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حاشيه بزرگراهها سبز ميشود

ساخت بوستان جنگلي
در منطقه

نگاه هفته
طراحي و ساخت بوستان جنگلي  18هزارمترمربعي در منطقه آغاز شد .به
گزارش خبرنگار همشهري محله ،معاون خدمات شهري شهردار منطقه در
اين باره گفت« :اين بوستان جنگلي در حاشيه بزرگراه شهيد همت و حد فاصل
بزرگراههاي شهيد چمران و شيخ فضلاهللنوري ميشود« ».سيدمرتضي علم
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الهدي» افزود« :طراحي فضاهاي ويژه بوس��تانهاي جنگلي از جمله مسير
دوچرخهس��واري ،پيست اس��كيت ،آبنما و بركه از جمله ويژگيهاي در نظر
گرفته شده براي اين بوستان است .محيط شهري منطقه از فضاهاي سبز و
بوستاني متعددي برخوردار است .

دوربين مخفي همشهري محله سراغ
چند دستفروش دختر در محلههاي منطقه رفت

كرامت از دست رفته به خاطر چندرغاز!
مریم مرتضوی

از همان روزهايي كه پدر براي كار به محله ما
آمد .از همان روزهايي كه روي يك س�اختمان
نيمهكاره كار ميكرد و عرق ميريخت .از همان
روزها كه خبر رس�يد پدر موق�ع كار از ارتفاع
زيادي به زمين افتاده و مرده اس�ت .درس�ت
از همان روزها دخترهايش ميتوانس�تند اين
روزه�ا را تص�ور كنند .ح�اال از هرچه�ارراه و
خيابان محله كه بگذريم ،عابر پياده باش�يم يا
با اتومبيل خودمان پش�ت چراغ قرمزي ترمز
كني�م ،آنه�ا را ميبيني�م .مثل پس�رها رفتار
ميكنن�د و موق�ع معامل�ه اداي آدم بزرگها
را در ميآورن�د .ام�ا آنها نه پس�ر هس�تند و
ن�ه آدم ب�زرگ .هرچن�د تجربه چان�ه زدن و
التم�اس كردن ب�راي درآمدي ناچي�ز ،آنها را
بزرگت�ر از همسنهايش�ان كرده .ام�ا باز هم
دخترن�د و حجب وحيايش�ان باي�د در تالش
براي معاش حفظ ش�ود .چه كسي مسئول اين
دخترهاي دس�تفروش است؟ چه آسيبهايي
براي زندگيش�ان كمين كرده؟ اص ً
ال ما آنها را

ميبينيم يا ن�ه؟ دوربين مخفي همش�هري
محله ب�ه چند چهارراه پ�ر رفت وآمد
منطق�ه رفت و به چن�د نفر از اين
دختره�ا در گروههاي س�ني
مختل�ف گفتوگ�و ك�رد.
ش�ايد بهتر باشد پاسخ
همه س�ؤالهايتان را
از البهالي حرفهاي
خودشان پيدا كنيد.

اين تهران عجیب و غریب

دختربچهها درآمد بيشتري دارند

بيس��ت و سه س��ال دارد و به گفته خودش از روستايي از استان قم
به محله ما آمده .در گوش��هاي از ميدان صنعت ،ابتداي خيابان ش��هيد
فرحزادي رو به مس��جد بزرگ ش��هرك ق��دس ،در كن��ار چند دختر
دستفروش ديگر نشسته تا كسي بيايد و شاخه گلي بخرد .به خيابان و
ماشينهاي پشت چراغ قرمز ميدان صنعت خيره ميشود« .اين تهران
ديگر جاي زندگي و كار كردن نيست».
دختر دستفروش :خانوم! گل ميخواهي؟
خبرنگار :هميشه در همين چهارراه دستفروشي ميكني؟
دختر دستفروش :آره .بعضي وقتها چند تا خيابان آن طرفتر هم
ميروم .اما معموالً همين جا هستم.
خبرنگار همشهري محله :پس ميشود تو را جزو كسبه اين منطقه
حساب كرد!
دختر دستفروش :شايد.
خبرنگار :كسب و كارت چطور است؟
دختر دس��تفروش :اي بابا! گل ميخواهي يا از دارايي آمده اي؟ باور
كنيد اين تهران خراب شده و اين محله ديگر جاي زندگي و كار كردن
نيست.
خبرنگار :چرا؟ درآمدت كم است؟
دختر دستفروش :نه .اينجا آدم بیمعرفت زياد است.
خبرنگار:چرا؟!
دختر دس��تفروش :بعضي از آدمهاي به ظاهر مرد ،ميخواهند از ما
سوءاستفاده كنند .خيال ميكنند چون دختريم و دستفروشي ميكنيم
براي پول درآوردن هركاري ميكنيم.
خبرنگار :خب چرا كارت را عوض نميكني؟
دختر دس��تفروش :مجبورم اين كار را انجام بدهم .كار ديگري پيدا
نميكنم.
خبرنگار :يعني س��ازماني ،ادارهاي ،نهادي نيست كه از شما حمايت
كند؟
دختر دستفروش :نه خانوم! كسي به فكر ما نيست .تمام شب را هم به
مردم اينجا التماس كنيم تا براي نان شبمان لنگ نمانيم ،باز هم كسي
به دادمان نميرسد.
خبرنگار :خودتان تا به حال از همين دوس��تانتان نش��نيدهايد كه
سازمان يا ارگاني براي حمايت از شما باشد يا بتواند حرفه مناسبي يادتان
بدهد؟
دختر دستفروش :من از كسي نشنيدهام .دلم ميخواهد كار بهتري
پيدا كنم .يك كار آبرومند .واقعاً خجالت ميكشم كه كارم اين است
اما كسي به من كار نميدهد .اص ًال شما راضي ميشويد اين گلها
را بگيريد دستتان و براي چندرغاز به مردم التماس كنيد؟ من كه
واقعاً خجالت ميكشم .البته يكي دو بار براي خودم اتفاق افتاد كه
آقا يا خانمي كه از خيابان رد ميشد انگار دلش به حالم سوخت
و گف��ت برايكاري به خانهاش ب��روم .چون گفته بود پول خوبي
ميدهد ،من هم قبول كردم .اما از اين كارم پشيمان شدم.
خبرنگار:چرا؟
دخت��ر دس��تفروش :آنها نميخواس��تند به من پ��ول بدهند .فقط
ميخواستند سوءاس��تفاده كنند .بعد از آن تصميم گرفتم از
گرس��نگي بميرم هم براي پول بيشتر از همين
چند ت��ا چهارراه ج��اي ديگري
نروم.

از كس��ب و كارش ميگوي��د .از م��ردم اي��ن محل كه
قبلترها بيشتر به دس��تفروشها كمك ميكردند و حاال
كمتر به دختركان فال فروش نگاه ميكنند .از اينكه سن
و س��الش مانع ميش��ود تا مثل خواه��ر كوچك و دختر
عموي چهار س��الهاش درآمد داشته باشد .او با داشتن 13
سال سن ،هر روز در خيابان گيشا ،در گوشهاي از منطقه
خودمان ،دنبال عابران پيادهراه ميافتد و التماس ميكند
كه كسي يك ورق فال حافظ از او بخرد.
دختر فال فروش :ميش��ود يك ورق فال حافظ از من
بخريد؟
خبرنگار :چند ميفروشي؟
دختر فال فروش 200 :تومان .اگر هم بخواهيد همهاش
را ميفروشم  2000تومان.
خبرنگار :همهاش كه به كارم نميآيد.
دختر فال فروش :خب يكي بخر .تو رو خدا!
خبرنگار :چرا قسم ميدهي!
دختر فال فروش :آخر بايد تا يك ساعت ديگر همهاش
را فروخته باشم .تو رو خدا!
خبرنگار :كي به تو ميگويد همهاش را بفروشي؟
دخت��ر فال فروش :برادرم ميگوي��د .خواهر كوچکترم
خيلي بيشتر از من درآمد دارد.
خبرنگار :چرا؟ مگرترفند خاصي بلد است؟!
دختر فال فروش :نه .چون كوچك اس��ت مردم بيشتر
برايش دل ميسوزانند.
خبرنگار :خب تو هم كه سن و سالي نداري!
دخت��ر فال فروش :من ديگر بزرگ ش��دهام .مردم فكر
ميكنند بايد بيشتر به دختربچهها كمك كنند.
خبرنگار :چرا؟
دختر فال فروش :نميدانم .اما من بيشتر خرج دارم.
خبرنگار :چه خرجي داري؟
دختر فال فروش :بايد مدرسه بروم .همين لباسهايي
كه تنم اس��ت ميداني��د چند خريده ام؟ تازه ،بيش��تر از
خواهرم عقلم ميرسد و پول بيشتري الزم دارم.
خبرنگار :يعني پولهايت را براي خودت خرج ميكني؟
دختر فال فروش :نه .اينها را ميدهم به برادرم.
خبرنگار :مگر برادرت خودش كار نميكند؟
دختر ف��ال فروش( :آن طرف خياب��ان مردم جواني را
نشان ميدهد كه جعبههاي دستمال كاغذي را به رانندهها
نشان ميدهد) چرا! او هم آن طرف خيابان كار ميكند.
خبرنگار :مگر درآمدش براي زندگيتان كافي نيست؟
دخت��ر فال فروش :نه .اص ً
ال .ت��ازه درآمد من و خواهرم
از او بيشتر است.
خبرنگار :يعني مردم فال را بيش��تر از دستمال كاغذي
ميخرند؟
دختر فال فروش :ن��ه .چون ما دختريم و كوچكتريم
بيشتر از ما ميخرند .البته چند سال پيش كه تازه به اين
محل آمده بوديم ،بهتر بود .حاال بايد كلي به مردم التماس
كنيم تا يك فال بخرند.

