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چرا با شهرمان نامهربانیم؟

شهروند|  حاال دیگر از آن شیطنت ها و سربه هوایی ها 
خبری نیســت و وحید برای خودش مرد جاافتاده و 
 دنیادیده ای شــده است. بیشــتر عمرش را در غربت 
گذرانده و برای همیــن هربار که بخواهد کســی را 
نفرین کند،  می گوید غربت نصیبت شود. 17-16سال 
بیشتر نداشته، راهی اســتانبول می شود و یک سالی 
را آن جا می ماند و  وقتش را با خریدوفروش پوشــاک 
می گذراند تا این که در یک دورهمی به پیشنهاد یکی 
از دوستان راهی هلند  می شود اما شرایط طوری پیش 
می رود که نمی تواند و از آن جا راهی کانادا و درنهایت 
انگلیس می شود و حاال  سال های طوالنی است که در 
لندن زندگی می کند. »سن وسالی نداشتم که زندگی 
در غربت نصیبم شــد.  ناراضی نیســتم و خدا را شکر 
زندگی خوبی دارم اما دوری و تنهایی ســخت ترین 
بخش زندگی در کشوری دیگر  اســت.« وحید حاال 
خانه و ماشین و شــغل خوبی در لندن دارد و از رفاه 
خوبی برخوردار اســت؛ اگرچه خانه و  ماشینی هم در 
ایران خریداری کرده تا وقتی به ایران می آید، خانه ای 
داشته باشد و میهمان کسی نباشد. »زندگی  در خارج 
از کشور به همین راحتی نیست و سختی های خودش 
را دارد. هم کار می کردم و هم درس  می خواندم و این 
درحالی بــود که حامی ای هم نداشــتم و باید از پس 
زندگی ام برمی آمدم.« پدر وحید خیلــی  زود آنها را 
تنها گذاشته؛ زمانی که هنوز 45سالگی را تمام نکرده 
بود و برای همین وحید معتقد اســت همین  مسأله 
باعث شده زود بزرگ شــود. »پدرم هنوز 45سال را 
تمام نکرده بود که بر اثر سکته فوت کرد و در آخرین 
 لحظه من در کنارش بودم و به نظرم هیچ چیز سخت   
دیگری جز آن لحظه را نمی شــود تجربه کرد. وقتی 
پدرم  آخرین نفس را کشید، احســاس کردم خواب 
وحشــتناکی می بینم و نمی خواســتم باور کنم که 
برای همیشه پدرم  را از دســت داده ام اما چون باید به 
خانواده ام دلگرمی  می دادم، سعی کردم تمام غمم را 
درون خودم نگه  دارم و  پشــت وپناه خانواده ام باشم.« 
وحید حاال مهندس شناخته شــده ای است و اگرچه 
دور از خانواده زندگی می کند  اما همیشــه حواسش 
به خانواده بوده. »من عاشق سفر هستم و بیشتر دنیا 
را دیده ام، البته همیشه از این  خشنودم که همه  جای 
ایران را هم دیده ام. هربار که به ایران می آیم، شــروع 
به ســفر می کنم و تمام شــهرهای  ایران را دیده ام. 
زیبایی ها و جاذبه های ایــران را هیچ  جای دنیا ندارد؛ 
این را به  جرأت می گویم چون به  جز مصر و  هند همه 
کشــورها را دیده ام. کاش قدر ایران و زیبایی هایش را 
بدانیم. یکــی از زیبایی های ایــران معماری بی نظیر 
 آن اســت که به راحتی از کنار آن می گذریم و گاهی 
بی رحمانه با آن برخــورد می کنیم، درحالی  که هنوز 
بعد از  سال ها در انگلیس می شود خانه های صدساله 
را دید که درونش زندگــی می کنند و هنوز اصالتش 
را حفظ  کرده اند.« ورزش یکی از عالیق وحید است، 
برای همین ورزش کــردن یکی از برنامه های روتین و 
همیشگی  اوست و برای همین هنوز تناسب اندامش را 
حفظ کرده است. »یکی از مواردی که می بینم و دلم به 
درد می آید،  ماشین های تک سرنشین تهران است. چرا 
ما این همه بی رحم شده ایم و با شهرمان نامهربانیم؟ 
در لندن شما  ماشین تک سرنشین نمی بینید و بیشتر 
نقاط شهر طرح  ترافیک اســت و بیشتر شهروندان از 
مترو و وسایل  رفت وآمد عمومی استفاده می کنند. چرا 
ما فرهنگ های سایر کشورها می آوریم اما درست  و بجا 
از آنها استفاده  نمی کنیم و تنها بخش هایی که دوست 
داریم را اجرایی می کنیــم؟« رانندگی  کردن در ایران 
برای وحید کار  سختی است و هربار که در خیابان ها 
و اتوبان های تهــران رانندگی می کند، از این متعجب 
اســت که چرا رانندگان  تابلوها و عالیــم رانندگی را 
نادیده می گیرند. »عالیم و قوانین رانندگی برای حفظ 
نظم و سالمت خود رانندگان  است و هنوز نمی دانم چرا 
ما این همه بی نظمی را شاهدیم؟ جریمه های  راهنمایی 
 و رانندگی وســیله ای هستند  برای ســربه راه کردن 
افرادی کــه قانون را نادیده می گیرنــد، البته در همه 
 جای دنیا این گونه اســت اما گویی در  ایران جریمه ها 
هم جوابگو نیست.« وحید ایران را پر از پتانسیل هایی 
می داند که هر کشــوری یک جا از همه آنها  برخوردار 
نیست و متاسفانه ما این سرمایه را به دست خود هدر 
می دهیم. »ما همیشه یاد گرفته ایم دیگران را  مقصر 
مسائل بدانیم و اشــتباهات را به هر نحوی که شده، 
به پای کم کاری یا بی توجهــی دیگران بگذاریم و این 
 اشتباه ترین کار اســت؛ کاش یاد بگیریم از خودمان 
شروع کنیم و اشاره مان در هر مسأله ای حتی آلودگی 
 شهرمان به سمت خودمان باشد و این سوال را بپرسیم 

که تو چه کاری برای شهرت از دستت برمی آید؟« 

ایرانشهر عضو کمیته کشــوری آنفلوآنزا از آغاز موج اول آنفلوآنزا در کشور خبر داد. مســعود مردانی در این باره گفت: »مردم حتما به توصیه های 
بهداشتی مانند شست وشوی مکرر دست ها توجه کنند.«  او ادامه داد: »بر همین اساس، موارد متعددی از بیماری آنفلوآنزا را در اقصی نقاط 
کشور از جمله شهر تهران داریم. همچنین در مواردی فرم شدید آنفلوآنزا در بین افراد در معرض خطر مانند بیماران قلبی، ریوی،  افراد باالی 
6۰ سال، بیمارانی که نقص ایمنی دارند و... دیده شده است و حتی در برخی موارد در بخش های آی سی یو تحت مراقبتند.« به گزارش ایسنا، 
مردانی گفت: »عده ای از مردم واکسن آنفلوآنزا را خریداری کرده اند، اما آن را تزریق نکرده اند و هنوز هم برای تزریق آن مردد هستند، اما توصیه 

می کنیم که حتما بویژه افراد در معرض خطر که تاکنون واکسن را دریافت نکرده اند،  واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.« 

آغاز موج اول 
آنفلوآنزا در 
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واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  می توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـی  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـری 

مهتاب جودکی|  در کوچه »زحمت کش«، گنجی 
هزارساله پیدا شده. بین اهل محل چو افتاده که »حتما 
 سکه طالست.« از صبح یکشنبه که بیل مکانیکی زمین 
را شکافت و خورد به دو خمره بزرگ، آدم ها از این  طرف 
و آن طرف شــهرری می آیند به این کوچه و از تنها درز 
بین ورق هــای آلومینیومی، توی چالــه بزرگی را  دید 
می زنند و دنبال گنج می گردند. قرار اســت ساختمان 
بلندی از این گود ســردربیاورد اما یک هفته است که 
 کار خوابیده. مســئول پروژه از آن وقت کنار گود بزرِگ 
زمین حاضر است و یکی یکی به آدم های کنجکاو  جواب 
می دهد: »نه آقا، ســکه کجا بود؟ دو تا خمره بود، دو تا 
خمره بزرگ ذخیره غالِت مردم قدیم.« بعد  دوربین های 
تازه نصب شده روی تیر برق را به همه نشان می دهد که 
»مستقیم وصل اند به نیروی انتظامی.«  اکنون چهار روز 
گذشته و دو خمره بزرگ  هزار ســاله، قِد دو تا آدمِ  هزار 
ســاله، هنوز در دل دیوارند؛ یکی  شکسته و یکی سالم. 
این نخستین بار نیست که در ری زمینی را می شکافند و 

نشانی از تاریخ این شهر بیرون  می زند.  
باستان شناسان پس از بازدید از خمره ها گفته اند که 
آثار کشف شــده مربوط به قرن چهارم و پنجم اند. آنها 
اکنون در حال حفاری در محل کشف خمره ها هستند 

اما هنوز اثر دیگری پیدا نکرده اند. 
 »سکه ها را بردند برای خودشان« 

 »مهدی«، از ســاکنان این کوچه می گوید یکشنبه 
تا غروب دور گودال پر از آدم بود و خودروها پشــت هم 
 ســوار شــده بودند تا دم غروب که هوا سرد شد و همه 
رفتند سر خانه و زندگی شــان. حاال که سه روز از ماجرا 
 گذشته، کوچه زحمت کش خلوت تر شده، اما اهالی هنوز 
سوال دارند. مثل دو تا پسربچه ای که آمده اند با  زحمت 
آلومینیوم ها را از هم باز می کنند تا آن پشت را دید بزنند 
یا مثل همه رهگذرانی که به هــر دری می  زنند تا بروند 
توی گــودال و دو خمره تاریخــی را از نزدیک ببینند. 
»آقا تو رو خدا. همه دیده انــد، بگذارید من  هم ببینم.« 
زن چادرش را محکم گرفته که باد نبرد و ایســتاده به 
اصرار. به محض این که دو نفر دم گودال می  ایســتند، 
رهگذران دیگر هم به جمــع می پیوندند و دوباره بحث 
درمی گیرد که »ســکه ها را خالی کردنــد و بردند  برای 
خودشــان.« مهدی می گوید: »می گفتند پنج تا خمره 
بوده. این چیزی بود که من شنیدم. می گفتند سه  تایش 
را برداشته اند و این دو تا باقی مانده، اما مردم زیاد حرف 
می زنند.« از نظر او »این که چو افتاده کوزه  ها پر از سکه 
طال بوده، دروغ است.« وسط این بگو و مگوها، مردی راه 
را باز می کند و می رود داخل و زنی  پشــت سرش. فریاد 
صاحب پروژه باال می رود: »حاج آقا بفرمایید بیرون. خانم 
بفرمایید خواهش می کنم.« بعد  اخم هایش را می کند 
توی هم که »ای بابا! عجب داستانی شده. نیروی انتظامی 
چهارتا دوربین این جا گذاشــته  و کســی جرات ندارد 
حرکت اضافی بکند، اما انگار اینها عین خیالشان نیست. 
دارند آبروی مرا می برند.« دوباره  یکی دیگر می پرســد: 
»کدام ور اســت؟ اینور؟ بابا ما همسایه ایم. می خواهیم 
ببینیم، نمی خواهیم که بدزدیم.«  پیمانکار هم از ســر 
استیصال دستش را می زند به پیشانی و جواب می دهد 

که »قیافه اش عین همانی است  که در عکس ها بوده.« 
آن روز یکی از همســایه ها خبر داده بــود که دیوار 
خانه اش، درســت کنار ایــن گودال، ترک برداشــته. 

پیمانکار هم  رفته بود پی کار 
آن دیــوار و تا برگردد راننده 
بیل مکانیکی بدو بدو آمده 
بود تا ماجــرا را خبر بدهد. 
تا بفهمند  چه شده، نیروی 
انتظامــی هم رســیده بود. 
»حاال کارمان را خواباندند تا 

دو ماه، این روزگار ما است.« 
رهگذری با خنــده فریاد 
می زند: »آقا ســهم طالهای 
من چــه شــد؟« پیمانکار 
خنده ای عصبــی می کند و 
یکی  دیگر می پرســد: »آقا 
دادند دولت برد؟« و دیگری 
می گوید:  »مرد حســابی، 
یک چیــزی بــرای خودت 
برمی داشتی،  بعد پلیس خبر 

می کردی.« و جواب می شنود که »آخر چیزی آن تو نبود 
حاج آقا.« پیرمرد و همراهش به  هیجان می گویند: »ما 
شنیدیم که گنج درآمده. خودمان تا امروز هرچه کندیم 
و پاییــن رفته ایم به هیچ جا  نرســیدیم. خوش به حال 
شما.« پیمانکار با اوقات تلخی می گوید: »خداوکیلی این 
چند روز کالفه شدم. یک  چیزهایی نوشته اند در خبرها 
که آدم مخش سوت می کشد. نوشته اند طرف طال پیدا 
کرده و همه را برداشته  برای خودش. نوشته اند سکه طال 
ریخته بیرون همه را برداشــته اند. ِکی همچین اتفاقی 
افتاده؟ آخر آدِم  حســابی! من کارم لنگ مانده توی این 
سرما. مردم که فقط کم مانده داربست را بیاورند پایین. 

آخر کنجکاوی  تا کجا؟ چند بــار بگویم تنها چیزی که 
پیدا شد هم همین دو تا خمره بود. دکتِر میراث فرهنگی 
تا رســید و دید  گفت اینها محل ذخیره غالت در دوران 
قدیم است. بعد می گویند صاحبخانه این کوزه ها را خالی 
کرده.  آخر چطور ممکن اســت وقتی این دو کوزه با این 
استحکام توی عمق زمین فرورفته اند، من بتوانم آنها را 
 خالی کنم؟« پیرمردی به خنده می گوید: »خدا بهتان 

صبر بدهد.« 
کارگر خرده ســیمان های بازمانــده را از توی کوچه 
جمع می کند و می برد پشــت ایرانیت هــا. برای مردم 
داســتان   »پیدا شدن گنج« همیشــه جذاب است و از 

جایشان ُجم نمی خورند. 
تلگرامی  کانال هــای  در 
عکسی جعلی دست به دست 
می شود از کوزه ای پر از طال 
که زیرش نوشــته:  »تصویر 
 جدید ســکه های پیدا شده 
در شــهرری.« بعضی قانع 
شــده اند که ایــن خمره ها 
مخصوص ذخیره غالت است 
و  بعضی می گویند سکه هایی 
پیدا شــده و »برده اند برای 
خودشان.« میراث فرهنگی 
تهران و شــهرری یک روز 
 بعد از این کــه خبر همه جا 
پیچیــد، وجود ســکه های 
طال و اشــیای قیمتــی را 
تکذیب کردند، کارشناسان 
باستان  شناسی و تاریخ هم 

همین طور. 
یافته ها به مخزن موزه می روند

صدای اذان با شب می دود توی کوچه و مردم کم کم 
می روند. در این چند روز خیلی از مســئوالن شهری و 
 میراثی به این جا ســر زده اند؛ »معاون دادستان تهران، 
شــهردار، معاون میراث فرهنگی و نیروی انتظامی.« 
کار  پیمانکار هم شده جواب دادن به مردم. »از یکشنبه 
که این طور شد آدم های میراث فرهنگی باالی 2۰ بار 
به  اینجا ســر زده اند. نیروی انتظامی دو تا مامور کاشته 
این جا که اتفاقی نیفتد. خودم هم شب ها توی ماشین 
می  خوابم و تا صبح نگهبانی می دهم.« خمره ها هم آخر 

و عاقبت خوبی ندارند. هر بار که کلنگی در ری به زمین 
 می خورد و اثری تاریخی بیرون می زند، عاقبتش رفتن 
به مخزن اســت، نه ویترین های موزه ای. شهرری موزه 
 ندارد و هر سفالینه ای که پیدا می شود بعد از سال ها در 
مخزن ها هم از یاد می رود. روز یکشنبه هم امیر  مصیب 
رحیم زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرری، درباره 
عاقبت خمره های کشف شــده ری به   »ایرنا«گفته بود 
که »تمام این آثار به مخــازن موزه های تهران منتقل 
می شوند، چراکه شرط اول نگهداری از آثار  تاریخی در 
یک منطقه، داشتن موزه ای با تجهیزات کامل و اصولی 
است که به لحاظ امنیتی تأمین باشد. سایر  آثار کشف 
شده از شــهر ری نیز در مخزن موزه های استان تهران 

پخش هستند.« 
خمره ها هم دوره برج 

طغرل اند
 » شبیه این خمره ها را هر 
کسی نداشــته، به احتمال 
زیاد، محل کشــف این آثار، 
کاروانســرا بوده یا آب انبار 
و  ملــک یک حاکــم یا فرد 
ابوحمزه،  احمد  ثروتمند.« 
ری شــناس و موسس مرکز 
مطالعــات راگا ایــن طور 
می گوید. او  که دکترای تاریخ 
دارد، حــدس می زند که به 
احتمال زیــاد این خمره ها 
مربوط به دوره ســلجوقیان 
باشــد، یعنــی  هزار ســال 
پیش.»درست است که ری 

8 هزار سال قدمت دارد اما این از ارزش خمره های کشف 
شده کم نمی  کند. با این کشــف کم کم پازل تاریخ ری 
کامل می شود. باستان شناسان باید اطراف این محوطه 
را هم بررســی  کنند. این اتفاق اهمیت جایگاه و تمدن 
چندهزار ساله ری را نشان می دهد.« به گفته ابوحمزه 
خمره های پیدا  شده، با برج طغرل هم دوره اند:  »ساختن 
این سفال ها که قدشان از یک متر هم بیشتر است، کار 
هر کسی  نبوده. در زمان سلجوقیان چنین خمره هایی 
فقط در کارگاه های ری و نیشــابور ساخته می شد. در 
آتشــکده تپه  میل ری هم چند نمونــه از این خمره ها 
نگهداری می شــود که مربوط به دوره اسالمی است.« 

عضو هیأت علمی دانشــگاه مفتح از شایعه »سکه های 
طال« هم می گوید:  » اگرچه شــهرری در دوره ای از تاریخ 
 دارالضرب )محل ضرب سکه( بوده، اما سکه های طال و نقره 
را در این خمره های بزرگ نگه نمی داشتند. در  این خمره ها 
گندم و حبوبات برای یک سال نگهداری می شد و به میزان 
نیازشان از دریچه کوچکی که در  پایین این خمره ها با چوب 

پنبه پر می شد، برمی داشتند و دوباره چفتش می کردند.« 
در موزه ایران باستان اشیای چشمه علی -سفال های 
منقوشی که اریک اشمیت 
به دســت آورد و بازمانده ای 
از نخســتین تمــدن فالت 
ری است- نخستین اشیایی 
هستند که به چشم می آیند. 
ابوحمزه می گوید: »در تمام 
موزه های دنیا نمونه هایی از 
سفال های ری وجود دارد.« 
او از تخریــب چندباره ری با 
حمله مغول هــا و زلزله های 
مهیب یاد می کند: »ری در 
دوره اســالمی شهر مهمی 
بوده و در دوره صفویه و زندیه 
هم همین طور اما در زندیه با 
زلزله بزرگی که رخ می دهد، 
شــهر از بین می رود و تنها 
حرم حضرت عبدالعظیم و 
اطراف آن باقی می ماند که آن هم در دوره قاجار مطرح و 
توسعه داده می شوند. در دوره های بعد از اسالم )آل بویه 
و سلجوقی( ساخت وسازهای زیادی در ری اتفاق افتاده 
و به همین دلیل است که با کندن حدود 6 متر در بیشتر 

نقاط این شهر بعید نیست به آثار تاریخی برسیم.«
سوالی که از یکشنبه تابه حال ذهن خیلی ها را مشغول 
کرده این است که اگر کلنگمان به اثر تاریخی خورد باید چه 
کنیم؟این جواب  ابوحمزه است:» باید با نیروی انتظامی، 
قوه قضاییه و میراث فرهنگی شهر تماس گرفت. یگان ویژه 
میراث فرهنگی و پلیس در محل مســتقر می شوند و قوه 

قضاییه هم ناظری می فرستد.«

قصهآدمها
Elnaz.2714@gmail.com
شــما هم برای ما بنویسید

گزارش »شهروند« از محله ای در شهرری که چندروز پیش در گودبرداری یکی از 
ساختمان هایش دو خمره پیدا و  شایعات زیادی درباره ارزش آنها منتشر شد

سکه ای در کار نبود 

  هر بار که کلنگی 
در ری به زمین خورد

این نخســتین بار نیست که بخشــی از تاریخ 
ری از زیر خاک بیــرون می زند. مهدی می گوید 
که چند  ســال پیش در همین خیابــان یکی از 
دوســتانش وقتی خانه می ســاخت، رسید به 
ســه تا خمره کوچک:  »حاال راست و دروغش با 
خودشان«. یا مجید آقای امالکی که رو به حاجی 
آقا، از قدیمی هــای محل، می گویــد: »حاجی 
دیلمان رو یادت نیست؟ در آوردند و بردند. بانک 
ســر نبش میدون نماز یادت هســت؟ داشتند 
خرابش می کردنــد، کلی گنج درآمد. می گفتند 
بیل مکانیکی را زدند زیرش و ســکه ها توی هوا 
پخش شــد. داد می زنند:  ای طال، طال. مردم هم 
می ریزند و هر کس یک تکه برمی دارند. کامیون 
بار را برمی دارند، می برند ســمت شورآباد خالی 
کنند. مردم به دو می روند تا آنجا. این داستان مال 

3۰ سال پیش است.« 
ابوحمزه، ری شــناس هم  خــوب خاطرش 
هست که آخرین بار کی اتفاقی شبیه این افتاد:  
»همین چند وقت پیش در حسینیه ای در سه راه 
ورامین، آثاری از دوره ســلجوقی به دست آمد. 
اردیبهشت  ســال 94 هم در جریان ساخت پل 
روگذر، در ســه راه تقی آباد چنین شد و سفال و 
کوزه های بزرگ را از زیر خاک بیرون آوردند. در 
کانون مالک اشتر یا سمیه، دهانه ای بازار مانند 
کشــف کردند و در خیابان شهید خانلری سکه 
نیشابور پیدا کردند و کتابی هم در این باره چاپ 
شد: سکه های نیشابور مکشوفه در ری. یا دورتر 
از اینها زمانی که من 1۰ ســالم بود در دیلمان 
سفال های خاصی پیدا شــد که از نزدیک دیدم 
و 6۰  سال پیش هم ســمت میدان نماز باز هم 
ســکه ها و ســفال های مختلف به دست آمد.« 
مجید آقا فکر می کند اگر کسی پیگیر ماجرای 
کوچه زحمت کش نبود، سفال ها را می شکستند 
و خبری نمی شد: »می شکستند و می گفتند به 
درک. این زیرخاکی ها مال پدران ماســت، باید 
نگهشــان داریم؛ اما وقتی می بینند سکه و طال 
و مالی توی کوزه ها نیســت، می شکنند و عین 
یه تکه ســنگ بی ارزش می اندازند دور؛ مثال از 
همین االن پیداســت که قرار نیست ما هم این 

خمره ها را ببینیم و ســر دربیاوریم 
مال ِکی اند و از کجا آمده اند.«  

حمزهلو،ریشناس:بهاحتمالزیاد
اینخمرههاهزارسالهومربوطبهدوره

سلجوقیاناست

اگرچهشهرریدردورهایازتاریخ
دارالضرببوده،اماسکههایطالونقرهرا
دراینخمرههایبزرگنگهنمیداشتند

دراینخمرههاگندموحبوباتبرای
یکسالنگهداریمیشد

پیمانکارساختماندرحالساخت:
کارمانبرایدوماهمتوقفشد

تنهاچیزیکهپیداشدهمهمیندوتا
خمرهبود.دکتِرمیراثفرهنگیتارسید
ودید،گفتاینهامحلذخیرهغالتدر
دورانقدیماست.بعدمیگویندصاحب
خانهاینکوزههاراخالیکرده.آخرچطور

ممکناستوقتیایندوکوزهبااین
استحکامتویعمقزمینفرورفتهاند،من

بتوانمآنهاراخالیکنم


