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توسط شهرداري منطقه صورت گرفت

ساماندهيپايانههاي
حملونقل عمومي منطقه
پل هم كه از ش��هروندان بسيار صبور اين منطقه
هستند و دريغ از يك واكنش!
نظرتان درباره كاريكاتور پش�ت جلد
همشهري محله چيست؟
مثل اينكه بدتان نميآيد ما كاريكاتوريس��تها
را به جان هم بيندازيد؟ اگر بگويم كارهاي خوبي
اس��ت؛ حتماً ميگوييد با هم رفيق هس��تند .اگر
بگويم اي��ن كارها را نميپس��ندم ،همكاران برايم
خط و نشان خواهند كشيد؛ پس بهتر است حرفي
نزنم تا ش��ما به خواستهتان نرسيد و قضاوت را به
خوانندگان فهيم همش��هري محله ميسپارم كه
آنان بهترين مخاطب هستند.
اخيرا ًبرايكتابمالنصرالدينتصويرسازي
كردهايد.كميدربارهاينكتاببگوييد.
اين كتاب را خس��رو معتضد كه برنامه تاريخي
را در تلويزي��ون اج��را ميكن��د به رش��ته تحرير
درآورده اس��ت .كتاب بسيار جامعي است و استاد
با گردآوري اس��نادي ثابت كرده كه مالنصرالدين
ش��خصيتي ايراني است و كشورهايي مانند تركيه
يا قفقاز نبايد خود را صاحب عنوان اين شخصيت
بدانند .تصويرسازيهاي اين كتاب از جانب استاد
به من واگذار شد.
جوايز بينالمللي فراواني هم گرفتهايد؟
قب ً
ال دريافت جايزه در مس��ابقات و جشنوارهها
مانند امروز نبود؛ ما حق التصويرمان را هم به زور
ميگرفتيم تا چه رسد به جايزه .ولي در سالهاي
اخير ،جش��نوارههاي داخلي و خارجي بسياري به
وجود آمدهاند كه وقتي فراخوان منتش��ر ميشود،
آنقدر كاريكاتوريست شركتكننده زياد است (خدا
بيشترش��ان كند) كه يك در هزار امكان موفقيت
براي هر هنرمن��دي به وجود ميآيد .با اين وصف
در چند سال اخير جوايزي نصيبم شده كه بسياري
از آنها جنبه معنوي دارد .اتفاقاً هفته پيش بستهاي
از يكي از جش��نوارههاي چين به دستم رسيد كه
حاوي 3بس��ته بزرگ روتختي است .وقتي تماس
گرفتم و گفتم چرا دالر نميفرس��تيد ،گفتند كه
به دليل تحريم ،نميتوانند پول بفرستند .گفتم بابا

پايانههاي تاكس��ي و اتوبوس ميدان صنعت س��اماندهي و مرمت ش��د .به
گزارش خبرنگار همش��هري محل��ه ،معاون حملونقل و ترافيك ش��هردار
منطق��ه از مراجع��ه روزانه صدها نفر در پايانهه��اي ميدان صنعت گفت:
«پايان��ه اتوبوس��راني در ضلع ش��رقي و پايانه تاكس��ي در جن��وب ميدان

شما خبر نداريد كه من چند سال عوارض نوسازي
به شهرداري محترم بدهكارم؟
خاطرهخاصياز50سالطراحيكاريكاتور
درروزنامهومجلههايمختلفنداريد؟
اتفاق��اً دارم آن هم از نوع جذابش .كس��اني كه
به سن وسال بنده هس��تند خوب يادشان ميآيد
ك��ه تنها بوس��تان بزرگ و اس��تراحتگاه آن زمان
مردم تهران ،پارك ش��هر بود و بيشتر مردم از هر
نقطه تهران به آنجا ميرفتن��د تا هواي تازهاي به
ريهها بفرس��تند! آن روزها 16س��اله بودم و براي
چند نش��ريه كاريكاتور طراحي ميكردم .يكروز
براي كش��يدن اين كاريكاتوره��ا و گرفتن هوايي
تازه به همين پارك رفتم و در گوشهاي دنج روي
نيمكتي چوبي نشستم و مش��غول طراحي شدم.
س��اعت يك بعدازظهر بود و هنوز يكي ،دو ساعت
به تحويل كار به س��ردبير روزنامه مانده بود ،كيف
دستيام را زير سر گذاشتم .نميدانم با چه صدايي
از خ��واب پريدم! ديدم آقا دزده كيفم را زده؛ بنده
خ��دا نميدانس��ت كه داخ��ل كي��ف روزنامهنگار
هميشه خالي است .خالصه اين آقا دزد محترم به
كاهدان زده بود و طرحهايي را هم كه بايد تحويل
م��يدادم با خودش برد .س��ردبيرمان آدم بس��يار
عصباني بود؛ جرئت گفتن ماجرا را به او نداشتم به
همين دليل مأيوسانه راهي منزل شدم .فردا صبح
طبق عادت به كيوسك روزنامهفروشي رفتم كه با
تعجب چشمم به كاريكاتوري كه روز قبل كشيده
ب��ودم افتاد .يقين پيدا كردم ك��ه معجزهاي اتفاق
افتاده اس��ت .با عجله به ط��رف دفتر مجله رفتم
و همينطور متعجب مانده بودم كه س��ردبيرمان
گفت« :آخ��ه مؤمن خدا تو فكر نك��ردي اگر اين
كاريكاتور به دس��تكاري احتياج داش��ت ،تكليف
منچي بود؟ چرا دادي دوستت بياورد! به هرحال
چاپ ش��د و رفت؛ ولي ديگه تكرار نشه!» خالصه
اينكه دزد محترم دلش به حال طراح سوخته بود
و از آدرسي كه داخل كيف بود ،راهي دفتر روزنامه
ش��ده و كارها را تحويل داده بود .دزد هم دزدهاي
قديم!
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صنعت قرار دارد كه اكنون ساماندهي ،مرمت و زيباسازي آنها انجام شده
اس��ت ».به گفته «ايرج ولينژاد» س��ايبان و جايگاه پايانه تاكس��ي در ضلع
جنوب��ي ميدان ،مرمت و زيباس��ازي و اجراي نورپردازي و روش��نايي نيز
بهطور كامل انجام شده است».

هدیه استاد رحیم خانی به مخاطبان همشهری محله

