان 
مــورد پذیرش قرار گرفته انــد مانند این که 
زبالــه در زمان خاصی در محل هایی خاص 
قــرار گیرد. عابــر پیاده در زمــان مجاز از 
عرض خیابان عبــور نماید. معابر برای قرار 
دادن اشــیاء به صورت دائم اشغال نشود. 
جوی های آب به عنوان محل ریختن زباله 
در نظر گرفته نشود، از جمله امور اکتسابی 
بایســتی توسط شــهروندان  هســتند که 

رعایت شوند.
بنابراین اگر بخواهیــم با دیدی نقادانه 
به بعضی از روابط حاکــم بر جامعه کنونی 
نگاهــی بیندازیم متاســفانه خواهیم دید 
حتــی اگر کســی بخواهد آداب، رســوم و 
قوانیــن زندگی شــهری و شهرنشــینی را 

رعایت کند، با ناســزا ها و متلک گویی های 
فــراوان )کدوم قانون، کــدوم نظم ( رو برو 
می شــود. به عبــارت دیگــر، آن هایی که 
مسئولیت پذیر ترند، بیشتر در معرض خطر 
و آســیب و دادن هزینه قــرار می گیرند و 
در نتیجه، به ســوی قانــون گریزی حرکت 
می کنند، به گونه ای که فرار از قانون و ستیز 
با نظــم و انضباط به یــک ارزش و هنجار 
و رعایــت اصــول و آداب شهرنشــینی، به 
امری ضد ارزش و نابهنجار تبدیل شــده و 
بی مسئولیتی اجتماعی رواج می یابد که در 
توجیــه این عمل همین بــس که بگوییم، 
چه کسی درســت عمل می کند که ما عمل 
کنیــم، بزرگ ترها بدترند. با این تفاصیل و 
شرحی که گذشت، به راستی چرا مردمی با 

هزاران سال تمدن و فرهنگ غنی این گونه 
قانون گریزی و نظم ســتیزی را ســر لوحه 
کار خود قرار داده اند؟ شــاید در این زمینه 
مقصر صددرصد مردم و شهروندان نباشند. 
جامعه شناســان مــا از این که مســئولین 
شــهری و فرهنگــی در طــول ســال های 
گذشــته به هنجارها و مناسبات اجتماعی 
نسبت به مسائل سیاسی، کمتر پرداخته و 
اهمیت داده اند، انتقاد می کنند و معتقدند، 
برقراری ارتباط مناســب بین شهروندان و 
دســتگاه های اداره کننــده، الزمه داشــتن 
جامعــه و شــهری ســالم و شــهروندانی 

قانونمند و بهنجار است
 به باور جامعه شناســان، زندگی کنونی 
که بیشــتر از نوع شــهری اســت، نیاز به 
قوانیــن و ارتباطــات خاصــی دارد که هر 
گونــه قصــور، کوتاهــی و نادیــده گرفتن 
قوانین، موجب بســیاری از ناهنجاری های 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شــود و 
از فــردی به فرد دیگر، خانواده و همکاران 

در ســطوح اداری انتقــال می یابــد. آنان 
معتقدنــد، باید به شــهروندان در جامعه، 
قوانیــن مربوط به شهرنشــینی، یادآوری 
و آمــوزش داده و در برابــر هــر قانون یا 
ضابطه ای، ضمانت اجرایی الزم فراهم شود 
و در شرایطی که الزم شــد، افراد متخلف 
مجازات شــوند. باید بدانیم که اگر قوانین 
مربوط به شــهروندان در جامعه ما ایران و 
به تبع آن شــهر همــدان؛ یعنی احترام به 
حقوق دیگران، وقت شناسی، ایجادنکردن 
مزاحمــت در موضوعــات مختلــف برای 
دیگران، حفظ محیط زیســت و پیشگیری 
از هر گونــه آلودگی، ایجاد فضا و محله ای 
ســالم، چراکه محله سالم جزئی از زندگی 
است، مشــارکت در اداره شهر و جلوگیری 

از تخریب امــوال عمومی، برقراری ارتباط 
مناسب بین شــهروندان و تعامل مثبت با 
آن ها و دستگاه های اداره کننده، احساس 
مسئولیت نســبت به محیط زندگی، انجام 
وظایف قانونی، کمک بــه حاکمیت قانون 
و هنجارها در تعامات روزانه و مناســبات 
اداری، ارزش و وظیفــه دانســتن حفظ و 
نگهداری شــهر مد نظر قرار گرفته و رعایت 
شــود، با توجه به این که شهرهمدان جزو 
شــهرهای مهاجرپذیر اســت کــه به مرور  
بافــت پیچیــده ای در آن بوجــود خواهد 
آمد و زندگی در آن بــدون رعایت قوانین 
ممکــن  شهرنشــینی  رســوم  و  آداب  و 
نیســت، باعــث تقویــت اســاس قوانین 
شــهروندی و فرهنگ شهرنشــینی شده و 
از بســیاری هزینه های گزاف که مســبب 
آن، ناهنجاری هــا و نامایمــات اجتماعی 
اســت، جلوگیری خواهد کــرد و این مهم، 
توجه ویــژه دولــت و نهادهای مســئول 
را می طلبــد تــا با ایجــاد قوانین مدون و 
اســتفاده از نظــرات ارزشــمند 
و کارشناسان،  جامعه شناســان 
جامعــه، شــهر و شــهروندانی 
قانونمنــد را بــه ارمغــان آورند 
و شــاهد شــهر و شــهروندانی 
ســالم به دور از ناهنجاری های 
کــه  فرهنگــی،  و  اجتماعــی 
چراکه  باشیم،  ماست،  شایسته 
مشــخصه اصلی و مثبت هویت 
شهرنشینی  فرهنگ  ما  تاریخی 
چند هزارســاله است. در ادامه 
مجددا متذکر خواهیم شــد که 
فرهنگ شهرنشــینی با فرهنگ 
اداره شهر قرین است به عبارت 
دیگــر همانگونه که شــهروندان 
مکلــف بــه رعایــت الزامــات 
شهری  مدیران  هستند،  شهری 
نیــز به عنــوان مروجیــن این 
فرهنگ عهده دار فرهنگ سازی 
و رعایــت محدودیت های ناشــی از اعمال 

مدیریت شهری هستند.
بایســتی چون  فرهنــگ شهرنشــینی 
موجــودی زنده در حال تکامل باشــد. این 
فرهنگ در زمینه ارتباط شهروندان با یکدیگر 
نیازی بــه بازنگری و اصاحات دارد، چراکه 
بیشتر روابط شــهروندان تصنعی، خشک و 
بی روح اســت، نزدیکی افراد ناشی از قرابت 
و خویشــاوندی نیست بلکه ضرورت زندگی 
ماشــینی آن ها را به یکدیگــر نزدیک کرده 

است.
در ایــن زمینــه توســعه فرهنگ توجه 
بیشــتر به محات و تشــکیل شــوراهای 
محلــی گامــی در جهــت رســیدن به این 

مقصود است. 

کر آیدا شا
روزنامه نگار

هرچه محیط زندگی و روابط اجتماعی انســان ها بزرگ تر می شود، چالش های 
زندگی شــهری نیز بیشــتر می شــود. شــهروندان حتی با تحصیات و موقعیت 
اجتماعی باال و خاص دســت به رفتارهایی می زنند که حقوق شهروندی را پایمال 
می کند. ما به این رفتارها معترض هستیم اما در موقعیت های مشابه همان رفتار 
غلط را تکرار می کنیم. دوســتان و همکاران مــا در هفته نامه همدان نامه فرهنگی 

شهرنشــینی شــهروندان همدانی را از ابعاد مختلف به چالش کشــیده اند تا این 
ســواالت را در ذهن مخاطبان ایجاد کنند که آیا ما شهروندان خوبی برای شهرمان 
هســتیم؟ اصا چقدر با مفهوم شهرنشــینی آشــنا هســتیم؟ امیدواریم مدیران 
همدان با جدی گرفتن مقوله »آموزش شهروندی« و شهروندان با رعایت »حقوق 

شهروندی« همدان را جای بهتری برای زندگی کنند.

آقا بوق نزن!
نگاهی به فرهنگ رانندگی در شهر همدان

داوود احمدی
دانشجوی دکتری معماری

کلهری عاطفه 

 در سال های اخیر که حجم 
اتوموبیل در خیابان های 
همدان بسیار زیاد شده 

است به راحتی می-توان 
به اهمیت توجه به فرهنگ 

صحیح این مقوله چه از 
سوی رانندگان و چه از 

سوی عابران پیاده پی برد.



، فرهنگــی هفته نامــه اجتماعـــی 
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ل کمی از  ماهانه حدود 800 بازدید کنتر
جایگاه های استان همدان انجام می شود

گایه یکی از شــهروندان مبنی بر کم فروشی در یکی از پمپ بنزین های 
شهر همدان با حضور شاهدان پذیرفته نشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان، 
با کنترل مجدد نازل های ســوخت گیری جایگاه خصوصی تحت نظارت این 

شرکت، کمیت مقدار تحویلی سوخت نمره قبولی گرفت.
در بازدیــدی کــه نیمه اول آبان ماه جاری از ســوی کارشناســان واحد 
خدمات مهندســی منطقــه به همراه نمایندگان اداره کل اســتاندارد، صدا و 
ســیمای مرکز همدان و شخص شاکی از کم فروشــی سوخت، از جایگاه 
فلسطین شــهر همدان انجام شد، صحت میزان ســوخت خروجی تمامی 

نازل ها کنترل شد و خوشبختانه مغایرتی مشاهده نشد.
»امین روســتایی« مدیــر منطقه در این بازدید گفــت: نظارت بر عرضه 
مطلوب و اســتاندارد کمیتــی و کیفیتی انواع ســوخت تحویلی به جامعه 
مصرف کنندگان عمده و جزء فرآورده های نفتی به طور مستقیم یا از طریق 
جایگاه های ســوخت رسانی در گستره ای به پهنای استان و حتی در عرصه 

ملی و بین المللی از اهم وظایف شرکت پخش منطقه همدان است.
وی افزود: این شــركت در راســتای رعایت حقوق شهروندان در 7ماهه 
ابتدایی ســال جاری حدود 5هزار بار از جایگاه های عرضه سوخت بازدید و 

کمیت سوخت عرضه شده را سنجش كرده است.
وی ادامه داد: این شــرکت از دیرباز با ســابقه ای بالغ بر یکصد سال، با 
پشتوانه اعتماد عمومی و مطابق با استانداردهای ملی و جهانی؛ ارائه دهنده 
خدمات سوخت رسانی به بخش های مختلف مصرف بوده و به رعایت حقوق 
شــهروندان در این حوزه آگاه و خود را در قبال حقوق مشــتریان و جامعه 

مصرف کننده متعهد می داند.
مدیــر منطقــه همدان خاطرنشــان کــرد: ماهانــه تمامی نــازل های 
ســوخت گیری در اســتان مورد آزمایش صحت مقدار ســوخت تحویلی به 

بخش حمل و نقل قرار می گیرند و مجددا پلمب می شوند.
روســتایی تصریح کرد: مضاف بر این کــه در مواقع خاص یا مواردی که 
شــک و شبهه ای از ســوی مراجع داخلی یا دســتگاه های نظارتی خارج از 
ســازمان و یا افرادی که شــکایتی در این زمینه داشــته باشند، کارشناس 
مربــوط با تجهیزات الزم در محل جایگاه حضور یافته و نســبت به تســت 

مجدد نازل و پلمب آن اقدام می کند.
وی همچنیــن اذعان داشــت: این منطقــه عاوه بر بازدیدهای اشــاره 
شــده، با دیگر دســتگاه های نظارتی از جمله اداره استاندارد و تعزیرات نیز 

بازدیدهایی مشترك از جایگاه های سوخت داشته و دارد. 
روســتایی یادآور شــد: منطقه همدان هر ماه به طور میانگین 800 نوبت 
ســوخت خروجی از نازل تلمبه ها در جایگاه هــا را به لحاظ کمیت آزمایش 

کرده و این بازدیدها تا پایان سال، روزانه انجام می شود.

خبـــــــــــــــــــر

شهر من، شهر تو، شهر ما
شهرها، بســتری برای زیســت افراد جامعه فارغ از 
تفاوت هــای فرهنگــی، نژادی، قومــی و طبقه اجتماعی 
هســتند که تنوع و تکاثر شهروندان به پویایی و بالندگی 
الیه هــای مختلف جامعه کمک شــایانی می کند. امروزه 
با گســترش زندگی شــهری و پیچیده شــدن مناسبات 
شــهروندان، اسباب و آداب حضور در شهر نیز تغییر کرده 
و نیازمند آموزش هایی متناســب با زمان و به فراخور شــرایط جامعه است که 
پاســخگوی شهروند امروزی با شــرایط فعلی باشد. در گفتمان توسعه پایدار 
جامعه بر تغییر مبلمان شهری و گسترش حمل و نقل سبز بسیار تاکید شده 
اســت. حمل و نقلی که خودروها جایشان را به انسان ها و دوچرخه می دهند 
و ضمن این تغییر شــاهد شهری سبزتر با انسان های سالم تر هستیم. اما به 
راستی چقدر فرهنگ شهر نشینی  امروزه پذیرای چنین تغییری است یا اصا در 
نگاه مدیران شهری و شهروندان چنین موضوع و برنامه ای تعریف شده است؟
در فرهنگی که داشــتن خودرو گران قیمت یک معیار از پیشرفت و توسعه 
شــخصیتی افراد قلمداد می شود، جایی برای شهروندان دوچرخه سوار است؟ 
و یا در خیابان هایی که صدای بوق اتومبیل ها جزء همیشــگی و مزاحم حمل 
و نقل شهری است چه جای شنیدن صدای حرکت آرام چرخ های دوچرخه؟! 
اما آیا صرفا تغییر نگاه مدیران شــهری بــرای ایجاد دگرگونی در کنه فرهنگ 
شهرنشــینی کافی اســت؟ باید گفت خیر! این تک تک افراد جامعه هستند 
که هریک به سهم خود در شکل گیری چنین فرهنگ فشل و نادرستی نقش 
داشته اند. مادامی که بدوی ترین اصول حمل و نقل نظیر حفظ فاصله استاندار 
با دوچرخه سوار توسط خیل عظیم اتومبیل سواران رعایت نمی شود و بیشتر، 
دوچرخــه ســوار را به عنوان عاملی دســت و پا گیــر در خیابان های باریک و 
غیراستاندارد شهر می بینند پربیراه نیست که از آنسو شاهد افزایش بیماری های 
قلبی و دیابت باشیم. در فرهنگی که اتومبیل سواران به منزله سواران سفینه های 
فضایی رفتار کرده و با پاشیدن گل و الی و باران به واسطه چرخ هایشان توجهی 
به دوچرخه ســوار و یا عابر پیاده ندارند قاعدتا شاهد ترویج نگاه انحصارطلبانه 
و خشونت آمیز در جامعه هســتیم. اما چگونه می توان این فرهنگ نادرست 
خودرومحوری را به نفع شــهروندان و به رویکردی پاک تغییر داد؟ بیاید زین 
پس نقش خود را به عنوان یک شهروند در تغییر فرهنگ حمل و نقل شهری 

ایفا کنیم و در مواجهه با دوچرخه سواران چنین عمل کنیم:
حفظ فاصله یک و نیم متری اتومیبل از دوچرخه سوار

 استفاده نکردن از بوق های نامتعارف و یا ممتد در مواجهه با دوچرخه سواران 
چراکه سبب تمرکزنداشتن و بروز سانحه برای آن ها می شود.

پارک دوبل نکردن اتومبیل در معابر باریک شهری؛ چراکه سبب کم شدن مسیر 
راست  کناره خیابان و حضور دوچرخه سوار در مسیر اصلی و بروز حادثه می شود.

توجه به عائمی که دوچرخه سوار حین گردش به چپ و راست با دست های 
خود نشان می دهد و اطاع از مسیر حرکت دوچرخه

دوچرخه ســوار زن با مرد در نوع دوچرخه ســواری تفاوتی ندارد،بنابراین  با 
دیدن یک بانوی سوار بر چرخ از واکنش های هیجانی و مزاحمت های خیابانی 

بپرهیزیم.
ترددنکردن به صورت سواره یا پیاده از مسیرهای دوچرخه سواری

توقف ناگهانی نکردن خودروها در مســیرهای شــهری مادامی که دوچرخه 
ســواری پشت سر آن هاست، چراکه در اغلب مواقع به علت نوع ترمز دوچرخه، 
قادر به توقف بهنگام نیستند و منجر به تصادف و کله کردن دوچرخه سوار می شود.
در نظر داشته باشیم که نیروی محرکه دوچرخه، توان و رکاب دوچرخه سوار 
است، بنابراین با راه ندادن به دوچرخه سوار سبب کند شدن دور رکاب و کاهش 

سرعت  وی و بروز ترافیک می شویم.

شهـــــــروند
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ثبت جهانی منظر فرهنگی- تاریخی 
هگمتانه تا همدان
مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه:

باید مطمئن شویم کشور ایران سهمیه ساالنه را هر سال تنها یک اثر است از دست 
ونده نتیجه خواهد داد نخواهد داد و پر

همدانی که سال هاست عنوان »پایتخت 
تاریخ و تمدن ایران« را یدک می کشــد؛ اما 
هنوز از قافله اســتان هایی که یک اثر ثبت 
جهانی دارند خیلی عقب است، در سال های 
اخیــر تاش هایــی برای رفع این کاســتی 
صــورت گرفته؛ اما هر یک با موانعی روبه رو 
شده و نتوانسته این افتخار را نصیب استان 
کند. اما گویا مسئوالن و متولیان به پرونده 
جدیدی  که در راستای ثبت جهانی » منظر 
فرهنگــی- تاریخی هگمتانه تــا همدان« 
تشکیل شده بســیار امیدوارند. با »حسن 
ســلطانی« مدیر پایگاه میــراث فرهنگی و 
گردشگری هگمتانه در زمینه این پرونده به 

گفتگو نشسته ایم:
- برای ثبــت منظر تاریخــی و فرهنگی  �

هگمتانه چه معیارهایی نیاز است؟
سال هاســت  هگمتانه  تاریخی  محوطه 
که به دنبال قرار گرفتن در فهرســت میراث 
جهانی یونســکو بوده اســت؛ اما متاسفانه 
تاکنون موانع متعدد و مکرر بسیاری پیش 
روی ثبــت ایــن اثر در فهرســت یونســکو 
و اســتفاده از ســهمیه ســاالنه ایران برای 
ثبت وجود داشته اســت. معموال ده معیار 
فرهنگــی برای ثبــت یک بنا در فهرســت 
میراث جهانی یونسکو اهمیت دارد که شاید 
اشاره به این معیارها خالی از فایده نباشد.

1-  اثر باید نشــان دهنده یک شاهکار از 
نبوغ یا خاقیت انسانی باشد.

2- اثر نشــان دهنده تبــادل ارزش های 
بشــری در یک بازه زمانــی در یک منطقه 
فرهنگــی از لحاظ پیشــرفت در معماری یا 
فنــاوری برنامه ریزی شــهری یــا طراحی 

چشم انداز باشد.
دســت کم  یــا  بی همتــا  3- گواهــی 
اســتثنایی بر یک ســنت فرهنگی یا تمدن 

زنده یا از میان رفته باشد.
4- نمونــه برجســته در معمــاری یــا 
تکنولوژی که مرحله مهمی از تاریخ بشــر را 

نشان دهد
5- نمونــه برجســته ای از تعامل میان 
انســان و محیط زیســت یــا نماینده یک 

فرهنگ باشد.
6- به طور مستقیم یا ملموس مرتبط با 
رویدادها یا سنت های زندگی افکار و عقاید 
یا آثار فرهنگــی و ادبی دارای اهمیت عالی 

جهانی باشد.
این معیارهای فرهنگی و تاریخی است 
که یک اثر باید برای ثبت داشــته باشــد، 
البته معیارهای طبیعــی هم وجود دارد که 
چون خارج از بحث است درباره آن صحبت 
نمی کنــم. به هــر روی دو منظر فرهنگی را 
در فهرست یونســکو می توان دید که منظر 
فرهنگــی میمند و منظــر فرهنگی ارگ بم 

پیش از این ثبت شده اند.

- پرونده پیشــنهادی تمام این معیارها  �
را دارد؟

پرونده پیشــنهادی »منظــر فرهنگی- 
تاریخــی هگمتانه تــا همــدان« برخی از 
معیارهــای دهگانــه را دارد اما برای این که 
بتوانیم این پرونده را بدون حواشی و موانع 
ثبت پیش ببریم باید جمیع جهات را در نظر 
بگیریم که کمترین دخل و تصرفات و موانع 
را نیــز از پیش رو برداریم تا کارشناســان و 
ارزیابان یونســکو را متقاعد کنیم که این اثر 
ارزشــمند قابلیت ثبت در فهرســت میراث 
جهانی یونســکو را دارد. به این ترتیب  باید 
مطمئن شــویم کشور ایران سهمیه ساالنه را 
هر سال تنها یک اثر است از دست نخواهد 
داد و پرونده نتیجــه خواهد داد. چون اگر 
این پرونده مطرح شــود و تایید نشــود به 
راحتی سهمیه ساالنه از بین خواهد رفت. به 
همین ســبب این موضوع با دقت و ظرافت 

خاصی در حال پیگیری است.
ما بــرای موضــوع »عرصــه فرهنگی- 
تاریخی هگمتانه تــا همدان« پیگیری های 
مقدماتــی بــه رفع موانــع انجامیــد و در 
اســتانداری جلساتی برگزار شــد مدیرکل 
میراث فرهنگی همدان پیگیری های بســیار 
مبسوطی را انجام دادند، معاون وزیر میراث 
فرهنگــی؛ دکتر طالبیــان نیــز راهکارهای 
فراوانــی را برای پیشــبرد این هــدف ارائه 
دادنــد کــه اعــزام کارشناســان دفتر ثبت 
جهانی، حضور شــخص ایشــان در پایگاه 
میــراث فرهنگی و گردشــگری هگمتانه و 
تشــکیل جلســه پس از بازدید میدانی از 

جمله تاش های ایشان بود.
به هر روی عرصه پیشنهادی که ما روی 
آن کار علمــی و تحقیقاتــی کردیم شــامل 
عرصه ای بود که به ثبت ملی رســیده بود و 
دارای ضوابــط و معیارهای مدون و تعیین 
تکلیف شــده ای بود که درصد خطا را تقریبا 

به صفر می رساند.
- ایــن عرصه پیشــنهادی شــامل چه  �

مکان  هایی است؟
این عرصه شامل آرامگاه بوعلی، خیابان 
بوعلــی، جداره های میــدان امام، بــازار و 
بافت تاریخی پیرامون بازار که در فهرســت 
آثار ملی به ثبت رســیده اســت، همچنین  
خیابان اکباتان و جداره های پیرامون، راسته 
بازارهــای پیرامونــی آن و نیز عرصه ســی 
هکتاری هگمتانه اســت کــه تقریبا دخل و 
تصرف ها در این عرصــه با توجه به ضوابط 
ملی که وجود داشــته قابــل پیش بینی و 
کنترل اســت و باید تاش کرد درآینده اگر 
این منظر در فهرســت میــراث جهانی ثبت 
شــده دخل و تصرف ها باعث خروج از این 
فهرســت نشــود. ما تاش می کنیم از این 
ثبــت ارزش افــزوده ای از لحــاظ فرهنگی، 

اجتماعــی و جــذب گردشــگر و معرفــی 
داشــته های فرهنگی و تاریخی برای مردم 
بــه ارمغان آید و نبایــد باعث ایجاد زحمت 
برای شــهروندان همدانی شــود. چراکه در 
این محدوده ما شــاهد ارزش های بشــری 
هســتیم کــه در بازه های زمانــی گوناگون 
در منطقه فرهنگی شــاهد پیشــرفت هایی 
در زمینــه معماری یا برنامه ریزی شــهری 
بوده ایم که این چشــم انداز را در جداره های 
شــهری، میدان امام و بازارها و موارد دیگر 
مشــاهده می کنیم. نمونه برجسته معماری 
اشــکانی را در هگمتانه مشــاهده می کنیم 
که بســیار منظم و دقیق  بوده و این نمونه 
از معماری هــای خاصی اســت که پس از 
کاوش های باستان شناسی از دوره اشکانی 
در این محوطه کشف شده است. همچنین 
به طور مســتقیم بحث عقایــد و ادیانی که 
در منطقه وجود داشــته شایان توجه است. 
از ســوی دیگــر اشــتراکاتی کــه از دیدگاه 
مردم شناســی اهمیت دارد نیز بررسی شده 
اســت. این عرصه پیشــنهادی دارای یک 
محدوده تاریخی اســت کــه دقیقا برگرفته 
از همین حریم هــای تاریخی و جغرافیایی 
اســت. چیزی را ما تغییر نداده ایم و دقیقا 
همین ضوابطی اشت که سال های گذشته از 
سوی کارشناسان میراث فرهنگی مشخص، 

پیگیری و ثبت شده است.
در گســتره این عرصه لکه های تاریخی 
فرهنگی وجــود دارد که به صــورت تک بنا 
ثبت شده اســت، به عنوان مثال می توان از 
آرامگاه شــیخ الرئیس ابوعلی سینا به عنوان 
یک شــخصیت جهانی یاد کــرد که مقبره 
او در همــدان، یکی از نقــاط منظر فرهنگی 
پیشــنهادی ما اســت. این بنا تحت تملک 
دولت است و طبق ضوابط حفاظت و مرمت 
کارهــای مربوط بــه حراســت از آن انجام 
می شود که این خواسته یونسکو است و ما 
مانعی را برای برآرودن این خواسته نداریم.
در نهایــت پیاده راه زیبای خیابان بوعلی 
کــه با بدنه های شــهری که اخیــرا کارهای 
مطالعاتی و حفظ جداره های آن هم در حال 
انجام اســت و اهمیت ایــن منظر فرهنگی 
را دوچندان می کند، جداره های میدان امام 
نیز که در گذشــته کارهای مســتندنگاری و 
مطالعاتی آن شکل گرفته بخشی از این منظر 
فرهنگی-تاریخــی  خواهد بود. تک بناهای 

دیگری مانند آرامگاه استرومردخای، بانک 
ســپه، بازار تاریخی، سراها و کاروان سراها و 
مســجد جامع، گنبدعلویان، عرصه تاریخی 
هگمتانه همراه تک بناهایی از قبیل کلیسای 
آنجلی، کلیسای گریگوری و حمام ارامنه که 
در محدوده جغرافیایی عرصه هگمتانه واقع 
شــده اند در مجموع عرصه منظر فرهنگی- 
تاریخی هگمتانه تا همدان را شکل می دهد 
که پرونده آن برای ارائه به یونســکو در حال 

تکمیل است.
- این پرونده در چه مرحله ای است؟ �

مطالعات این پرونــده در چندین محور 
در حال انجــام اســت، کارگروه هایی برای 
پیشــبرد کار شــکل گرفته و در دست اقدام 
اســت. کارگروه معماری و شهرســازی به 
صــورت هفتگی نقشــه ها و برداشــت ها را 
بررســی می کنند و کارهــای میدانی انجام 

می دهند.
کارگروه مردم شناســی با تیمی مجرب 
درباره مردم شناســی عرصــه و حریم این 
محدوده تاریخی و شــهر همــدان، آداب و 
رسومی که زیبایی های همین منظر فرهنگی 
اســت که مردم همدان همچنان بخشی از 
آن را در زندگــی روزمره خود دارند و همین 
آداب و رســوم هویت شــهری این مردم را 

شکل می  دهد.
کارگروه باستان شناســی که داشته های 
کاوش هــای 23 فصــل گذشــته را به این 
پرونــده افــزوده و عمق زیرســاخت های 
هگمتانــه قدیم که بخشــی از شــهر فعلی 
همــدان روی آن قرار دارد نیز به مدد همین 
مســتندات باستان شناسی روشن می شود 
که همین مســتندات یکــی از ویژگی های 

عرصه مورد بحث است.
در نهایت با جمع بندی مطالب، ویرایش 
و ترجمــه مطالب که با همــکاری وزارتخانه 

میراث فرهنگی شکل می گیرد.
در کنــار ایــن کارگروه ها یــک کارگروه 
رســانه ای هم شکل گرفته که روابط عمومی 
اداره کل میراث فرهنگی همدان مسئول این 
کارگروه اســت، در مقاطــع مختلف اخبار و 
مطالب مورد نیاز را در اختیار شهروندان قرار 

می دهد.
نکته شــایان توجه این اســت که تنها 
اداره کل میراث فرهنگــی درگیر کارهای آن 
نخواهد بود و با توجه به تجاربی که در دیگر 

استان ها شــاهدیم تمام مسئوالن و مردم 
شــهر و اســتان باید به این موضوع کمک 
کنند. در همین راســتا اداره میراث فرهنگی 
تنهــا بــه گــردآوری و تهیه مــدارک همت 
می کند، چراکه بســیاری از عوامل در حوزه 
منظر شــهری از قبیل تاسیســات روبنایی، 
آب، برق، گاز، تلفن، معابر، ســیما و منظر، 
مبلمان شهری و موارد دیگر نیاز به یک وفاق 
بزرگــی دارد که محقق نخواهد شــد مگر به 
همت اهالی رسانه، چراکه ما تا کنون تاش 
می کردیم داشــته ها، نیازها و مطالباتی که 
ایــن عرصه ثبــت جهانی طلــب می کند تا 
ارزیابان و کارشناســان محترم یونســکو را 
قانع کند که این پرونده قابلیت ثبت جهانی 
دارد، نیز از ســوی رســانه ها اطاع رسانی و 
پیگیری شود. بنابراین شورای راهبردی ثبت 
جهانــی منظر فرهنگــی هگمتانه تا همدان 
بر پایه نشســت های هفتگــی محتواهای 
تولیدشــده و موانع موجود را دســته بندی 
می کند و در جلســات آتی از سوی رسانه ها 
مطرح می شــود  و با وفاق و همدلی که به 
مرور اتفاق می افتد همانند شــهرهایی چون 
یزد، تبریز و بم شــاهد ثبت جهانی این اثر 

در یونسکو خواهیم بود.
معرفــی منظر تاریخــی- فرهنگی این 
عرصه اعــم از موقعیت، مســاحت، ضوابط 
حقوقــی، تصاویر ماهــواره ای  و مانند این 
ارزش هــا، تاریخچــه شــکل گیری اثــر و 
وضعیت حفاظت از مهم ترین نکاتی اســت 
که اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری به آن توجه کرده، شناسنامه 
بناها، برنامه هــای حفاظتی و مدیریتی نیز 
باید مشــخص شود و در ســند چشم انداز 
کوتاه  مدت، میان مدت و بلندمدت از عرصه 
جهانی مشخص شود. درباره بحث حفاظت 
در این مدت قوانین و ابزارهایی مشــخص 
شــده، چارت های مدیریتی که باید تعیین 
تکلیف شــود و توضیحــات و تحلیل های 
طرح هــای منطقــه و بیان اثــرات مثبت و 
منفی بــر منطقه، برنامه هــای جاری کوتاه 
مدت، منابع انســانی و کارشناسی و آمارها 
و در نهایت مانیتورینگ این پروژه است که 
در آینده با یک پــان مدیریتی و یکپارچه 
برای ثبت ایــن اثر عمل کنیم و با همکاری 
همه مســئوالن و مردم این تاش را به ثمر 

برسانیم.         

تأخر فرهنگی در زندگی آپارتمان نشینی
*لیا بهرامی

*جامعه شناس
منظــر  از  خانــه 
فرهنگــی، عــاوه بر 
کارکردهای اساسی و 
نیاز زیستی و مادی، در انتقال ارزش های 
فرهنگــی، کانــون همبســتگی و ارتبــاط 
عاطفــی و یادگیــری و تجربــه فرهنگی 
اجتماعــی افــراد، نقش بســزا و موثری 
دارد. خانــه بــه لحاظ اجتماعــی اهمیت 
بسیاری برای همه ما دارد. ما زمان زیادی 
از عمرمــان را درون آن ســپری می کنیم 
و همچنیــن ازتباطات حســی اولیه مان 
داخــل آن شــکل می گیرد. خانــه جایی 
اســت که در آن زندگی می   کنیم و شــیوه 
زندگــی ما عامل تعییــن کننده مهمی در 
موقعیت اجتماعی، ســامت روانی و رفاه 
فردی مان اســت و خانه عامل مهمی در 
اجتماعی شــدن ما نسبت به جهان است. 
با گذشت زمان »آپارتمان« به عنوان نوعی 
از مســکن از تاقی پیشرفت های علمی و 
تکنولوژیک )که امکان ساخت ساختمان 
هــای بلندمرتبــه را فراهم کرده اســت(، 
افزایش جمعیت )نیاز به مســاکن بیشتر 
و ضرورت جــا دادن جمعیت در محدوده 
شــهر(، کمبود زمین )با توجــه به کاالی 
اقتصادی شــدن زمین( و تغییر نگرش و 

سبک زندگی ها شکل گرفته است.
ســکه  دیگــر  روی  آپارتمان نشــینی 
سکونتگاه های غیررسمی است. چه بسا از 
لحاظ کمی مشــکل مسکن را حل می کند 
امــا خود آبســتن مشــکل های جدیدی 
است. مثل دور بودن از فضای سبز و زمین 
و افسردگی و مانند این. بر اساس نظریه 
با  آپارتمان نشــینی  دورکیم زندگی مدرن 
افزایــش و تراکم جمعیــت این فرصت 
را بــه افراد آپارتمان نشــین می دهد که با 
اســتقال و آزادی فــردی و اجتماعی، به 
نوعــی از رهایی از نظــارت جمع و جامعه 
دســت یافته و به زندگــی ادامه دهند از 
ســوی دیگر با نگاهی بــه نظریه گمنامی 
زیمل درمی یابیم که پدیده آپارتمان نشینی 
با پدیده های فرهنگی زیادی چون کاهش 
روحیــه جمعی یــا جمعگرایــی، کاهش 

فعالیت ها یا مشارکت های مدنی و دینی، 
تغییر شــکل و ســبک زندگی ســنتی و 
افزایش فردگرایــی و انزواطلبی و زندگی 
خوابگاهــی نیز پیوند دارد. همگام با رواج 
زندگی آپارتمان نشینی، در شهر همدان نیز 
به علت افزایش جمعیت و مهاجرت های 
بی رویه و افزایش قیمت زمین و مسکن، 
انبوه سازی و آپارتمان نشینی رونق گرفته 
اســت. از سوی دیگر برای مرتفع ساختن 
مشکل مسکن سیاســت های بلند مرتبه 
سازی مانند مسکن اجتماعی مهر  به کار 

گرفته شده است.
تغییر نوع سکونتگاه مستلزم تغییر در 
شیوه های رفتاری و سبک زندگی است که 
این امر از یک ســو به دلیل ساخته نشدن 
اصولی ســاختمان ها )ماننــد عایق نبودن 
دیوارها، دور بودن از مکان های تفریحی و 
بهداشتی و موارد دیگر( و از سوی دیگر به 
خاطر آن چه تأخر فرهنگی نامیده می شود 
با مشکاتی مواجه است. چنان که »لسلی 
وایت« انسان شناس امریکایی، در نظریه 
خودش ارتبــاط متقابل و البته سلســله 
مراتبی ســه نظام فناورانــه، اجتماعی، و 
ایدئولوژیکی یــا همان فرهنگی را توضیح 
می دهد؛ طبــق تجربه ایــن فناوری های 
جدیــد بــا فاصلــه زمانــی نــه چنــدان 
زیادی به ما می رســد و همان مســائل و 
پیچیدگی هایی را ایجاد می کند که در همه 
مصادیق دیگر »تأخر فرهنگی« داشته ایم؛ 
وقتی که جنبه های مادی فرهنگ، جدای 
از جنبه هــای غیرمــادی آن و گاه حتــی 
بدون آن، از مختصاتی به مختصات دیگر 
ســفر می کند. این تجربه هــای جدید در 
حالی به ما می رســد که هنوز مسائل حل 
نشده بســیاری از آخرین تغییر جدی در 
شیوه ســکونتمان باقی اســت. زمانی که 
به جبر شــرایط  دشوار ناشــی از جریان 
شهرنشینی ســریع، یا از سر کنجکاوی و 
ولع داشــتن تجربه هــای جدید و مدرن، 
خانه های شــخصی متداول به کنار رفت و 
آپارتمان هایی جایگزین شــان شد که در 
گذر زمان، به ســمت هر چه کوچکتر شدن 
پیش می رود؛ آپارتمان هایی که هنوز برای 
بسیاری بیش از آن که خواستنی و مطلوب 

باشد، جبر زمانه است و از بسیاری جهان 
ناســازگار با فرهنگ ما. مسئله ما سختی 
خو گرفتن به این شکل جدید سکونتی در 
قالب آپارتمان یــا مقاومت در برابر تغییر 
زیبایی شناســی های ســنتی مان در زمینه 
خانه نیســت. بلکه مسئله ضرورت انطباق 
هر موجود زنده ای با محیط خود به هنگام 
تغییر آن است که بر اساس اصول بدیهی 

زیست شناسی، راز بقای گونه هاست.
در چنین شــرایطی اســت که مسائل 
پیش پا افتاده ای چون تکاندن زیرسفره، 
نگاه کــردن به حیاط خانه هــای همجوار، 
نــوع پوشــش افــراد گرفته تا مســائلی 
مانند پرداخت نشــدن حق شــارژ ماهانه 
ساختمان، رعایت نشدن نظافت عمومی، 
بــاز مانــدن درب ورودی ســاختمان در 
ســاعات شــب، اســتفاده از لوازم صوتی 
تصویری با صدای بلند، اسباب کشــی در 
ســاعات میانی شــب و پارک نامناســب 
خودرو در پارکینــگ، اختاف نظر و حتی 
نزاع و درگیری میان همســایگان بر ســر 
فضاهای مشــاع به وجود می آید. به طور 
کلی وجــود ســلیقه ها و اختافات کاما 
محســوس اجتماعی و فرهنگی ساکنان، 
نبود ضوابط و مقررات مدون برای طراحی 
و بهره بــرداری از مجتمع هــا، بی توجهی 
ســاکنان به حقــوق همســایگان و الزام 
نداشــتن آن هــا به جبران خســارت های 
احتمالــی مهمترین مواردی هســتند که 
روزانه افــراد ســاکن در آپارتمان ها با آن 
دست و پنجه نرم می کنند. به نظر آموزش 
فرهنــگ زندگــی جمعی به کــودکان در 
خانواده ها و مدارس می تواند اثربخشــی 
مناسبی برای آماده ســازی زندگی کردن 
کودکان و نوجوانان در این محیط ها داشته 
باشد. از سوی دیگر نظارت دقیق بر نحوه 
ســاخت مجتمع هــای آپارتمانی توســط 
مسکن و شهرسازی و شهرداری با مدنظر 
قرار دادن الگوی ساخت منطبق بر فرهنگ 
خانه در ایران، وضع قوانین مشترک برای 
ساکنان آپارتمان برای برقراری نظم بیشتر 
و تفکیــک کنتورهای آب و برق و گاز برای 
هر واحد می تواند تا حدودی از مشــکات 

بکاهد.

جایگاه زیبایی در فرهنگ شهرنشینی
بــه  پرداختــن 
زیبایــی در معماری 
و شهرســازی شاید 
در نگاه اول از درجه 
پایین تری  اهمیــت 
نســبت بــه ســایر 
موضوعات و مسائل 
شــهری برخوردار باشــد، چراکه مســائل 
شــهری و نیازهای شهر و شــهروندان در 
بدیهیات  برخی موضوعات آن چنان درگیر 
و نیازهــای اولیه قــرار گرفته اســت که 
بحــث کردن در بــاب زیبایی در شــهر به 
عنوان موضوعی ثانویه در ذهن بســیاری 
از شــهروندان قــرار دارد و ایــن ذهنیت 
باعــث می شــود تا صرف وقــت و هزینه 
برای زیبایی توجیه ضروری برای ایشــان 

نداشته باشد.
در شــهرهایی که هنوز مشکات توزیع 
و پراکنش کاربری ها و رســیدن به سرانه 
های اســتاندارد و حداقلی هنــوز فاصله 
زیادی بــا علم و عمــل و واقعیت دارد و 
دیدگاه باالشهر و پایین شهر عدالت شهری 
را به سخره می گیرد، کمیت اقتصاد شهری 
در دستیابی به درآمد پایدار و توزیع ثروت 
و ایجاد اشــتغال همچنان لنگ می زند و 
ایــن اقتصاد بیــکاری و پیامدهای بعدی 
آن چــون فقر، بزه، اعتیــاد، طاق و مانند 
این را چشم انداز شهروندانش کرده است 
و یا شــهری که به علت دستیابی نداشتن 
جوانانش به فرصت های شــغلی مناسب 
نتوانســته نیروی کار مولد خود را به خود 
جذب کند و با مهاجرت و بیرون فرســتی 
آن ها به شهرها و کشــورهایی دیگر دچار 
پیری جمعیت و کاهش نرخ رشد جمعیت 
شده است، شهری که با ساختاری متمرکز 
و تک هســته ای همه اقتصاد بازار خود را 
در حلقه ای محدود و غیرقابل ورودی قرار 
داده است و سوداگری اماک دستیابی به 
مسکن مناســب شهری و همچنین محل 
کســب کار را برای شــهروندان روز به روز 
غیرممکن تر می کند و در عوض بنگاه های 
واســطه گری را بــا رشــد قــارچ گونه در 
سراسر شهر گسترانده است و به جز قشر 
محدودی که دستی بر آتش اماک دارند 

سایر شهروندان را تماشاچی رشد فزاینده 
زندگی در شــهر کرده اســت و برای آن ها 
ارمغانی جز شــلوغی و ترافیک سنگین و 
آلودگــی هوا  چیزی نــدارد  و مواردی از 
این دســت شاید توجیه کننده درجه نازل 

اهمیت پرداختن به زیبایی باشد!
اما از کســی پوشیده نیست که انسان 
به دلیل ذات زیبا پســند خود همیشه به 
دنبال دریافت زیبای در همه شئون زندگی 
اســت و حــواس و ادراکش بــا دریافت 
پیام های زیبا از محیط به شــادی درونی 
و آرامش می رســد. این آرامش و رضایت 
می تواند خاقیت و کارآمدیش را  افزایش 
دهــد و همچنیــن او را در برابر نامایمات 
و ســختی ها مقاوم کند. بر همین اساس 
به نظــر نمی رســد پرداختن بــه زیبایی 
موضوعــی فرعی و درجه دوم باشــد بلکه 
اگــر با ظرافت و نگاهی عمیق به مســئله 
نگریسته شود روشن است که بسیاری از 
مشکات و مســائل شهری که در باال ذکر 
شد مســتقیم یا غیر مستقیم ارتباطی با 
نوع کنش و واکنش شــهروندان در مواجه 

خاقانه، عالمانه و متمدنانه با مشــکات 
دارد که در صــورت قرار گیری در محیطی 
زیبا و آرامش بخش می توان انتظار داشت 
تا تصمیماتی سودمندتر از وی سرباز زند. 
در واقــع تاثیــر محیط بر رفتار انســان ها 
موضوعی کاما اثبات شــده نــزد عالمان 
روان شناســی اســت کــه در محیط های 
شــهری این مســئله باید به شکل جدی 
مــورد توجه قرار بگیــرد و اهمیت آن باید 
برای مســئوالن و شــهروندان در اولویت 

اصلــی و درجه اهمیت باال باشــد و ایجاد 
زیبایی و واردنکردن خدشه به زیبایی های 
طبیعی و مصنوعی شهر باید فرهنگ سازی 

شود.
البته این که زیبایی چیست و مصداق 
آن در معمــاری و شهرســازی چیســت، 
موضوعی در وهله اول فلســفی اســت که 
پرداختن به آن قرن هاســت که مباحثات 
پررونقی در کاس های فلســفه داشته و 
نتایجی بعضا کاما مناقض داشــته است 
امــا بــا نگاهی به ریشــه های ســنتی و 
فرهنگــی  هنر این مرز و بوم شــاخصه ها 
و سنجه های بسیاری را خواهیم یافت که 
بتوان از آن ها در ساختن شهرهای امروزی 

بهره برد. 
داشــتن شــهری زیبــا اگــر در ذهن 
مسئوالن و شــهروندان نهادیه شود تولید 
زیبایــی به تولید انســان هایی با فرهنگ 
و خاق منجر می شــود که با رونق زندگی 
خود شــهر خــود را هم پر رونــق خواهند 
کــرد و با افتخار بــه هویت خود به ماندن 
در زادگاه خــود بیشــتر از مهاجرت از آن 

خواهنــد اندیشــید و روشــن اســت که 
مشکات شــهری یاد شــده در پی رونق 
اقتصــادی و تولید ثــروت  بتدریج رنگ 
خواهنــد باخت و جای خود را به شــهری 
زیبا، کارآمد و دوســت داشــتنی خواهند 
داد. بنابراین ســاختن شهری زیبا باید از 
الزامات فرهنگ شهرنشــینی باشد چراکه 
این امــر نتنهــا منافاتی بــا پرداختن به 
سایر مشــکات شهری ندارد بلکه اقدامی 
هماهنگ با همه دغدغه های شهری است.

رد کــــُ زهرا 

سیدمحمدجواد 
حسینی مرصع
کنشگر مسائل معماری و شهرسازی

لیال بهرامی
جامعه شناس

ناهید زندی صادق
روزنامه نگار

سلطانی:

 این عرصه شامل آرامگاه 
بوعلی، خیابان بوعلی، 

جداره های میدان امام، 
بازار و بافت تاریخی 

پیرامون بازار که در فهرست 
آثار ملی به ثبت رسیده 
است، همچنین  خیابان 

اکباتان و جداره های 
پیرامون، راسته بازارهای 
پیرامونی آن و نیز عرصه 

سی هکتاری هگمتانه است 
که تقریبا دخل و تصرف ها 

در این عرصه با توجه 
به ضوابط ملی که وجود 

داشته قابل پیش بینی و 
کنترل است و باید تالش 
کرد درآینده اگر این منظر 
در فهرست میراث جهانی 

ثبت شده دخل و تصرف ها 
باعث خروج از این فهرست 

نشود.
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5 یست بوم ز

مرگ 251 نفر در تصادفات رانندگی استان
در هفت ماهه امسال

مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان همدان از مــرگ 251 نفر در حوادث 
رانندگی در محورهای اســتان طی هفت ماهه نخست گذشته خبر داد.

دکتــر »ارتین کمالــی« در توضیح این خبر مطرح کــرد: در هفت ماه 
گذشــته 251 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که از این 
تعداد 165 نفر در تصادفات برون شــهری، 33 نفر در سوانح درون شهری 
و 27 نفــر در مســیرهای  خاکی و روســتایی و مابقی در ســایر محورها 

جان باختند.
وی با اشــاره به این که روز گذشته مردی موتورسوار حدودا 50 ساله در 
یکی از روســتاهای شهرســتان کبودرآهنگ با سرعت زیاد با موتور واژگون 
و جان خود را از دســت می دهد، اظهار کرد: فوت ناشی از حوادث رانندگی 
در مدت یاد شــده در مسیرهای خاکی و روســتایی افزایش 50 درصدی 

داشته است.
دکتر کمالی با بیان این که مسیرهای درون و برون شهری به ترتیب 21 
و 25 درصد کاهش تلفات را در 7 ماهه امســال داشته اند، افزود: در سایر 

محورها با کاهش چشمگیر 58 درصدی روبرو هستیم.
وی ادامه داد: در مدت موصوف در ســالجاری 59 زن و 192 مرد و در 
مدت مشابه سال قبل 81 زن و 256 مرد در حوادث رانندگی جان باخته اند 

که آمارها کاهش 25 درصدی فوتی ها را نشان می دهد.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان همدان در پایان به تعداد مجروحان 
حوادث رانندگی اشــاره کرد و یادآور شــد: در هفت ماهه امســال 3937 

مجروح هم به پزشــکی قانونی این استان مراجعه کرده اند.

پایان آسفالت کوچه های خاکی، سرآغاز 
توسعه در شهرک ولیعصر)عج(

مجید یوسفی نوید: آسفالت 84 کوچه خاکی و فرسوده و 
مرتفع شدن اولویت اول شهرداری منطقه چهار

شــهرداری منطقه چهار همدان در سال جاری موفق شد با آسفالت ریزی 
گسترده، مشکل شهروندان در 84 کوچه خاکی و فرسوده را برطرف سازد.

مدیر منطقه چهار شــهرداری همدان در این بــاره گفت: با توجه به اینکه 
مســئله آسفالت یکی از اولویت های شهروندان اســت و مردم در برخی از 
مناطق شــهر همدان سال هاست با این مشکل دست و پنجه نرم  می کنند، 
تصمیم بر آن شــد که این معضل در همه محدوده منطقه چهار شــهرداری 

همدان به طور کلی برطرف شود.
»مجید یوســفی نوید« گفت: تمامی کوچه های خاکی یا دارای آسفالت 
فرسوده در شهرک ولیعصر)عج( در اولویت ترمیم و بهسازی قرار گرفت که 
پس از اســتعام از شرکت های خدمات رســان، آسفالت ریزی 84 کوچه در 
آبان ماه ســال جاری به اتمام رسید که منجر به حل مشکات خانواده های 

زیادی شد.
یوسفی نوید تاکید کرد: آسفالت معابر، اولویت اول شهرداری منطقه چهار 
در ســال جاری بود که در کنار آن مجموعه اقداماتی هم در شهرک ولیعصر 
انجام شــد که امید اســت با جلب اعتماد شــهروندان این منطقه، موجب 

حمایت و همراهی بیش از پیش آنان در آینده باشیم.
یوســفی نوید با اشاره به پخش و تســطیح 7500 تن آسفالت با هزینه 
45 میلیارد ریال در شــهرک ولیعصر)عج(، گفت: آســفالت معابر گام اول 
توســعه این منطقه است و برای ادامه این راه، مسائلی همچون زیباسازی، 
مقاوم ســازی و تثبیــت واحدهای تجــاری را در برنامه داریــم که فقط با 

همراهی و قانون مداری شهروندان میسر خواهد بود.
مدیر منطقه چهار شــهرداری همدان تاکید کرد: از شهروندان می خواهیم 
با تفکیک و ساخت وســاز اصولی، آسایش و امنیت را برای خود و سایرین 
ایجاد کنند و در آینده درگیر مشکات متعدد نشوند و شهرداری را در توسعه 
و زیباســازی این شــهرک یاری دهند تا چهره این قسمت از شهر به مرور 

زمان شکل بهتری پیدا کند.
یوســفی نوید، احداث پارک 11 هزار متری، تعریض و گشــایش ورودی 
شهرک با هدف سهولت در تردد، پیاده روسازی برای نخستین بار، لوله گذاری 
یــک کیلومتــر از جوی نهری وســط خیابان اصلی و خارج کردن شــهرک 
ولیعصر)عــج( با اتصال به انتهای حصــار مطهری را از جمله اقدامات موثر 
شهرداری منطقه چهار عنوان کرد که امید است در توسعه و رونق این منطقه 

اثرگذار باشد.
کارشناس و ناظر آسفالت شــهرداری منطقه چهار نیز با اشاره به این که 
در این شهرک ساخت  و سازها اغلب به صورت غیراصولی و خارج از ضوابط 
شهرسازی ساخته شده است، گفت: خیلی از کوچه ها دارای شرایط مطلوب 
همچون زیرســازی و شــیب اســتاندارد نبود که با تاش گروه های فنی تا 

حدامکان این مشکل برطرف و کوچه ها آماده آسفالت ریزی شد.
»رضــا باقری« با اشــاره به وجود برخی کوچه های خاکی اشــاره کرد و 
افزود: تعدادی از کوچه ها مشــکل فاضاب دارند که امید است با حل این 
موضوع از ســوی شرکت آب و فاضاب و پیگیری ســاکنان، این معابر در 

فهرست آسفالت سال 1400 قرار بگیرد.

مه نا خبـــــــــــر

با وجود همــه مخالفت هایی 
که از ســوی اعضای شورای شهر، 
کارشناسان و فعاالن محیط زیست 
شد، مدیرکل راه و شهرسازی خبر 
از تصویــب طرح احــداث جاده 
برگشــت گنجنامه می دهد و این 
یعنی: »خیالتان راحت، الوند نابود 
می شــود« و برای این نابــودی 48 میلیارد تومان بودجه 
هم تعیین کرده اند. حاال چند ســال بعد که اثرات مخرب 
این جاده بر کوهستان الوند عیان شد، مسئوالن و مدیران 
همدان از سیاست »کی بود؟ کی بود؟ من نبودم!« استفاده 
خواهند کــرد و هر کس تقصیر را بر گردن دیگری خواهد 
انداخت، همان طور که قلب میدان میشان را شکافتند و در 
آن اتوبان احداث کردند و وقتی موضوع رســانه ای شد هر 
مدیری مسئولیت فاجعه را بر گردن دیگری می انداخت و 
هنوز هم پرونده قضایی آن در جریان است. حاال باید دید 
چه کسی یا چه کسانی از احداث این جاده نفع می برند که 

هیچ اعتراضی جلودارشان نیست.
کارشناسان با اجرای طرح مخالف هستند �

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شــهر 
همدان دربــاره روندی کــه طرح احداث جاده برگشــت 
گنجنامه طی کرده، توضیــح می دهد: اجرای این طرح از 
ابتدای شــورای پنجم مطرح بود و سه جلسه در سه حوزه 
مختلف در این زمینه برگزار شــد و ابعاد محیط زیســتی، 
حقوقی، شهری، ترافیکی و موارد دیگر طرح مورد بررسی 
قرار گرفت. در این جلســات قریب به اتفاق همه اساتید و 
کارشناسان حاضر مخالف اجرای این طرح بودند و قرار شد 
این طرح برای مطالعه به دانشگاه بوعلی سینا سپرده شود 
اما معاونت پژوهشی این دانشگاه اعام کرد این طرح نیاز 
به مطالعه ندارد و کاما مشخص است که نباید اجرا شود. 
بنابراین شهرداری هم از مطالعه این طرح صرف نظر کرد و 
همه چیز مسکوت ماند. اما چند وقت پیش این موضوع 
دوباره در مرکز مطالعات و پژوهش های شورای شهر مطرح 
شــد و باز هم اعام شد که اجرای این طرح برای همدان 

آسیب زاست.
»رضوان سلماســی« درباره معایــب اجرای این طرح 
می گوید: گنجنامه یکی از آثار تاریخی همدان است که بعد 
از هویت تاریخی این شــهر به آن شــناخته می شود. این 
منطقه گلوگاه همدان محسوب می شود که باد غالب شهر 
از سمت آن می وزد و این یعنی همدان و حتی تویسرکان 

آب و هوای مطبوع خود را مدیون گنجنامه هستند. ضمن 
این که هر منطقه از شــهر ظرفیتی دارد که اگر بیش از آن 
ظرفیت مورد استفاده قرار بگیرد، آسیب می بیند. گنجنامه 
قبل از ایجاد تاسیساتی مانند تله کابین، طرفداران خود را 
داشــت و حاال با تاسیســاتی که در آن کار گذاشته شده، 
حجم جمعیتی که وارد آن می شود، در حال افزایش است 
و این اتفاق تأثیرات منفی بر کوهســتان الوند می گذارد و 
نتایج آن گریبان شــهر همدان و مردم آن را خواهد گرفت. 
وی ادامــه می دهد: اگر در گنجنامه جاده احداث کنیم، در 
واقع جاذب جمعیت شده ایم. بنابراین نه تنها ترافیک آن 
کاهش پیدا نخواهد کــرد بلکه با افزایش ترافیک مواجه 
خواهیم شــد. در حالی که اجرای طرح در منطقه گنجنامه 
باید با محوریت کاهش جمعیت در آن باشد. اما این روزها 
تاسیسات شهری بیشتری مانند رستوران و هتل پای الوند 
برده می شود و همین باعث از بین رفتن باقیمانده باغات 

همدان می شود.
گنجنامه نابود می شود �

سلماســی با بیان این که باید به فکر گونه های جانوری 
کــه در این منطقه زندگی می کنند هم باشــیم، می افزاید: 
ورود به منطقه گنجنامه که مساوی با ورود به محل زندگی 
آن گونه های جانوری اســت، در درجه اول خودخواهی نوع 

انســان را نشــان می دهد و در ادامه آن ها هم 
)مانند سگ ها( وارد زندگی انسان ها می شوند و 

آسیب های خودشان را دارند.
رئیس مرکز مطالعــات و پژوهش های 
شــورای شــهر همدان تأکید می کند: اجرای 
ایــن پــروژه هزینه بســیار زیــادی دارد که 
بایــد دید صرف این هزینه نســبت به آورده 
پروژه ارزشمند هســت؟ آیا اجرای این طرح 
پیوســت های محیــط زیســتی، اقتصادی، 

فرهنگی و اجتماعی دارد؟ باید توجه داشته پیست اسکی 
همدان در بهترین حالت دو ماه در سال قابل استفاده است 
و با اضافه کردن هرگونه تاسیســات شهری، دود، خودرو و 
مانند این به آن، حجم برف آن را به حداقل خواهیم رساند و 

ورزش زمستانی اسکی را هم از دست خواهیم داد.
مخالفت خواهم کرد �

نماینــده همدان در مجلس که در طــول دورانی که بر 
کرسی مجلس نشســته همواره بر برخورد با تخریب گران 
محیط زیســت همدان تأکید کرده، دربــاره احداث جاده 
برگشــت گنجنامه معتقد اســت: شــخصا در این زمینه 

کارشناس نیستم اما کارگروه کارشناسی دارم که از نظرات 
آن ها استفاده می کنم و اگر این گروه کارشناسی اعام کنند 
ساخت جاده برگشــت گنجنامه منجر به تخریب محیط 
زیست همدان و کوهستان الوند می شود، نه تنها حمایت 

نخواهیم کرد بلکه مخالف خواهیم بود.
به »احمدحسین فاحی« می گویم یکی از مشکات 
بزرگ همدان بی توجهی مدیران و صاحبان قدرت به نظرات 
کارشناسان است و بعدها که آسیب های طرح مورد اعتراض 
مشخص شد، دیگر نه مدیری هست که پاسخگو باشد و نه 
آسیب قابل جبران است. وی در این باره توضیح می دهد: 
محیط زیســت و طبیعت همدان کم از تخریب ها آسیب 

ندیده است. بنابراین با اجرای هر طرحی که بر میزان این 
تخریب ها اضافه کند، مخالفت خواهیم کرد.

کار من ساخت راه است �
از مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان می پرسم طبق 
گفته استاندار، مطالعات این طرح بیست سال پیش انجام 
شده اســت. آیا بعد از گذشت بیست سال و تغییراتی که 
همدان داشته، این طرح نباید مورد مطالعه مجدد قرار بگیرد؟ 
آن هم در شــرایطی که منطقه، منطقه حساسی محسوب 
می شود که »داریوش حســینی« پاسخ می دهد: مطالعه 
مجدد این طرح به تازگی انجام شده و جزئیات آن شامل 

احداث باند دوم جاده گنجنامه به عباس آباد و شهر همدان 
است. 48 میلیارد تومان برای این طرح بودجه تعیین و در 

سازمان برنامه و بودجه تصویب شده است.
وی در پاســخ به این ســوال که ضــرورت اجرای این 
پروژه در چیســت، می گوید: اجرای این پروژه در جلسات 
مختلف استان مطرح شده و نماینده تویسرکان در مجلس 
درخواســت یک جاده ایمن برای این شهرســتان داشته 
است. در چنین شــرایطی انجام مطالعات و ساخت این 
جاده به اداره کل راه و شهرسازی سپرده می شود. این جاده 
در روزهای آخر هفته با ترافیک شدیدی روبروست و حتی 
یــک دوربرگردان هم ندارد. ما موظف به حل ترافیک این 
جاده هســتیم. من معتقدم راه سازی 
عامل توســعه اســت. ما به دنبال این 
هستیم که اراضی این منطقه در اختیار 
دولــت بماننــد و عموم مــردم از آن ها 
اســتفاده کنند در حالی که اکثر باغ های 
گنجنامه خصوصی اســت و شهروندان 
دیگر از آن ها بهره ای نمی برند. بنده اعتقاد 
به حفظ محیط طبیعی آن منطقه دارم اما 
این در شرایطی است که راه ورود خودرو 
به آن را ببندند و از شــهروندان بخواهند به صورت پیاده در 
آن رفــت و آمد کنند اما وقتی اجازه تــردد خودرو در آن را 

می دهند، باید به فکر حل مشکل ترافیک آن هم باشند.
در طول سال های اخیر این منطقه با مشکاتی مانند فقر 
پوشش گیاهی، فرسایش خاک و قطع درختان مواجه بوده 
و کارشناسان و فعاالن محیط زیست معتقدند اگر مطالعه ای 
در آن صورت گرفته توجهی به نتایج آن نشــده اســت. به 
حســینی می گویم: بر طبق نظر شما هم باید تا قله دماوند 
جاده کشید. اگر مطالعه شده چرا طرح های جایگزین مطرح 
نمی شــود؟ بر طبق آمار هدف بیشتر افرادی که به گنجنامه 

می روند، دور دور اســت. چرا برای دور دور کردن شهروندان 
فضای جایگزین تعیین نمی کنید؟ جاده فعلی برای تردد 
عادی کافی است. اگر راه را عامل توسعه می دانید چرا جاده 
علیصدر و آورزمان که ساالنه صدها نفر را به کشتن می دهد، 
درست نمی کنید؟ چرا همه توجهات فقط به جاده گنجنامه 
اســت؟ و وی توضیح می دهد: وظیفه من توســعه جاده 
است چون من دســتگاه اجرایی هستم. اگر نقد دارید، به 
اداره کل محیط زیست وارد کنید که مجوز ساخت این جاده 
را می دهد. به من می گویند این جاده کشته می دهد و من 
هم مجبورم موضوع را پیگیری کنم. وگرنه پروژه های مهم تر 
از جــاده گنجنامه داریم. برای مثال در حال حاضر توســعه 
راه آهن از هر پروژه ای مهم تر است. کار من ساخت راه است و 
تخصصی در حوزه محیط زیست، گردشگری و ورزش ندارم.

حریم همدان تا آن سوی الوند است �
چنین مواضعی بود که باعث شد یک شرکت خصوصی 
دل الوند را بشــکافد و در میدان میشان که به نگین الوند 
معروف اســت، جاده بکشــد و اگر اعتراض رســانه ها و 
شــهروندان نبود، االن آن جا تبدیل به اتوبان شــده بود. از 
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان همدان می پرسم چرا 
گذاشتید در میدان میشان جاده بکشند که پاسخ می دهد: 
آن موقع که این اتفاق افتاد من تازه به همدان آمده بودم و 
اصا نمی دانستم میدان میشان کجاست؟! برای هر منطقه 
حریــم تعریف می کنند تا اگر در آینده الزم شــد از آن به 
محدوده اضافه کنند. وقتی حریم شهر همدان را تا آن سوی 
الوند تعریف کرده اند، من چه کار کنم؟ پیشنهاد من این بود 
که حریم شهر را از گنجنامه ببندند و بقیه را به منابع طبیعی 
بســپارند. ما از مجموعه تله کابین شکایت کرده ایم و این 
شرکت موظف است در فصل زمستان درختان کاشته شده 
را جابجا کند و جاده را به حالت اول برگرداند. ما از ساخت 

این جاده اطاع نداشتیم که برای آن اجازه صادر کنیم.

گذشته است کوهستان از افراط هم  جاده کشی در 
پیشکسوت عرصه کوهنوردی: منطقه تاریک دره بر اثر جاده کشی و گسترش گردشگری به شدت آسیب دیده است

»عباس محمــدی« یکی از 
پیشکســوتان عرصه کوهنوردی 
و سنگ نوردی کشور و همین طور 
یکی از فعاالن حوزه حفظ محیط کوهستان کشور است. 
محمدی سال هاســت برای حفظ و حراســت کوه های 
ایران تاش های بی دریغی داشته است. به همین دلیل 
با این فعال کوهستان در مورد ایجاد و یا تعریض جاده 

در مسیر تاریک دره به تویسرکان به گفتگو نشستیم. 
در  � جاده کشــی  وضعیــت  بگوییــد  ابتــدا  در   

کوهستان های ایران چگونه است؟
در حال حاضر در کوهســتان الوند و تمام کوه های 
ایران و در ســیمای کوهســتان آن قدر جاده زیاد است 
که حتی از حد افراط هم گذشــته است و تقریبًا جایی 
نیست که اگر مه و ابر نباشد و هوا صاف باشد و بر روی 
کوه بایستید تخریب یا خطی را نبینید. انسان در محیط 
کوهستان بکر بودن محیط طبیعی را احساس نمی کند. 
همین االن هم منطقه تاریک دره بر اثر جاده کشــی و 
گســترش گردشــگری به شدت آســیب دیده است. 
نکته ای که باید مورد توجه کســانی که دنبال اموری از 
قبیل توســعه گردشگری، کمک رسانی، اسکی و جاده 
دسترسی هستند باید قرار بگیرد این است که برای این 
امور نیازی به جاده عریض نیست، مثا در سوئیس که 
قلب کوهنوردی و اســکی دنیا است یک جاده باریک 
در حــدی که دو خودرو از کنار هم عبور کنند، کشــیده 
شده است و ســاالنه حدود 20 میلیون نفر اسکی باز و 
کوهنــورد در منطقه تردد می کننــد یعنی چندین برابر 
آن چه که در تاریک دره وجود دارد اما جاده همان جاده 
است، اگرچه اروپا الگوی خوبی برای ما نیست. به طور 
کلی هرچقدر جاده احداث شود و راه ها عریض  تر شود 
گره ترافیکی بیشتر می شود و حاال بگذریم که در ایران 
فرهنگ رانندگی به قدری نامســاعد و نامطلوب است 
که به تشــدید و پیچیدگی های بعدی منجر می شــود 
و اگر مســئولین فکر می کنند با کشــیدن یک جاده و 
یا تعریض آن و بعد هم ایجاد یک جاده برگشــت در 
یک ســمت دیگر کوه کمکی به گردشــگری و اقتصاد 
محلی می کنند مطلقــًا این اتفاق نمی افتد. آن چیزی 
که می تواند به اقتصاد محلی کمک کند این اســت که 
از ریخت و پاش ایــن بودجه ها جلوگیری کنند و من 
مطمئن هستم عده ای از مدیران شرکت های پیمانکاری 
دنبال این کار هســتند و می خواهنــد از محل بودجه 
عمومی چند صد یا هــزار میلیارد ریخت و پاش کنند 
و بعــد محیط را از چشــم اندازهای طبیعی و فرهنگی 
خود خارج کنند، قرار نیست کوه های ما به محیط های 

شهری و ترافیک زده تبدیل شود اما مسئولین ما این 
کار را خواهنــد کرد و بــا تعریض جاده ها به هر صورت 

وضعیت زیست بوم منطقه را دگرگون خواهند کرد.
 این جاده کشــی ها چــه تاثیرات منفــی بر روی  �

کوهستان ایجاد خواهد کرد؟
همان طور که گفتم اولین اثر آن این است که چشم 
انداز طبیعی را به هم می زند، ما از شــهر به کوهســتان 
می رویم. برای استفاده از طبیعت، اگر قرار باشد در محیط 
کوهستان همان حال و هوای شهر یعنی دود و سروصدا 
باشد که نقض غرض است. شما هرگز به کوه نمی روید 
که ماشــین ببینید،  بلکه می رویــد از فضای طبیعت 
اســتفاده کنید که این یک اثر منفی جاده سازی است. 
اثر دوم این اســت که تمام جاده هایی که در کوهستان 
کشیده می شود، به خصوص در ایران، فرسایش شدیدی 
روی خاک منطقه ایجاد می کنند و اگر کناره های خاک 
را در جاده ها نگاه کنید، خواهید دید خاک از باالدســت 
ریزش می کند و به سمت پایین دره می ریزد و این کار 
به شکل دومینووار ادامه می یابد و هنگامی یک قسمت 
ریزش می کند مدتی بعد قسمت دیگر می ریزد. اگرچه 
علت دیگر این موضوع جاده کشــی های غیرمهندسی 
است که در آن اصول اولیه جاده کشی رعایت نمی شود. 
هر چقدر جاده عریض تر باشد این اثر تخریبی و رانش 
دامنه بیشتر است زیرا عرض بیشتر سبب می شود ارتفاع 
ترانشه های جاده سمت کوه ایجاد می شود، بیشتر شود. 
همین طور خاکی که از مسیر برداشته می شود معمواًل به 
پایین دره ریخته و این کار ســبب می شود نوار پهنی از 
کوهســتان وضعیت طبیعی خود را از دست می دهد و 
فرســایش ایجاد می کند.  اثر سوم جاده این است که 
جاده را به دو شــقه تبدیل می کند و برای حیات وحش 
و گیاهان اثر منفی شدید دارد. ببینید یک جاده باریک 
ممکن است اثر منفی کمی داشته باشد ما با جاده کشی 
وســط زیســتگاه پســتانداران و خزندگان یک خطی 
کشیدیم و این گونه نیست که بگوییم یک عرض بیست 
متری در یک کیلومتر تخریب شــده است، در واقع ما 
یک زیستگاه را دو پاره کرده  ایم و وقتی این به یک جاده 
چهــار بانده تبدیل می شــود و از آن بدتر یک بزرگراه به 
کل ارتباط دو زیستگاه را قطع می کنی و این اتفاق روی 
حیات وحش منطقه به شــدت تاثیر منفی دارد. شما 
اگــر دقت کنید می بینید آب ها و رودخانه ها  و جویبارها 
همواره در دره و پایین دســت جاری هستند و حیوانات 
معمواًل در یک ساعاتی از باال به پایین دره می آیند که آب 
بنوشــند و زمانی که جاده ای احداث می شود تمام رفت 
و آمد حیوانات را مختل می کند و اگر بر فرض بتوانند از 

این جاده عبور کنند خطر تصادف و مرگ و میر آن ها به 
شدت باال می رود مخصوصًا در بزرگراه ها مطلقًا نمی توانند 
عبور کنند. در بعضی بزرگراه ها دیواره هایی ایجاد می شود 
که ریزش کوه کنترل شود آن دیواره ها فضایی را به وجود 
می آورد که حیوانات به هیچ عنوان نتوانند عبور کنند. ما 
می دانیم بسیاری از گونه های ارزشمند مان در تصادفات 
جاده ای از بین می روند اما اگر عرض جاده کمتر باشــد 
احتمال این اتفاق کمتر است. همان طور که گفتم، رفت و 
آمد و ایجاد آلودگی هوا و صوت می کند و اگر شما برای 
استفاده از طبیعت و هوای پاک رفته اید در ترافیک گیر 
خواهید کرد و چند برابر آن اکسیژنی که به دست آورده اید 
دود و آلودگی تنفس می کنید. برای مثال در شمال تهران 
منطقه رودبار قصران و لواسانات که جزء نقاط خوش آب 

و هوای تهران هستند. تعریض جاده ها و ترافیک سبب 
شده که در روزهای مختلف هفته به خصوص تعطیلی ها 
در داالنــی از آلودگی قرار بگیرند یعنی به طور معمول از 
پیست اسکی دربند یا دیزین می خواهید از لواسانات و 
رودبار قصران عبور کنید و به تهران بیایید دو ساعت در 

داالنی از آلودگی حرکت می کنید.
 آیا شما پیش بینی می کنید چنین اتفاقی هم برای  �

گنجنامه به وجود می آید؟

صدرصــد این موضوع بدیهی اســت کــه این گونه 
خواهد شد. کمااین که در همدان هم در مسیر گنجنامه 
و عباس آبــاد در روزهای تعطیل هم همین وضعیت را 
دارید و حتی در روزهای غیر تعطیل مشکل ترافیک و 

پارکینگ داالن آلودگی در این منطقه وجود دارد
 به نظر شما راه حل چیست؟ �

راه حل را در جاهای دیگر آزموده اند و به دست آورده اند. 
مسئولین باید خودرو محوری را از برنامه های خود خارج 
کنند و این فکر، که ماشــین کار را تســهیل می کند را از 
سرشان دور کنند و بر روی وسایل حمل و نقل همگانی 
تاکید کنند و همین جاده فعلی اگر ماشین های شخصی 
وارد نشــوند و هیچ امکانات جدیدی هم ایجاد نشود و 
فقط تعدادی تاکسی و اتوبوس وجود داشته باشد با چند 
برابر سرعت می توانند در جاده تردد کنند و همه را به مقصد 
برسانند و بعد هم با ایجاد یک خط دوچرخه سواری مردم 
را به تحرک و ورزش تشــویق کنند و این چند کیلومتر را 
می توان به راحتی با دوچرخه پیمود که هم ورزش است 
و آلودگی کمتر می شــود و هم صدایی نــدارد. در دنیای 
متمدن سعی می کنند مردم را به تحرک و ورزش بیشتر 
ترغیب کنند اما برعکس در ایران مردم را تشویق به خودرو 
شخصی می کنند. اگر این اتفاق بیفتد هزینه سنگینی که 
برای جاده ســازی و نگهداری جاده قرار است انجام شود 

کمتر می شود. 
 چرا مســئوالن مــا در انجام این گونــه پروژه ها  �

هیچ گونــه اطالع رســانی نمی کنند و زمانــی که افراد 
فعال رجوع می کنند هیچ اطالعاتی از مطالعات محیط 
زیســتی و اجتماعی در اختیار قرار نمی دهند؟ آیا در 

سراسر دنیا به همین شکل است؟
ببینید یک طــرح زمانی که می خواهد اجرا شــود 
چه جاده سازی باشــد چه معدن و حتی در کشورهای 
پیشرفته در جایی که می خواهند نیروگاه  اتمی یا نیروگاه 
بســازند ابتدا طــرح را در فضای عمومی و رســانه ها و 
شــوراهای محلی مطرح می کنند و بعد یک نظرسنجی 
می کننــد که مردم موافقند یا خیر. اما در ایران ســنت 

بدی باب شــده که مثًا در مورد آب وزارت نیرو تصمیم 
می گیرد و اسمش را هم گذاشته اند کار کارشناسی و در 
مورد جاده وزارت راه تصمیم گیری می کند و در مورد طرح 
گردشگری فقط سازمان میراث فرهنگی تصمیم می گیرد 
که این صد در صد غلط است. ابتدا و پیش از هر چیز باید 
نظر مردم شنیده شود یعنی عموم مردم به عنوان کسانی 
که ثروت های مملکت متعلق به آن هاست و هزینه های 
اقتصادی و اجتماعی هر پروژه ای را پرداخت می کنند اول 
آن ها باید بفهمند که چه طرحی می خواهد اجرا شود و اگر 
اکثریت مردم موافق بودند مطالعات کارشناسی  زیست 
محیطی اجتماعی و سیاسی بررسی و تدوین شود پس 
شــرط اول موافقت مردم است اما این جا به این شکل 
اســت که یکباره می شنوید یک طرحی تصویب شده و 
احتمااًل ردیف بودجه هم برایش در نظر گرفته شده است 
و زمانی که می خواهید صحبت کنید، می گویند یک طرح 
استانی یا ملی است. یک  نکته ای که در مورد پیوست  
ارزیابی محیط زیستی باید بگویم این است که یا گرفته 
نمی شود یا پیوست آرایه ای کم رنگی است که می خواهند 
بگوینــد کاری انجام داده ایم و معمواًل مجری طرح یک 
شرکت های ارزیابی محیط زیستی پیدا می کند و مبلغی 
پرداخت می کند و یک ســند بی پایه ای درست می کند 
و اســمش را هم می گذارد ارزیابی محیط زیست. هیچ 
طرح بزرگ و مجری در ایران وجود ندارد که اجرا بشود 
و در ارزیابی های محیط زیستی مردود شود. البته شاید 
تعداد اندکی برنامه بوده باشد زیرا شرکت ارزیابی محیط 
زیستی پول خود را از مجری طرح می گیرد، پس هیچ 
وقت ماتریس محاســبات خودش را منفی نمی کند و 
بگوید طرح شــما مخرب است. یعنی یک چرخه باطل 
این وســط وجــود دارد حتی آن جا کــه می بینیم یک 
پیوست زیست محیطی وجود دارد در عمل بر ضد خود 
محیط زیست عمل می کند اگرچه خیلی جاها در خیلی 
از پروژه ها زحمت انجام این پیوست را به خود نمی دهند 
و بدون ارزیابی های زیست محیطی پروژه خود را انجام 

می دهند.

خیالتان راحت
الوند نابود می شود!

با وجود مخالفت ها، مدیران همدان همچنان بر ساخت جاده برگشت گنجنامه اصرار دارند

آگهی تغییرات شــرکت تولیدی ســیم و کابل سرکان همدان 
شــرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 763 و شناسه ملی 
10820091826 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مــورخ 16/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : خانم معصومه 
ســهیلی فر باکدملــی 3979394761 با پرداخــت مبلغ 1000 ریال 
بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد. در نتیجه ســرمایه 
 30000001000 مبلــغ  بــه  ریــال   30000000000 مبلــغ  از  شــرکت 
ریــال افزایــش یافــت و مــاده چهــار اساســنامه اصــالح گردیــد و 
لیســت شرکاء به شرح ذیل می باشــد: حسین فضلعلی سرکانی 
ســهم  ریــال   27000000000 دارای   3979389243 باکدملــی 
الشــرکه علــی فضلعلی ســرکانی باکدملــی 3978186251 دارای 
3000000000 ریال ســهم الشــرکه معصومه ســهیلی فر باکدملی 

3979394761 دارای 1000 ریال سهم الشرکه
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان 
)1042176(

گهی تغییرات شــرکت تولیدی ســیم و کابل ســرکان همدان شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبت 763 و  آ
شناســه ملــی 10820091826 به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 16/06/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : -1 
ســمت اعضای هیئت مدیره به شــرح ذیل تعیین گردید: آقای حســین فضلعلی ســرکانی به ســمت رئیس هیات مدیره 
ومدیرعامــل باکدملــی 3979389243 و خانــم معصومــه ســهیلی فــر بــه ســمت نائــب رئیس هیــات مدیــره باکدملی 
3979394761 -2 حق امضای مجاز درکلیه موارد اعم از چک و ســفته و برات و اوراق و اســناد تعهدآور بانکی و دیگر 
عقــود و قراردادهــا برعهده آقای حســین فضلعلی ســرکانی ) رئیس هیات مدیره ومدیرعامل ( بــه تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )1042178(

آگهــی تغییــرات شــرکت تولیــدی ســیم و کابل ســرکان همدان شــرکت با مســئولیت محدود به شــماره ثبــت 763 و 
شناســه ملی 10820091826 به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/06/1399 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حســین فضلعلی سرکانی 

باکدملی 3979389243 و خانم معصومه سهیلی فر باکدملی 3979394761 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تویسرکان )1042177(

آگهــی تغییرات شــرکت تعاونی تولید روســتایی طاســران به شــماره 
ثبــت 85 و شناســه ملــی 10861115482 به اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیــره مــورخ 11/09/1398 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : 1 - اعضــای 
هیــات مدیره به ســمت ذیل برای مدت ســه ســال انتخــاب گردیدند : 
آقای مهدی رســتمی به کد ملی 4032249466 به ســمت نایب رئیس 
هیئت مدیره آقای مســلم عابدی به کد ملی 4031946244 به ســمت 
عضــو هیئــت مدیره آقای چراغعلی یوســفی به کد ملــی 4030474081 
ملــی  کــد  بــه  کرمــی  هــادی  آقــای  مدیــره  هیئــت  عضــو  ســمت  بــه 
4030475477 بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره آقای مســعود رضائی 
به کد ملی 3875519256 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضای هیات 
مدیره( آقای حسین رضا شعبانی به کد ملی 4030477951 به سمت 
عضو هیئت مدیره 2 - کلیه چکها و قراردادها و اســناد و اوراق تعهدآور 
بــا مهر شــرکت و امضــا مدیرعامل و )امضا رئیس هیئــت مدیره یا امضاء 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره ( معتبر خواهد بــود و همچنیــن اوراق عادی 

شرکت فقط با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ )1042179(

روســتایی طاســران  تولیــد  تعاونــی  تغییــرات شــرکت  گهــی  آ
بــه شــماره ثبــت 85 و شناســه ملــی 10861115482 به اســتناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/09/1398 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد : 1 - ترازنامه و حســاب ســود و زیان ســال مالی 
97 شــرکت به تصویب رســید 2 - بازرســین شــرکت بــرای مدت 
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند : نقدعلــی صالحــی بــا کدملــی 
4030475051 بــرات علــی صالحی بــا کدملــی 4031871961 3 
- چراغعلــی یوســفی بــا کدملــی 4030474081، مســلم عابدی 
کدملــی  بــا  شــعبانی  رضــا  حســین  کدملــی4031946244،  بــا 
4030477951 ، مهــدی رســتمی بــا کدملــی 4032249466 و 
هــادی کرمــی با کدملــی 4030475477 بعنــوان اعضای اصلی 
هیــات مدیره و حبیب اله رســتمی بــا کدملی3991104040 و علی 
صالحــی بــا کدملــی4030480306 بعنــوان اعضــای علــی البدل 

هیات مدیره همگی برای مدت ســه ســال انتخاب گردیدند . 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کبودر آهنگ 
)1042180(

حمیدرضا حق نظری
روزنامه نگار

حمیدرضا حق نظری
روزنامه نگار

محمدی: 
مدیــران  از  عــده ای  هســتم  مطمئــن 
کار  ایــن  دنبــال  پیمانــکاری  شــرکت های 
بودجــه  محــل  از  می خواهنــد  و  هســتند 
عمومــی چنــد صد یــا هــزار میلیــارد ریخت و 
پاش کنند و بعد محیط را از چشــم اندازهای 

طبیعی و فرهنگی خود خارج کنند .
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کافه کتاب

صفحه هفت

یخ ایران)1( حضور سیاسی آل بویه در تار
آل بویه منســوب به یکــی از بزرگان دیلمــی به نام ابو 
شــجاع بویه بن فناخسرو بودند که پس از به دست گرفتن 
قدرت نسب خود را به بهرام گور ساسانی رساندند. نسبی که 
به نوشــته بسیاری از محققان، نسبی جعلی است. به دنبال 
سقوط علویان طبرستان، سرکردگان سپاهی گیل و دیلم این 
امکان را یافتند که برای به دســت گرفتن قدرت در منازعات 
شمال ایران با یکدیگر وارد نبرد شوند. از جمله این سرکردگان 
سه برادر به نام های عمادالدوله علی، رکن الدوله حسن و معزالدوله احمد فرزندان ابو 
شجاع بویه بودند. اینان در ابتدا در خدمت ماکان بن کاکی به سپاهی گری اشتغال 
داشتند. اما پس از آن که مرداویج موفق به شکست و فرار ماکان به قلمرو سامانیان 
شد به خدمت مرداویج درآمدند. مرداویج ضمن آن که آنان را در سپاهش پذیرفت 

مدتی بعد حکومت شهر کرج ابی دلف را به عمادالدوله علی واگذار کرد.
عمادالدوله علی پس از ورود به کرج با بزرگان آن شــهر به مهربانی رفتار کرد. 
ســپس به تصرف قــاع مجاور که در اختیار خرمیان بــود پرداخت و اموال قابل 
توجهی به دســت آورد که با تقسیم بخشــی از آن ها در میان سپاهیان، وفاداری 
آنان را نسبت به خویش کامل کرد. سخاوت وی در برخورد با سپاهیان سبب شد 
تا جنگجویان گیل و دیلم از اطراف و اکناف به وی بپیوندند و در نتیجه به قدرت 
وی افزوده شد. عمادالدوله اکنون در موقعیت بسیار خوبی قرارگرفته و می توانست 
به گســترش قلمروش بپردازد اما از آن جائی که با خطر هجوم مرداویج روبرو بود، 
کرج ابودلف را تخلیه کرد و متوجه اصفهان شد که در اختیار مظفر بن یاقوت قرار 
داشت. او در اصفهان به پیروزی بزرگی دست یافت. عمادالدوله علی پس از تصرف 
اصفهان و دو ماه اقامت در آن شهر چون با خطر حمله وشمگیر برادر مرداویج روبرو 
شد اصفهان را تخلیه کرده و متوجه ارجان شد. در ادامه او شیراز را فتح کرد. ورود 
عمادالدوله به شــیراز به معنای تشــکیل سلسله جدیدی به نام آل بویه در تاریخ 
ایران بود. در شــیراز عمادالدوله غنایم بســیار زیادی به دست آورد که بعدها او را 
در تجهیز ســپاهی عظیم برای گســترش قلمروش یاری بسیار داد. در این زمان، 
الراضی؛ خلیفه وقت حکومت عباســی حاکمیت او بر فارس را با پرداخت ساالنه 

هشت میلیون درهم و بر مناطق متصرفه به رسمیت شناخت. 
با به رســمیت شــناخته شــدن حکومت عمادالدوله بر فارس این زیاریان 
بودند که به عنوان رقیب آشــتی ناپذیر آل بویــه درآمدند. زیرا مرداویج به هیچ 
عنوان حاضر به پذیرش یک دولت جدید در مرزهای جنوبی اش )اهواز( نبود. 
عمادالدوله با اطاع از تســلط مرداویج بر اهواز در مقام آشــتی با وی برآمد و 
ضمن آن که برتری او را به رسمیت شناخت و مال و اموال هنگفتی به پیشگاه 
وی تقدیم کرد، برادرش رکن الدوله حســن را نیز بــه عنوان گروگان در اختیار 
او قــرار داد. برتــری زیاریان بر آل بویه چندان طوالنی نشــد، زیــرا با به قتل 
رســیدن مرداویج در ســال 323 هجری ، عمادالدوله خود امیری مستقل شد 
و از بحرانی که در پس از قتل امیر زیاری بوجود آمد، نهایت استفاده را کرد.    
در حالی که عمادالدوله می کوشید تا حکومتش را در فارس تثبیت کند برادر 
دیگرش رکن الدوله حســن که به عنوان گروگان در دربار مرداویج بسر می برد با 
قتل وی به فارس گریخت و با در اختیارگرفتن نیروی نظامی قابل توجه متوجه 
اصفهان شد. فتح اصفهان به آسانی صورت پذیرفت زیرا وشمگیر که درگیر مبارزه 
با ســامانیان بر سر منطقه ری بود نیروی الزم برای دفاع از اصفهان را در اختیار 
نداشت به این ترتیب قلمرو آل بویه شامل فارس و اصفهان شد. اندکی پس از 
این عمادالدوله که تمایل به گسترش قلمروش داشت برادر کوچکش معزالدوله 
احمد را مامور تصرف کرمان کرد و او موفق به تصرف کرمان شد ...)ادامه دارد(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع : تجارب االمم جلد 5 و 6

یـــــــخ تار

با قرار دادن
 زباله در مخازن مخصوص رأس

ساعـت 9 شـب
به داشتن شهری پاک کمک کنیم

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

6 هزار مأموریت در ۷۵ محله شهری
نشست صمیمی شهردار همدان و کارکنان واحدهای رفع سد معبر انضباط شهری اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری همدان برگزار شد

همزمان با هفته وحدت و والدت سراســر ســعادت 
رسول مکرم اســام)ص(، نشســت صمیمی مهندس 
»عباس صوفی« شــهردار همدان بــا کارکنان مدیریت 
پیشــگیری و رفع تخلفات شهری  در مجموعه فرهنگی 
هنری فجر شــهرداری همدان با حضور معاون خدمات 
شــهری و مدیریــت اداره پیشــگیری و رفــع تخلفات 
شــهری شــهرداری همدان و با رعایت کلیه ملزومات و 

پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
توجه به کرامت انسان ها �

در آغاز جلســه »محمدعلی گلشن« مدیر پیشگیری 
و رفع تخلفات شــهری ضمن تشــکر از حضور مهندس 
صوفــی و معــاون خدمات شــهری در این نشســت،  
گزارشــی کوتــاه از اقدامات صورت گرفته در یک ســال 
حضور خود در این حوزه از شهرداری و همچنین فعالیت 
جهادی کارکنان اداره پیشــگیری در واحد رفع سد معبر 

و وانت بار ارائه کرد.
وی توضیــح داد: طی یکســال گذشــته بیش از 6 
هزار ماموریت در 75 محله شــهری بــا موفقیت انجام 
شده و سعی کرده ایم با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
و همه گیــری ویروس منحوس کرونا بــا رعایت اخاق 
اســامی و رعایــت کرامت انســانی شــهروندان فهیم 
همدانی، رفع ســد معابر شهری را که مطالبه شهروندان 

همدانی است، انجام دهیم.
گلشــن ادامه داد: به لطف خداطی یک سال گذشته 
هیچ گونه پرونده قضایی بر علیه عوامل واحد رفع ســد 
معبــر و وانت بــار در مراجع قضایی نداشــتیم که این 
اتفاق مرهون تــاش همکاران ما با هدف رعایت حقوق 

شهروندان همدانی است.
شغل سخت  �

در ادامه »وحید علی ضمیر« معاون خدمات شهری 
ضمن تبریک والدت با ســعادت رســول مکرم اسام و 
ابراز خرســندی از تاش های کارکنان مشــغول در واحد 

رفع ســد معبر و وانت بار اظهار کرد: در شــرایط شــیوع 
کرونا این واحدها به عنوان واحدهای پیشــرو خدمات 
بی نظیری شامل انسداد خیابان بوعلی به مدت 50 روز 
و تعطیلی بوستان های همدانی و گنجنامه را با کمترین 

تنش انجام دادند.
وی رعایــت قوانین  و باالخص حقوق شــهروندان را 
خواستار شــد و اظهار کرد: سخت ترین و حساس ترین 
شــغل در حوزه مدیریت شــهری شغل، رفع سد معبر و 

پلیس ساختمان است که بحمدا... ظرف یکسال گذشته 
بــا تدبیر و همت همکاران در این مجموعه توانســته ایم 

رضایتمندی باالیی داشته باشیم. 
تالش برای افزایش رضایتمندی عمومی �

در ادامــه مهندس صوفی بــا تبریک هفته وحدت و 
میاد حضــرت محمد مصطفی صلــی هللا علیه و آله و 
ســلم از تاش شــبانه روزی مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شــهری و کارکنان تاشــگر این اداره تشــکر و 
قدردانی کرد و توضیح داد: واحد رفع سد معبر و پلیس 
ساختمان به عنوان حوزه پیشرو، درگیرشونده و پیشانی 
کاری جزء حوزه های مهم مدیریت شهری بوده که طی 
ســنوات گذشــته توانسته ســطح باالیی از رضایتمندی 

شهروندان را کسب کند.
شــهردار همدان افزود: شــهرداری همدان بیش از 
هزار خدمت را به شهروندان ارائه می دهد و فضای شهر 
برخاف شــرایط اقتصــادی و گرانی مصالــح تبدیل به 
کارگاه عمرانی شده اســت که رضایتمندی شهروندان را 
در پی داشته است. در حال حاضر بیش از 500 پروژه در 
حال انجام و بنابراین شایســته است همکاران رفع سد 
معبر و پلیس ســاختمان نیز با باال بردن توانمندی های 

خود در جهت رضایتمندی عمومی گام بردارند.
وی گفت: بایــد تمامی همکاران خدوم و زحمتکش 
ایــن حوزه اخاق مداری و تعهد ســازمانی را ســرلوحه 
تمامــی کارها قــرار داده و رعایت حقوق شــهروندی و 
تکریــم ارباب رجوع از ملزومات حوزه رفع ســد معبر و 

انضباط شهری و وانت بار قرار گیرد .
صوفــی در پایان تاکید کرد: انجــام وظایف باید در 
چارچــوب قوانین و سیاســت های اباغی از سیســتم 
مدیریتی بــوده و همکاران با باالبردن ســطح آگاهی و 
اشــراف به قوانین با شــهروندان برخورد توام با اخاق 
اســامی و حرفه ای و با در نظر گرفتن شرایط حساس 

کنونی رفتار کنند.

کاوی ذهنی شخصیت راوی وا
یادداشتی بر کتاب »تعبیر یک خواب طوالنی« نوشته لیال قیاسوند

بلنــد »تعبیر یک  داســتان 
خواب طوالنی« روایتی ساده با نثری روان از زندگِی زنی  
است سی و چند ساله به نام آلیش که به خاطر مشکاتی 
کــه به دوران خاصی از زندگــی اش برمی گردد، مدام در 
دنیای ذهنی و مرور خاطراتش اسیر است و موشکافانه و 

بی اختیار به دنبال هویت ازدست رفته اش می گردد.
راوی، شخصیت اصلی داستان یا همان آلیش، زنی 
درونگراســت که مدام در توهمات، کابوس ها و رؤیاهای 
خود غرق شده است. او دارای شخصیت بسیار منفعلی 
اســت و اعمال و رفتــار و ارزش های خود را براســاس 
دیدگاه های دیگران )امیر، آقای»م«، دکتر»ص«( تنظیم 
می کند. روشن اســت در این  حد اهمیت  قائل شدن به 
داوری هــای معقــول و غیرمعقوِل دیگران و احســاس 
خود کم بینی، زمینه را برای نفوذ اندیشــه ها و ارزش های 
غلــط دیگران محیا می کنــد و این امــر آن چنان مؤثر 
واقع می شــود که او حتی کوچک ترین واکنش در قبال 
دستورات و القائات غلِط آنان را، نوعی ارتجاع تلقی کرده، 
پای بندی به ارزش های خــودی را خاف اصول مدنیت 

و تمدن می پندارند. بدین وسیله، بستر تسلِط همه جانبۀ 
فکری آن ها را بر سرنوشــت خود_با دســِت خویش_ 

فراهم  می سازد.
از دوران قبــل از ازدواج آلیش چیز زیادی نمی دانیم؛ 
به جز خاطراتی که در ذهن راوی می گذرد و به فوِت پدر 
و مادر اشــاره می کند. او مــدام درگیر رابطه اش و  مرور 
اتفاقات روزمره  خود با امیر_ شــوهرش_ است. مردی 
که ُمصر اســت  از آلیش فرزندی داشته  باشد و دقیقًا 
همین مسئله و فقدان فرزند باعث وانهادگی او از سمت 

امیر می شود.
داستان از جایی شروع می شود که آلیش از مصرف 
داروها و تاش هایش خسته شده و اولین واکنش ارادِی 
خود را )انداختن داروها به سطل آشغال( نشان می دهد. 
نمادی که اشــاره دارد زن نمی خواهد صرفًا نقش تولید 
مثل را داشته باشد و از بازی این  نقش سرخورده شده و 

خسته است و دیگر تمایلی به ادامه درمان ندارد.
اواســط داســتان با طرد آلیش توســط امیر مواجه 
می شــویم و از این جا به بعد تعاریــِف ذهنی آلیش از 

زندگــی و اطرافیانش بین واقعیت و وهم  و خیال درهم 
می آمیزد و تا آخر داستان ادامه  می یابد. تداخل واقعیت 
و رؤیا باعث می شود که خواننده ادامه داستان را با دقت 

بیشتری بخواند تا متوجه رخدادها شود.
»تعبیر یک خواب طوالنی« تا فصل 14  به شــکل 
خطی پیش می رود و هر فصِل جدید ادامۀ فصل قبلی 
اســت.  در واقع داستان از فصل 14 به بعد است که غیر 
خطی روایت می شود و با این که داستان به ترتیِب رخداِد 
وقایع روایت می شود؛ جریان سیال ذهن و تک گویی های 
ذهنِی راوی، مرز بین گذشته وحال را چنان درهم  می آمیزد 
که منجر به درهم ریختگِی روایِت خطی داستان می گردد، 
به شکلی که در جاهایی خواننده نمی داند کدام حالت خواب 

است و کدام حالت بیداری! 
نویسنده، شخصیت »آلیش« و آقای »م«  و ارتباط 
ذهنی شان را خوب روایت کرده اما به نظر می رسد که در 
شناختن زری و امیر نیاز به توضیحات بیشتری از سوی 

نویسنده داریم.
رفتار و واکنش های آلیــش در حین این که  خاص 

اســت اما مخاطب بــه راحتی می تواند با شــخصیت 
همذات پنــداری کنــد. از جملــۀه ایــن رفتارهــا  ابراز 
ناراحتی نکردن از طرد شــدنش و بی تفاوتی اش به این 
مسئله و یا حسادتش به زنی که می تواند مورد عاقه امیر 
باشد و جالب این جاست که  ما تنها نگرانی و دغدغه های 
فکــری آلیــش را فقــط در خواب هــا و کابوس هایش 
واضح می بینیم. در جاهایی از داســتان با ازیادزدودگِی 
بــدون علت، از قبیــل زوالِ حافظه برای چند ســاعت یا 
چند روز درهفته، در شــخصیِت راوی مواجه می شویم که 
می تواند نشانه هایی از وجود »اختاِل تجزیه هویت« یا 
»هویت پریشی« در فرد باشد. در ادامه روایت، نویسنده 
مــرورِ خاطراتش  را با  پدر و مــادرش به طور موازی با 
طرد شــدن اش از ســوی امیر، پیش  می بــرد. انگار که  
نمی خواهد فقدانشــان را باور کند؛ برای همین مدام در 
ذهنش زنده  نگاهشــان می دارد. ما ماجرا و حادثه قابل 
توجهی که در داســتان رخ بدهد را نمی بینیم؛ اما این به 

معنای این نیست که داستان فاقد تعلیق است.
فضای داستان بیشتر در خانه روایت می شود و صرفا 

چند لوکیشن ِ خارجی از جمله گورستان، رستوران و محل 
کار امیر و... را در داســتان می بینیــم که بنا به حجم و 

گستره داستان بلند بسیار مناسب هم هست.
حضور برف و کاغ در دو معنای روبروی هم، سپیدی 
در مقابل سیاهی پارادوکسی ست که فضا و اتمسفر سرِد 
داســتان و گاه شــادی های هرچند کوچک را در مقابل 

بدیمنی و بدشگونی کاغ قرار می دهد.
تعبیر یک خواب طوالنی کامًا شخصیت محور  است و 
بیشتر به رویکرد و تحلیِل روان شناختی پاسخ می دهد و 

باید از این نظر بیشتر به داستان پرداخته شود.

»بابــک  نوشــته   آئیــل 
جوان  نویســنده   روشــنی نژاد« 
همدانــی؛ داســتانی اســت که 
با مضمــون ویرانی گــره خورده 
است و استیصال شخصیت های 
داســتان را در مواجهه با ســوژه  
ویرانــی بازنمایی می کنــد. روایت داســتان با حادثه  
آتش ســوزی خانه ای قدیمی شروع می شود. در واقع، 
این شــروِع ســوژه ی ویرانی در آئیل است. ویرانی ای 
که نشــانه ای عینی از ویرانــی  مفاهیمی انتزاعی نظیر 
رابطه، آرمان و مانند این است. داستان با جمات زیر 

شروع می شود:
»دارم یک نفس می دوم. تاریک است. طول داالن 
قدیمــی را طی می کنــم و وارد حیاط می شــوم. حاال 
لحظه ای می ایســتم و باال را نگاه می کنم. شــعله های 
آتــش را می بینم که دارند از هر ســو زبانه می کشــند. 
صــدای قیــل و قــاِل آدم ها از هــر طرف بــه گوش 
می رســد، که همچون تکاپــوی بی حاصل آن ها، چیزی 
نافهمیدنی ســت. خانه دارد می سوزد. و من گویی ناگاه 

به دوزخی افکنده شده ام«.
نویسنده داستان را با نوعی تخریب و زواِل وحدت 
یک ساختمان شــروع می کند تا مقدمه ای برای ورود 
بــه زواِل وحــدت میاِن وجود و تفّکر شــخصیت های 

داستان باشد. 
داستان حول یکی از شــخصیت های اصلی یعنی 
آئیــل می چرخد. شــخصیتی که در آغاز داســتان به 
مرگ ناخواســته ای تن داده اســت. بیشــتر از آئیل 
شــخصیت های دیگر داستان هستند که سبب تجسم 
کلّیت داســتان می شــوند و بر حواس مخاطب و در 

نتیجه ادراک بی واسطه ی او تأثیر می گذارند. 
این اثر روایت چند دوســت صمیمی اســت که با 
پیش رفتن ماجرا متوجه می شویم نسبتی فامیلی هم 
با یکدیگر دارنــد. آئیل روایت زوجی با نام های چکامه 

و آئیل اســت. زمانی که خانه طعمه  آتش می شــود و 
مأموران اطفای حریق از دید آئیل برای ورود به خانه به 
کندی عمل می کنند او خود وارد ماجرا می شود و تن به 
آتش می ســپارد تا چکامه را از مرگ نجات دهد؛ غافل 
از این که چکامه در خانه نیســت. او با این عمل تن به 
مرگی ناخواســته می دهد. همــا و حبیب زوج دیگری 
هســتند که سال ها ســاکن آن خانه  قدیمی بوده اند و 
بعدها خانه را به چکامه و آئیل سپرده اند. حبیب دلبسته  
مکان زندگی اش است و دل به تصمیم هما برای زندگی 
در جایــی دیگر نمی دهد. هما به دنبال تجربه ی زندگی 
در کان شــهر است. البته که قبل ها هم زندگی در آن را 
تجربه کرده اســت. این را می شود از نامه هایی که او در 
زمستان های سرد کان شهر برای حبیب نوشته فهمید. 
بــه وضوح هر کدام به زندگی از دیــد خود می نگرند و 
همین امر ســبب جدایی آن هاســت. سیمین و ضیاء 
هم زوج دیگر داستان هستند که البته نویسنده چندان 
به پــرورش آن دو نپرداخته و صرفــًا به چند جمله ای 
از زندگی خصوصی آن ها بســنده کرده اســت. البته در 
جایی از داســتان تقابل دیدگاه آئیل و ضیاء به نمایش 
گذاشته می شود، آن هم به دلیل این که مخاطب بیشتر 
با ارزش های آئیل آشنا شود ارزش هایی مثل وفاداری. 
گیتا هم زنی است که در گوشه ای از شهر کافه ای دارد. 
این کافه گوشــه  دنج این چند دوست صمیمی است. 
گیتــا و آئیل عاقــه دارند بدانند چه بر خاله ســرمه و 
عنایت خان گذشته اســت. خاله سرمه خاله  پدربزرگ 
گیتا اســت. کاوه شــخصیت دیگری از داستان است. 
حضــور کمرنگی دارد. عنایت خــان دایی مادربزرگش 
اســت. سرنوشــت آئیل از آن جا شــبیه به خاله سرمه 
اســت که هــر دو در آتش ســوزی جان می ســپارند. 

شــخصیت مرموز دیگری هم در داستان حضور دارد و 
آن دزد چمدان آئیل است. همان چمدانی که تنها دست 
نوشــته های آئیل در مورد خاله سرمه و عنایت خان در 
آن است و طی حادثه ی آتش سوزی مفقود می شود. 

خانه  قدیمی در آتش می سوزد. در هیچ جای داستان 
نویســنده مســتقیمًا از کهولت خانه ســخن نمی گوید. 
مخاطب از توصیف او متوجه  کهولت خانه می شود. آن جا 
که هما از اتصالی سیم های برق و تعمیر بخاری با چکامه 
صحبت می کند. آن جا که نویسنده از اتاق دیگری می گوید 
که بیشتر شبیه به انباری است و در آن گالن های خالی 
نفت وجود دارد. همه ی این توصیف ها تجســم واقعی 
ویرانه ای انسانی است. در واقع خانه ویرانه ای است که به 
حیطه ی امری چشم نواز )پیکچرسک( تعلق دارد. همان 
امری که نقطه  تاقی امر واال و امر زیباســت. منظورم از 
امر واال همان مفهومی است که کانت در نقد سوم به آن 
پرداخته اســت. همان مفهومی که واجد    ِ دو سویه است. 
سویه  اّول آن در رویارویی با شکلی از حادثه رخ می دهد 
کــه نیرویی عظیم و خوفناک را به نمایش می گذارد. به 
گونه ای که در بیننده ایجاد اضطراب و ناآرامی می کند. این 
نیروی عظیم و خوفناک در این لحظه شعله های آتش 
است که سبب قیل و قاِل مردمی شده که در حیاط خانه 
حضور دارند. این جاســت که تصویر زوال زندگی دو زوج 
ســاکن آن عینّیت می یابد. این جاست که دود شدن هر 
آن چه ســخت و استوار است عینی می شود. سویه  دوم 
امر واال پس از آن احساس اّولیه  تشویش و استیصال بر 
بینندگان به خصوص بر چکامه و حبیب چیره می شود. 
این ســویه به واقع نفی سویه  نخست است. این سویه 
همان نقطه  اوج امر واالست و این نقطه ی اوج احساس 
تعالــی و تصعیدی اســت که از دل احســاس خوف و 

حقارت پیشین برمی خیزد. البته که ویرانه های انسانی بر 
خاف ویرانه های طبیعی از هر گونه نیروی خّاق جبرانی 
و مرّمت بخش بی بهره اند. این را هم می شود در بخشی 
از داستان که چکامه پس از اتمام آتش سوزی ایستاده 
و ویرانی را از دور تماشا می کند و به یاد شب مهمانی ای 
می افتد که در آن صدای آئیل را شــنیده و شــناخته بود 
درک کــرد: » ... می پذیرم. به اعتقاد من، تاریخ پرســه 
زدن در ویرانه هاســت. ایستادن بر تلی از آوارها«. حاال او 
در ویرانه  خانه ای که با همسرش در آن زندگی کرده پرسه 

می زند و بر تلی از آوار آن خانه ایستاده است. 
نشــانه های دیگری از ویرانی در داستان را می توان 
در مفقود شــدن نامه های هما دیــد. نامه هایی که در 
گنجه  قدیمی خانه نگهداری می شــدند و حاال پس از 
پایان آتش سوزی گم شده اند و اثری از آن ها نیست. 
نبود این نامه ها در گنجه آن هم پس از جدایی هما و 
حبیب می تواند اســتعاره ای از ویرانی کامل یک رابطه 
باشــد. درســت پس از این اتفاق در جایی از داستان 
از زبــان حبیب می خوانیم: »دیگر بســیاری چیزها را 
از یــاد بــرده ام. زندگی هنوز امــکان فراموش کردن را 
از من دریغ نکرده اســت«. نشــانه  بعــدی ویرانی در 
بطن داســتاْن ویرانی آرمان است. آن جا که آئیل خود 
را بــه مهلکه می اندازد و از دید نویســنده مرتکب خطا 
می شود. او به سیاق قهرمان های قصه های خیالی اش 
مســئولیت دیگران را به عهده می  گیرد و » بیراهه را بر 
راه ترجیح می دهد...« او هم مثل همه  کسانی که خود 
را قربانی آرمانی می کنند عمل می کند، غافل از این که 
آرمان شــان پیش تر ترک شــان کرده است. در این اثر 
نویسنده نگاه جدیدی هم به شجره نامه و ادامه ی نسل 
دارد. در داســتان از زبان آئیــل می خوانیم که یک نفر 

آمده که بعد از میلیون ها ســال بگوید کات. این جا هم 
به نوعی ویرانــی در دیدگاه برمی خوریم. ویرانی بعدی 
در دردی نهفته اســت که در سطر سطر داستان وجود 
دارد اّما از آن نوع دردهایی است که سخن از آن سخت 
می نماید. تردیدی که نســبت به خیانت چکامه وجود 
دارد در البه الی داستان جا خوش کرده است. آن جایی 
که حبیب بعد از گذشــت ده سال از مرگ آئیل دست 
به قلــم می برد و از آئیل می نویســد: »آن کس که به 
او خیانت شده محق تر از آنی است که بازنده باشد«. 

در نهایــت آن چــه کــه نویســنده از پــس آن به 
خوبی برآمده ایجاد همان تفاوتی اســت که داســتان 
با هر متــن دیگری دارد. چرا که توانایی داســتان در 
دادن تجربه هــای ادراکی تازه از زندگی اســت. میزان 
ارزشمندی داستان هم اساسًا وابسته به میزان توانایی 
آن در برقراری این تماس بی واســطه است. به همین 
جهت بــه جرأت می توان گفت بابک روشــنی نژاد در 

آئیل در این مورد به خوبی عمل کرده است.

شهرام غفوری
دکترا در تاریخ

روایت آئیل از سوژه  ویرانی

شهردار همدان:
 باید تمامی همکاران خدوم و زحمتکش 
این حوزه اخالق مداری و تعهد سازمانی 

را سرلوحه تمامی کارها قرار داده و رعایت 
حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع 

از ملزومات حوزه رفع سد معبر و انضباط 
شهری و وانت بار قرار گیرد .

نگین حقیقی صابر

فریبا چلبی یانیر 
نویسنده
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