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هر روز ســاعت ۶:۳۰ صبح از خانه اش در محدوده نسیم شهر 
اکبرآباد بیرون می زند تا یک روز جدید را در محله های شریف، 

طرشــت، دریان نو، صادقیه و توحید بین مردم و برای 
مردم سپری کند. این شیوه زندگی »احمد قاسمی« از ۲۶ سال پیش تا به حاالست. 
می گوید: »هر روز صبح که از خانه بیــرون می زنم می گویم الهی به امید تو، بعد کارم 
را شروع می کنم.« او یکی از کارگران خدمات شهری و فضای سبز شهرداری منطقه 
۲ است که با همه مشــکالت زندگی، کارش را بی بهانه، بدون چشمداشت و بی درنگ 

انجام می دهد.

مرد خستگی ناپذیر محله
ســاعت ۷ صبــح، وقتــی کارت حضــورش را 
در شــهرداری می زنــد، ابتدا منتظــر می ماند تا 
تماس های مردمی با ســامانه ۱۳۷ را به او اعالم 
کنند. البته پیمانکاران شهرداری تالش می کنند 
هر کاری را به او واگذار نکنند، چون قاسمی وضع 
جسمی متفاوتی دارد. با این حال، او سخت ترین 
کارها را هم قبول می کند و فقط کافی است بداند 
که  کاری روی زمین مانده. »محمدیوســفی« از 
کارکنان شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۲ می گوید: »هر 
وقت احمدآقا را می بینیم به کاری مشغول است. 
گویا این مرد خستگی ناپذیر است. چنان با عالقه 
به کارش مشغول است که بســیاری از کارکنان 

شهرداری از او انرژی می گیرند.«

وظیفه شناسی اش زبانزد است
احمد قاســمی، دهه ۷۰ و در دوره سربازی اش 
مهره های کمرش جابه جا شــد و صدمه دید و در 

آن دوران به دلیل نداشــتن 
توانایی مالی نتوانســت آن 
را درمان کند. بنابراین در 
گذر زمان قامتی خمیده 
و پشــتی برآمــده پیدا 
کرده است، اما با همین 
وضع کارهای نشــدنی 
را انجام می دهد. »زهرا 
کامیاری« از ســاکنان 
خیابان شــهید اکبری 

می گویــد: »در یکــی از 
روزها دیدم احمد آقا باالی 

درخــت رفته و شــاخه های 
خشک را می برد. وقتی که پایین آمد 
به او گفتم: در آن ارتفاع نمی ترسیدی؟ 
در جواب گفت: اوســتا کریم خودش 
نگه مــی دارد.« »عزیــزه محمدی« 
بانوی سالخورده و ورزشکار بوستان 

جاوید قبل از هر سخنی احمدآقا را وظیفه شناس 
توصیف می کند؛ »در یکی از روزهای سرد هفته 
گذشــته او را دیدم که در حال تعمیر آبخوری 
بوستان است. از او پرسیدم: تو این سرما چه 
نیازی به آبخوری هســت؟ و او گفت: مردم 
پیام داده اند، نباید درخواســت مردم روی 

زمین بماند. «

او فقط کارگر نیست
 برای بسیاری از شــهروندان و 
به ویژه افــرادی که هــر روز 
در بوســتان های خــوش، 
بازیافــت، انقــالب جاوید، 
طرشــت، ارکیده و... حضور 

دارند، احمد قاســمی چهره ای شــناخته شده 
است؛ چرا که همیشــه او را در حال کار در محله 
می بینند؛ از جوشکاری تیرروشنایی برق، نیمکت، 
آبنما، آبخوری گرفته تــا رنگ آمیزی تجهیزات 
بوستان. »مهدی تیموری« می گوید: »احمدآقا 
برای ما، کارگر شــهرداری نیست، یک شهروند 
وظیفه شناس است که دلش برای زیبایی محله 
می تپد. یــادم نمی رود، یکی از روزها ســراغش 
رفتم و گفتم که دریچه تیر چراغ برق را کنده اند و 
با توجه به بازی بچه ها در اطرافش، احتمال دارد 
که خطری تهدیدشان کند. او بدون اینکه توقع 
تماس من با ۱۳۷ یا شــهرداری را داشته باشد، 
گفت: نشــانم بده و بعد دیدم که با تجهیزاتش 

سراغش رفت و ورقی را روی تیر جوش داد.«

مردمداری به شیوه احمدآقا
احمد قاسمی از نظر اهالی، فقط کارگر شهرداری نیست، بلکه یک شهروند وظیفه شناس است که دلش برای محله می تپد

حاتم طایی جوادیه

شاید جذاب ترین بخش زندگی فردانش برای ما همین قسمت باشد؛ 
زمانی که به جوادیه آمد و نخستین خانه ها را در آن بنا نهاد. بخشی از 
زمین های جوادیه از پدرش به او ارث رسیده بود. بخش دیگرش متعلق 
به عمویش بود که »حاج آقا بزرگ« نام داشت؛ همو که هنوز هم قاب 
عکسش روی دیوار کفشداری مســجد فردانش آویخته  است. به هر 
حال، جواد فردانش از عمویش وکالت گرفت تا زمین  جوادیه را بفروشد. 
از همان زمان، همکاری »علی اصغر دادفر«، مباشر شادروان فردانش، با 
او آغاز شد. دادفر از نزدیکان همسر نخست فردانش به حساب می آمد 
و به او معرفی شد تا کمکش کند. سال ۱۳۲۰ بود که ساخت وسازها 
در جوادیه شروع شد. آن زمان فردانش، زمین ها را قطعه قطعه کرد و 
در اختیار مردم گذاشت. به برخی می بخشید و به برخی دیگر، از قرار 
متری یک تومان، ۲ تومان و ۵ تومــان می فروخت، اما باز هم مصالح 
رایگان به آنها می داد. در همین گیرودار بود که نخستین چاه های آب را 
در زمین بایر جوادیه حفر کرد و چندین و چند مسجد، مدرسه و حمام 

ساخت که برخی از آنها تا همین امروز به جای مانده اند.

انگیزه اش فقط کمک به مردم بود 
گویی از همین زمان بود که چهره ســخاوتمندی از خود به نمایش 
گذاشت. حاج »بایرامعلی آزادی« می گوید: »ایشان حاتم طایی بود... 
انگیزه اش فقط کمک به مردم بود. دلش می خواســت خانواده ها را 
صاحب خانه کند. لذت می برد وقتی می دید دعایش می کنند. همین 
برایش کافی بود. هر چه در جوانی اندوخته بود، صرف همین کارها 
کرد. اهل محل همیشــه در چهره اش کمک کردن و ایثار و بخشش 

و جوانمردی می دیدند و تا آخر عمرش هم همین جور باقی ماند.«
آزادی  تعابیر جالبی را درباره او به کار می برد: »من ایشــان را انسان 
بسیار بخشنده ای می دیدم. واقعاً نام جواد برازنده اش بود. واقعاً جوادیه 
را به مردمش بخشید. در واقع، هیچ چیز از مردم نگرفت. عده زیادی 
در جوادیه ساکنند و صاحب خانه و زندگی شده اند، اما هنوز به آقای 

فردانش بدهکارند.« در سال ۱۳۳۰، جوادیه شکل امروزی خود را پیدا 
کرد و مأموریت خودخواسته فردانش به پایان رسید. این روایتی است 
که آزادی عنوان می کند. به گفته او، فردانش پس از آنکه جوادیه را بنا 
کرد تا پایان عمرش به استراحت پرداخت: »دیگر کار نمی کرد. دنبال 

درآمد نبود. در خانه استراحت می کرد.«

مرور یک زندگی به یادماندنی
اینطورکه اهالــی قدیمی روایــت می کنند »جــواد فردانش« در 
سال۱۳۲۰، ماهانه هزار تومان حقوق می گرفت و از لحاظ مال و اموال 
بی نیاز بود. او در آخرین دهه های عمرش یک پاک باخته به معنای دقیق 
کلمه بود. به قول آزادی، در اواخر عمرش هیچ چیز نداشت. هر چه بود 

بخشیده بود. داده بود مسجد، حمام و مدرسه ساخته بودند.« 
بعد از اینکه همسرش فوت  کرد، در جایی در بلوار فرحزادی، خانه ای 
کوچک تر رهن کرد و حدود ۲ ســال هم در آنجا سکونت داشت. آن 
موقع حالش  خوب بود، مشکلی نداشت و حتی خودش وسایل الزم 
برای پخت وپز را می خرید و غذا درست می کرد تا اینکه چند ماه بعد 
سکته می کند. او را به بیمارستان منتقل می کند. پس از مرخص شدن 
از بیمارستان حدود یک ماه هم در محله نارمک زندگی می کند و بعد 
به خواست خودش به آسایشگاه سالمندان می رود. براساس شنیده ها، 
فروردین سال۸۴ »جواد فردانش« به آسایشگاه سالمندان رفت. خیلی 
سرحال بود؛ طوری که خودش می توانست برود بیرون و کارهایشان را 
انجام دهد تا ۳-۴ ماه آخر زندگی اش که به تدریج ضعیف تر شد. کم کم 
داشت دچار فراموشی هم می شد. مخارج نگهداری او را فرزندانش از 
آمریکا می فرستادند. با این همه، کسانی هم در تهران بودند که مرتب به 
او سر می زدند و کارهایش را پیگیری می کردند. اینطور که قدیمی های 
محله می گفتند این مرد بسیار دوست داشتنی و مهربان بود و بسیار 
امیدوار به زندگی نگاه می کرد. با وجود همه مشکالتی که داشت در 

نهایت از زندگی راضی بود و خدا را شکر می کرد. 

مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار

جلسات قرآنی مسجدالنبی)ص( محله مشیریه ۲۵ساله شد

مسجدی که به نیازمندان وام می دهد 
یکی از مساجد فعال پایتخت مسجدالنبی)ص( در محله مشیریه 
است. حجت االسالم »قاسم قبادی« که نمازهای مغرب و عشا 
به امامت او در این مسجد برگزار می شود با این مقدمه به سراغ 
معرفی برنامه های متعددی می رود که به گفته او، اجرای آن در 
مسجدالنبی)ص( باعث شده جوانان و نمازگزاران زیادی جذب 
مسجد شوند. قبادی می گوید: »کالس های ورزشی، علمی و... 
برای نوجوانان و جوانان برقرار است و در مناسبت ها و ایام شاد 
و عزاداری هم برنامه هایی داریم که با حضور و به همت جوانان 
محل آنها را اجرا می کنیم.« یکی از شــاخص ترین برنامه های 
مســجدالنبی)ص( که به نام این مســجد ثبت و ماندگار شده 
جلسات قرآنی است که به کمک افراد خوشنامی نظیر حاج»اکبر 
ابراهیمی«، خیر مدرسه ساز و همچنین مساعدت حاج»رحیم 
خاکی«، قاری قرآن، در ۶ماهه اول ســال از ساعت ۱۸ تا ۲۰ و 
در۶ماه دوم نیز بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود. »حسن 
خســروی« هم مدرس قرآن این کالس هاست. جلسات قرآن 
مسجدالنبی)ص( که با حضور پرشــور اهالی برگزار می شود، 

امسال ۲۵ساله شده است.
مسجدالنبی)ص( نیازمندان محله را هم فراموش نکرده و برای 
رفع نیاز مالی آنها تا آنجا که از دستش برمی آید کارهایی انجام 
می دهد. راه اندازی صندوق خیریه ازجمله این کارهاست که به 
همت خیران محل چند سالی است در مسجد تشکیل شده تا گره 
کوچکی از مشکالت مالی اهالی را برطرف کند. حاج آقا قبادی 
می گوید: »افرادی هستند که به مسجد می آیند و تقاضای کمک 
می کنند؛ مثال در تهیه جهیزیه به دردســر افتاده اند یا مشکلی 
برایشــان پیش آمده. به آنها وام می دهیم.« تأمین بســته های 
معیشتی و توزیع آن در ایام عید، ماه رمضان، شب یلدایا اهدای 
لوازم التحریر در روزهای ابتدایی سال تحصیلی به خانواده هایی 
که دانش آموز دارند، از دیگر کارهای خیرخواهانه ای اســت که 
به گفته قبادی، در مسجدالنبی)ص( با کمک خود اهالی انجام 
می شود. او می گوید: »در روزهای والدت پیامبر)ص( و ائمه)ع( 

هم برنامه های شاد در مسجد برپاست.«

 سنگ بنای این خیریه 
دریک جشن تولد گذاشته شد 

چند سال قبل در روز تولدش تصمیم متفاوتی گرفت تا آن روز از 
زندگی اش برای همیشه ماندگار شود. او همه هدایای روز تولدش 
را میان کودکان کار و نیازمندان تقســیم کرد و همین موضوع 
باعث شکل گیری یک خیریه شد. خیریه »بی نام« را یک گروه 
۶ نفره از اهالی محله مرتضوی تشــکیل داده اند تا گرهی از کار 
نیازمندان باز کنند. البته »سامان ندافی« بانی راه اندازی گروه، 
پیش تر هم اهل کار خیر بود، اما نه گروهی به این شکل منسجم 
و دائمی. او انگیزه اش را با یادی از پــدر مرحومش چنین بیان 
می کند: »پدرم دست به خیر بود. افراد زیادی برای مراسم تدفین 
آمدند که آنها را نمی شــناختیم و در واقع پدرم آنها را حمایت 
می کرد. دوست داشتم نام پدرم را زنده نگه دارم و زنجیره کارهای 
خیرش قطع نشود. به همین دلیل ابتدا تنهایی سراغ بقالی های 
محل رفتم و از آنها خواستم اگر فرد نیازمندی حساب دفتری 

دارد، بی  آنکه بداند، حسابش را تصفیه کنم.«

استفاده از جنبه مثبت فضای مجازی
او ادامه می دهد: »کم کم با یک گروه آشنا شدم که در بیمارستان 
روزبه به بیمــاران اعصــاب و روان و خانواده هــای آنها کمک 
می کردند. برای فرزندان آنها جشــن تولد می گرفتند یا برای 
بیماران برنامه های شاد و متنوع اجرا می کردند. همراه یک گروه 
خیریه شدم و مدتی همکاری کردم. اما ماجرای راه اندازی گروه 
خیریه بی نام از شب تولد چند ســال قبلم آغاز شد.«  »ندافی« 
با بیان اینکه اســتفاده از فضای مجازی می تواند جنبه مثبت و 
منفی داشته باشد، می گوید: »من ترجیح دادم به نیمه پرلیوان 
و تشــویق دنبال کننده ها برای کمک به نیازمندان فکر کنم. به 
همین دلیل یک ســال روز تولدم تصمیم گرفتم تمام هدایای 
نقدی و غیرنقدی ام را به نیازمندان هدیــه کنم. موضوع را در 
صفحه اینســتاگرام برای همه دوستان به اشتراک گذاشتم که 

مورد استقبال قرار گرفت.«

حال خوب
»مهتاب یاری« از دیگر اعضای گروه می گوید: »هر ماه دور هم 
جمع می شویم و دسته جمعی غذایی تدارک می بینیم. اگر هم 
فرصت پخت وپز نداشته باشیم، از بیرون تهیه می کنیم. البته جز 
غذا، ماهانه مواد غذایی مورد نیــاز را برای خانواده های نیازمند 
منطقه یا حتی اطراف تهران تهیه می کنیم. شاید باورش سخت 
باشد که در همسایگی ما خانواده هایی هستند که نمی توانند یک 
وعده غذای گرم تهیه کنند. همین که با قدمی هر چند کوچک 
باعث شادی و رضایت همسایه یا فرد نیازمندی می شوم، حالم 

خیلی خوب می شود.«

قرار قشنگ  اهالی آبشار 
امسال برای سومین ســال متوالی است که اهالی 
محله آبشــار با بارش برف و خواب زمستانی خاک، 
هســته های میوه هایشــان را در جنــگل چیتگر 
می کارند. قرار قشنگ و آینده سازی که با جمع آوری 
هســته های میوه از زباله های خانگــی  اهالی آغاز 
شده و به کاشته شدن این هســته ها در دل جنگل 
و بوســتان های منطقه ختم می شود.»سیده زهرا 
طالبیان«، مدیر سرای محله آبشار، درباره ایجاد باغ 
از هســته های دورریز میوه در منطقه ۲۲ می گوید: 
»این کار برای محیط زیســت خوب است، اما باید 
مستمر و همراه با فرهنگسازی باشــد. در کنار آن 
باید خودمان هم الگویی برای دیگران باشیم و این 
ایده ها را اجرا کنیم. بــا آموزش های ما اهالی حتی 
زباله های تر خود را به کمپوســت تبدیل می کنند. 
همچنین در مدت یک ســال هسته های میوه های 
مصرفی شــان را جمع  می کنند و به ســرای محله 
تحویل می دهند تا در زمان مقرر در زمین کاشته و 
تبدیل به نهال های میوه های مثمر و غیرمثمر شود.« 
حدود یک تا ۳ سال زمان می خواهد تا این هسته ها 
به نهال تبدیل شوند و البته نیاز به مراقبت و آبیاری 
به موقع دارند. اغلب هسته هایی که سال های گذشته 
کاشــته شــده، جوانه زده  و به نهال های کوچک و 
زیبایی تبدیل شده اند. طالبیان می گوید: »با کاشت 
این هسته ها و تالش برای آبیاری و محافظت از آنها 
برای تبدیل شدن به یک درخت، احساس تعلق بین 
شهروندان بیدار می شــود و از منظر محیط زیستی 
هم این هسته ها از میوه های مصرفی که دور ریخته 

می شوند، جمع آوری و کاشته می شوند.«

معاینه رایگان تشخیص 
آب مروارید سالمندان

یک خبر خوش برای سالمندان! سالمندان منطقه ۱۹ با دریافت 
معرفی نامه اداره سالمت شهرداری منطقه می توانند از خدمات 

رایگان بینایی سنجی استفاده کنند.
سالمندان به عنوان قشر آســیب پذیر بیشتر از هرگروه دیگری 
نیازمند مراجعه به پزشک هستند و بهره مندی از چنین خدماتی 
آن هم در محله های جنوبی شــهر اقدامی است که با مشارکت 
شرکت شهر سالم شهرداری تهران و با هدف تکریم این گروه به 
اجرا درآمده است. آنطور که »تورج فرهادی«، شهردار منطقه 
۱۹، می گوید: »شناســایی و پیشگیری از بیماری های چشمی 
ســالمندان، نظیر آب مروارید، رایگان برای ســالمندان انجام 
می شود و آنها می توانند با دریافت معرفی نامه از اداره سالمت یا 
خانه های سالمت مستقر در سراهای محله ۱۳گانه به درمانگاه 

شهرداری این منطقه مراجعه کنند.«
با توجه به اهمیت شناسایی بیماری و اقدام به موقع آن، این طرح 
تا پایان سال استمرار دارد. این در حالی  است که ویزیت رایگان 
تخصصی ماهانه نیز برای ۱۰نفر از افراد کمتربرخوردار در کنار 

این طرح اجرا می شود.

دوشنبه های ورزشی در باب الرضا 
ورزش دوستان پارک فجر در افسریه، ۱۰سالگی ایستگاه ورزش 
صبحگاهی محله شان را جشن گرفتند و کام شان را با خوردن 

کیک تولد شیرین کردند.
 واقعیت این است که مسئوالن شهری پایتخت با علم به اینکه 
تشــویق مردم به ورزش کردن باعث شــادابی جامعه انسانی 
شهرنشین می شود سعی می کنند با برنامه هایی مثل راه اندازی 
ایستگاه های ورزش صبحگاهی و پویش های متعدد، مثل پویش 
دوشــنبه های ورزشــی، مردم را به انجام ورزش در بوستان ها 
تشویق کنند. منطقه ۱۵، باب الرضای تهران، نیز ازجمله مناطق 
موفق در زمینه تشویق ساکنان به انجام ورزش همگانی است که 
در این راه هم الحق و االنصاف از ظرفیت مربیان و کارشناسان 
ورزشی خوب استفاده می کند. اهالی این منطقه از طرفداران 
پروپا قرص این ایســتگاه ها هســتند. منطقــه پانزدهی های 
طرفدار ورزش در ۱۸ ایستگاه ورزش شــهروندی ویژه آقایان 
و ۳۴ ایســتگاه ویژه بانوان، هر روز زیرنظر مربیان چراغ ورزش 
صبحگاهی را روشــن نگه می دارند. در کنار آن در این ایستگاه 
برای تشــویق شــهروندان کارهای دیگری هم انجام می شود، 
مثل صرف صبحانه سالم به طور دســته جمعی و اهدای جایزه 
در مناسبت های مختلف به ورزشــکاران و... . اینها را »مهدی 
اسماعیلی«، سرپرست معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
منطقه، گفت و اضافه کــرد که در دهمین ســال از راه اندازی 

ایستگاه ورزش صبحگاهی در بوستان فجر جشنی برگزار شد.

خبرنامه

همین حوالي

کار خوب

 خبر

بچه هاي مسجد

بهاره خسروی؛ روزنامه نگار

نصیبه سجادی؛ روزنامه نگار

خوشحالم شرمنده مردم نیستم
احمدآقا دلیل این رفتارش را عالقه به مردم و وجدان آســوده می داند؛ چون اگر نرده ای 
معیوب در بوستان باعث شــود که پیرمرد یا بچه ای زخمی بردارد، نمی تواند خودش را 
ببخشد. از این رو، برای کارگر فضای سبز نواحی ۵ و ۶ شهرداری منطقه ۲ گرمای تابستان 
یا سرمای زمستان فرقی ندارد. گرچه کارهایش در فصل بارندگی بیشتر و در اوج بارش ها 
مجبور می شود شبانه روزی در محل کار و گاه در کوچه و خیابان ها باشد. او معتقد است که 
چون این کار را انتخاب کرده، باید مردم را راضی نگه دارد: »هر کاری بتوانم برای رضایت 
مردم انجام می دهم. حاال فرقی نمی کند باال رفتن از تیر چراغ برق برای تعویض المپ ها 
باشد یا هرس شاخه خشکیده درختان.«  با رسیدن عقربه های ساعت به ۴، ساعت کاری 
قاسمی هم به پایان می رســد اما کمتر زمانی او در این ساعت رخت کار از تن خارج کرده 
و کارت خروج زده است. چون  گاه تماسی برقرار و مشکلی اعالم می شود. وقتی صحبت 
حقوق و درآمد هم می شود، خدا را شکر می کند و می گوید: »راضی ام. کارفرمای خوبی دارم 

و نمی گذارد ناراضی باشم. همین که شرمنده مردم نیستم خوشحالم.«

مکث

صفای باطن
»جواد فردانش« در ۳۰ دی ماه ۱۳۸۶، در ۹۲سالگی، به علت کهولت 
سن درگذشت. اهالی جوادیه بر جنازه اش در مسجد فردانش نماز 
خواندند و او را در بهشت زهرا)س( به خاک سپردند و از آن سال به 
بعد با شاخه ای گل و فاتحه از او یاد می کنند؛ قطعه ۲۴۵، ردیف ۲۲، 
شماره یک نشانی مزار مردی است که نخستین خشت های جوادیه 
را با سخاوت و بخشش روی هم گذاشت و در نهایت با دست هایی 

کامال خالی زندگی را بدرود گفت.

جواد فردانش سال ۱۲۹۴ در تهران به دنیا آمد. پدرش از تجار بزرگ زمان خود بوده است.  ۷ سال درس 
رضا نیکنامگزارش

روزنامه نگار
خواند و یک دوره آموزشی را پشت سرگذاشت و در ۱۴سالگی توانست به عنوان مکانیک وارد یک 
کارخانه جوراب بافی آلمانی شــود. از این نظر می توان او را یکی از نخستین تعمیرکارهای حرفه ای 
ماشین های صنعتی در ایران دانست، به گونه ای که هرجا هر ماشین صنعتی و خودروی خارجی که دچار مشکل می شد، سراغ او را می گرفتند. 

گویی درآمد فوق العاده ای داشته، چنان که شنیده ایم در سال ۱۳۲۰، ماهانه، هزار تومان حقوق می گرفت.

 مرحوم جواد فردانش به خیلی ها در جوادیه خانه و زمین بخشید 
و چند مسجد، مدرسه و حمام ساخت اما زمان مرگش یک ریال نداشت


