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زخمهایبسیاربرتنمحیطزیست

زینب رحیمی | محیط زیست ایران گرچه زخم های 
بسیاری بر سینه دارد و از درد آب، خاک و هوای ناپاک 
به خود می  پیچد، اما من در این فرصت کوتاه می خواهم 
در مورد معضلی که کمتر به چشــم می آید، اما اثرات 
بسیاری  از خود به جای می گذارد حرف بزنم. زخمی که 
بر خالف تصورات ما تاثیرات بلندمدتی روی مغز، قلب 
و  حتی بقای نســل ما دارد. بحرانی که هنوز به واسطه 
جهان سومی بودن در اولویت ما قرار نگرفته است.  این 

دیو خاموش »آلودگی هوا« نام دارد.
در زمســتان کوه ها را ابر غلیظی در برمی گیرد. این 
یک پدیده طبیعی نیســت، دستپخت ما انسان هاست 
 برای زمین. دستپختی که دامان خودمان را هم گرفته 
است. اما سوال اصلی آن است که آیا این غول  آلودگی 
که هر روز پروارتر می شود و ســایه می گستراند روی 
شــهرهای زیبای ایران، ُمردنی نیســت؟  شکســت 

خوردنی نیست؟
هر دیوی رفتنی اســت حتی اگر دیو بزرگ آلودگی 
هوا باشد. به شــرط آگاهی و به شرط مطالبه. به شرط 
 آنکه تک تک ایرانیــان بدانند که هوای پاک ســهم و 
حق آنهاست. به شــرط آن که بدانیم دیو بزرگتری به 
نام   »رانت« پشــت دیو آلودگی هوا پنهان شده است. 
باید صاحبان ثروت و به تبع آن قدرت را از پشــت دیو 
 آلودگی هوا بیرون کشــید. این رویای دســت یافتنی 
محقق نمی شــود مگر به شــرط آگاهی مگر به شرط 

 مطالبه.
راهش کدام اســت؟ قانون. از دولتمردان و مقامات 
در هر رده و پســتی بخواهیم که بــه »قانون« پایبند 
 باشند. خواســته کوچکی به نظر می رسد، اما سالی که 
گذشت نشــان داد که پایبندی به قانون کار هر کسی 
 نیســت و مرد کهن می خواهد. تنها به بخش کوچکی 
از قانون گریزی ها، در ماه های گذشته اشاره می کنم  تا 
برایمان قطعی و مسّجل شود که خیلی هامان از قانون 

فقط »حرف« می زنیم .
  - تعویق مــاده 11 قانون آیین نامه مــاده دو قانون 
هوای پاک )به سفارش صنعت ثروتمند موتورسیکلت 
 کشور که دهه هاست با تولید بی کیفیت ترین محصول 
در ایمنی و محیط زیســت، جان مردم را به خطر  می 

اندازند.( 
  - لغو مصوبه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده 
به ازای شماره گذاری ســه خودرو )به سفارش  صنعت 
خودروســازی کشــور که با رانتی بی بدیل به قدرتی 

بی مانند در کشور بدل شده است.( 
  - حــذف مصوبــه از رده خارج کــردن خودروهای 
ســنگین )به ســفارش صنعت ثروتمنــد و قدرتمند 

 خودروسازی( 
  - حذف بودجه خریــد فیلتر دوده برای اتوبوس های 

کارکرده توسط شورای شهر تهران

یادداشت

4
مشاور عالی سازمان سنجش، آخرین آمار ثبت نام کنندگان در رشته های بدون کنکور را اعالم کرد .

حسین توکلی با اعالم این خبر گفت: »ثبت نام و انتخاب رشــته در آزمون سراسری مهرماه سال 1۳۹۸  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موضوع 
قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و موسسات  آموزش عالی مصوب 1۰ شهریور سال ۹۲ مجلس شورای اسالمی و مصوبات پانزدهمین و 
شانزدهمین  جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر مبنای سوابق تحصیلی ۸ و 1۲ دی ماه 1۳۹۷ از ۲۰ اسفند   ۹۷ آغاز شد .  «   او با بیان این که دفترچه 
راهنمای ثبت نام از 1۷ بهمن ۹۷ منتشر شده است، ادامه داد: »کلیه داوطلبان  متقاضی ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفا 

براساس سوابق تحصیلی آزمون  سراسری مهر ماه سال 1۳۹۸ موضوع قانون سنجش و پذیرش دانشجو می توانند در این مرحله ثبت نام  کنند .  «  

ثبتنام
۵هزارنفر
دررشتههای
بدونکنکور

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/30

اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

اشیای بزرگ یا سنگین و 
همچنین ظروف شیشه ای ، 

چینی و سایر اشیای شکستنی 
و ظروف حاوی مواد خوراکی و 

شیمیایی  را در قفسه های پایین 
کابینت و کمد قرار دهید.

 
ردپایجدیدازگوزنهایگمشده

پس از جاری شدن سیل و آبگرفتگی ســایت میانرود دزفول و پارک ملی کرخه، 
خبری از سرنوشــت گوزن های زرد ایرانی موجود در این سایت تکثیر و پرورش در 
دست نبود. محیط بانان منطقه با استفاده از پهپاد و پیمایش زمینی منطقه جست وجو 
برای یافتن این گوزن ها را آغاز کردند و روز شنبه خبر یافتن این گوزن ها را آغاز کردند 
و بعد خبر یافتن یکی از گوزن ها منتشر شد. حاال فعاالن محیط زیست می گویند از 
پارک کلی خبر می رسد که محیط بانان شواهدی از زنده بودن تعدادی از گوزن ها پس 

از وقوع سیل یافته اند.
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مهتابجودکی| ســر کوچه خســرو، خانه ای متروکه 
است که 53 سال پیش، در نیمه شبی زمستانی، احمد شاملو 
عاشقانه »آیدا در آینه« را بر دیوارش نوشت. از پنجره های از 
جا درآمده این خانه ســه طبقه که آجرهای قرمز بهمنی اش 
با خانه های دیگر خیابان ویال فرق دارد، چند ماهی است که 
صدای پتک می آید. گویا قرار است خانه ای را که خاطره حضور 
مرد شاعر هنوز در آن زنده اســت، نوسازی یا تخریب کنند. 
میراث فرهنگی تهران اما به »شهروند« می گوید به شهرداری 
تهران نامه زده و گفته به دلیل ارزش معماری این بنای پهلوی، 

درآوردن پنجره هایش غیرقانونی و تخریبش ممنوع است.
یادگارهای شخصیت های فرهنگی بسیاری در گوشه گوشه 
شهر فراموش شده است؛ مثل خانه نیما یوشیج در دزاشیب 
که مخروبه شــده، مثل خانه فروغ فرخزاد در کوچه اعرابی 
که تخریب شد و دوســتداران میراث فرهنگی ماه ها تالش 
کردند تا دســت کم جلوی تخریب خانه پدری اش را بگیرند. 
حاال هم پنجره های خانه پهلوی کوچه خسرو را از چارچوب 
درآورده اند؛ خانه ای با »دو خشــت از اشــک و دو خشت از 

خنده«.
شاملو پس از ترک خانه  خیابان خردمند جنوبی، مدتی در 
این خانه زندگی می کرد و درست همین خانه نزدیک یک سال 
میعادگاه او و آیدا بود. همســایه ها کمتر می داننــد اما آیدا 
سرکیسیان )همسر شاملو( در یکی از مصاحبه هایش داستانی 
از دیوارهای این خانه روایت کرده است: »شب پیش شاملو در 
خانه  مادرش بودم. تابستان بود و در غروبش باران عجیبی هم 
بارید. فردا که به خانه  آنها رفتم، او نبود. نشستم روی تختش 
که کنار دیوار بود و پشت به دیوار. ناگهان برگشتم دیدم با مداد 
روی دیوار شعری نوشته شــده با اسم آیدا در آینه که تاریخ و 
امضا هم دارد. متحیر شده بودم و حال عجیبی داشتم. ناگهان 
وارد شد. نگاهش کردم! گفت بخوان. شعر که می نوشت من 
باید با صدای بلند می خواندم. خیلی عادی گفت دیشب بیدار 
شدم، خواستم بنویسم دیدم کاغذ نیست. روی دیوار نوشتم. 
آن شــعر بدون هیچ تغییری در کتاب چاپ شد.« )گفت وگو 

با روزنامه شرق(
میراث:بهشهردارینامهمیزنیم

مهدی معمارزاده، کارشناس معماری اداره میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری تهران خانه شاملو را می شناسد: 
»همانی که نبش جنوبی کوچه خسرو است؛ خانه ای سه طبقه 
آجری که پنجره هایش را هم برداشــته اند تا خرابش کنند.« 
به گفته او از چند روز پیش معاونت میراث فرهنگی بنا بوده 
نامه ای به شهرداری بفرســتد تا جلوی تخریب این خانه را 

بگیرد.
معمارزاده می گویــد: »جدا از این که شــاملو در این خانه 
زندگی می کرده، معماری این ســاختمان ارزشمند است و 
اجازه تخریب آن را نخواهیم داد. از طرف دیگر هنوز مستنداتی 
هم مبنی بر این که این جا خانه شاملو بوده است، نداریم و به 

دنبال جمع آوری این مستندات هستیم. اما حتی برداشتن 
پنجره هــای این خانه هــم کاری غیرقانونی بــوده. ما برای 
جلوگیری از تخریب این خانه به شهرداری تهران نامه خواهیم 

زد.«
این طور که کارشناس اداره میراث فرهنگی تهران می گوید، 
خانه اجاره ای شاملو، پهلوی است و ساخت آن برمی گردد به 
دهه 30. او اشاره می کند به مراسم سالگرد شاملو در امامزاده 
طاهر کرج که چندباری از برگزاری اش ممانعت شــده و یاد 
می کند از این که تا ســال ها پیش ســخت بود از خانه فروغ 

فرخزاد هم حرف بزنیم.
شعریبردیوارخانه

یکی از مستندات حضور شــاملو در خانه خیابان خسرو، 
روایت های آیداســت. او  ســال 87 در گفت وگویی با روزنامه 

اعتماد دراین باره صحبت کرده بود. 
 »کوهبانخستینسنگهاآغازمیشود/انسانبا
نخستیندرد/-درمنزندانیستمگریبودکهبهآواز
زنجیرشخونمیکرد-/منبانخســتیننگاهتوآغاز
شدم.«عاشقانهایبهنام»آیدادرآینه«.نخستینباری

کهشاملواینشعررابرایتانخواندبهیادمیآورید؟
امکان دارد به یاد نداشته باشم؟ »آیدا در آینه« را که نوشت، 
در خانه خیابان ویال با مــادر و خواهرهایش زندگی می کرد. 
یک روز 11 صبح رفتم خانه شان، خودش خانه نبود. رفتم به 
اتاقش. تختش گوشــه اتاق بود و کنار آن میزی گذاشته بود. 
روی تخت نشستم و آیدا در آینه را روی دیوار دیدم، با خطی 
زیبا، با مداد و بدون قلم خوردگی، مرتب روی گچ دیوار سپید 
نوشته شده بود. حیران شــده بودم. ناگهان آمد تو، دید دارم 

شعرش را می خوانم.
 واکنششاملودرآنلحظهچهبود؟)آیداباحرارت

بهاینسوالپاسخمیدهد.(
گفت دیشب یکهو بیدار شدم و خواستم شعر بنویسم، کاغذ 

دم دستم نبود روی دیوار نوشتم.
 بعدازآنروزهیچوقتبهآنخانهرفتهاید؟آیاآن

شعرهنوزهمرویدیواراست؟
بعد از آن که ازدواج کردیم و مادرشــان هم از آن جا رفتند، 
دیگر توی آن خانــه نرفته ام. فقط از جلویش رد شــده ام. از 
سرنوشت آن دیوار هم خبری ندارم. اما افسوس می خورم که 
چرا آن تکه از گچ دیوار را برنداشتم. می شد دیوار را با کاهگلش 
کند و جایش را به سادگی پر کرد. اتفاق عجیبی بود که هنوز 
ذهنم را درگیر می کند. کل ماجرای »آیدا در آینه« غریب بود. 
اول از من خواست بخوانم، اما خودش با آن صدای بی نظیرش 
برایم خواند؛ لبانت به ظرافت شــعر... چاپ که شد یک کلمه 
هم از شعر عوض نشد. بعد، از من می پرسند شاملو را چگونه 

دوست داشتی.
خانه را برای مزایده گذاشته بودند

صبح دیروز سیاوش رامش، یکی از کاربران توییتر، عکسی 

از خانه شاملو در خیابان ویال منتشر کرد و نوشت: »این خانه 
اجاره ای احمد شــاملو در خیابان ویال ابتدای کوچه خسرو 
است که همین طور سال ها متروک و بالاستفاده افتاده است. 
گویا از امالک یک وزارتخانه است. خانه طبقه دوم که در اوج 
عاشقی یک روز آیدا به آن سر می زند و می بیند که شاملو بدون 
کاغذ »آیدا در آینه« را بر دیوار آن نوشــته است.« بعد از این 
توییت، یکی از کاربران از تملک وزارت نیرو بر این بنا نوشت: 
»این ساختمان متعلق به شــرکت توسعه منابع آب و نیرو از 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو بود. دقیقا خاطرم نیست از 
کی به این شکل متروکه شده، ولی تا حدود  سال ۸4 ساختمان 
واحد کارگزینی شرکت آب و نیرو بود.« یکی دیگر از این که 
چند ماه پیش این خانه را به مزایده گذاشــته بودند، نوشت و 
دیگری از این که »عده ای معتاد و آدم عجیب وغریب« در آن 
زندگی می کنند و »از بهمن ماه ۹۷ هرازگاهی صدای پتک از 

آن شنیده می شود.«

 گزارش »شهروند« از خانه شاملو در خیابان ویال
در آستانه تخریب یا نوسازی

عاشقترین
متروکهتهران

   معمارزاده، کارشناس معماری اداره میراث فرهنگی تهران در گفت وگو با »شهروند«: از چند روز پیش 
بنا بوده معاونت میراث فرهنگی نامه ای به شهرداری بفرستد تا جلوی تخریب این خانه گرفته شود

کارشناسادارهمیراثفرهنگیتهران:
جداازاینکهشاملودراینخانهزندگی
میکرده،معماریاینساختمانارزشمند
استواجازهتخریبآنرانخواهیمداد

برداشتنپنجرههایاینخانهغیرقانونی
بوده.مابرایجلوگیریازتخریباینخانه

ردپایشاعرازتهرانتاامامزادهطاهربهشهرداریتهراننامهخواهیمزد
دوستداران شاعر، چند سالی اســت که برنامه گردشگری می چینند و رد پای شاعر را در تهران دنبال می 
کنند. »شاملوگردی« آنها از خیابان صفی علیشاه آغاز می شود؛ محله ای که بامداد در آن متولد شد و دفتر 
مجله خوشه )به سردبیری شــاملو( هم آنجا بود در دهه 40. البته بی آنکه اثری از خانه شماره ۱۳۴ )زادگاه 
الف.بامداد(، کتابفروشی صفی علیشاه و دفتر مجله خوشه باقی مانده باشد. مسیر تور فرهنگیِ  احمد شاملو 
می رود تا خیابان آ شیخ هادی، کوچه وزیری )سخنور(، خانه سابق عین.پاشایایی، دوست نزدیک شاملو که 
در سال 57 وقتی شــاملو و آیدا از لندن بازمی گردند چند ماهی مهمان او می شوند تا خانه ای اجاره کنند.  
شاملو گردی به کافه نادری می رســد. جایی که به سیاق روشنفکران دیگر پیش از انقالب، پاتوق بامداد هم 
بوده. مقصد بعدی دوست داران شاعر خانه ای اســت در خیابان خردمند جنوبی که نخستین دیدار بامداد 
و آیدا در بهار ســال 1341 همانجا اتفاق می افتد. راه آنها تا دو خانه در خیابان خردمند ادامه پیدا می کند؛ 
یکی با نمای آجری که خانه آیدا بوده و دیگری در همسایگی اش، خانه ای با نمای سنگ سفید که شاملو در 
آن می زیسته است. هر دو خانه هنوز پابرجا هســتند. این خانه از بنای پهلوی کوچه خسرو هم دور نیست. 
از میان یادگارهای بازمانده از شــاملو، تنها یکی در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده است. خانه دهکده 
فردیس از سال 68 محل زندگی شاملو و همسرش بود؛ مکانی که بسیاری از آثار ماندگار این هنرمند در آن 
خلق شده اســت. این خانه به عنوان موزه و با نام » بنیاد الف بامداد« فعالیت می کند اما بازدید از آن نیازمند 

هماهنگی قبلی است.


