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اينجا همه چيز خالص خالص است .شايد برويد
آن س��ر ش��هر فالفلي كه با نان قاطي كرده اند را
به خوردتان بدهند و ش��ما هم بخوريد و چيزي
متوجه نشويد اما اينجا مواد ما فقط نخود ،پياز و
فلفل است و چيز ديگري قاطي نميكنيم ،البته
اين هم روش خاص خودش را دارد».
او ميگويد هشت سال پيش كه فالفلي ميزد

سعي ميكند جواب قانع كننده اي بدهد.
از قدي��م اينجا چنار زياد ب��ود .هفت چنار هم
قبال كنار آن ش��هر كتاب بود كه االن سه تايش
باق��ي مانده و بقيه اش خش��ك ش��ده اند .اينجا
از قدي��م باغ چنار بود و خيل��ي چنارهاي زيادي
وجود داشت.
او درب��اره اینکه قب�لا اينج��ا رودخانه بوده

فق��ط دو مغازه اين اطراف بود اما حاال سرتاس��ر
خيابان ميتوانيد فالفلي پيدا كنيد.
به نظر میرس��د م��ردم اینج��ا فالفل خیلی
دوست دارند که این همه فالفلی را میتوانید در
خیابان ببینید ،محمد اینگونه پاس��خ میدهد:
« مردم اینجا خيلي فالفل دوس��ت دارند .هر روز
از س��اعت  8شب ميآيند و صف ميكشند تا 12
شب .با خانواده ميآيند تا در پارك خوش باشند
و ش��اميهم بخورن��د .البته از همه ج��ا ارزان تر
هم حس��اب میکنیم  .همه جا س��ه هزار و 500
تومان اس��ت ما دو هزار و  500میفروش��یم  .اما
فكر ميكنم مردم بيش��تر به خاطر سس فالفل
اينجا ميآيند .يك س��س مخصوص اس��ت كه
درواقع س��س قرمز و س��فيد با هم مخلوط شده
است .شايد  50درصد مشتريها به خاطر سس
ميآيند اينجا .بيشتر مشتريها هم جوان اند و از
بچههاي همين محله اند.
مجيد يكي از مش��تريهاي اوس��ت .محمد
ميگويد ك��ه او از دوره ابتداي��ي ميآمد اينجا و
فالفل ميخورد .مجيد  20ساله است .ميخندد
و گازي هم به ساندويچ اش ميزند « :مزه فالفل
و سس��ي كه ب��ه آن ميزن��د خيلي تك اس��ت.
مدرسهام اينجا بود به همين علت اينجا زياد رفت
و آمد ميكردم».
هفت چنار و جوانهايش
ابوالفض��ل ب��ا دوس��تانش روي نيمك��ت پارك
نشس��تهاند و هرچند دقيقه ش��ليك خنده ش��ان به
آسمان ميرود .او ميگويد كه هفت چنار را مثل كف
دس��تش ميشناسد.از او ميپرس��م كه چرا به اينجا
ميگويند هفت چن��ار؟ در ميان خنده دوس��تانش

ام��ا حاال خش��ك ش��ده ای��ن ط��ور ميگويد:
س��اختمان س��ازي ک��ه ش��روع ش��د ك��م كم
پرش كردند.
رودخانه اي كه ميگفت بايد همان رودي باش��د
كه در خيابان ش��هيد عرب فعل��ي بود  .رود از ميدان
بريانك ميگذش��ت و امتداد آن ب��ه خیابان قزوين
كشيده شده بود.
اگر هفت چناري باشي راضي هستي
«اگ��ر بچه اين محله باش��يد ،ميدانید همه چيز
س��رجايش اس��ت و حتي همه چيز برايتان بهترين
اس��ت ،اما اگر بچه محله ديگري باشيد ،مثال يكي از
محلههاي مركز شهر يا باالي شهر  ،خيلي از تفاوتها
به چشم ميآيد ».دكه روزنامه فروشياش چسبيده
به لبه خيابان .مجلههاي نايلون گرفته و روزنامههاي
آفت��اب خ��ورده و آگهيهاي��ي كه ميگوي��د ديگر
خريدار ندارد دور دكه چيده ش��ده .يك اپليكيشن
آگهي آمده و كار همه آگهيها را كساد كرده و ديگر
كس��ي هول ندارد كه صبح ب��ه صبح روزنامه بخرد و
برود پي خانه اجاره اي يا كار پيدا كردن.
رضا در هف��ت چنار دکه روزنامه فروش��ی دارد.
روزنامهاي كه باي��د خريدار خودش را هم پيدا كند.
از او ميپرس��م كه اوضاع چطور اس��ت و او ميگويد
كه اينج��ا خيلي روزنام��ه و مجل��ه نميخرند .رضا
كريمي 28ساله اس��ت و ميگويد اگر همين دكه را
در ميدان انقالب داش��تم فروشم از اين بيشتر بود با
اينكه آنجا كتاب هم بيش��تر است .او اضافه میکند
« تا وقتي اينترنت هس��ت چه نيازي به روزنامه؟ به
خاطر همين س��عي ميكنيم كمتر روزنامه بياوريم.
جوانه��اي اينج��ا بيش��تر روزنامههای ورزش��ي
ميخرند».

قلعه بريونك
اول تغییرات شهرس��ازی در دهه 20و بعدها
پروژه نواب بريان��ك و هفت چنار را زير و رو كرد
و بينشان فاصله انداخت .س��الها پيش كه هنوز
نهضت شهرس��ازي باب نش��ده ب��ود هفت چنار
قلعهاي داش��ت كه مردم با آن خ��ود را از هجوم
راهزنان محافظت ميكردن��د .عباس آقا يكي از
قديميهاي محله اس��ت كه آن روزها را به خاطر
دارد .ميگويد چش��م اش را  60س��ال پيش رو
به چنارهاي ب��اغ هفت چنار باز كرده اس��ت .او
س��مت جنوبي محله را نشان ميدهد و ميگويد
«از اين قس��مت به بعد ميگفتند قلعه بريونك.
درش را ميبس��تند و كس��ي جرات نداش��ت از
آن س��ر پل وارد بريونك ش��ود .اينج��ا هم يكي
از دهاته��اي اطراف تهران بوده كه حاال ش��ده
منطق��ه  .10مردم اينجا از قديم به خاطر خدا به
هم كمك ميكردند .اگر كس��ي بي پول ميشد
همس��ايه وظيفه اش ميدانس��ت كه مشكلش
را ح��ل كن��د و همينها ب��ود كه همبس��تگي
به وجود ميآورد».
عب��اس آق��ا روزهايي را ي��اد ميآورد ك��ه كنار
همان هفت چناري كه حاال در حال خش��ك شدن
هستند ،س��قاخانه برپا بود « .همه ميآمدند شمع
روش��ن ميكردند و راز و نياز داش��تند .اما هرچقدر
شهرسازي و خانه سازي بيشتر شد باغها هم از بين
رفت و حاال از آن هم��ه درخت چند تنه باقي مانده
و از آن هفت چنار س��ه تا كه همان س��ه تا هم حال
و روز خوبي ندارند ».ميپرس��م خاطرات باغ براي
چند س��ال پيش است و او با رها كردن نفسهاي
حبس شدهاش جواب ميدهد « تقريبا  50سال
پيش همه اينجايي كه ش��ما ن��گاه ميكنيد ،باغ
بود.
از قديم اينجا باش��گاه ورزشي و زورخانههاي
سنتي داش��تيم .كم كم آنها را هم خراب كردند.
قرار بود ساخته ش��ود اما چون سرمايه اي ديگر
در كار نبود هيچ وقت س��اخته نشد ».از او درباره
جوانها ميپرس��م و او هم ميگويد كه جوانها
اينجا مثل چهار گوش��ه تهران ان��د .بعضيها در
پ��ارك ان��د و آنها ك��ه درس خوانند ه��م دنبال
كنك��ور دادن و دانش��گاه .حرف��ه اصل��ي مردم
اينجا به خاطر باغهايش ،كش��اورزي بود .مردم
گندم ميكاش��تند و در باغها طالبي و هندوانه و
هويج كشت ميدادند و از طريق فروش همانها
زندگي ميكردن��د حاال ديگ��ر از آن باغها ،اين
تهران درست ش��ده ،چيزي كه خيليها دلشان
ميخواست اينكه همه مصرفكننده باشند».
عباس آقا ميگويد كه بيشتر تغييرات اينجا به
خاطر مهاجرتهاي بي وقفه مردم از شهرستانها
به تهران بوده اس��ت« .همان اندازه كه من اينجا
چش��م باز كردم و بزرگ شدم بچههايي كه اينجا
به دنيا ميآيند و در همين فضا بزرگ ميش��وند
سعي ميكنند آداب معاشرت اينجا را ياد بگيرند.
اما بايد يك نسلشان اينجا زندگي كند تا اينجايي
ش��وند .اين نيست كه با چند س��ال زندگي همه
چيز تغيير كند».
هوا رو به تاريكي اس��ت تنه��ا ديوارهاي يك
ب��اغ محص��ور بين پ��ارك هفت چنار اس��ت كه
موجوديتش بي��ن پارك و خيابان و ماش��ينها
س��ؤال برانگيز اس��ت .م��ردي كه ظاه��را ً از باغ
نگه��داري ميكن��د ميگويد «وقت��ي خريدن
زمينهاي اينجا ش��روع ش��د ،صاح��ب این باغ
راضي نشد آنرا بفروشد .اين شد كه باغ هنوز باغ
مانده و درختهايش محصول ميدهد تا چش��م
اميد هفت چنار باشد».
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نقش شهروندان
در کاهش خسارات

سعيده احساني راد

گش��ت و گذار و سفر خصلتي است كه در
بيش��تر ايرانيها به چشم ميخورد به طوري
كه همه حساب روزهايي كه ميتوان از شهر
خارج شد و اس��تخواني از خستگيها سبك
كرد را دارند مخصوصا فصلهايي كه ميتوان
به هوا اطمينان كرد و حتي شب بيرون ماند و
زير آسمان خوابيد و نگران برف و باران نبود.
مقدمه چيني براي س��فر در خانوادههاي
ايراني پروسه اي است كه با چك كردن وسايل
آغاز می ش��ود و بعد به وسیله نقلیه به عنوان
اجزای جدايي ناپذير س��فر خوب میرسد ،تا
فرصت در جاده و شهر غريب به خاطر دردسر
خراب��ي خودرو و یا همراه نداش��تن وس��يله
ضروري ب��ه هدر نرود .اگر ه��م اتفاقي پيش
بيني نشده سفر را خراب كند هميشه تقصير
مس��افران نبوده و آنهايي كه ايمني س��فر را
در زمان شلوغي تامين ميكنند بايد جوابگو
باشند و مسافران تقصير اين قسمت از ماجرا
را هيچ گاه به گردن نميگيرند.
هيچك��س فك��رش را نميك��رد ك��ه در
گرم ترين روزهاي تابستان دل آسمان بتركد
و بارانی سيل آسا را روانه زمين كند و موجي از
ناراحتي و نگراني براي مسافران ايجاد کند.
حت��ي پليس راه كه در اي��ن ايام بر تدابير
امنيتياش ميافزايد و گش��تهاي مداوم در
جادهها دارد ني��ز در برابر باران ناگهاني و به
هم خوردن نظم راهها نتوانس��ت كاري كند.
بعد از طوفان و س��یل ،خبره��اي ناگواري از
كش��ته و مفقود ش��دن تعدادی از خودروها
و افرادي كه در جادهها اس��ير باران ش��دند،
منتش��ر شد و طعم تعطيالت عيد را به تلخي
كشاند.
در اين ميان حتی اگر مسئوالن هواشناسي
هم هش��دار داده باش��ند كه نقشههاي شان
خبره��اي خوبي از ه��واي چن��د روز آينده
ندارد ،کس��ی چندان به ای��ن موضوع توجه
نکرده و این پیغام را جدی نگرفته است.
در کن��ار مطالبی که طی این روزها مبنی
بر ضعف مدیریتی یا فق��دان امکانات و غیره
مطرح می ش��ود ،بد نیس��ت نگاه��ی هم به
نقش شهروندان در کاهش خسارات ناشی از
مخاطرات و حوادث هم داشته باشیم.
ش��ايد هيچ ك��دام از م��ا ي��اد نگرفتهايم
كه هميش��ه منتظ��ر هش��دارهای احتمالی
از س��وي مس��ئوالن باش��يم و قبل از خطر،
خودمان نس��بت ب��ه احتمال ب��روز آن چاره
انديش��ي كرده و اگر دردسري هم به كمين
ما نشسته و ميخواهد غافلگيرمان كند  ،آن
را غافلگير كرده و نسبت به آنچه كه در شوق
س��فر و ماجراجويي كمتر به چش��م ميآيد،
بي تفاوت نباشیم .یک نکته ساده اش بررسی
ش��رایط آب و هوایی مقصد اس��ت .اگر چك
كردن راه و هوا نيز به ملزومات س��فر -حتي
ب��ه جاهايي كه تكراري بوده و تجربه رفتن به
آن را زياد داش��ته -اضافه ش��ود ،ديگر حتي
وسط تابستان باران و تگرگ نميتواند الاقل
خسارتي را به مس��افراني كه در جاده بودند
وارد ك��رده و طعم س��فر در ترافيك جادهها
را تلخ کند.

