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واحد محيطزيست ارائه كرد

آموزش بازيافت در آموزشگاه
آزاد هنرهاي تجسمي

واح��د محيطزيس��ت و بازياف��ت اداره خدم��ات ش��هري ناحيه يك با
هم��كاري آموزش��گران اداره بازياف��ت منطق��ه اق��دام به آم��وزش در
آموزش��گاه آزاد هنرهاي تجس��مي كرد .اين آموزش همسو با ترويج
فرهنگ تفكيك مواد از مبدأ و اهميت جداس��ازي پسماندهاي خشك

روايت دوم
شبيه معجزه بود
مه پيكر چنان در افكارش غرق شده كه فراموش كرده براي چه به دفتر همشهري محله آمده انگار همه
آن لحظههاي در ذهنش رژه ميروند« :صبح كه وارد شهر شديم جز ستونها و ديوارهاي سوراخ شده چيزي
باقي نمانده .شايد باورتان نشود شهر مثل النه زنبور شده بود؛ عراقيها از ترس اينكه ديده نشوند تا ميتوانستند
تونل زده بودند .روي زمين پر از وسايل خانهها بود .دشمن هر چيزي را كه به درد ميخورد ،غارت و هرچه را
كه به درد نميخورد در خانهها و خيابانها رها كرده بود .از كارنامه مدرسه بچهها بگير تا قابلمه و قاشق و همه
در كوچه و خيابان رها شده بود ».بعد از چند لحظه سكوت حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :رزمندهها
بهصورت زاويه 90درجه به خرمشهر حمله كرده بودند و هنوز نيمي از خرمشهر دست عراقيها بود ،اما به دليل
اينكه از اين حمله شوكه شده بودند در حال عقبنشيني بودند .به ميدان اصلي شهر كه رسيديم جمعيت موج
ميزد؛ عراقيها هنوز آن طرف ميدان بودند و خيليها خودشان را تسليم كردند .اكنون هرچه فكر ميكنم
اتقافات آن زمان را نميتوانم به همه وصل كنم ،مگر اينكه به معجزه معتقد باشيم .همانطور كه امام(ره) هم
گفتند خرمشهر را خدا آزاد كرد».
روايت سوم
آخرين ديدار با پدر
اشك در چشمان«كبري وليزاده» حلقه ميزند .سالها بود كه ديگر كسي از خاطرات پدر برايش تعريف
نكرده بودند .هنوز هم باور نميكند چاپ گفتوگويش در همشهري محله وسيلهاي شده باشد تا بعد از30
سال يكي از دوستان نزديك پدرش را ببيند و از او عكس يادگاري پدر را بگيرد .او از روزهاي قبل از عمليات
خاطرات خوشي از پدرش به ياد دارد«:.پدرم 40روز قبل از عمليات به جبهه رفت ،اما براي تشييع پيكر يكي از
اقوام  10روز قبل از عمليات مرخصي يك روزه گرفت و به تهران آمد .هيچوقت يادم نميرود چهره پدر آفتاب
سوخته و لبهايش خشكيده بود .دلم گرفت با خنده به ايشان گفتم حاجي بابا برايتان كرم بخرم تا به لبهايتان
بماليد .در جوابم گفت دخترم در آن هواي گرم كه ما با آب جوش وضو ميگيريم چگونه به لبهايم كرم بزنم».
صحبتهاي وليزاده كه به اينجا رسيد مه پيكر آهي ميكشد و ميگويد« :خدا رحمتش كند .با اينكه حدود
50سال سن داشت اما از جوانان بيشتر نيرو داشت و با چنان قدرتي جعبههاي مهمات را از اين سو به آن سو
ميبرد كه همه حيران ميمانديم؛ آخر شبها هم با صداي خوش نوحه ميخواند .واقعاً كه چه روزهايي را در
كنار آن شهيد بزرگوار سپري كرديم .او به گردن همه ما حق پدري داشت».
روايت چهارم
سوم خرداد در تهران
وقتي از وليزاده درباره خاطرهاش از روز سوم خرداد از شب عمليات و دل نگرانيهايش براي پدر ميپرسيم
ميگويد« :مگر ميشود آن روز بزرگ را فراموش كرد .البته ميدانستيم مدتي است كه رزمندگان براي شكست
حصر خرمشهر در تالش هستند و عمليات انجام ميدهند ،اما نگرانشان نبوديم .دلمان گواهي ميداد كه سالم
هستند .يادم هست سوم خرداد سال 61كه پدر و دو برادرم در جبهه بودند مصادف با چهلمين روز شهادت
پسر خالهام بود؛ به همين دليل صبح به همراه اقوام با اتوبوس به سمت بهشت زهرا(س) در حركت بوديم كه
در راه متوجه شديم ماشينها در حال بوق زدن و شادي هستند وقتي به بهشت زهرا(س) رسيديم مردم به
يكديگر تبريك ميگفتند و ميوه و شيريني پخش ميكردند .وقتي دليل اين همه شادي را فهميديم ما هم
بس��يار خوشحال شديم؛ آنقدر كه مجلس عزا به جشن تبديل شد .دلمان گواه ميداد كه همه رزمندگان از
جمله پدر و برادرانم سالم هستند».

ازتر اجرا و بروشورهاي آموزش��ي ويژه توزيع شد .كارشناسان معتقدند
كه اينگونه آموزشها در مش��اركت ش��هروندان ب��راي كاهش ميزان زباله
ت��ر تأثي��ر بااليي دارد و ب��راي نهادينه ش��دن فرهنگ تفكي��ك زباله بايد
آموزشهاي گستردهاي به عموم شهروندان داده شود.

روايت آخر

تشكر وقدرداني از همشهري محله
م��ه پيكر نگاهي به همش��هري محله و عكس ش��هيدان ول��يزاده در آن
مياندازد ميگويد :راس��تش را بخواهيد با ديدن عكس حاج بابا و گفت وگو با
دختر شهيد در همشهري محله ،سر از پا نميشناختم .بعد از 30سال خانواده
همرزم گمش��دهام را پيدا كرده بودم و ميتوانس��تم به قول��م عمل كنم .واقعاً
نميدانيد آن روز چقدر براي بچههاي همشهري محل ه دعا كردم .او كه با عكس
دست جمعي از خودش و شهيد در روز آزادسازي خرمشهر به دفتر همشهري
محله آمده اس��ت ،ميگويد« :اين عكس را دو ماه قبل از شهادت ايشان و روز
آزادي خرمشهر كه آن موقع خونين شهر بود گرفتهايم .روز بسيار خاصي بود
از خوش��حالي در پوست خودمان نميگنجيديم .بچههاي سوسنگرد نيز براي
عكس يادگاري به جمع ما پيوس��تند .همان موقع به حاجي بابا قول دادم كه
عكس را به دستش برسانم تا اينكه دو ماه بعد خبر شهادتش را شنيدم .اكنون
بعد از 30سال ميخواهم قولم را عملي كنم».
مه پيكر از خاطراتش با شهيد حاجي بابا وليزاده ميگويد« :آن زمان ايشان
را مانند پدر خود ميدانس��تم .با ش��ور و حال و صداي بسيار خوبي كه داشت
برايم��ان نوحه ميخواند و به همه ما روحيه ميداد ».حرفهايش به اينجا كه
ميرسد بغض گلويش را ميگيرد ،اما غرور مردانهاش اجازه روان شدن اشكي
را كه در چش��مانش حلقه زده اس��ت ،نميدهد .پس از مدتي س��كوت ادامه
ميدهد« :رفتن سعادت ميخواست كه من نداشتم .بعد از عمليات آزادسازي
خرمش��هر ،به سومار رفتم و همانجا خبر شهادت ايشان را شنيدم تا امروز كه
بعد از گذشت  30سال عكس ايشان را در همشهري محله ديدم ».او از دختر
شهيد وليزاده ميخواهد تا به او فرصت دهد تا عكس را بزرگتر چاپ و قاب
كند« :فكر ميكنم اين عكس ،آخرين عكس از اين شهيد بزرگوار است .همان
موقع كه گفتوگوي ش��ما را ديديم به ياد قولي كه داده بودم افتادم .با خودم
گفتم بايد هرطور شده اين عكس را به دست خانوادهشان برسانم».

روايت پنجم
ستونپنجم
صحبتها كه به اينجا ميرسد مه پيكر با چشماني پر از اشك ميگويد« :رزمندهها فقط با دشمن خارجي
نجنگيدند بلكه ستون پنجم دشمن در شهر خرمشهر به حدي فعال بود كه لحظه به لحظه فعاليت رزمندها
و مقرهايشان را به اطالع دشمن ميرساند .چند روز پس از مستقر شدن در خرمشهر هر شب عراقيها انبار
مهمات را با خمپاره ميزدند؛ به همين دليل به دنبال يافتن ستون پنجم دشمن بوديم تا اينكه حاجي بابا آمد و
به شهيد صياد شيرازي گفت كه ميداند كار كيست و چه كسي محل مهمات را به دشمن خبر ميدهد .چون
ايشان همانطور كه با رزمندهها شوخي ميكرد و به آنان روحيه ميداد به خوبي همه را زيرنظر داشت و آنان
را سبك و سنگين ميكرد .خوشبختانه از آن به بعد هم منطقه آرام شد .بعد از آرام شدن خرمشهر ،به تهران
بازگشتيم و من دو ماه بعد از بچهها خبر شهادت حاج بابا را در عمليات رمضان شنيدم».

کنار منبع آب شمال شهر خرمشهر
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شهید حاج بابا ولی زاده و محرم مه پیکر

