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مديركل معماري و ساختمان شهرداري
تهران تأكيد كرد

نظارت بر روند مناسبسازي
فضاهاي شهري

خیابان
مديركل معماري و س��اختمان ش��هرداري تهران با تأكي��د بر اهميت نظارت
ب��ر اجراي مناسبس��ازي فضاهاي ش��هري گف��ت« :روند اج��راي ضوابط
مناسبس��ازي در دستور كار همه ارگانهاي مربوطه قرار دارد و با همكاري
س��ازمان نظام مهندس��ي اين موض��وع در هنگام ساختوس��ازها نيز لحاظ

مهماني همشهري محله در آغاز سال نو
با حضور بازيگران مجموعه تلويزيوني آواي باران
و تعدادی از كودكان كار منطقه

تو بخندي همه چيز
خوبه ،بخند!
عطیه اکبری

ماجراي ديروز و امروز نيست ،خيلي وقت بود كه كم و بيش با دفتر همهشري محله
تماس میگرفتند و از حضور كودكان كار در چهارراههاي منطقه گاليه ميكردند ،اما
از زماني كه سريال آواي باران در ماههاي پاياني سال گذشته از تلويزيون پخش شد
تماسهاي با دفتر همش�هري محله بيشتر ش�د و حتي بعضيها از ما كسب تكليف
ميكردن�د كه باالخره به اين بچهها كمك كنند یا نه؟ انگار دلش�ان ميخواس�ت به
نوعي اين بچهها را شاد كنند ،اما نه اينكه پولشان سرازير جيب افرادي چون شكيب
شود تا كودكان بيشتري را به كار بگيرند .همين تماسها باعث شد تا تصميم بگيريم
مهماني كوچكي را با حضور دو بازيگر اصلي اين سريال يعني باران (آزاده زارعي) و
كيانوش (مهران رنجبر)و با تعدادي از كودكان كا ر ترتيب دهيم .شايد باورتان نشود
وقت�ي نام كودكان كار به ميان آمد ،باران و كيان�وش آواي باران با روي باز دعوت ما
را براي حضور در اين مهماني كوچك پذيرفتند .البته جمعآوري اين كودكان از سر
چهارراهه�ا كار راحت�ي نبود اما در تالش براي يافتن اين ك�ودكان بوديم كه متوجه
شديم در دل محله فرحزاد ساختمان كوچكي در قالب يك نهاد مردمي براي كودكان
كار منطقه و بهبود شرايط زندگي آنها تالش ميكند .انگار همه چيز دست به دست
هم داد تا خنده را به لب اين كودكان معصوم بنشانيم .ساعت  11صبح بود که با تالش
اعضاي تحريريه همه مقدمات براي برگزاري يك مهماني كوچك در حياط ساختمان
نشريه فراهم شد.

چهارشنبه  20فروردین  1393شماره 501
ميش��ود ».به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،مهندس «ج��واد كريميان
اقبال» گفت« :اين موضوع مورد توجه قرار گرفته تا با همكاري سازمان نظام
مهندسي رعايت ضوابط مناسبسازي هنگام ساختوسازها بهعنوان يكي از
فاكتورهاي مهم در نظر گرفته شود».

جلوي چشم مردم بچهها را كتك ميزد
مه��ران رنجبر بازيگر نقش كيانوش نخس��تين
مهمان برنامه است كه با تمام درگيريهايكاري
خودش را قبل از بچهها به دفتر نشريه ميرساند.
اص ً
ال فكرش را نميكرديم كه بازيگر نقش كيانوش
قب��ل از ورود به فيلم آواي باران چند مس��تند در
خصوص كودكان كار س��اخته اس��ت .او ميگويد:
«بايد با آنها زندگي كرد تا دردهايش��ان را فهميد،
چون زندگي اين كودكان درگير معضالتي اس��ت
كه اگ��ر در بطن زندگي آنها قرار بگيري ميتواني
آن را بفهمي ».ك��ودكان كار مهمان برنامه ما كه
همگي از بچههاي تحت پوش��ش مؤسسه مردمي
رويش نهال هس��تند هنوز نرس��يدهاند ،به همين
دلي��ل هم فرصت براي گفتوگو بيش��تر با بازيگر
نقش كيانوش فراهم ميش��ود .او ميگويد«:چند
س��ال قبل زمان رانندگي در يك��ي از بزرگراههاي
تهران ناخودآگاه متوجه صحنه دلخراش��ي شدم.
در شمش��ادهاي وس��ط بزرگراه مرد  40سالهاي
دو دختر  10س��اله را جلوي چش��م م��ردم به باد
كتك گرفته بود .اي��ن صحنه آنقدر برايم تلخ بود
كه با عصبانيت از ماشين پياده شدم .مرد ضارب با
ديدن من پا به فرار گذاشت .بعد از پرسوجو از دو
دو دختر معصوم متوجه شدم كه آن دو دختر جزو
كودكان كار بودند و سردستهشان آنها را مجبور به
جابهجا كردن مواد و رساندن آن به دست معتادان
كرده بود .آن دو طفل معصوم هم به دليل مقاومت
در برابر او حس��ابي كتك خ��ورده بودند .از همان
زمان بود كه دغدغه و فكر كودكان كار يك لحظه
هم از ذهنم بيرون نرفت و چند وقت بعد مستندي
را در خصوص كودكان كار ساختم .اين روزها هم
در حال گرفتن مجوز و آماده كردن مقدمات براي
س��اخت يك مس��تند اجتماعي ديگر در خصوص
كودكان كار و معضالت اجتماعي ديگر هستم».
خودمان را جاي آنها بگذاريم
هنوز گرم صحبت با مهران رنجبر هس��تيم كه
آزاده زارعي بازيگ��ر نقش آواي باران هم به جمع
ما اضافه ميش��ود و بعد از چند دقيقه بچهها كه
مهمانان اصلي برنامهمان هس��تند از راه ميرسند.
كودكان كار كه تعدادش��ان به  20نفر ميرسد با
ديدن كيانوش و باران س��ريال آواي باران حسابي
شوكه ميش��وند و گل از گلشان ميشكفد .آزاده

زارعي هم به جمع آنها ميرود و به دليل بازي در
س��ريال آواي باران و قرار گرفتن در موقعيتهايي
ك��ه اي��ن ك��ودكان در آن كار و زندگي ميكنند
احس��اس صميميت خاصي با آنها ميكند .بچهها
هم انگار او را از خودش��ان ميدانند .زارعي دختر
كوچكي را بغل ميگيرد
چند سالته ؟ دختر كوچك نگاهي پر از حسرت
به او مياندازد و ميگويد 5«:سالمه».
سر چهارراهچي ميفروشي؟
«فال .بعضي وقتها هم گل».
خونتون كجاست«:فرحزاد».
دوستداري وقتي بزرگ شدي چه كاره شوي:
«دوس��ت دارم درس بخوانم .دكتر بش��م و آنقدر
پ��ول در بيارم كه خواهر و برادرهايم ديگه مجبور
نباشند سر چهارراه به مردم گل يا فال بفروشند».
اي��ن آرزوي او اش��ك را از چش��مان آزاده زارعي
سرازير ميكند .نميتوانيد باور كنيد دختر  5سالهاي
كه بايد همه دنيايش عروسكها و اسباببازيهايش
باشد در هواي باراني و آفتابي نگاه ملتمسانه خود را
به چش��مان رانندههاي بيتفاوت بيندازد تا شايد از

