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تهران در نیمههای ســده بیستم میالدی و نخستین
سالهای ســده چهاردهم خورشــیدی که بسیاری از
شهرهای اروپایی بر اسب راهوار تمدن جدید سوار شده
بودند ،در حوزههای گوناگون شهری واپسمانده بود .در
شرایطی که بسیاری از آن شهرها از نظام مدرن فاضالب
بهرهمند بودند ،آب آشامیدنی مردم پایتخت ایران ،هنوز
در جویهای کوچهها میافتاد یا به آبانبارهای خانه راه
مییافت؛آبیکهآلودگیهاییبسیارداشتوسراسرتعفن
بود.درروزگاریکهاتومبیلهاییگوناگوندرخیابانهای
شــیک اروپایی رفتوآمد میکردند ،خیابانهای تهران
با گلوالی همنشــین بود .بســیاری از ایرانیــان که به
کشــورهای اروپایی ســفر میکردند ،هنگام بازگشت
توصیفهایی جذاب از تمدن نوین غرب و مظاهر آن برای
هممیهنانشانبازمیگفتند.پایتختایراناماهمچناندر
رویایآنپیشرفت،بهشیوهخودبهسرمیبرد.
مقالهایبهسال 1310درمجلهبلدیهمنتشرشدهاست
که از وضعیت یادشده تصویری روشن به دست میدهد.
نویسنده مقاله ،اعتصامزاده ،مدیر روزنامه «ستاره جهان»
بوده است .نوشتار وی با نام «تنظیفات بلدی» در شماره
اول ســال دهم «مجله بلدیه» گوشــههایی از مسائل و
ِ
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حمامهای خزینه
و آبی که شش ماه یکبار عوض میشد
همه خانهها امــروزه حمام دارند اما تا حدود نيم
سده پيش ،به جز اشــراف و ثروتمندان ،مردمان
عادي حمام خانگي نداشــتند .حمامهاي عمومي
به همين دليل در شــهرها و مراكز جمعيتي شكل
گرفته بودند .مردم در حمامهای قدیمي افزون بر
این که به شستوشوی خویش مشغول میشدند،
به نوشــته محمود روح االميني در نوشتار «حمام
عمومي در جامعه و فرهنگ و ادب ديروز»« ،براي
ديد وبازديــد ،براي رتقوفتق مســائل اجتماعي،
براي خريدوفــروش و تصميمگيــري ،همچنين
درمان و معالجه ،تدريس و تعليم ،صلح و آشــتي،
و خبرگيري و خبررساني» از آنجا بهره میگرفتند.
برخي کارهای پزشــكي و پيرايشــي نيــز افزون
بر اين موارد ،توســط دالكهــا در حمام صورت
ميگرفت .آنگونه که كارال سرنا ،جهانگرد ایتالیایی
در کتاب «مردم و ديدنيه��اي ايران» روایت کرده
اســت ،دالکها نقشــی مهم برای نظیف و تمیز
کردن مشتری داشــتند و افزون بر وظیفه روزانه
خود به کارهایی چــون ختنهگری ،حجامتگری،
دندانپزشکی و آرایشــگری نیز میپرداختند «در
گرمابه تنها استحمام نميكنند بلكه به انواع آرايش
و پيرايش دست ميزننـد .از جمله موي سر و ريش
را به كمك ســلمانيهايي كه وابسته به تشكيالت
حماماند ،با حنا و رنگ رنگين ميكنند».
خزینــه ،یکــی از مهمتریــن و کاربردیترین
فضاهای درونی حمامها بود؛ محوطهای سرشار از
آب که افراد معموال پیش از شستوشــوی اصلی،
درون آن رفتــه ،و عمل غســل شــرعی را انجام
میدادند .یک یا دو عدد خزینه آب سرد نیز درون
حمام ،افزون بر خزینه آب گرم وجود داشت .افراد
گوناگون همزمــان از آب خزينه بهــره میبردند.
حماميها بــراي تميز كردن خزینــه روشهايی
گوناگون به کارمیبردند؛ جــارو كردن روي آب و
گذاشــتن الوار روي آب خزينه براي جذب چربي
ســطح آب و پاشــيدن شــيرآهك ،برخی از اين
راهها به شــمار میآمد .آب خزينه به نوشته جعفر
شــهري در كتاب «طهران قديم» هر پنج يا شش
ماه تعويض ميشد که این مســاله با كوس و كرنا
به آگاهی اهالي محلهها میرسید .آنگونه که منابع
گوناگون تاریخی روایت کردهاند برخی بیماریها
همچون تنفســی ،پوســتی ،تراخم و عفونتهای
قارچــی و رودهای بــه دلیل شــرایط نامناســب
بهداشــتی بیشتر حمام هــا به ویــژه از راه آب
خزینه که به گونه مشترک استفاده میشد ،شیوع
مییافت .شــايد جاي شگفتي باشــد كه مردمان
آن روزگار با وجود آلودگــی آب خزينه ،براي اين
آب ،ویژگیهای فراوان درماني برمیشــمردند و
اعتقاد داشتند استفاده از آب خزينه به شكلهای
گوناگــون در درمان زخــم ،جراحــت ،بریدگی،
شکستگی ،ســرفه و تنگي نفس ،زکام ،ذاتالریه،
سل و سینه پهلو بسيار موثر است.
سقا ،میرآب و صنف بشکهداران
و آببرداران
آب شــهر تهــران همانگونه که پیشتــر آمد،
تــا پیــش از لولهکشــی آب از راه قناتها تامین
میشد .حدود  ۴۸رشــته قنات وقفی و خصوصی
در واپســین ســالهای حکومت قاجار ،در دوره
احمد شــاه ،وجود داشت که ســاکنان تهران آب
مورد نیاز خود را از آنها میگرفتند .تقســیم آب
قناتها در میان محلههــای گوناگون و توزیع آب
نوشیدنی در سطح شهر ،مشــاغلی را پدید آورده
بود که برخیشــان تا واپسین ســالهای دهه 30
خورشیدی تداوم یافتند .سقاها،میرابها و صنف
بشکهداران و آببرداران ،کسانی بودند که در این
زمینه به ساکنان شــهر به روشهای گوناگون آب
میرساندند .سقایی در گذشــته از مشاغل سطح
پایین جامعه به شــمار میآمد .ســقاها از پوست
گوســفند ،مشــکی مهیــا و درون آن را از آب پر
میکردند .آنها برای فــروش آب ،به در خانهها و
مغازهها رفته ،با ليوان يا كاسه سفالي به مشتريان
آب ميفروختند .توزیع آب به شــکل ســقایی و
اســتفاده از مشــک ،به موجب یک سند تاریخی،
در دوره پهلوی اول متروک شد .ميرابها ،کسانی
بودند که به روشــی دیگر به محلههای مســکونی
شهر آب میرســاندند .این کار به روش میاهی يا
اجاره آب و رساندن آن به محلهها انجام میگرفت؛
بدینشیوه که اشــخاصی آبهای شهری را اجاره
کرده ،به وســیله میرابها ،محلهها را بر وفق میل
و منافع خود مشــروب میکردند .ميرابي شــغلي
مهم برشمرده میشــد ،زیرا میراب تنها کسی بود
که اجازه گشــودن یا بســتن آب را به خانه مردم
داشــت .آنها همچنین مديريت و شمارش زمان
و تقســيم عادالنه آب را برعهده داشتند .ميرابها
همچنین افزون بر تقســیم عادالنــه آب ،در حل
درگيريهاي محلــهای نیز تاثیر میگذاشــتند.
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روایتی از دگرگونی فرآیند تامین آب پایتخت در دورههای قاجار و پهلوی

آب در لولههای تهران
آبهای قناتها و آبانبارها در دوره قاجار چه بیماریهایی پدید میآوردند
دولت ایران بر پایه چه نیازی عملیات لولهکشی آب را در تهران اجرا کرد

مهناز نگهی-تاریخپژوه| شــهر تهران كه در زمان
آغامحمد خان قاجار به پايتختي برگزیده شد ،از منابع
محدود آب برخوردار بود .آب نوشیدنی شهر تا دوره
پهلویاول،ازراهچندرشتهقناتهمچونپامنار،الهيه،
سردار ،حاج علیرضا و بهارستان تامين ميشد .آب از
مظهر این قناتها در جویهایی روباز سرازیر و پس از
توزیعدرشهر،بهآبانبارهایمحلههاوخانههامنتقل
میشد.اینآبدرمسیرخودبهوسیلهساکنانشهراز
راه شستن لباسها و ظرفها و ریختن زباله و فضوالت

ميرابها اگر كارشــان را درســت انجام ميدادند
معموال به همه محلههای شــهر آب میرسید؛ گاه
البته يك ميراب با مردمان محله يا شــخصي ویژه
خرده حساب داشــت که آن را بر سر تقسيم سهم
آب تالفي میکرد .آنهــا ترفندهایی نیز در انجام

به شدت آلوده و بیماریزا میشد .تنها خانوارهایی در
تهران به آب تمیز دسترسی داشتند که خانههایشان
نزدیک سرچشمه آب بود .ملکالمورخین سپهر در
«رساله قانون مظفري» در اينباره روایتی جذاب دارد
«در اصالح مجرای آب دارالخالفه تمام امراضی که در
شهر پیدا میشود به واسطه بدی آب شهر است ،زیرا
آبی که در آن از فاضالب ســگ و گربه و شتر و اسب و
قاطر و االغ و گوسفند و اطفال انسان و آبهای ماست
گندیده و آب پنیر و هندوانــه و خربزه گندیده و آب

وظیفه خود به کار میبردند.؛ به عنوان نمونه آب را
هنگام شب که آلودگی کمتر داشت ،روی برخی از
خانهها میگشودند .سقاخانهها و شغل سقایی پس
از ســلطنت پهلوی اول از رواج افتاده ،جای خود را
به حمل و توزیع آب با بهرهگیری از بشــکه دادند.

آب زندگیبخش ،بیماری میزایید!

آب مصرفی تهران در دوره قاجار بدینترتیب کیفیتهای بهداشتی را نداشت و عاملي بيماريزا
به شمار میآمد .ويلم فلور ،تاریخنگار هلندی در كتاب «سالمت مردم در ايران قاجار» ،از تراخم،
بيماريهايرودهايوقارچيپوستي،بهعنوانمهمترينوشايعترينبيماريهایمرتبطباآلودگي
آب نام برده است .به نوشته فلور «نيمي از جمعيت به «كرمهاي گرد» كه نتيجه عفونت آب و غذاي
خام است» مبتال بودند .این ایرانشناس همچنين علت شيوع فراوان ماالريا در شهرهاي ايران در
عصر قاجار را رعایت نکردن بهداشت ،وجود چاههای باز مستراح و آبانبارهای آشامیدنی دانسته
است .جعفر شهري نيز در «كتاب تاريخ اجتماعي تهران در قرن سيزدهم» حمامهاي عمومي را
مهمترين عامل انتقال بيماريهاي قارچي پوستي دانسته ،روایت میکند «در هر خانواده از طايفه
اغنياءوفقرا،كچلديدهميشدوبرخيخانوادههاغالبشانكچلبودند».ایننگارندهتاریخوزندگی
مردم تهران قدیم همچنين بیماری ســالَك را كه در ميان اهالي تهران بسيار شايع بود ،برآمده از
آلودگي آب ميدانست كه به دست خود مردم ايجاد شده بود.

دیزیپزی و صابونپزی و غیره و غیره باشد ،چگونه
مورث امراض غریبه نمیشود و اگر بعضی کسان آب
جاری در عمارات دارند و ازین آب مشروب نمیشوند،
ناچار از بعضی اغذیه و مطبوخات که ازین آب در آن
استعمال شده اکل و شرب میکنند .به عالوه ،وقتی
هوای شــهر از این آب متعفن شد ،هرکس استشمام
این هوای متعفن را مینماید ،مبتالی به هر گونه مرض
میشــود» .حجم آب شــهر در فصلهای گرم سال
کاهش مییافت ،از اینرو آب جویها به آبانبارهای

این شیوه آبرســانی تا پیش از لولهکشی آب در
تهران برپا بود .صنف بشکهداران و آببرداران آب
بدینترتیب در پایتخت پهلوی اول شــکل گرفت
که افزون بر آبرســانی به مردم تهــران ،وظیفه
الیروبی قناتها و تصفیه آب را نیز برعهده داشت.

خانهها و محلهها جابهجا میشد .آبانبارهای محلهها
در اندازههــای گوناگون براي رفــع نیازهای مردم
پدید میآمد .بنابر روایت جعفر شــهري در «تاريخ
اجتماعي تهــران در قرن ســیزدهم» آبانبارها از
آبهاي جويها و نهرها و آب باران در زمستان و پاييز
تامين ميشد .این آب نخست آلوده بود اما آرامآرام با
ماندن و تهنشين شدن ،صاف و قابل نوشیدن ميشد.
آبانبار سیداســماعیل از مهمترین نمونههای این
تاسیسات آبرســانی در پایتخت به شمار میآمد.

این صنف از نظر بهداشتی زیر نظر انستیتو پاستور
فعالیــت میکردند .صنف بشــکهداران تا پیش از
لولهکشــی آب در تهــران فعال بــود؛ چنانچه در
ســال  1335خورشــیدی  420دســتگاه بشکه
وظیفه آبرســانی را به عهده داشتند و بنابر اسناد

موجود  12هزار کارگر و عائله با این شــغل روزگار
میگذراندند.
 ...و آنگاه لولهكشي آب در تهران!
دولــت ایران نخســتین بــار در ســال 1301
خورشــیدی بــه مســاله کمآبــی و آلودگی آب
تهران توجه نشــان داد؛ مطالعاتی بدینترتیب در
زمینه لولهکشــی آب شــهر تهران نیز انجام شد.
آب قناتهــای تهران در میانههای ســال 1303
خورشــیدی بر اثر کمبود بارندگــی رو به کاهش
نهاد و کمآبی بیش از سالهای پیش احساس شد.
برخی کارگزاران حکومتــی تنها راه برای حل این
مشکل را لولهکشی آب دانستند «این نقیصه جز به
کشــیدن لوله که مانع از اتالف آب و دارای هزاران
محسنات دیگر است امکانپذیر نخواهد بود».
مسائل مربوط به آب ،در دوره پهلوی اول با توجه
به گسترش شهر تهران و افزایش جمعیت آرامآرام
افزایش یافت که موجب شد دولتمردان ضرورت
لولهکشــی آب در تهران را مورد توجه قرار دهند.
کمیســیونهایی گوناگون در ســالهای ،1308
 1317 ،1316 ،1315 ،1314و  1318تشــکیل
شــد و چندین آگهی مناقصه برای انجــام پروژه
لولهکشی آب در تهران انتشار یافت .این کوششها
اما به نتیجهای مشخص و عملیاتی نینجامید .نیاز
به لولهکشــی آب در پایتخت اما با آغاز جنگ دوم
جهانی ،برکناری رضا شاه و اشغال ایران ،به محاق
رفــت و دیگر دغدغــهای چندان مهم برشــمرده
نمیشد .نخستین کلنگ عملیات لولهکشی با پایان
جنگ و اســتقرار دولت پهلوی دوم ،در سیام تیر
 1326خورشــیدی در مکان پارک شهر به زمین
خورد .تعیین حدود شــهر تهران نیز همراســتا با
کار لولهکشــی در قالب نقشــهبرداری انجام شد و
لولهکشی آب تهران برای جمعیتی برابر  900هزار
نفر در سال  ۱۳۲۹خورشیدی به مرحله اجرا درآمد.
آنگونه که حسين محبوبي اردكاني در کتاب «تاريخ
موسسات تمدني جديد در ايران» به تفصیل آورده
است ،شــیوه اجرای کار لولهکشی اختالطی بود و
با بهرهگیری از امکانات و روشهای اجراشــده در
کشورهای دیگر انجام میگرفت؛ تهنشینی و تصفیه
آب به روش فرانسوی ،پاکیزگی (استريليزاسيون)
به شــيوه آمریکايي ،اتصال لولهها بر اساس نمونه
انگلیس ،تولید نیرو و تاسیســات خودکار به سبک
آلمانی ،تهیه مواد شــیمیایی با وسایل سوییسی و
تهيه مواد فوالدي از ســوئد و انگلیس ،مواد چدنی
از فرانسه ،ماشینآالت برق و تلمبه از آلمان ،آهن و
سرب از بلژیک و کسریِ سیمان از روسیه .محبوبي
اردكاني تصریح کرده اســت که با توجه به حجم و
گســتردگي لولهكشــي آب در تهــران ،دولت در
سال  1339خورشــیدی قرارداد خريد تجهيزات و
ساخت كارخانه لولهســازي را با موسسه آمريكايي
«بيلنر واكيــوم كانكريت با مســئوليت محدود»
منعقد کرد و اين كارخانه  9آذر  1340خورشیدی
گشایش یافت .مرحله نخســت بهرهبرداری از آن
آب لولهکشی در ســال  1334خورشیدی آغاز شد
و مرحله دوم آن در ســال  1338پایان یافت .آب
لولهکشــی تهران از دو رودخانه کــرج و جاجرود
و آبهــای چندین قنــات و چاه عمیــق تامین
میشد .عملیات لولهکشــی تهران از سال 1340
خورشیدی گسترش یافت و بسیاری از منطقههای
شهر بدینترتیب از آب لولهکشی برخوردار شدند.
این عملیات بزرگ مشــکل کمآبــی را در تهران از
میان برد و البته شبکه ســنتی توزیع آب به ویژه از
راه قناتها را برچید.

براي حاجي آب نداره ،براي تو كه نون داره

آب اساسیترین عناصر زندگی به شــمار میآید .برخورداري از آب
سالم از نخستین نيازهاي تمدن انساني بوده است .ايران از گذشتههای
دور ســرزميني كمآب بود ،از همینرو دسترسي به آب در گذر تاريخ
این ســرزمین اهميتی فراوان داشته اســت .ايرانيان براي دسترسي
به آب براي كشاورزي و شــرب ،به روشهایی خالقانه و ابداعی روی
آوردند که مهمترین آنها ایجاد شــبکهای گســترده از قناتها بوده
است .مردمان این ســرزمین بدینترتیب ميتوانستند در دورههای
دراز خشکی ،به آب مورد نیاز برای نوشــیدن و کشاورزی دسترسي
داشته باشند .نظام آبرســانی تهران که در روزگار قاجار به پايتختي
ایران برگزیده شد ،برپایه قناتها استوار شده بود .شهر با گذر زمان ،از
میانههای دوره قاجار با گستردگي عرصه و افزايش جمعيت ،با مسایلی
در زمینهتامين آب روبهرو شــد .شــاهان قاجار توجهی ویژه به حفر
قنات در تهران داشتند .اهميت اين مساله در فرهنگ اجتماعي تهران
بسيار نمایان بود بود ،چنانچه ضربالمثلهايي در اين زمینه ساخته
شــد كه امروزه نيز همچنان در فرهنگ روزمره كاربرد دارند؛ از جمله
ل معروف «براي حاجي آب نداره ،براي تو كه نون داره ».كه
ضربالمث 
بر اساس يك رخداد تاريخي در زمینه ایجاد قنات شكل گرفته است .بر
اساس روایتی که عبداهلل مستوفی در کتاب «شرح زندگانی من» آورده
است ،حاجي ميرزا آقاســي صدراعظم محمد شاه قاجار به حفر چاه و

قنات بسیار عالقه داشت .او همچنین کوشــید آب رودخان ه كرج را با
حفر قناتهاي و کانالهای گوناگون به تهران برساند .او برای آگاهی
از پیشرفت کار ،گاه به دیدن چاهکنها میرفت و راه و روش حفر بهتر
قنات را بــه آنها میآموخت .وی در یکی از روزهــا که برای بازدید از
یک چاه به بیابان رفته بود تا اوضاع آن را بررسی کند ،با واکنش مقنی
روبهرو شد که توضیح میداد کوششی زیاد برای رسیدن به آب انجام
داده است اما امیدی به آن چاه ندارد .میرزا آقاسی به او میگوید ناامید
نشوید و به تالشتان ادامه دهید .صدراعظم پس از مدتی باز به بیابان
میرود تا از نزدیک پیشــرفت كار را ببیند .او زمانی که به چاه نزدیک
میشود ،از مقنی میپرسد آیا به آب رسیده است .مقنی باز هم پاسخ
میدهد که حفر این چاه بیفایده اســت و اطمینان دارد به آب دست
نمیرسد .این دیدار و گفتوگو چند روز دیگر باز رخ میدهد .چاهکن
دوباره پاســخ میدهد که شــما نمیخواهید بپذیرید کندن این چاه
بیفایده است و ما فقط وقتمان را هدر میدهیم! صدراعظم از سخنان
مرد مقنی بسیار عصبانی شــده ،با صدای بلند میگوید «ای نادان؛ تو
چکار به این داری کــه این چاه برای ما آب دارد یا نه؟ اگر برای من آب
ندارد برای تو نان که دارد!» .كاري كه حاجي ميرزا آقاســي آغاز كرده
بود ،به هرروی بعدها تكميل شــد و امروز هم آبي كه در بلوار كشاورز
جريان دارد ،همان آب كرج است.
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پایتخت ایران در آغاز سده چهاردهم خورشیدی چگونه شهری بوده است

شیفته رویای لوزان ،زندگی به سبک تهران

معضالت شــهری پایتخت ایران را در میانه دوره پهلوی
اول بازمیگوید .نویسنده ،نخست اشاره میکند «در هر
محفلی ،هر وقت صحبت بلدیه به میان میامد ،الاقل یکی
دونفرپیدامیشوندکهاوضاعبلدیطهرانرابااوضاعبلدی
اروپا مقایســه نموده و از اینکه پایتخت ایران هنوز دچار
گلوالی است اظهار تاسف میکنند .شاید هم اشخاصی
یافت بشــوند که تقصیر را یک قلم متوجه بلدیه طهران
نمایند» .مقاله مدیر روزنامه «ستاره جهان» به مسایلی
اشاره میکند که تهران  85سال پیش ازسرمیگذرانده
است .تخلیه زبالههای خانهها در گذرگاهها ،ریختن برف
پشت بامها در خیابانها و کوچهها ،ســرازیر کردن آب
گلآلوده و پر از لجن و متعفن حوض خانه به آبانبارهای
دیگر خانههــا ،نبو ِد نظام گــردآوری زبالههای خانهها و
محلههاوسرانجامسختگیرینکردنبلدیهبرایمجازات
کسانی که به تصریح نویسنده «کار جنایتآمیز» انجام

داده ،تهران را «کثافت» کشــاندهاند ،از مواردی است که
وی بدانها اشاره کرده است .از دریچه این نقد ،درمییابیم
تهران در آن روزگار از نظر اســتانداردهای شــهری چه
وضعیتیداشتهاست؛هرچندبهنظرمیرسدنگارشمقاله
یادشده ،با هماهنگی خود بلدیه تهران بوده است تا زمینه
اعمال سختگیریها و مالیات برای رفع مسائل موجود
پایتختفراهمآید.
او به نکتهای اشاره میکند که نشان میدهد یک آگاهی
نسبیازوضعیتشهرهایاروپاییدراینزمینههادرایران
یا دستکم در تهران وجود داشته است اما ساکنان تهران
به دالیل گوناگون به پیروی از اصول شهرنشینی مدرن
عالقهنداشتهاند«فالنآقاکهزبالهدولتارگخودرامرتبا
در دو قدمی منزل ســر راه عابرین میریزد ،خیلی تعجب
میکند که چرا در برلن یا پاریس تهســیگار و آب دهان
در خیابان انداختن ممنوع میباشد؛ غافل از اینکه اهالی

آنها سالهاست تربیت شده و خودشان -اگر هم پلیس و
بلدیه ممانعت نکنند ،باقتضای طبیعت نظافتپســند
خود -از کثیفنمودن خیابانهای تمیز پایتخت خودداری
مینمایند .ماها -نظافت را میخواهیم ولی معتقد بمراعات
لوازم نظافت نیستیم» .او اشارههایی به مصداقها نیز دارد؛
«وقتیکه با اتومبیل در فصل زمستان و موقع بارندگی از
کوچههای بالنسبه خارج از مرکز عبور نموده و ماشین ما
در وســط تل برف که از پشت بامهای مجاور ریخته شده
گیر میکند دوچار خطر میگردد ،هزار گونه ناسزا بر علیه
اشخاصمردمآزارمیگوئیموضمناتعجبمیکنیمکهچرا
بلدیهازریختنبرفبامدرمعبرعامجلوگیرینمیکند،اما
در همان موقع اگر نوکــر خانه ،برف بام منزل را در حیاط
بریزد ،او را بباد فحش میگیریم که چرا صحن خانه را پر
از برف میکند و بــرف را توی کوچه نمیریزد» و «وقتیکه
فیالمثل میخواهیم آبانبار منزل را پر کنیم ،مشــاهده
مینمائیم که آب گلآلوده و پر از لجــن و متعفن (که از
حوض همسایة باالی منزل خالی شــده) وارد آبانبار ما
میشود،فورابرعلیهبلدیهشروعبهبدگوئیمینماییم.امادو
روزبعد،همینکهبخیالخالیکردنحوضمنزلافتادیم،
طبعا آب حوض و لجن حوض را میدهیم توی جوی آب

دمدرخانهبریزند».
مدیر روزنامه «ســتاره جهان» سپس در مقاله خود ،با
اشــاره به این که «اجماال بلدیه تقصیری ندارد ،تقصیر با
خودماستکهمیخواهیمهمهکسدردنیاوظیفهشناس
باشــد؛ غیر از وجود مقدس خود ما!» به ساختاری اشاره
میکند که در «تنظیمات شــهری در لوزان (سوئیس)
معمولاست»وآنرویه«یکیازبهترینوسائلجلوگیری
از مردمان بیتربیت اســت» .به روایت وی ،در زمانی که
تهران را کثافت جویها و «میکروبهای هزارگونه امراض»
برداشته بوده است «در لوزان برای رفع کثافات از منازل،
بلدیه یک عده صندوقهای آهنی متحدالشــکل ساخته
که بهر خانه یکی از آنهــا را مجانا داده و در مقابل ،بعنوان
حقالزحمه دفع خاکروبه و کثافات از هر خانه ،یک مبلغ
جزئی در ماه (دو فرانک) دریافت میــدارد .کدبانوی هر
خانه ،از صبح تا شــام هرقدر خاکروبه و کثافت از منزل
جمع بکند ،توی ایــن صندوق بلدی ریختــه درش را
میبندد و در کنار مطبخ میگذارد .هــر روز صبح قبل از
آفتاب ،اهالی کلیه منازل شــهر موظفند که صندوقهای
خاکروبه را دم در خانه روی پیادهرو بگذارند .ســر آفتاب،
کامیونهایخاکروبهبرداریبلدیدرخیابانهاسیرنمودهو

بوسیله زنگ مخصوص عبور خود را اطالع میدهند که اگر
کسی در بیرونآوردن صندوق تاخیر کرده است فیالفور
بیاورد.پسازاینصندوقهاراعملهکامیونهایکییکیتوی
کامیون خالی کرده صندوق خالی را دم در میگذارند و رد
میشوند و اهل خانه باید فیالفور آنرا بردارند و بداخل خانه
ببرند» .اعتصامزاده سپس پیشنهاد میدهد هزینههای
چنان اقدامی از حقالزحمهای تامین شود که «بلدیه برای
دفعکثافاتازمردممیگیرد».
او در پایان نوشــتار خود به نکتــهای در زمینه نظام
تامین آب شهر تهران اشاره میکند که با وجود بسیاری
از دگرگونیهای بزرگ سیاسی -اجتماعی در اواخر دوره
قاجار و اوایل روزگار پهلــوی اول ،همچنین در پایتخت
جریانداشتهاستوتصویریسیاهازاینحوزهمینمایاند
«اما در باب جوی آب و کثافتکاری در آب مشروب اهالی،
متاســفانه هیچ چارة غیر از پوشانیدن روی مجاری میاه
نیســت -و با بودجة غیر مکفی بلدی ،فعال عملینمودن
این منظور دشوار بنظر میرسد .معهذا اگر چند نفر در هر
محله دچار مفتشین بلدی و نظمیه شده و بمجازات کار
جنایتآمیز خود برسند ،شاید باالخره مایه عبرت برای
عمومگردیدهومتدرجاازاینخطرعظیمنجاتبیابیم».
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